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VOORWOORD      

Ons kerkgebouw heeft iets unieks: 
de windwijzer in de vorm van een 
walvis1. Die is onder alle 
omstandigheden de moeite van het 
bekijken waard, maar in het 
bijzonder als het zonlicht het goud 
duidelijk doet afsteken tegen de 

blauwe lucht. Als het licht er goed opstaat, is de glinstering op het metaal zelfs van grote 
afstand zichtbaar. Wie er oog voor heeft, geniet ervan, van dat glimmen, van die glans, 
van die mooie diepe kleur, waardoor het kunstwerk volledig tot zijn recht komt.  

In de Bijbel lezen we ook meer dan eens over glans en schittering. Denk bijvoorbeeld aan 
Mozes, over wiens aangezicht een verblindende glans lag toen hij bij God op de berg was 
geweest (Exo. 34:29). Velen zullen ook de woorden van Psalm 8:1b (OB) kennen: “Gij 
Die den glans van Uwe majesteit hebt boven lucht en heem’len uitgebreid!” Opvallend is 
dat in beide voorbeelden God zorgt voor die glans. Hij doet dat in zijn Schepping en Hij 
doet dat bij mensen. En als Hij dat doet, dan komen beide volledig tot hun recht.  

Een glinstering is er niet altijd. De glans op de windwijzer is er alleen als het licht er goed 
op staat. Wij geloven dat dit bij ons mensen ook zo is. Door zonde is er veel stuk en 
gebroken in ons bestaan, iets wat ons leven bepaald niet doet schitteren. In alle facetten 
van het leven is de pijn hiervan voelbaar. Daarom is het heerlijk dat onze God in zijn 
Zoon Jezus Christus naar ons toe wil komen. Als die ‘Zon der Gerechtigheid’ op ons leven 
schijnt, komt er een glans over te liggen. Dan wordt schuld vergeven, en dat wat 
gebroken is weer heel.  

Behalve dat we er zelf van mogen leven, hebben we als gemeente ook de opdracht om 
bovenstaande Goede Boodschap uit te dragen in de omgeving waarin we naar school 
gaan, wonen, werken en leven. Tijdens het Focustraject hebben we met elkaar intensief 
over deze dingen nagedacht en ook geoefend hoe we, naar buiten toe, vorm aan ons 
geloof zouden kunnen geven. In beleidsperiode 2022-2026 willen we een volgende stap 
zetten door het geleerde ook concreet in de praktijk te gaan brengen.  

Omdat het in woord en daad getuigen van Gods genade kan overkomen als een pittige 
en (te) zware opdracht, wijzen we nog een keer op het beeld van de windwijzer. Glans is 
er enkel en alleen als het licht erop staat. En daar bovenop: de glinstering op het metaal 
is ten diepste niet meer dan de reflectie van een andere lichtbron. Zo ontspannen mogen 
we met onze missionaire opdracht omgaan. Al zijn we als mensen natuurlijk wel veel 
meer dan alleen reflectieschermen. Bij die dingen is alleen de oppervlakte belangrijk, 
terwijl de genade en liefde van God het beste reflecteren via de diepte van ons hart. 
Anders gezegd: we glimmen het meest als we Gods goedheid eerst zelf hebben ervaren. 

‘Glinsteren in het Zonlicht’: het is heerlijk om in Gods licht te staan en te leven. We 
hopen dat dit beleidsplan de komende vier jaar daaraan dienstbaar zal zijn, en bidden 
daar ook voor.  
 
Namens de kerkenraad,  
Ds. B.F. Bakelaar  

 
1 Dit is een ode aan de Krimpenaren die in de 18e eeuw op walvisvangst gingen. 
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IDENTITEIT 

Als mensen met elkaar spreken over de kerk, kunnen er 
gemakkelijk misverstanden ontstaan. Want als we spreken 
over de kerk, waar hebben we het dan precies over?  
De een denkt aan het kerkgebouw, een ander aan de 
plaatselijke gemeente, weer een ander aan de landelijke 
kerk, en nog weer iemand anders aan de Kerk van alle tijden 
en van alle plaatsen.  
 
In onderstaande tekst proberen we meer duidelijkheid te 
scheppen door de afzonderlijke begrippen langs te lopen. 
Daarbij beginnen we bij het begin. 
 

ISRAËL  

De Kerk was er natuurlijk al veel eerder dan wij hier en nu. Het geloof begint niet bij ons, 
maar bij Abraham, de vader van alle gelovigen. Hij werd door God weggeroepen uit Ur en 
hij geloofde God toen deze hem een bloeiend land en een groot volk beloofde. Als 
plaatselijke gemeente staan we in de stroom die met Abraham begon en zich vanaf het 
Pinksterfeest in Jeruzalem over de hele wereld verbreed heeft. Bij het woord ‘stroom’ 
kun je denken aan een rivier, maar ook aan de sappen die vanuit de wortels, door de 
stam heen, richting de takken bewegen. Zo wordt Israël in Gods Woord meer dan eens 
vergeleken met een olijfboom. En de apostel Paulus geeft aan dat de gelovigen die er 
later bijgekomen zijn, vergeleken kunnen worden met takken die op deze olijfboom zijn 
geënt (Rom. 11:24). De boom is, inclusief de takken, in handen van God. Samen leven 
zij van Gods beloften en in de verwachting van de vervulling van deze beloften. Daarom 
belijden wij dat we als plaatselijke gemeente delen in de aan Israël geschonken 
verwachting (zie artikel I van de Romeinse artikelen van de Kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland). 

VANUIT JERUZALEM DE WERELD OVER 

Het volk Israël krijgt vanaf het begin de belofte dat het een zegen voor de hele wereld 
zal zijn en de roeping om tot een licht voor de volken te zijn. Uit Israël wordt de Messias, 
Jezus Christus, geboren. Tijdens zijn rondgang op aarde richt hij zich in eerste instantie 
op de broeders en zusters van zijn eigen volk, maar vanaf Pinksteren gaat het evangelie 
van zijn kruisdood en opstanding, de goede boodschap van vergeving van zonden en 
eeuwig leven voor allen die in Hem geloven, de hele wereld over. Als we het over die 
beweging hebben, schrijven we Kerk bewust met een hoofdletter. Het gaat dan over de 
Kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Wat we, samen met de gelovigen die ons 
voorgingen, over haar geloven, staat beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athaniasius. Eerstgenoemde 
belijdenis verwoordt het in artikel 9 als volgt: “Ik geloof een heilige, algemene 
Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen”.  

SCHATTEN UIT DE KERKGESCHIEDENIS 

Omdat het in de Kerk niet altijd zonder slag of stoot gaat, gebeurt het meer dan eens dat 
mensen helemaal opnieuw, blanco, willen beginnen. Ze vergeten dan dat er ook in de 
begintijd van de Kerk al sprake was van meningsverschillen en wrijvingen.  
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Denk bijvoorbeeld maar eens aan de situatie waarop de apostel in 1 Korinthe 1:12 doelt: 
“Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus”. De tijden 
veranderen wel, maar mensen blijven mensen en ontwikkelingen herhalen zich in de tijd.  

