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0 Preambule 
De hervormde gemeente Haaften behoort sinds 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen 
deze kerk neemt zij haar plaats in op basis van het zogenaamde Convenant van Alblasserdam, dat de 
kerkenraad van de gemeente indertijd met het oog op de vorming van de Protestantse Kerk in 
Nederland heeft ondertekend. 

De tekst van dit convenant is hieronder integraal weergegeven. Het geeft een goed beeld van hoe wij 
als gemeente in de kerk willen staan. 

Onze hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt 
toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en 
op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, 
gezaghebbend voor leer en leven. 

In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de 
Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de 
verbondstrouw van God. 

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie 
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 
Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de 
traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan 
ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van 
Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels. 

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van 
meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan 
verwoord en geven daarmee aan waarop zij de Synode aanspreken en waarop zij door haar 
aangesproken willen en mogen worden. 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp, acht te geven op en vast te 
houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de 
sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het 
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen. 
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom 
niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder 
verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus 
Christus om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de 
kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van 
Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de 
gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen 
die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, 
zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de 
heilige sacramenten misbruiken of verachten. 
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4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel 
ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te 
worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een 
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve 
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op 
Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de 
heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven 
vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van 
Jezus Christus. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods 
Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door 
verwereldlijking. 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons 
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. Het is onze roeping de 
gehele kerk hierop aan te spreken en terug te roepen tot de HEERE en de kerk te reformeren 
overeenkomstig Zijn wil. 

 

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van de hervormde gemeente Haaften op 30 mei 2018. 
 
 
 
Getekend te Haaften, 28 juni 2018. 
 
 
 
Ds .A.C. de Kruijf,  preses                                                    D. Bok, scriba 



5__________________________________________________________________________________________________ 
Hervormde gemeente  Haaften     Beleidsplan 2018-2022 

1 Inleiding 
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeenteleven en de prediking van 
Gods Woord is het hart van de eredienst. Ook in dit beleidsplan staat dit centraal. Daarna komen 
achtereenvolgens aan de orde de ambten, het pastoraat , het apostolaat, het diaconaat, vorming en 
toerusting en tenslotte het uit dit alles voortvloeiende beheer en de financiën. 

Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwegingen als 
leidraad gediend: 

1.  Het beleidsplan beoogt het sinds jaar en dag onder ons geldende beleid te verwoorden. 
Beleidsvoornemens naar de toekomst worden apart vermeld. 

2. Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. Een beleidsplan is niet geschikt om allerlei 
praktische uitwerkingen tot in detail te regelen. Niet alleen veranderen dit soort zaken veelvuldig, 
het zou ook ten koste gaan van de leesbaarheid van het beleidsplan. Toch blijft het niet bij 
algemeenheden; de nodige vraagstukken waarover in het verleden aparte besluitvorming heeft 
plaatsgevonden zijn in dit beleidsplan opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid. 

3. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en behoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te worden 
behandeld. Omwille van de leesbaarheid van het beleidsplan zijn deze zaken op veel plaatsen toch 
in de beschrijving meegenomen. 

 
Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs 
zwoegen zijn bouwers eraan.” In afhankelijkheid van Zijn onmisbare Zegen moge dit beleidsplan 
dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente. 
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2 De gemeente 

a) Principieel 

In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm voor ons 
belijden is, belijden wij dat de gemeente: 
1. het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van de Geest; 
2. vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en zegel is, dat 

de HEERE opricht met de gelovigen en hun zaad; 
3. is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien er tweeërlei kinderen van 

het verbond zijn: zij die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden, en 
zij die in ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen; 

4. geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te verkondigen van 
Hem, die geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. 

b) Modaliteit 

In praktische zin kan de hervormde gemeente Haaften worden gerekend tot de modaliteit van de 
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland 

c) Statistische gegevens 
Haaften is een woonkern binnen de burgerlijke gemeente Neerijnen. Het dorp heeft ongeveer 2700 
inwoners. Hiervan zijn 841 lid van de hervormde gemeente. Het ledental van de gemeente kan als volgt 
verder uitgesplitst worden: 
 

 belijdend lid dooplid geen doop/belijdenis totaal 
totaal 181 477 183 841 
man 70 242 92 404 
vrouw 111 235 91 437 

d) Informatievoorziening 
Informatievoorziening aan de gemeente vindt plaats via het wekelijks verschijnend blad ‘Hervormde 
Kerkbode’ (dat wordt uitgegeven samen met omliggende gemeenten en in Haaften ruim 150 abonnees 
heeft) en via de website van de gemeente: www.hervormdhaaften.nl. 

http://www.hervormdhaaften.nl.
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3 De eredienst 

a) Prediking 

Wij belijden de prediking als het hart van de eredienst. De prediking is het door de HEERE Zelf 
geschonken middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is ‘de bediening der verzoening’ waarin 
en waardoor de HEERE zondaren roept en brengt tot geloof. 

De prediking: 
 vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is, 

geïnspireerd door de Heilige Geest; 
 dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de 

algemene en gereformeerde belijdenisgeschriften van onze kerk, te weten: de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, 
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels; 

 dient te ontvouwen het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg ter zaligheid wordt gepredikt en 
aangeprezen en een ieder wordt in alle ernst gemaand zich te onthouden van de weg tot het 
verderf, wetend van de eeuwigheid die komt. Zodoende is de prediking de bediening van de 
‘sleutels van het hemelrijk’ (zondag 31). Daarbij wordt de prediking gekenmerkt door de 
drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid. Vanuit een grondige exegese vindt een pastorale 
en praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden, met als doel 
te brengen tot geloof alsmede het gewerkte geloof te versterken. Het geheel van de 
gemeente, zowel qua leeftijd en levensomstandigheden als mogelijke instelling, wordt hierbij 
in het oog gehouden. 

In de avonddiensten wordt, als de ‘eigen’ predikant voorgaat, bij voorkeur gepreekt uit 
bovengenoemde belijdenisgeschriften van de kerk. 

b) Liturgie 

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van de 
Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij past 
een eerbiedige houding, die tot uiting komt in liturgie (= orde van dienst) en decorum (= het uiterlijk 
welvoeglijke). 