Omdat het beter is om je geschiedenis te kennen dan om haar over te doen, is het goed 
om te weten dat onze plaatselijke, hervormde, gemeente onderdeel is van de 
Protestantse Kerk in Nederland, die op haar beurt weer voortkomt uit de Gereformeerde 
Kerk die ontstond in de tijd van de Reformatie. Door de reformatoren werd het 
bevrijdende evangelie van Jezus Christus herontdekt. Zij stelden hun zienswijze o.a. op 
schrift in de Catechismus van Heidelberg, de Catechismus van Genève, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Als plaatselijke gemeente weten we ons in 
het bijzonder verbonden met de inhoud van deze geschriften.  

LEDEN VAN ÉÉN LICHAAM 

Als gelovigen vormen wij samen het lichaam van Christus, waarbij Christus het hoofd is 
en wij de leden. We delen in elkaars vreugde en verdriet en kunnen niet zonder elkaar. 
Zo lezen we in 1 Korinthe 12:12-13: “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen 
bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam (…). Zo is het ook 
met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één 
lichaam geworden (…)”. 

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID 

Onze plaatselijke gemeente kan als ‘pluriform’ omschreven worden. Er is een diversiteit 
in geloofsbeleving en over sommige onderwerpen wordt verschillend gedacht. Die ruimte 
koesteren we, en kan bestaan, doordat de afzonderlijke leden eenheid vinden en ervaren 
in de belijdenis aangaande Jezus Christus, als hun Heer en Heiland. Samen geloven zij in 
zijn verzoenend sterven, en leven zij in de verwachting van zijn toekomst. 

-- 
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MISSIE 

Als leden van onze plaatselijke gemeente zijn we ons 
ervan bewust dat veel mensen in onze omgeving het 
evangelie van Jezus Christus niet kennen of dat de 
afstand tot kerk en geloof om allerlei verschillende 
redenen groter is geworden.  
 
Daarom zien we het als onze opdracht om de liefde van 
God, in woord en daad, door te geven op de plekken 
waar we zijn.  

Hiermee zetten we ook voort wat we als gemeente 
tijdens het tweejarige Focustraject mochten leren:  

 
 
Op zondag zijn we als gemeente samen, net als de 
personen in het plaatje hier links naast.  
We zonderen ons even af en komen samen als 
gemeenschap van gelovigen voor een eredienst.  
We zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord als 
het lichaam van Christus. Het samen aanbidden van 
God en leren uit de Bijbel versterkt ons gevoel van 
verbondenheid. We komen samen in de liturgie en 
worden daar toegerust om christen te zijn op onze 
plek in de maatschappij. 

 

De rest van de week zijn we als gemeente verspreid 
over de samenleving en gaan we naar school of doen 
we ons werk als technici, managers, ouders of 
verzorgers, docenten, ICT-ers of verpleegkundigen 
verspreid in de maatschappij, net als in dit tweede 
plaatje.  
Ook onze opleiding of werk mogen we in Jezus’ naam 
doen en zo gebruiken we onze gaven en middelen 
voor de hele samenleving. Je zou dat de liturgie van 
het gewone leven kunnen noemen. 

    

-- 

 

  



 

HERVORMDE GEMEENTE TE KRIMPEN AAN DE LEK  
Dorpsstraat 1 | 2931 AD | Krimpen aan de Lek | eindversie 20221031 

 
6 

EREDIENST 

De Hervormde Gemeente te Krimpen aan de 
Lek is het werk van Gods Heilige Geest en een 
plaatselijke gestalte van de heilige, algemene 
Christelijke Kerk die we met artikel 9 van de 
Apostolische Geloofsbelijdenis belijden.  

Als hervormde gemeente weten wij ons in het 
bijzonder verbonden met de kerken die zijn 
voortgekomen uit de Reformatie.  
 
 
Omdat volgens Romeinen 10:17 het geloof uit 

het gehoor is, en het gehoor door het Woord van God, vinden we het belangrijk dat dit 
Woord tijdens onze diensten een centrale plaats inneemt.  
Dat geldt ook voor de persoon en het werk van Jezus Christus. Behalve aan een goede 
en evenwichtige uitleg van de Bijbel, hechten we veel waarde aan duidelijke lijnen naar 
ons leven hier en nu en aan aandacht voor de persoonlijke beleving van het geloof. Om 
deze redenen voelen we ons verbonden met het gedachtengoed van de Gereformeerde 
Bond en van de Confessionele Vereniging.  

Predikanten die zich hierin herkennen zullen benaderd worden om bij ons voor te gaan. 
De eigen predikant gaat in de regel een keer per zondag voor. Ook leidt hij de 
morgendiensten op kerkelijke feestdagen en de diensten waarin de Heilige Doop en het 
Heilig Avondmaal worden bediend. Ook voor de invulling van bijzondere diensten zal in 
eerste instantie de eigen predikant worden benaderd. Het wordt op prijs gesteld als deze 
met enige regelmaat aandacht besteedt aan actuele vraagstukken en aan de 
gereformeerde leer zoals deze bijvoorbeeld verwoord wordt in de Heidelbergse 
Catechismus. 

De kerkenraad vindt het van groot belang dat het evangelie op een verstaanbare manier 
gecommuniceerd wordt. Luther vertaalde het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in de 
taal van zijn volk, met daarbij de wens dat iemand op de markt het zou kunnen 
begrijpen. Dat verlangen delen we. We zijn dankbaar voor de vele vertalingen die in ons 
taalgebied beschikbaar zijn. Voor de eredienst vinden we de (Herziene) Statenvertaling, 
NBG-vertaling van 1951, en de Nieuwe Bijbel Vertaling (2021) geschikt. De voorganger is 
vrij om, afhankelijk van de gekozen tekst, voor één van bovenstaande vertalingen te 
kiezen. Ook kan voor diensten met de kinderen en bij andere speciale gelegenheden, 
voor de Bijbel in Gewone Taal gekozen worden. 

Het begrip ‘verstaanbaarheid’ komt ook terug als het gaat over het zingen. Delend in de 
aan Israël geschonken verwachting (zie art. I-1 kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland) mogen we ook delen in de aan Israël geschonken liederenschat.  
Omdat ze deel uitmaken van de Schrift zelf en omdat Jezus Christus ze zelf in de mond 
heeft genomen, hechten we sterk aan het zingen van de Psalmen.  
We doen dat bij voorkeur in een berijming die enerzijds dicht bij de Schrift staat en 
anderzijds goed verstaanbaar is voor de hedendaagse kerkganger. Daarnaast bezingen 
we graag de inhoud van het Nieuwe Testament door middel van een aantal gezangen.  
 
In reguliere diensten zingen we Psalmen en andere liederen uit de bundel Weerklank en 
ook Psalmen uit de Oude Berijming (1773). Tijdens bijzondere diensten kan ook gebruik 
worden gemaakt van liederen uit andere bundels.  
De reguliere diensten worden begeleid op het orgel en de piano.  
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Tijdens bijzondere diensten kunnen ook andere instrumenten worden ingezet. Ook kan 
voor bijzondere diensten een koor of muziekgroep worden uitgenodigd. 
In verband met het modaliteitsverschil is het beleid van de Hervormde Gemeente 
Krimpen aan de Lek niet gericht op het houden van gezamenlijke diensten met de 
Ontmoetingskerk (de andere PKN-gemeente in Krimpen aan de Lek).  

Wel is er de mogelijkheid om bij bijzondere gelegenheden een gezamenlijke dienst te 
organiseren. Zo werd in 2014, ter gelegenheid van het 950-jarige bestaan van Krimpen 
aan de Lek, een tentdienst gehouden. Andere voorbeelden hiervan zijn de viering van 
500 jaar Reformatie in oktober 2017 en de Kerstnachtdienst in hetzelfde jaar. 

AANVULLENDE ACHTERGRONDEN VAN HET BELEID 

 In bijzondere diensten bestaat de mogelijkheid een koor of muziekgroep uit te 
nodigen; 

 Uitgangspunt is dat met enige regelmaat de avonddienst het karakter van een 
leerdienst heeft, waarin de belijdenisgeschriften van onze kerk aan de orde 
komen; 

 Op Goede Vrijdag wordt in de avonddienst het Heilig Avondmaal gevierd. 
Daarnaast vindt deze viering nog viermaal per jaar plaats; 

 Ten minste vijfmaal per jaar is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. 
 Bij de keuze van tekst en liederen in de Kerk-, School-, en Gezinsdiensten vindt 

afstemming plaats met de Ontmoetingskerk en P.C.B. De Wegwijzer; 
 Op de biddag voor Gewas en Arbeid wordt in de morgen een kinderdienst 

gehouden. Deze dienst vindt beurtelings plaats in onze gemeente en de 
Ontmoetingskerk. In de oneven jaren zal deze in onze gemeente worden 
gehouden. 

SPEERPUNTEN VAN BELEID IN 2022-2026 

 Vergroting van de participatie van gemeenteleden 
Op dit moment worden de kerkdiensten volgens een vast patroon gehouden en 
geheel voorbereid en geleid door de predikant. Daarover wordt verschillend 
gedacht. Omdat er bij jong en oud een bepaalde terughoudendheid bestaat om 
tijdens de eredienst een taak op zich te nemen, wil de kerkenraad dit 
beleidsvoornemen door middel van een groeimodel uitwerken, waarbij het aantal 
taken dat door gemeenteleden wordt verzorgd in de loop van de beleidsperiode 
toeneemt. Begonnen zal worden met verzorgen van de Schriftlezing en het 
voordragen van een toepasselijk gedicht tijdens bijzondere diensten.  
 

 De volgende mogelijkheden om de participatie aan de kerkdienst te 
vergroten wil de kerkenraad in deze beleidsperiode ook onderzoeken 
 
 Koffiedrinken/eten voorafgaande aan een dienst 

Van het maandelijks koffiedrinken wordt door velen dankbaar gebruikgemaakt. 
Het moment waarop dit normaal gesproken gehouden wordt, na de dienst, 
sluit meestal goed aan bij de behoefte van gemeenteleden. Er zijn echter ook 
situaties denkbaar waarbij het beter aan zou sluiten als dit 
ontmoetingsmoment eerder zou plaatsvinden.  
 

 Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Paaswandeling met ontbijt voorafgaande 
aan de morgendienst of aan een maaltijd met de jongeren voorafgaande aan 
een jeugddienst. 
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 Meer dingen delen 
Het zogenaamde This Time Tomorrow-interview zal bij de meesten inmiddels 
wel bekend zijn: een interview met een gemeentelid tijdens de dienst om de 
kloof tussen de zondag en het leven van iedere dag te verkleinen.  Dit 
deelmoment kan uitgebreid worden door vertegenwoordigers van de 
verschillende kringen uit te nodigen en hen tijdens de dienst te interviewen.  
Daarnaast kan het goed en zinvol zijn om andere zaken tijdens de dienst met 
elkaar te delen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verslag van 
een gezamenlijk beleefd mannen- of vrouwenweekend. Deze deelmomenten 
dienen wel bij de kerkenraad aangevraagd te worden.  
Tevens vragen zij een goede voorbereiding en dienen ze ook een bepaalde 
tijdslimiet niet te overschrijden.  

 Het houden van Rock Steady diensten 
Naast de bestaande jeugddiensten, wil de kerkenraad ook ruimte bieden aan 
zogenaamde Rock Steady diensten. Deze zijn qua invulling en muziek speciaal 
gericht op de jongeren van de Rock Steady groepen en hun vrienden. Deze 
zullen bij voorkeur ’s middags of ’s avonds gehouden worden. 

 Bijeenkomsten in de Stille Week 
We willen erover nadenken op welke wijze we in de Stille Week nog meer 
kunnen stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer.  

 Het oprichten van een projectkoor 
Tijdens de coronaperiode bleek dat onze gemeente over meerdere goede 
zangers beschikt. Zou het niet mogelijk zijn om een projectkoor op te richten, 
bestaande uit deze zangers, eventueel aangevuld met muzikanten uit de 
gemeente? Er zal worden nagegaan of hier voldoende animo voor is. 

-- 
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MISSIONAIRE GEMEENTE 

Missionair gemeente zijn is voor veel mensen 
en kerken een grote uitdaging: 

Ons geloof delen met anderen, naar buiten 
treden en aansluiting vinden bij een wereld die 
ogenschijnlijk God niet nodig heeft. 
 

 

 

Als hervormde gemeente in Krimpen aan de Lek willen wij een missionaire gemeente 
zijn. Dat wil zeggen dat wij de boodschap van God niet voor onszelf willen houden, maar 
willen delen met iedereen die het horen wil. We doen dit niet alleen door te vertellen wat 
ons raakt en wat ons drijft, maar dat ook uit te stralen bij alles wat we doen en laten. 
Vanuit de intentie om geloof en dagelijks leven te verbinden worden onze prioriteiten en 
keuzes bepaald. 

Als missionaire gemeente zijn we erop gericht om elkaar te helpen om een bijdrage te 
leveren aan deze missie. Daarin houden we rekening met de (on)mogelijkheden die 
eenieder heeft. Want zoals Paulus het ook zegt: we zijn één lichaam en hebben dus 
allemaal een rol die ertoe doet, hoe groot of klein deze ook is (1 Korintiërs 12). 

-- 
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MISSIONAIR TEAM 

Het missionaire team is een orgaan van bijstand 
van de kerkenraad. Het missionaire team werkt 
dus in opdracht van, onder verantwoordelijkheid 
van en in verantwoording aan de kerkenraad. 

 

 

 

 

TAAKGEBIEDEN 

Het missionaire team is erop gericht om de missionaire opdracht van de gemeente te 
ondersteunen. De belangrijkste taakgebieden waarop het missionaire team zich richt 
zijn: 

 Vorming en toerusting 
‘Missionaire gemeente zijn’; hoe bevorderen we missionaire bewustwording 
onder jongeren en ouderen, zodat er draagvlak ontstaat voor de andere 
taakgebieden en ieder gemeentelid hieraan ook kan bijdragen in de eigen 
leefomgeving. 

 Evangelisatie-activiteiten in het eigen dorp 
Zo veel mogelijk in samenwerking met de Ontmoetingskerk, de kerken een 
duidelijk gezicht geven en daarmee de Goede Boodschap uitdragen. 