Overzicht 
De orde van dienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen: 
1. Stil gebed 
2. Votum en groet 
3. Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis 
4. Schriftlezing 
5. Dienst der offeranden 
6. Prediking 
7. Dienst der gebeden 
8. Gemeentezang 
9. Zegen 
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed dat uitgesproken wordt door de 
dienstdoende ouderling. 
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Praktische uitwerking 
 In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging en als leidraad voor ons leven  de wet 

des HEEREN voorgelezen. In de avonddiensten wordt het christelijk geloof beleden, meestal 
met de Apostolische Geloofsbelijdenis, soms uit een der andere belijdenisgeschriften.  

 De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is in de regel de Herziene Statenvertaling. Met 
name voor de verkondiging van het Woord wordt zij door ons gewaardeerd vanwege haar zeer 
zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen. Gastpredikanten die er de voorkeur aan geven 
uit de Statenvertaling te lezen, staat het vrij deze te gebruiken. 

 Tijdens de diensten wordt ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de berijming van 
1773 en de zgn. ‘enige gezangen’. Voor de dienst wordt een voorzang gezongen. Voor de 
morgendienst is dit als regel de zgn. ‘(zondags)schoolpsalm’.  

 Met inachtneming van de eigen taken van organist en koster en kerkrentmeesters worden alle 
onderdelen van de eredienst die niet door de gehele gemeente verricht worden, door 
ambtsdragers verricht.  

 De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en zijn achteraf op de website 
www.hervormdhaaften.nl te beluisteren.  

 Met het oog op de betrokkenheid van de kinderen van de gemeente bij de dienst is het streven 
ongeveer een keer per maand voor de ochtenddienst een zogenaamd kerkboekje ter 
vervaardigen met daarin vragen, puzzels en kleurplaten, etc. die erop gericht zijn de kinderen 
meer te bepalen bij de inhoud van de dienst. De hoop is dat zo’n kerkboekje ouders ook helpt 
om naderhand met hun kind(eren) door te praten over de dienst. 

Decorum 
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding en een verzorgd 
uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te denken in het licht van Gods Woord. 
Hoewel de Bijbel er niet eenduidig over is, wordt er de voorkeur aan gegeven, dat vrouwen met bedekt 
hoofd aan de erediensten deelnemen. Na overweging hiervan zij een ieder in zijn of haar gemoed 
verzekerd, zonder aan de ander aanstoot te geven of aanstoot te nemen. De kerkenraad staat bij het 
gebed en is uniform gekleed . 

Radio-opnamen van kerkdiensten zijn alleen mogelijk mits niet van invloed op de dienst. Dus geen 
verstoring of verregaande voorwaarden tot aanpassing. Over verzoeken hiervoor zal per geval worden 
beslist. Tijdens diensten is het gebruik van apparatuur ten behoeve van beeldmateriaal in beginsel niet 
toegestaan. 

c) Sacramenten 

De Heilige Doop 
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na Pinksteren 
ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop bediend, gelijk voorheen de besnijdenis, aan de jonge 
kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen 
leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing 
van onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus. 

De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Er 
wordt gebruik gemaakt van het doopformulier zoals vastgesteld op de synode van 1618/1619 (de 
hertaalde versie). De doopbediening vindt plaats voor de preek. 

Met het oog op gasten die niet vertrouwd zijn met een kerkdienst of gewend zijn aan een 
andersoortige liturgie is er in een doopdienst in de regel een gedrukte liturgie. 

 

http://www.hervormdhaaften.nl
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Pastorale zorg omtrent de Heilige Doop 
Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopzitting plaats, waar de ouders onderwezen worden in de 
leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier. 

Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van de 
doopouders, zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. Uitstel van de doop wordt 
besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken.  
Telkens zal benadrukt worden dat de kerkenraad de doopbediening van een bepaald kind niet verbiedt, 
maar ziet als Gods bevel in de weg van een christelijke levenswandel en opvoeding, waartoe in ieder 
geval behoort een regelmatige kerkgang door de (gehuwde) ouders. 

Het Heilig Avondmaal 
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de christelijke 
kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn 
huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader 
van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen.  

Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn 
ingelijfd. De kerkenraad laat alleen diegenen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof 
hebben afgelegd, en op wie geen maatregelen van tucht van toepassing zijn. 

De bediening 
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit 
geschiedt vier maal per jaar. Gebruik wordt gemaakt van het avondmaalsformulier zoals vastgesteld in 
de synode van 1618/1619 (de hertaalde versie), vanwege zijn rijke verwoording van de bijbelse leer 
omtrent dit sacrament. 

De diakenen hebben een dienende functie bij het gereed maken en afdekken van de tafel. 

Voorbereiding 
De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in de 
morgendienst, voorbereiding gehouden op het sacrament. In de voorbereidingsweek wordt in de regel 
een avond belegd ter bezinning op de avondmaalsdienst. Hierop wordt een gedeelte uit de Bijbel of uit 
het erfgoed van de Reformatie behandeld. 

Tevens is er in de voorbereidingsweek censura morum. De bedoeling van censura morum is om toe te 
zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Daartoe kunnen 
eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door 
pastorale zorg en/of vermaning.  

Nabetrachting en dankzegging 
De avonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van dankzegging en nabetrachting op het 
sacrament. Tijdens deze dienst zal de tafel gedekt blijven staan. 

Gasten 
Gasten die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen worden verzocht zich vooraf in 
verbinding te stellen met de kerkenraad. Tijdens de avondmaalsdienst worden zij mede genodigd. 

e) Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig) 

Openbare belijdenis van het geloof 
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de 
gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken van: 
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 de overgave met heel het hart aan de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest; 
 de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te dienen; 
 de belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het gebed, zowel in het midden van de 

gemeente als persoonlijk. 
Zij die reeds gedoopt zijn willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend 
en verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het 
geloof. 

Tevens houdt de openbare belijdenis in: 
 het beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis 

van de kerk; 
 een toegang verkrijgen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal; 
 een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. 