 Zendingsactiviteiten in de wereld om ons heen in binnen- en 
buitenland  
Dit kan zowel door middel van financiële ondersteuning aan missionaire 
projecten als door bilaterale contacten met ‘opbouw gemeenten’ in binnen- en 
buitenland. 
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WERKGROEP ALBANIË 

Sinds 2006 bestaat er een Werkgroep 
Albanië.  
Deze werkgroep is een samenwerking 
tussen de diaconie en het missionaire 
team.  
 
In deze werkgroep hebben twee 
diakenen, twee leden van het 
missionaire team en drie gemeenteleden 
zitting.  
 

De werkgroep zet zich met de gemeente en in samenwerking met de GZB in voor de 
verbetering van het onderwijs in een deel van Albanië door onder andere te voorzien in 
lesmateriaal en gebruikt schoolmeubilair. Ook worden er geldmiddelen ter beschikking 
gesteld ter bevordering van gezondheidszorg en verkeersveiligheid. Ook wordt er 
regelmatig kinderkleding en speelgoed gestuurd. 

SPEERPUNTEN VAN BELEID IN 2022-2026 

 Samengaan commissies en werkgroepen 
Deze periode staat in de eerste plaats in het teken van het samengaan van drie 
afzonderlijke commissies en werkgroepen 2 tot één nieuw missionair team, 
waarin, behalve aan de uitvoerende taken, ook gewerkt zal worden aan de eigen 
interne organisatie (rollen, taakverdeling e.d.) om de talenten van de teamleden 
zo goed mogelijk te benutten. 
 

 Bewustwording 
Een belangrijk aandachtspunt zal zijn het meer en meer bewust maken van de 
gemeenteleden van ieders missionaire opdracht … dus niet alleen als gehele 
gemeente missionair zijn, maar ook als individu een missionair christen zijn (zie 
ook hoofdstuk Identiteit & Missie). 
 

 Zichtbaar in eigen dorp 
Ook wil het team zich inzetten om vooral in het eigen dorp de kerk meer zichtbaar 
te maken bv. door het organiseren van een laagdrempelige openluchtdienst of iets 
dergelijks. 

--  

 
2 Zendingscommissie, Evangelisatiecommissie en Focusteam 
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PASTORAAT 

De God die wij mogen dienen, de God 
van Israël, is volgens tal van plaatsen 
in het Oude Testament een Herder-
God. Het bekendste voorbeeld 
daarvan is Psalm 23. Talloze malen 
wordt juist dit lied in het pastoraat 
aangehaald.  
Mensen zijn dankbaar voor deze God 
die hun leven met een bedoeling 
heeft geschapen en hen door zijn 
Woord en Geest ook naar die 
bestemming wil leiden. De Zoon van 

God is volgens het Johannesevangelie De Goede Herder. Hij laat dat zien door bij allerlei 
mensen op bezoek te gaan, zowel in goede als in slechte tijden. Zo geeft Hij ‘acte de 
présence’ op de bruiloft te Kana, maar net zo goed op die plekken waar mensen met 
lichamelijke of geestelijke nood te kampen hebben. 

Zoals de Goede Herder, door liefde en ontferming bewogen, naar ons mensen omziet, zo 
zijn wij als christelijke gemeente geroepen om naar anderen om te zien. De verkozen 
ambtsdragers zijn daar in het bijzonder toe geroepen, maar van ‘uitbesteden’ aan hen 
kan geen sprake zijn omdat we als leden van de gemeente allemaal staan in het ambt 
van iedere gelovige. Dit betekent dat ‘omzien naar’ een opdracht is waar we allemaal toe 
zijn geroepen, al mag van de ambtsdragers hierin leiding, sturing en stimulans verwacht 
worden. Het consistorie, de predikant samen met de wijkouderlingen, blijft 
eindverantwoordelijk voor het pastorale werk in de gemeente. Bij de uitvoering van het 
bezoekwerk maken zij echter dankbaar gebruik van de talenten van andere broeders en 
zusters in de gemeente die hun gaven voor dit werk beschikbaar stellen. 

Voor God telt iedereen mee. Zijn liefde geldt heel zijn Schepping (Johannes 3: 16). Hij 
wil dat allen tot kennis van de waarheid komen (1 Timotheüs 2: 4). Iemand zou kunnen 
tegenwerpen dat die gedachte bij zending en evangelisatie thuishoort. In de praktijk is 
die scheiding echter niet zo gemakkelijk aan te brengen. In het optrekken met mensen 
wil je immers het beste medicijn voor nood en zonde met hen delen. En naar onze 
overtuiging is dat het evangelie van onze Here Jezus Christus. Dit zet ons ertoe aan om 
in het pastoraat meer oog te hebben voor randkerkelijken en mensen die helemaal nog 
geen band met de kerk hebben.  

AANVULLENDE ACHTERGRONDEN VAN HET BELEID 

Het pastoraat wordt als volgt vormgegeven. 

 Predikant 
De predikant houdt zich met name bezig met het crisispastoraat in brede zin. 
Tenzij het om heel gevoelige zaken gaat, waarbij het ambtsgeheim niet gedeeld 
kan worden, houdt hij hierover contact met de wijkouderling. Bij 
herdenkingsdiensten en begrafenissen zal hij de dienst leiden dan wel het woord 
voeren. 

 Wijkouderling 
De wijkouderling geeft leiding aan het wijkteam en is samen met dit team 
verantwoordelijk voor het huisbezoek in de wijk. Bij een sterfgeval in zijn wijk 
brengt de ouderling een condoleancebezoek namens de kerkenraad en, indien van 
toepassing, vergezelt hij de predikant bij de rouwdienst. 
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 Ouderlingenberaad 
De wijkouderlingen komen in de periode september tot april twee tot drie keer 
bijeen in het ouderlingenberaad. In dit overleg, dat wordt voorgezeten door de 
predikant, worden ervaringen uitgewisseld en wordt toegerust. 

 Wijkteam 
De kerkenraad kan broeders en zusters die belijdend lid zijn, in het wijkteam 
benoemen. Tezamen met de wijkouderling, de wijkdiaken, de bezoekbroeders- en 
zusters en de dames van de Hervormde Vrouwendienst (HVD) wordt het wijkteam 
gevormd.  
Het doel van de wijkteams is te komen tot een intensiever pastoraat en 
uitdrukking te geven aan de gedachte dat het pastoraat niet alleen voor, maar 
ook door de gemeente dient te geschieden. 

 Jeugdouderling 
De jeugdouderling zet zich in voor het pastorale welzijn van onze jongeren. 
Daartoe onderhoudt hij contacten met de jeugd in de breedste zin van het woord. 

SPEERPUNTEN VAN BELEID IN 2022-2026 

 Eens in de twee jaar 
Het streven om iedere pastorale eenheid eens in de twee jaar een huisbezoek aan 
te bieden blijft gehandhaafd. Daarnaast kunnen groothuisbezoeken georganiseerd 
worden. 
 

 Goed voorbereid op pad 
Om de kwaliteit van het bezoekwerk te verhogen zal er een passende cursus 
worden uitgezocht voor ambtsdragers en andere gemeenteleden die bezoekwerk 
doen, zodat zij beter toegerust hun taak kunnen verrichten. 
 

 Talenten in beeld brengen  
Een taak uitvoeren doe je met vreugde als deze aansluit bij je kwaliteiten. 
Daarom zal worden doorgegaan met de inventarisatie van de talenten binnen 
onze gemeente, o.a. door tijdens het bezoekwerk gericht te vragen hoe mensen 
zich voor de gemeente willen inzetten.  
 

 Bezoekwerk buiten het ambt 
Mogelijkheden voor het bezoekwerk ontstaan daar waar mensen een drempel in 
de richting van het ambt ervaren maar wel hun gaven ten dienste van het 
pastoraat willen inzetten.  
 

 Evaluatie huidige structuur bezoekwerk 
Het bezoekwerk in onze gemeente kent een wijkgerichte structuur. Onderzocht zal 
worden of deze structuur nog voldoet, of dat de overstap naar een 
doelgroepgerichte benadering moet worden gemaakt. 
 

 Evaluatie capaciteit en inhoud bezoekwerk  
Er wordt geïnventariseerd of iedereen zijn wijk aankan en of we voldoende 
toekomen aan onze opdracht om ook niet-meelevende broeders en zusters te 
bezoeken.  
 

 Omega voor ouderen 
Onderzocht zal worden of het gespreksmateriaal van Omega aan een behoefte 
voldoet en bruikbaar is voor het pastoraat onder ouderen in onze gemeente (zie 
www.omegavoorouderen.nl}.  -- 
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DIACONAAT 

Diaconaat vormt een rode draad door de Bijbel.  
Bijbelse lijnen vormen dan ook de basis voor het 
diaconale handelen in de Hervormde Gemeente te 
Krimpen aan de Lek.  
 
Het begint al in Genesis 1, waar God het gebod geeft om 
heerschappij te voeren over de schepping (Genesis 
1:26-30). Dit wordt ook wel het cultuurgebod genoemd, 
dat vaak wordt ingevuld met het begrip 
rentmeesterschap.  
 
Hiermee wordt bedoeld dat de aarde niet van ‘ons’ is, 
maar dat de aarde in bruikleen is gegeven.  
Er mag gebruik van worden gemaakt, maar daarbij 
hoort ook verantwoordelijkheid ten aanzien van hoe we 
met de schepping omgaan.  

 
Een tweede belangrijke Bijbelse lijn vinden we in de begrippen barmhartigheid en 
gerechtigheid. Barmhartigheid betekent letterlijk ‘erbarmen tonen’, oftewel, meelijden, je 
ontfermen over mensen in nood. Een belangrijke kerntekst is Mattheüs 25:31-46, waar 
Jezus onderwijs geeft over wat de kerk later de ‘werken van barmhartigheid’ is gaan 
noemen.  

De diaconie heeft een Bijbelse opdracht om samen met de gemeente gestalte te geven 
aan het diaconale werk, door er te zijn door middel van directe en indirecte 
ondersteuning voor hen die hulp behoeven, daar waar andere organisaties 
tekortschieten. Dit kan zijn: financieel, materieel, of praktisch handelen, zowel binnen de 
kerkelijke gemeente als daarbuiten.  

Veel mensen worden vandaag de dag geconfronteerd met fysieke, financiële en/of sociale 
nood. Juist door praktische hulp mogen mensen in die nood de liefde ervaren die 
christenen voor hen hebben.  De diaconie mag, samen met de gemeente, op deze manier 
iets van de liefde van Christus voor ons allemaal doorgeven en weerspiegelen. 

ORGANISATIE EN (VASTE) WERKTERREINEN 

 Het college 
Het college van diakenen bestaat uit vijf diakenen, waaronder een voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en een jeugddiaken. 
 

 Korte acties 
Het diaconale werk wordt indien mogelijk projectmatig aangepakt. De diaconie 
streeft ernaar om korte, eenmalige acties, eventueel aansluitend aan landelijke 
acties op te pakken. 
 

 Vaste activiteiten 
Daarnaast zijn er vaste verantwoordelijkheden en/of processen. De diaconie is 
o.a. verantwoordelijk voor en/of ondersteunt: 
 
 Op weg met de ander  

In afstemming met ‘Op Weg met de ander’ het periodiek houden van een 
kerkdienst met anders begaafden (www.opwegmetdeander.nl ). 
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 De Hervormde Vrouwendienst 

De Hervormde Vrouwen Dienst (hierna: HVD). Deze groep vrouwen geeft aan 
diverse personen aandacht namens onze gemeente. Zij doen dit door senioren 
van 75 jaar en ouder rondom hun verjaardag een attentie aan te bieden. 
Senioren die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven worden ook, zo 
mogelijk, rond hun verjaardag bezocht. 
Tevens brengen zij een bezoek aan gemeenteleden om mee te leven rondom 
blijde gebeurtenissen, zoals een huwelijk of geboorte, of droevige 
gebeurtenissen.  
Dit betreft o.a. ook het bezoeken van langdurig zieken en aan huis gebonden 
mensen. Ook is er extra aandacht voor gezinnen, waar een anders begaafd 
kind deel van uitmaakt. 
 

 Bloemengroet 
Iedere zondag wordt er tijdens de mededelingen afgekondigd wie als groet van 
de samengekomen gemeente ter bemoediging de bloemen mag ontvangen 
welke tijdens de morgendienst in de kerk staan. De diaconie is 
verantwoordelijk voor de bezorging van de bloemen.  
 

 Werkgroep Albanië 
Voorvloeiend uit een actie voor Albanië in 2006 is de werkgroep Albanië 
ontstaan. De diaconale activiteiten van deze werkgroep worden door de 
diaconie financieel ondersteund en twee diakenen maken deel uit van deze 
werkgroep. 
 

 Seniorenactiviteiten 
Via de Commissie Senioren Activiteiten worden voor alle 55-plussers 
bijeenkomsten georganiseerd. 
 

 Maatschappelijke betrokkenheid en schuldhulpverlening 
De diaconie toont maatschappelijke betrokkenheid door het bijwonen van 
en/of volgen van verslagen van bijeenkomsten over WMO en armoedebeleid. 
Bij schuldhulpverlening en andere vormen van directe financiële ondersteuning 
is geldbesteding door de diaconie aan de orde als betrokkene zonder succes 
eerst gekozen heeft voor de weg naar professionele hulpinstanties.  
Omgekeerd kan maatschappelijke betrokkenheid van niet-kerkelijke 
organisaties of het bedrijfsleven in de vorm van donaties gevraagd of 
aanvaard worden waarbij als dank een naamsvermelding, maar sponsoring 
niet aanvaardbaar is. 

SPEERPUNTEN VAN BELEID IN 2022-2026 

De volgende punten krijgen in deze beleidsperiode de speciale aandacht van de diaconie: 

 De diaconale opdracht 
Diaconaat is een opdracht voor ieder gemeentelid. Het is dus de taak van de 
diaconie om voor te gaan in het diaconale werk, niet om het werk alleen zelf te 
doen.  
 
Dat vraagt om een cultuur van discipelschap, waarin iedereen meer oog heeft 
voor de naaste en het ‘gewoon’ vindt om te helpen, waardoor de gehele 
gemeente de liefde van Christus weerspiegelt.  
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Een duidelijke, wervende communicatie richting de gemeente over projecten en 
mogelijke inzet van gemeenteleden kan dit bevorderen. 
 