Voorbereiding 
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen, wordt men gedurende tenminste een seizoen 
onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de belijdeniscatechisatie. Hen die reeds lange 
tijd geen catechese meer gevolgd hebben wordt aangeraden om twee seizoenen deze catechese te 
volgen. Het hiervoor genoemde betekent dat van hen die belijdenis van het geloof wensen af te 
leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Door pastorale zorg wordt 
gestreefd hen te overtuigen dat dit ook een tweemalige kerkgang per zondag omvat. 

Dienst 
Met het oog op gasten die niet vertrouwd zijn met een kerkdienst of gewend zijn aan een 
andersoortige liturgie is er in een belijdenisdienst in de regel een gedrukte liturgie. 

Huwelijksdiensten 
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en 
erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden. De kerkenraad 
weet zich geroepen tot pastorale zorg aan hen die homoseksueel geaard zijn en aan hen die ongehuwd 
blijven. 

De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden der gemeente. 
Gebruikt wordt het huwelijksformulier (de hertaalde versie) zoals vastgesteld in de synode van 
1618/1619, vanwege de schriftuurlijke samenvatting van het huwelijk. Namens de kerkenraad wordt 
het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel in de Herziene Statenvertaling of in de Statenvertaling 
overhandigd. 
In de huwelijksdienst is er in de regel een gedrukte liturgie. 

Tijdens een huwelijksdienst kan op verzoek tijdens de dienst één lied anders dan de psalmen en enige 
gezangen gezongen worden. Op verzoek is fotograferen en filmen toegestaan met een vaste opstelling 
zonder flits vanaf de galerij. 

Voorbereiding 
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging en 
inzegening indienen, daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. Mede hierom 
kan een huwelijk tussen hen , die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en ingezegend worden 
na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na gebleken inkeer door verbreking van de 
samenleving.  
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Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waarin 
in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling van de dag wordt ter sprake 
gebracht. Deze dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en -inzegening. 

Hertrouw 
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook 
kerkelijke bevestiging van een ‘tweede’ huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien en 
besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel bij 
een dreigende scheiding als met betrekking tot een ‘tweede’ huwelijk. 

Voorganger 
In de regel worden de huwelijksdiensten geleid door de plaatselijke predikant. Wanneer een aanstaand 
bruidspaar het huwelijk wil laten bevestigen en inzegenen door een andere predikant dan de 
plaatselijke, kunnen zij een verzoek daartoe indienen bij de kerkenraad. Er moet dan wel sprake zijn 
van een bijzondere verbondenheid van het bruidspaar met de betreffende predikant.  

Rouwdiensten 
In geval van overlijden kan er door de nabestaanden contact met de predikant worden gezocht met het 
verzoek een rouwdienst te leiden. Deze rouwdienst heeft geen ambtelijk karakter en wordt op verzoek 
van de naaste familie in ‘De Hoeve’, het kerkgebouw of een ander passend gebouw gehouden. 
Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het woord, is de kerkenraad 
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze diensten. De muziek die ten gehore wordt 
gebracht dient passend te zijn bij het karakter van een kerkelijke dienst. 
Indien er sprake is van crematie zal geen medewerking worden verleend aan een rouwdienst. 

Pastorale zorg 
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden 
op zich. Zo mogelijk wordt een aan de begrafenis voorafgaande condoléance door de wijkouderling met 
gebed afgesloten. 

Overig 
 Op bid- en dankdag worden twee kerkdiensten belegd, waarbij de eerste dienst zoveel mogelijk 

wordt afgestemd op de (kleine) kinderen van de gemeente. 
 Tijdens deze dienst zijn ook de leerlingen van CBS Goudenstein aanwezig en wordt er een 

gedrukte liturgie uitgereikt. Het is gebruikelijk dat in deze dienst enkele leerlingen van de 
school helpen bij het collecteren. 

 Tweede Kerstdag ’s avonds is er een kerstzangdienst. Valt deze dag op zondag, dan verschuift 
de kerstzangdienst naar Eerste Kerstdag ’s avonds. De kerstzangdienst wordt georganiseerd 
door de jeugdcommissie, en de plaatselijke predikant zal de meditatie verzorgen. 

 Tijdens tweede Paasdag zal er een zangdienst worden gehouden. De zangdienst zal evenals de 
kerstzangdienst georganiseerd worden door de jeugdcommissie. Ook in de paaszangdienst 
verzorgt de plaatselijke predikant de meditatie. 

 Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt – in de regel ’s morgens – een dienst 
gehouden waarin de gemeenteleden worden herdacht die in het voorafgaande kerkelijk jaar 
zijn overleden. Tijdens deze dienst worden hun namen afgelezen. Hun nabestaanden worden 
per brief uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Hen wordt ook (vrijblijvend) de gelegenheid 
geboden om na de dienst elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie te drinken in De 
Hoeve. 

 De zondag van of na Hervormingsdag worden ’s morgens twee coupletten van het Lutherlied 
gezongen. 

 De zondag van of na Koningsdag worden ’s morgens het eerste en zesde couplet van het 
Wilhelmus gezongen. 
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4 De kerkenraad (de ambten) 

a) Principieel 

Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem 
geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van 
de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. 
Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente. Alleen belijdende leden van 
de gemeente kunnen tot een ambt worden gekozen. 

De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen, is: 
1. verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de 

Sacramenten; 
2. geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren; 
3. gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden; 
4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. 
Dit alles opdat de gemeente zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe neemt de 
bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen 
van de kerkenraad. 

De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de 
erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf bij de Bron 
is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het 
benutten van de geldende regelingen voor permanente educatie, waartoe de kerkenraad hem de 
ruimte en de mogelijkheden biedt. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar 
geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar 
wat nodig is. Bovenal verkondigend de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in 
Jezus Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met het oog op de rechte wandel 
van de gemeente. 

De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over leer en 
leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in de 
gemeente met orde geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven. Ook 
heeft hij de taak toe te zien op leer en leven van de predikant. 

De ouderling-kerkrentmeester is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke zaken 
van de gemeente. Tevens is hij bij beurten tijdens de diensten ouderling van dienst, en kan hij 
pastoraal werk verrichten. 