 Jongeren betrekken 
Meer betrekken van jongeren bij het werk van de diaconie. Dit betreft zowel 
diaconie voor als diaconie door de jeugd. Een goed contact van de jeugddiaken bij 
jeugdactiviteiten (niet alleen diaconaal) kan dit bevorderen.  
 

 De voorbeden 
Een actieve rol van de diaconie bij het voorbereiden van de voorbede door 
diaconale gebedspunten aan te dragen bij de predikant. 
 

-- 
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JEUGDWERK  

Het eerste en grootste doel van het 
jeugdwerk is om de kinderen en jongeren bij 
Jezus te brengen.  
Hij zegt: ‘Laat de kinderen bij me komen, 
houd ze niet tegen, want het koninkrijk van 
God behoort toe aan wie is zoals zij’  
(Markus 10:14).  

Alle activiteiten van het jeugdwerk dienen dit 
doel, namelijk dat de kinderen en jongeren 
de weg naar Jezus vinden.  
 

 
Om dit te bereiken streven we naar een jeugdwerk dat toegankelijk is voor alle jeugd en 
waarin de drempel om deel te nemen aan één van de activiteiten zo laag mogelijk is. In 
de praktijk betekent dit dat er binnen het jeugdwerk op geen enkele wijze onderscheid 
wordt gemaakt in welke vorm dan ook, iedereen is welkom.  

Het jeugdwerk in de Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek wordt gezamenlijk 
georganiseerd met de Ontmoetingskerk. Net als onze gemeente heeft het een regionale 
functie naar de dorpen rondom Krimpen aan de Lek.  

We streven er naar alle jongeren in dit gebied te bereiken ook als zij niet 
vanzelfsprekend aansluiten bij al bestaande groepen in eigen woonplaats of sociale kring. 
Belangrijk is dan ook de jongeren persoonlijk te kennen en bij het jeugdwerk actief te 
betrekken.  

Bij alle activiteiten van het jeugdwerk proberen we iets mee te geven van Jezus’ liefde 
voor ieder kind. Dit kan spelenderwijs zoals op de clubs, kindernevendienst en 
VakantieBijbelfeest (VBF) maar ook meer diepgaand zoals op de eethuiscatechese. In dit 
alles ligt de focus primair op het bekend maken van Jezus’ liefde. Daarnaast vinden we 
het belangrijk dat de jongeren komen tot het verdiepen van hun geloof en hierin met hun 
leeftijdsgenoten kunnen groeien. Daarvoor kiezen of maken we waar nodig een 
programma dat aansluit bij hun vragen en belevingswereld. Op deze manier proberen we 
de kinderen in het opgroeien van kind naar jongere en vervolgens jongvolwassene 
betrokken te houden bij de kerk. Dit doen we door hen in het ouder worden meer en 
meer te betrekken bij de kerkelijke activiteiten en hun hierin een actieve rol te geven. 

In een wereld waar het niet vanzelfsprekend meer is om verbonden te zijn met een kerk 
proberen we de jongeren deel te laten nemen aan het kerk zijn. Op deze manier hopen 
we tegen de landelijke trend in jongeren in het volwassen worden betrokken te houden 
bij onze gemeente. Zoals het spreekwoord zegt: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’  

Naast alles wat we doen voor en met de jongeren is het ook een speerpunt om alle 
leeftijden bij het jeugdwerk te betrekken. Het vinden van mensen die een taak willen 
vervullen binnen het jeugdwerk is niet makkelijk en we willen daarom samen uitdragen 
dat dit heel belangrijke werk ook bijzonder leuk is om te doen. 

AANVULLENDE ACHTERGRONDEN VAN HET BELEID  

 Communicatie en verantwoording 
Bij de organisatie van het kerkelijk jeugdwerk is in onze gemeente direct contact 
tussen de jeugdouderling, predikant en jeugddiaken.  
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De jeugdouderling onderhoudt de contacten met de verschillende groepen binnen 
het jeugdwerk en de daarbij betrokken gemeenteleden.  
De eindverantwoordelijkheid voor geestelijke vorming en zorg voor de jeugd ligt 
op deze manier direct bij de kerkenraad. 
 

 Samenwerking met zustergemeente 
Al het jeugdwerk wordt in samenwerking met de Ontmoetingskerk georganiseerd 
en uitgevoerd, waarbij zorgvuldigheid en wederzijds respect uitgangspunten zijn. 
De jeugdouderlingen van beide kerken zorgen voor afstemming en terugkoppeling 
naar hun kerkenraad. 
  

 Doel jeugdwerk 
Ten aanzien van de jeugdclubs: het doel van dit jeugdwerk is om de jeugd tussen 
de 8 en 15 jaar in verschillende groepen met elkaar in contact te brengen en te 
houden, waarbij naast diverse soorten van verantwoorde ontspanning juist de 
Bijbel een plaats is toegekend. De jeugdclubs dienen laagdrempelig te zijn zodat 
ook buitenkerkelijke jeugd zich makkelijk thuis voelt en op deze manier in contact 
komt met God en zijn gemeente. 
  

 Jeugddiensten 
Ten aanzien van de jeugddiensten: de kerkenraad streeft ernaar om vier keer per 
jaar ’s avonds of ’s-middags een jeugddienst of Rock Steady-dienst te houden. 
Liturgie en preek zijn in deze dienst extra toegankelijk voor de jongeren van de 
gemeente. Voorbereiding vindt plaats in samenspraak met de jongeren. Muzikale 
begeleiding vindt plaats door een muziekgroep in plaats van het orgel of via 
liederen die via de beamer vanaf het internet worden gepresenteerd. 
  

 Jongerendag 
Jaarlijks gaat een groep jongeren van onze gemeente naar de EO-jongerendag.  

SPEERPUNTEN VAN BELEID IN 2022-2026 

 Participatie jongeren bij diensten 
Het aantal op jongeren gerichte erediensten mogelijk vergroten; uit 
gesprekken met de jeugd blijkt dat deze zeer worden gewaardeerd en dat dit 
de binding met de gemeente ten goede komt. 
 

 Zicht op jongeren 
Zicht krijgen op alle jongeren in de gemeente, ook degenen die nu nog niet zo 
in beeld zijn, en hen zo bewegen aansluiting te zoeken bij een groep in het 
jeugdwerk. 
  

 Participatie gemeenteleden in leiding jeugdwerk 
Regelmatig benadrukken van het belang van het kerkelijk jeugdwerk en zo 
gemeenteleden stimuleren een taak als leider in het jeugdwerk op zich te 
nemen. 

--  
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VORMING EN TOERUSTING 

‘Vorming’ en ‘toerusting´ zijn twee 
begrippen die we ook in de Schrift 
tegenkomen en daar waarschijnlijk aan 
zijn ontleend. Helemaal aan het begin 
van de Bijbel, in Genesis 2:7, lezen we 
dat God de mens vormt uit het stof van 
de aardbodem.  
 
Dat is het scheppende werk van de 
Allerhoogste: wat geen of nauwelijks 
vorm heeft, komt tot aanzijn door de 
bemoeienis van de God van Israël.  