De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven. Hij 
dient te onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in 
het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Het dienen aan de tafel des 
HEEREN behoort ook tot zijn taak. 

Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de gemeente, acht 
de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke 
gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door vrouwen 
die hun gaven ten dienste van de gemeente van Christus besteden. 
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b) Praktisch 

De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen. De 
wijze waarop wordt eens per zes jaar (zesjaarlijkse stemming, voor het eerst weer te houden in 2022) 
bepaald.  

De kerkenraad vergadert in de regel één keer per maand. Vaste agendapunten voor de 
kerkenraadsvergaderingen zijn: ‘Bijbelstudie/bezinning’, ‘pastoraat’, ‘jeugdwerk’, ‘diaconie’, en 
‘kerkrentmeesters’. Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn in ieder geval een verslag van 
werkzaamheden van de predikant, de verantwoordingen van de ingestelde kerkenraadscommissies 
(jeugdcommissie, zendings-/evangelisatiecommissie), het godsdienstonderwijs op de Willem Alexander 
school, en de begrotingen en jaarrekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.  

Classis 
In het verband van de meerdere ambtelijke vergaderingen behoorde de hervormde gemeente 
Haaften eeuwenlang tot de classis Bommel. Vanaf 1 mei 2018 gaat deze classis op in de nieuwe 
classis Gelderland Zuid & Oost. De gemeente is vanaf dat moment niet meer automatisch 
vertegenwoordigd. De kerkenraad spreekt echter de intentie uit zoveel als in de nieuwe regeling 
mogelijk is betrokken te blijven op werk van de classis. 
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5 Pastoraat 

a) Inleiding 

De christelijke gemeente is niet minder dan het lichaam van Christus. Hij, de Borg en Middelaar van 
Zijn Bruidskerk, verzorgt en omringt haar met Zichzelf, met Zijn liefde en Zijn trouw. Christus heeft 
het goed gedacht de gemeente mede te laten verzorgen door de onderscheiden ambten, namelijk 
dat van herder en leraar, ouderling en diaken. Deze ambten zijn onderscheiden naar hun taken. 
Daarbij is het vooral van belang om op te merken dat de ambten voortkomen uit de éne grote 
Ambtsdrager: Jezus Christus. Hij is Profeet, Priester en Koning. De ambten vormen zo samen een 
éénheid. Zo wordt de gemeente over de breedte door de onderscheiden bedieningen geheel 
overdekt, in leer, zorg, vermaning en tucht. 

De predikanten moeten als profeten Gods Woord bedienen. Dat gebeurt niet alleen in de 
vergadering van de gemeente in de eredienst, maar ook in de persoonlijke, pastorale situaties. 
Daarbij behoort hen toe in het midden der gemeente de sacramenten te bedienen.  

De ouderlingen zijn geroepen als koningen te regeren over de gemeente, rechtvaardig, wijs en zacht. 
Hun roeping ligt in het waken over de leer in de prediking, en in de zorg over de gemeenteleden en 
hun levens, die aan hun zorg zijn toevertrouwd.  

De diakenen dienen als priesters in de dienst van de gemeente te staan, om in allerlei zaken – zowel 
materieel, financieel., maatschappelijk als geestelijk – christelijke hulp en handreiking te bieden, als 
bediening van de bewogen liefde van Christus.  

De diepste zorg aan de gemeente verricht Christus door Zijn Heilige Geest, die van Hem en de Vader 
uitgaat. De Heilige Geest zorgt voor de gelovigen, door in hun harten persoonlijk door te werken. 
Daarbij gebruikt Hij Woord en Sacrament, de ambten, en de gemeenschap der heiligen. Daarom 
kunnen we stellen dat de concrete, daadwerkelijke pastorale zorg aan de kudde van de Goede 
Herder, niet vast te leggen is in structuren, en in organisaties.  

Toch is de kerkenraad geroepen in liefde, zorgvuldigheid en ernst zich te kwijten van de roeping die 
Christus aan hem gegeven heeft. Een middel daarbij is de helderheid van de verdeling van de taken, 
zodat in goede orde de gemeente verzorgd kan worden: een ieder van de broeders weet wat van 
hem verwacht wordt in onderscheiden pastorale zaken, waarop de broeders elkaar ook kunnen 
aanspreken. Derhalve willen wij in dit schrijven duidelijkheid scheppen in de taken die ons gegeven 
zijn, in allerlei concrete pastorale zorgsituaties in de gemeente.  

b) Pastorale taken van de predikant.  

Van de predikant kan verwacht worden dat hij de volgende pastorale werkzaamheden verricht, met 
inachtneming van zijn persoonlijke gaven en mogelijkheden, en de verlangens van de betrokken 
gemeenteleden, en in overleg met de kerkenraad.  

1. De predikant onderhoudt in de volle breedte van de gemeente contacten met de 
gemeenteleden.  

2. De kerkenraad dient – met name bij aanvang van de werkzaamheden van een nieuw bevestigde 
predikant – (een lijst met) namen in, van personen die op korte of langere termijn 
omstandigheden hebben meegemaakt in het leven, waardoor zij in aanmerking komen voor 
pastoraal bezoek van de predikant.  

3. Door de praktijk van het gemeentelijke leven, weet de predikant na verloop van tijd waar zorg 
gewenst is. Hij onderhoudt zo met de gemeenteleden de pastorale contacten.  
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4. Hij bezoekt derhalve in het bijzonder: de weduwen, de weduwnaars, de wezen, de 
alleengaanden, de ouden van dagen, de zieken, de gehandicapten, de stervenden, mensen in 
psychische nood, en allen die weten van gebrokenheid in hun leven.  

5. De zieken in het ziekenhuis dienen zo mogelijk één maal per week bezocht te worden. Wanneer 
de predikant aan deze frequentie niet kan voldoen, dient de wijkouderling of diaken van de 
betreffende persoon, het bezoek over te nemen, indien mogelijk niet tijdens het bezoekuur van 
het ziekenhuis. In ernstige situaties dient zorg naar behoefte en mogelijkheid te worden gegeven.  

6. Na thuiskomst uit het ziekenhuis of verzorgende instelling zal de predikant op korte termijn de 
persoon bezoeken.  

7. De bejaarden verdienen bijzondere aandacht, met name zij die tachtig jaar of ouder zijn. De 
predikant bezoekt ten minste één maal per jaar de tachtig plussers.  

8. In sterfgevallen, waarbij de predikant direct betrokken is, dient de predikant verder pastorale 
zorg te blijven geven. Dit gebeurt op een wijze en met een frequentie, waarbij recht wordt 
gedaan aan de mogelijkheden van de predikant, en de behoefte van de betrokken personen. 
Deze zorg dient – waar mogelijk – een langere termijn zorg te zijn.  

9. In sterfgevallen dient de predikant zijn pastorale zorg te besteden aan de nabestaanden. Ook 
wanneer blijkt dat gemeenteleden in de rouw zijn, vanwege sterfgevallen buiten de gemeente 
van Haaften, zodat de predikant niet betrokken is geweest bij de begrafenis, dient de predikant 
de betreffende familie te bezoeken. Echter, het is goed als dit gebeurd in overleg met de 
wijkouderling of wijkdiaken.  

10. De predikant staat open voor contacten met jongeren, en geeft hen de pastorale zorg die nodig 
en gewenst is, eventueel samen met de jeugdouderling en/of jeugddiaken.  

11. De predikant heeft bijzondere zorg voor de geestelijke nood in de gemeente. Waar signalen 
worden opgevangen van geestelijke vragen en noden, dient de predikant daarop in te spelen, al 
dan niet door informatie van de kerkenraad, of uit andere bronnen.  

12. De predikant bezoekt hen, die elders wonen, liefst één maal per jaar.  
13. Na een huwelijk bezoekt de predikant het nieuwe echtpaar, ten minste één maal, daarna neemt 

de kerkenraad het over met regulier huisbezoek, tenzij er andere behoeften bestaan.  
14. De predikant kan betrokken worden bij tuchtmaatregelen.  
15. Bij bijzondere omstandigheden rondom de aanvraag van de Heilige Doop, zal de predikant – 

desgewenst samen met de eigen wijkbroeder – voorzien in dooponderricht.  
16. De predikant dient ook pastoraal te zijn voor zijn gezin en zichzelf. 
17. De predikant verleent medewerking aan de weeksluitingen in Zorgcentrum ‘De Wittenberg’. 
18. Alle bezoeken dienen te worden geregistreerd in L.R.P. 

c) Pastorale taken van de ouderling en diaken.  

Van de ouderlingen en diakenen kan verwacht worden dat zij de volgende pastorale werkzaamheden 
verrichten in hun wijk. 

1. Zij bewaren en onderhouden in de volle breedte van de gemeente contacten met de 
gemeenteleden, indien mogelijk en/of gewenst.  

2. Met name is van belang het reguliere huisbezoek. Zij die huisbezoek op prijs stellen en/of 
toestaan, dienen in het algemeen ten minste één maal per twee jaar bezocht te worden. De 
ouderlingen en diakenen dienen zo hun wijk te kennen, zorgen te signaleren en waar nodig – of 
gewenst – de predikant op de hoogte te stellen en in te schakelen. Daarbij wordt in het bijzonder 
vermeld, dat indien mogelijk kinderen aanwezig zijn bij het bezoek. De broeder die de afspraak 
maakt, dient daarnaar te vragen.  

3. Waar bijzondere zorgen zijn, dient het contact – indien mogelijk en gewenst – geïntensiveerd te 
worden: we denken aan de weduwen, de weduwnaars, de wezen, de alleengaanden, de ouden 
van dagen, de zieken, de gehandicapten, mensen in psychische nood, en allen die weten van 
gebrokenheid in het leven. De juiste balans van frequentie en intensiteit van bezoekwerk wordt 
gezocht in overleg met de betrokken personen, de predikant, en de andere ambtsdragers.  
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4. De volgende indicaties zijn te geven: 
 Chronisch zieken: twee maal per jaar.  
 Gehandicapten: één maal per jaar.  
 Bejaarden: één maal per jaar.  
 Weduwen, weduwnaars:  eerste jaar van rouw: tweemaal.  

tweede en volgende jaren: één maal per jaar.  
 Zieken: indien een gemeentelid langere tijd in het ziekenhuis verblijft, zal ook de wijkbroeder 

een bezoek gaan brengen. Bij thuiskomst zal de wijkbroeder met de betrokken persoon 
contact opnemen, en indien gewenst een bezoek brengen, en wel na een termijn van twee 
weken, om doublures met de predikant te voorkomen. 

 Anders: naar mogelijkheid en behoefte.  
 In dit alles dient rekening gehouden te worden met de omstandigheden en kerkelijke 

betrokkenheid van de persoon.  
Van de kerkenraad mag worden verwacht dat zij op de hoogte zijn van de omstandigheden in 
de gemeente, door de Kerkbode, en eventuele mededelingen door predikant, of door 
informatie uit andere kanalen. Bijzonder bezoekwerk kan in overleg met de predikant 
geschieden, om doublures te voorkomen. 

5. Nieuw binnen gekomenen – al dan niet officieel vernomen – worden door de wijkbroeder 
bezocht en verwelkomd. Bijzonderheden worden aan de predikant gemeld.  

6. Zij die voor het eerst aan het Heilig Avondmaal aangaan, worden bezocht door hun wijkbroeder.  
7. Wanneer de predikant zijn werkzaamheden niet kan verrichten, dienen wat betreft het 

belangrijkste pastoraat de betrokken wijkbroeder(s) dat over te nemen.  
8. Wanneer een broeder ziek of verhinderd is, om zijn werkzaamheden te verrichten, nemen de 

andere broeders dat over.  
9. Van de ouderlingen en de diakenen mag worden verwacht dat zij samen in staat zijn om bij 

wisseling van predikant de pastorale zaken afdoende te kunnen overdragen.  
10. Ouderlingen en diakenen dragen bijzondere pastorale zorg voor de predikant en zijn gezin.  
11. De ouderlingen in het bijzonder zijn geroepen zich van hun eigen taak te kwijten in zaken die de 

vermaning en de tucht aangaan, eventueel in overleg met de predikant.  
12. De diakenen in het bijzonder zijn geroepen zich van hun eigen taak te kwijten in zaken die de 

bijzondere zorg van gemeenteleden – in geestelijk, financieel, maatschappelijke opzicht – 
aangaan.  