 
Het scheppen en vormen van deze God is niet iets eenmaligs. Nee, met zijn Geest 
herschept, vernieuwt en vormt Hij de aarde en de mensen die hij het leven heeft 
geschonken. Innerlijke, geestelijke vorming vindt vooral plaats op die plekken waar met 
het Woord van God wordt omgegaan.  
Daarbij denken we natuurlijk in eerste instantie aan de zondagse erediensten, maar ook 
aan die activiteiten in gezin, school en kerk waarbij de Bijbel opengaat en vaak ook 
gebeden en gezongen wordt. 

Behalve over ‘vorming’, lezen we in de Schrift ook over ‘toerusten’. Wie het woord in de 
concordantie van de Herziene Statenvertaling opzoekt, vindt eerst die teksten uit Numeri 
die gaan over het toerusten voor de strijd. Het gaat daarbij om het zichzelf gereed 
maken voor het gevecht, o.a. door zich te laten bewapenen. Wie denkt daarbij niet aan 
de geestelijke wapenrusting waarover gesproken wordt in Efeze 6? In dat gedeelte wordt 
erop gewezen dat ook een gelovige zich door God met geestelijke wapens moet laten 
bewapenen om de geestelijke strijd te kunnen voeren en uiteindelijk te kunnen 
overwinnen.  
Zo zal het niets worden zonder het schild van het geloof en zonder het Woord als zwaard 
van de Geest. Alleen die zaken ontvangen is echter niet genoeg. Je moet er immers ook 
mee om leren gaan. Zoals een militair oefening nodig heeft, zo heeft een christen het 
nodig om door oefening vertrouwd te raken met Gods Woord, met de hoofdlijnen van de 
traditie van de kerk der eeuwen en onze plaats daarbinnen, en met de praktijk van het 
geloof. 

Toerusten heeft ook met voorbereiden te maken. Zo wordt in Lukas 1:17 het werk van 
Johannes de Doper als zodanig omschreven: als voorloper moet hij de mensen toerusten, 
voorbereiden op de komst van de Messias.  
Het is zijn opdracht om te zorgen dat ze daarvoor gereed zijn. Een mens dient ook 
voorbereid te zijn op de toekomst en op zijn eigen sterven. Daarover spreekt de apostel 
Paulus in 2 Korinthe 4 en 5. God wil ons door zijn Geest daarop voorbereiden, daarvoor 
toerusten, zodat we, als het zover is, niet met lege handen staan. Tenslotte wijzen we in 
dit verband nog op 2 Timotheüs 3:17. Daar gaat het over goede werken. Binnen de 
context wordt daar concreet een rechtvaardig, christelijk leven bedoeld. Ook hoe dat 
eruitziet en wat daarvoor nodig is, moet je leren. Naast de apologetiek (hoe spreek ik 
over mijn geloof; hoe breng ik het onder woorden en hoe kan ik het verdedigen c.q. 
onderbouwen) is dus ook de ethiek (de leer die zich bezighoudt met het juiste handelen) 
onderdeel van vorming en toerusting. 
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AANVULLENDE ACHTERGRONDEN VAN HET BELEID 

 Halfjaarlijks thema 
Na de afronding van het Focustraject, waarin twee jaar lang gemeentebreed met 
vaste thema’s werd gewerkt, is besloten om met een halfjaarthema te gaan 
werken. Concreet houdt dit in dat tijdens het eerste deel van een kerkelijk 
seizoen, vanaf de opening van het winterwerk tot aan Advent, gemeentebreed 
met een vast thema gewerkt zal worden. Tijdens deze periode zullen de preken 
regelmatig in het kader van dit thema staan en de kringen zullen in deze periode 
zoveel mogelijk bij dit thema aansluiten.  
 

 Toerusting kringcoördinatoren 
Aan het begin van het seizoen zal een toerustingsavond voor de 
kringcoördinatoren worden gehouden, waarop ook het beschikbare kringmateriaal 
zal worden toegelicht. Het tweede deel van ieder kerkelijk seizoen kan naar eigen 
inzicht van de kringen worden ingevuld. 

 Binnen het vormende en toerustende werk van onze gemeente zijn de volgende 
geledingen te onderscheiden: 
 
 Kindernevendienst 

Voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs wordt 
er gemiddeld tweemaal per maand kindernevendienst gehouden. Op de andere 
zondagen is de kindernevendienst alleen voor de groepen 1 en 2. Om de 
betrokkenheid te vergroten wordt het thema van die zondag via de 
zondagsbrief met de gemeente gecommuniceerd. 
 

 Catechese 
Catechese vindt plaats volgens het principe van eethuiscatechese. Hierbij 
wordt samengewerkt met de Ontmoetingskerk. Na een gezamenlijke maaltijd 
gaan de jongeren uiteen in groepen en wordt een thema behandeld. Hiervoor 
wordt o.a. de methode Solid Friends van Youth for Christ gebruikt. Er zijn in 
principe drie groepen: klas 1 en 2 VO, klas 3 en 4 VO en een groep voor de 
jongeren die ouder zijn. 
 

 Belijdeniscatechese 
De predikant verzorgt de belijdeniscatechese. Het streven is om gedurende het 
winterseizoen een keer per veertien dagen samen te komen om zich te 
verdiepen in de kernzaken van het christelijk geloof. De methode die hiervoor 
gebruikt wordt is afhankelijk van de groepssamenstelling. 
 

 Overige kringen 
Naast catechese zijn er gespreks- en Bijbelkringen actief in de gemeente. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar de kerkgids. 

SPEERPUNTEN VAN BELEID IN 2022-2026 
 

 Werken met een halfjaarthema  
Door het gebruik van een halfjaarthema streven we ernaar dat een groot deel van 
de gemeente, gedurende een deel van het seizoen, bezig is met hetzelfde thema. 
Dit bevordert verdieping en het onderlinge gesprek. 
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 Toerustingsavonden  
Zowel voor de kringcoördinatoren als voor de jeugdleiders zal met enige 
regelmaat, liefst één keer per seizoen, een toerustingsavond gehouden worden, 
waardoor deze gemeenteleden met een gevulde gereedschapskist hun taak op 
zich kunnen nemen.  
 

 Meer kringleden  
Op een kring wordt je geloof verdiept en leer je ook om er woorden aan te geven. 
Daarnaast stimuleren kringen het omzien naar elkaar. Om deze redenen streven 
we ernaar het aantal leden van kringen te vergroten. Dit gebeurt o.a. door een 
presentatie van de verschillende kringen tijdens de opening van het winterwerk. 
 

 Laagdrempelig en gastvrij  
De gastvrije en laagdrempelige benadering, waardoor veel tieners en jongeren uit 
het dorp zich welkom voelen, zal worden gecontinueerd. Daarbij moet in het oog 
worden gehouden dat er in de loop van het traject voldoende verdieping optreedt. 

-- 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) 
heeft als taak het waarborgen van de 
voortgang van de verkondiging van het 
Woord van God, door te zorgen voor 
voldoende financiële middelen om een 
predikantsplaats te kunnen bekostigen en de 
onroerende bezittingen van de gemeente te 
beheren en te onderhouden.  

Hierbij ligt de nadruk op het inzamelen van 
financiële middelen en een verantwoordelijk 
beheer van het vermogen. 