13. Van de bezoekbroeders wordt verwacht dat zijn hun bezoeken registreren in LRP 

d) Beleidsvoornemens: 
De kerkenraad gaat zich bezinnen op het onderwerp ‘hoe houden we de jongeren bij de kerk’. 
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6 Apostolaat 

a) Inleiding 

Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de Heilige 
Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige naam gegeven tot zaligheid. 

Binnen de kerkenraad is een kerkenraadslid aangesteld om in het bijzonder aandacht te schenken 
aan de verwerkelijking hiervan in onze gemeente. Hij heeft zitting in of is aanspreekpunt van de 
zendings-/evangelisatiecommissie. 

b) De zendings-/evangelisatiecommissie (ZEC) 
De taken van de ZEC zijn: 
1. het betrekken van de gemeente (van jong tot oud) bij zending, werelddiaconaat en evangelisatie; 
2. bijdragen aan, meeleven in en steunen van werkzaamheden in zending, werelddiaconaat en 

evangelisatie, dat mede namens ons door anderen mag worden gedaan, in hoofdzaak via GZB en IZB. 

Concrete activiteiten 

Evangelisatiekraam op de jaarmarkt. 
Als hervormde gemeente zijn wij jaarlijks met een kraam aanwezig op de jaarmarkt. Steeds wordt 
geprobeerd om op een laagdrempelige manier contact te leggen met kinderen en ouderen.  
De organisatie is een taak voor de zendings/evangelisatiecommissie die daartoe ook anderen van de 
gemeente hun medewerking vraagt. 

Lectuur 
In de dagen voorafgaande aan Kerst en/of in de dagen voorafgaande aan Pasen wordt huis aan huis 
een evangelisatiefolder bezorgd. 

Steun Gereformeerde Zendingsbond (GZB) 
Vanwege de herkenning in de fundering en werkwijze van de zending in het buitenland geeft de  
gemeente steun aan het werk van de GZB door: 

 opname van de jaarlijkse collectes in het collecterooster en hiervoor aandacht te vragen via 
folders en/of het Kerkblad 

 zendingsbussen: de opbrengst van de zendingsbussen in de kerk wordt gedurende elk 
kwartaal in het jaar bestemd voor een bepaald project 

 promoten van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’ 

Godsdienstonderwijs openbaar onderwijs 
Vanuit de hervormde gemeente Haaften worden godsdienstlessen op de openbare basisschool 
‘Willem Alexander’ verzorgd. Voor ca. 1,5 uur per week is daarvoor iemand door de kerkenraad 
benoemd. 

Vakantie Spel Week (VSW) 
De laatste week van de zomervakantie van de basisschool is de VSW, een kinderevangelisatieweek. 
Voor de kleuters zijn er de kleutermorgens, voor de kinderen van 6-12 jaar de kinderdagen en voor 
de tieners de tieneravonden. Door middel van een huis-aan-huis folder worden alle kinderen in 
Haaften hiervan op de hoogte gebracht . Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van materiaal van de 
HGJB. De VSW wordt georganiseerd door de jeugdcommissie. 
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Kerstzangdienst 
Tijdens de kerstdagen organiseert de jeugdcommissie een laagdrempelige dienst waarin veel ruimte 
is voor het zingen van kerstliederen. Voor deze dienst worden ook koren uitgenodigd. Doorgaans 
wordt deze dienst gehouden op Tweede Kerstdag. Als deze dag op zondag valt verschuift de dienst 
naar Eerste Kerstdag. 

Paaszangdienst 
Tijdens de Paasdagen organiseert de jeugdcommissie op 2e Paasdag een dienst waarin het zingen van 
liederen rondom Passie en Pasen centraal staat.  
 
Steun werelddiaconaat 
Aan het werelddiaconaat wordt aandacht besteed door steun te verlenen aan ‘Project 1027’. Jaarlijks 
worden twee collecten bestemd voor dit project. Ook ondersteuning van hulpverlening in 
rampgebieden wordt in de regel geboden via ‘Project 1027’. 

c) De ‘werkgroep Roemenië’ 
Door de kerkenraad is een ‘werkgroep Roemenië’ ingesteld. Aspirant-leden worden aan de 
kerkenraad voorgedragen waarna deze een lid benoemt. 

De activiteiten bestaan uit: 
 Contact opbouwen en onderhouden met ds. Zöld en zijn gemeente. 
 Predikant ondersteunen (geestelijk, materieel en/of financieel). 
 Noodzakelijke hulpgoederen verstrekken. 
 Daadwerkelijke hand- en spandiensten verrichten ter plaatse. 

De middelen om  bovengenoemde zaken te kunnen realiseren komen tot stand door: 
- Structurele bijdrage diaconie 
- Collecten 
- Acties 
- Sponsoring/ donaties 

d) Beleidsvoornemens 
Bezinning op het onderwerp: ‘Hoe bereiken we de mensen aan de rand van kerk?’ Mede in 
het kader hiervan willen we de mogelijkheid bezien om deel te nemen aan een Focus-traject 
van de IZB. 
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7 Diaconaat 

a) Inleiding 

In de Bijbel, het Woord van God, wordt al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan 
de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6 wordt de 
basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken. 

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de diaconale arbeid in artikel X, lid 2 als 
volgt beschreven: ‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de 
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen 
waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.’ In 
Ordinantie 8, artikel 3 wordt nader uitgewerkt hoe dit diaconaat gestalte krijgt; namelijk in: 
 het betrachten van onderling dienstbetoon, 
 het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan wie dat nodig hebben, 
 het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, 
 het signaleren van knelsituaties in de samenleving en 
 het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. 

Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen 
woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag ‘wie zal de naaste zijn 
van degenen die (dreigen te) bezwijken’, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen? 

Naast de zorg voor de ‘eigen’ kerkelijke en burgerlijke gemeente worden ook organisaties en 
instellingen gesteund, die vanuit Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal gebied in binnen- 
en buitenland. 

Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt er jaarlijks een 
begroting en jaarrekening opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid 
en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid. Na beoordeling door een deskundige en na 
vaststelling door de kerkenraad, liggen deze voor gemeenteleden ter inzage bij de administrerend 
diaken. Dit wordt aangekondigd in de ‘Hervormde Kerkbode’. 

b) Activiteiten 

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, 
zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tot leniging van de noden worden collecten bestemd en/of 
acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor 
de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden. 

Inkomsten/uitgaven 
De inkomsten worden voornamelijk verkregen uit: 
 Collecten in de eredienst 
 Collecten bij de avondmaalsviering 
 Projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt 
 Giften 

De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen: 
 Uitgaven voor onderhoud/beheer eigendommen 
 Kosten beheer/administratie 
 Verplichte bijdragen bredere organen 
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 Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. zieken- en ouderenzorg, werk onder jongeren, 
evangelisatie, financiële ondersteuning van mensen). 

 De overblijvende gelden worden verdeeld onder regionale/landelijke instellingen en wereldwijd 
werkende instellingen. 

Overige activiteiten 
Het college van diakenen is hetzij financieel, hetzij inhoudelijk ook betrokken bij: 
 Ouderenmiddagen. 
 Paas- en Kerstgroetenacties. 
 Kinderoppas. 
 Concept collecterooster. 
 Gemeentegids 
 Gemeentedag 
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8 Vorming en toerusting 
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de gemeente in al haar 
geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week vele gelegenheden om gevormd te worden en in 
kennis toe te nemen, gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente. 

a) Catechese 

‘Gewone’ catechese 
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en de leer van 
de kerk, in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en gericht op het doen van openbare 
belijdenis. Deze catechese wordt primair door de predikant, of anders door een catecheet of 
ambtsdrager gegeven, bij voorkeur in kleine groepen. Dit gebeurt in de periode van eind september tot 
de paasvakantie. In de week van bid- en dankdag zal er geen catechese plaatsvinden. De gebruikte 
methode is passend bij de leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof alsook als 
uitgangspunt van de gesprekken. De methode wordt gekozen in overleg met de kerkenraad.  

Belijdeniscatechese 
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Uitnodigingen voor de belijdeniscatechese 
gaan uit naar de jongeren boven de 18 jaar. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het 
doen van openbare geloofsbelijdenis volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke catechese met 
een verdiepend en verbredend karakter met name ten aanzien van persoonlijke levens- en 
geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een belangrijke rol hierin. 

In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde komt of men 
daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de ‘belijdeniszondag’ wordt dit 
voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en in het kerkblad. Tevens heeft een 
delegatie van de kerkenraad op de laatste catecheseavond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er 
van te vergewissen dat geen verhindering bestaat tot het doen van openbare belijdenis, na vragen naar 
en over het persoonlijk geloof van de catechisanten. Op deze avond worden catechisanten 
aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend. 

b) Jeugdwerk 

Jeugdcommissie 
Ten behoeve van het plaatselijk jeugdwerk heeft de kerkenraad de jeugdcommissie ingesteld. Deze 
commissie adviseert de kerkenraad inzake het jeugdwerk en begeleidt de dagelijkse gang van zaken 
binnen het jeugdwerk. Zij signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te 
dragen. Van tijd tot tijd is er een jeugdcommissievergadering waarin afgevaardigden uit alle delen van 
het jeugdwerk bijeenkomen.  

Het jeugdvormingswerk wordt gefinancierd door de diaconie en door collecten ten behoeve van het 
plaatselijke jeugdwerk.  

Jaarlijks brengt de jeugdcommissie een verslag uit ter verantwoording aan de kerkenraad. 

De jeugdcommissie heeft een eigen beleidsplan opgesteld ten behoeve van het jeugdwerk van de 
gemeente. Voor de informatie met betrekking tot het beleid en de beleidsvoornemens ten aanzien van 
het jeugdwerk kan het betreffende plan worden geraadpleegd. 

De predikant is voorzitter van de jeugdcommissie. Daarnaast is er zo mogelijk nog een kerkenraadslid 
afgevaardigd vanuit de kerkenraad. Bij afwezigheid van een predikant kan dit kerkenraadslid het 
voorzitterschap van de jeugdcommissie op zich nemen. 
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Zondagsschool ‘Uw Koninkrijk Kome’ 
De zondagsschool is van oudsher bedoeld als evangelisatiemiddel. De praktijk van vandaag laat zien dat 
voornamelijk de kinderen van de gemeente de zondagsschool bezoeken. Het is daarom voor leiding en 
bestuur van de zondagsschool en voor de kerkenraad voortdurend de opdracht zich te bezinnen op het 
betrekken van rand- en buitenkerkelijke kinderen bij de zondagsschool. 

Leidraad bij de vertellingen is het materiaal van de Bond van hervormde zondagsscholen op 
gereformeerde grondslag. 

De zondagsschool komt op zondagmorgen bijeen, verdeeld in twee groepen naar leeftijd en 
gerelateerd aan de indeling op de basisschool.  

Een moment waarop de zondagsschool zichtbaar naar buiten treedt, is de traditionele kerstviering in de 
week voorafgaande aan de Kerstdagen. Aan het einde van het seizoen is er een openbaar 
zondagsschooluur waarop ouders en andere belangstellenden welkom zijn.  

Het zondagsschoolseizoen begint gelijk met het winterwerk en loopt door tot de laatste zondag voor 
Koningsdag (dat is de laatste zondag voor de meivakantie). 

De zondagsschool kent een bestuur waarin één van de kerkenraadsleden zitting heeft. 

c) Volwassenenvormingswerk 

Mannenvereniging 
De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ komt eens per maand  bijeen.  

Vrouwenkring 
Vrouwenkring ‘Dorcas’ komt eens per vier weken bij elkaar op dinsdagavond.  

Bijbelkring 
De Bijbelkring wordt eens in de maand gehouden . 

d) Overige activiteiten m.b.t. gemeenteopbouw 

Gemeenteavonden 
Het is het streven om tweemaal per jaar een gemeenteavond te houden. In het voorjaar wordt deze 
zelf ingevuld en kan ook informatie gegeven worden die op de gemeente betrekking heeft. In het 
najaar zal een spreker namens een stichting of iets dergelijks gevraagd worden. 

Gemeentedagen 
Eenmaal per jaar wordt er een zogenaamde gemeentedag georganiseerd om elkaar als gemeente te 
ontmoeten en met elkaar bezig te zijn. De organisatie daarvan wordt gedaan door de diaconie, die 
daarbij de hulp inroept van gemeenteleden. 

e) Beleidsvoornemens 
Catechese en jeugdwerk 
 Het oprichten van een catechesegroep voor de oudere jongeren van de gemeente. 
 Stimuleren van, met name nieuwe, leidinggevenden tot het volgen van cursussen van bijvoorbeeld 

de HGJB of zondagsscholenbond. 

Volwassenenvormingswerk 
 Bezinning op specifieke catechese voor volwassenen, bijvoorbeeld huwelijkscatechese.  



23__________________________________________________________________________________________________ 
Hervormde gemeente  Haaften     Beleidsplan 2018-2022 

 Bewustwording met het oog op de weerbaarheid jegens andersdenkenden (weten wat je gelooft 
is absolute noodzaak om jezelf staande te houden). 

 Het organiseren van een opvoedingsavond, één keer per jaar. 
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9 Beheer en financiën 

a) Inleiding 

Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We erkennen onze 
God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we hebben ontvangen we van Hem. 
De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle andere in dit plan 
genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een geestelijke aangelegenheid. 

Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke 
zaken van de gemeente – voor zover niet van diaconale aard – en verricht de daaraan verbonden 
werkzaamheden overeenkomstig een daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling. Deze Plaatselijke 
Regeling is vastgesteld door de kerkenraad en goedgekeurd door het Regionale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken. 

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee 
kerkrentmeesters. De ouderlingen-kerkrentmeester staan volledig in het ambt van ouderling en 
hebben daarbij in het bijzonder een taak op het terrein van beheer en financiën. De taken van het 
college zijn te onderscheiden in zorg voor geldwerving en personeel en beheer van financiën, 
gebouwen en landerijen. 

b) Beheer 

Predikant 
Onze gemeente heeft 1 predikantsplaats en de verwachting is, dat hierin de komende jaren geen 
verandering zal plaats vinden. Aanstelling en salariëring geschieden overeenkomstig de kerkelijke 
regeling, die door de generale synode daarvoor is vastgesteld. 

Organisten 
Voor de begeleiding van de gemeentezang in de zondagse erediensten en de rouw- en 
huwelijksdiensten heeft onze gemeente een aantal vrijwilligers die het orgel bespelen. De aanstelling 
is op basis van mondelinge afspraken. De organisten ontvangen per jaar een kleine 
onkostenvergoeding 

Kosters 
De taken van de koster worden in onze gemeente door een aantal vrijwilligers bij toerbeurt verricht. 

Tuinman 
Het onderhoud van de tuin rondom de pastorie geschiedt door een vrijwilliger, die daarvoor een 
onkostenvergoeding ontvangt. 

Beheer De Hoeve 
Voor De Hoeve is een beheerster aangesteld die voor een vaste jaarlijkse vergoeding zorg draagt 
voor het beheer van De Hoeve. 

Schoonmaak gebouwen 
Een aantal vrijwilligers houdt, tegen een vergoeding, de kerkelijke gebouwen schoon. 

Gebruik kerkgebouw 
Het kerkgebouw is primair bedoeld voor de samenkomst van de gemeente tijdens de erediensten. 
Verzoeken voor andere samenkomsten worden per geval besproken en al dan niet goedgekeurd 
door het college van kerkrentmeesters, na overleg met de kerkenraad. 



25__________________________________________________________________________________________________ 
Hervormde gemeente  Haaften     Beleidsplan 2018-2022 

Onderhoud kerkelijke gebouwen 
Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen kan worden verdeeld in klein en groot onderhoud. Klein 
onderhoud betreft zaken die niet nauwkeurig te voorzien en in te schatten zijn en zich gedurende het 
jaar voordoen. De financiële gevolgen hiervan zijn beperkt en worden op basis van ervaringscijfers 
jaarlijks begroot. Groot onderhoud wordt volgens een meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd, jaarlijks 
wordt een bedrag toegevoegd aan de post onderhoudsreserve. 

c) Financiën 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de jaarlijks benodigde middelen worden verworven om een 
sluitende begroting te verkrijgen 
Conform de landelijke richtlijnen wordt voor aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin 
goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële consequenties van het te voeren beleid. Na afloop 
van enig jaar wordt de jaarrekening opgemaakt over het afgelopen jaar. Na controle door een 
deskundige ligt de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage en zal na geen bezwaar 
vaststelling door de kerkenraad volgen. 

Geldwerving 
De gelden worden op diverse manieren geworven: 

1. Collecten tijdens de wekelijks erediensten (+ bid- en dankdag). 
2. De jaarlijkse actie Kerkbalans. 
3. Het innen van de Solidariteitskas. 
4. Het verjaringsfonds. 
5. Busjes kerkradioluisteraars. 
6. Verpachten landerijen. 
7. Rente inkomsten 
8. Het houden van diverse acties. 
9. Steunpilaren achterin de kerk. 

d) Beleidsvoornemens 
 Indien mogelijk aanpassen pachtcontracten van reguliere naar liberale pacht. 
 Aandacht voor energiegebruik; inzet duurzame energie. 
 Kerkradio en nieuwe technieken bekijken. 
 Voor dalende rente-inkomsten alternatieven zoeken binnen risicomijdende grenzen. 
 Begroting van kosten en baten zijn erop gericht dat de predikantsplaats behouden kan blijven. 