Het CvK bestaat uit drie ouderlingen-kerkrentmeester, ambtsdragers die deel uitmaken 
van de kerkenraad en twee kerkrentmeesters, gemeenteleden die geen ambtsdrager zijn.  
De ouderlingen-kerkrentmeester verdelen de functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  
Daarnaast wordt het college ondersteund door gemeenteleden die de kerkelijke en 
financiële administratie verzorgen. 

FINANCIËN 

De inkomsten worden verworven met de te houden collecten, de Actie Kerkbalans, de 
opbrengsten vanuit een najaarsbeurs, het verjaardagsfonds en de eventuele gerichte 
fondswervingsacties. Ook het solidariteitsfonds verwerft inkomsten voor de eigen 
gemeente. Daarnaast zijn er inkomsten uit extra giften en/of geld dat vrijkomt vanuit 
een legaat/nalatenschap. 

Bij giften van meer dan €10.000,- heeft het college als beleid dat deze giften gebruikt 
moeten worden voor de opbouw en instandhouding van de gemeente. In dit kader 
(opbouw en instandhouding) is besloten om vier hoofdgroepen te specificeren te weten: 
continuïteitsreserve, gebouwen, inventaris en orgel, missionair pastoraat en jeugd en 
diaconaat. 
Ten behoeve van deze hoofdgroepen worden bedragen gereserveerd voor specifieke 
doelen die niet bekostigd kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten. 
De toewijzing van de tegoeden gebeurt in overleg met de kerkenraad. 
De verantwoording voor de toepassing ligt bij de diaconie en het CvK. Zij leggen weer 
verantwoording af aan de kerkenraad. De reserveringen worden vastgesteld voor drie 
beleidsperioden (12 jaar). Hierdoor heeft een (nieuwe) kerkenraad ruimte om in de 
toekomst tot andere doelstellingen te komen. 

Elk jaar wordt gestart met een geaccordeerde begroting en afgesloten met een 
geaccordeerde jaarrekening. 

GEBOUWEN EN INVENTARIS 

Het onderhoud van de Kerk, ’t Voorhof en pastorie wordt zoveel mogelijk in eigen beheer 
gedaan. 

De kosten van de benodigde materialen en het jaarlijks onderhoud door specialisten, 
zoals bijvoorbeeld het onderhoud van CV, ventilatie en geluidsinstallatie, zijn posten die 
jaarlijks op de begroting terugkomen. 
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Ook is er een meerjaren onderhouds- en investeringsfonds, waarin jaarlijks een bedrag 
wordt gestort vanuit de jaarlijkse begroting. 

DE EXPLOITATIE VAN ’T VOORHOF EN PERSONEELSZAKEN 

De exploitatie van ‘t Voorhof vindt plaats door zaalverhuur. 

Personeelszaken en de bijbehorende coördinatie, denk in deze aan het werk van 
organisten, kosters, interieurverzorgers en de vele vrijwilligers. 

SPEERPUNTEN VAN BELEID IN 2022-2026 

 Bouwkundige staat van het kerkgebouw 

 Stabiliteit kerkgebouw 
De toren is stabiel. Echter, het noordelijke gedeelte van het kerkgebouw is ten 
gevolge van instabiliteit verzakt. Diverse meerjaren metingen wijzen op een 
stabilisering van het geheel. 
Een aanvullende meting moet dit bevestigen, zodat er een duurzame reparatie 
uitgevoerd kan worden. 

 Dakconstructie 
Het pannendak lijkt aan het einde van zijn levensduur. Dit moet worden 
geverifieerd door een deskundige, gevolgd door een adviesaanvraag voor 
vervanging van, of groot onderhoud aan het dak. 
 

 Verduurzaming van het kerkgebouw 
 Analyse en advies 

Het uitvoeren van een analyse en een eventuele advies aanvraag wat de 
mogelijkheden zijn qua isolatie en/of een andere manier van verwarmen etc. 
i.v.m. mogelijke kostenbesparingen. 
 

 Financiën 
 Terugdringen tekorten 

De laatste jaren is er sprake van een structureel tekort op de jaarlijkse 
begroting. Deze periode zullen we dan ook aandacht besteden aan 
onderstaande punten: 
 
 ‘Geefgedrag’ 

Het in kaart brengen van de giften in relatie tot de leeftijdsopbouw van de 
gemeente en het “geefgedrag”, gerelateerd aan de diverse 
leeftijdsgroepen. 
 

 Fondsenwerving 
De manier van fondsenwerving bekijken en nadenken over alternatieven 
zoals: persoonlijke benadering, doelfondswerving (bijvoorbeeld de 
gehouden actie “Horen en Zien”) 
 

 Informatie fiscaal aantrekkelijk doneren 
Het beter onder de aandacht brengen ven de mogelijkheden om fiscaal 
aantrekkelijk doneren, zoals bijvoorbeeld het doen van periodieke 
schenkingen. 
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 Bezuinigen 
Nadenken over bezuinigingen die “pijn” doen, hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan het terugbrengen van de personeelskosten. 
 

 Voorruitzicht 
Concreet maken welke tijdsperiode we financieel ‘boven water’ kunnen 
blijven gezien het structurele begrotingstekort en de afnemende reserve. 

-- 
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BELEID IN WORDING 

 
Naast de in dit beleidsplan beschreven 
beleidsvoornemens zijn binnen de kerkenraad bij de 
inventarisatie van gewenste doelen voor de komende 
beleidstermijn ook zaken benoemd die meer tijd vragen 
om daarvoor nu al concrete beleidsstappen te 
ondernemen. In de komende beleidsperiode zullen deze 
onderwerpen op een nader vast te stellen moment 
inhoudelijk worden besproken en eventueel worden 
omgezet naar nieuw beleid.  
De gemeente zal ook bij deze processen worden 
betrokken. De wens hierbij is wel om de gemeente zo 
veel mogelijk in de volle breedte bij elkaar te houden. 

 
Dit betreft de volgende punten: 

 De vrouw als ambtsdrager 
Meermaals hebben gemeenteleden aangegeven moeite te hebben met het feit 
dat onze gemeente alleen mannelijke ambtsdragers kent: een vrouw zou, 
gezien haar gelijkwaardigheid aan de man, een dergelijke functie immers ook 
kunnen bekleden. Wat zegt de Bijbel hierover?  Een bezinningstraject 
hieromtrent is wenselijk. 
 

 Inzegenen van andere relatievormen  
Inzegenen van andere relatievormen dan het huwelijk tussen man en vrouw 
Hoe gaan we er als kerkenraad mee om als vragen op dit gebied vanuit de 
gemeente worden voorgelegd? Gezien maatschappelijke ontwikkelingen in 
deze is ook bezinning hieromtrent wenselijk. 
 

 Visienota “Van u is de toekomst” 
Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en 
situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de 
Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Wat betekent dit 
alles voor onze gemeente? 
 

 Samenwerking Ontmoetingskerk 
De Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek werkt al geruime tijd samen 
met de Ontmoetingskerk. Waaruit bestaat de samenwerking op dit moment, 
hoe wordt deze door beide partijen ervaren en wat is op dit gebied wenselijk, 
nu en wellicht in de toekomst. 

-- 
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VEILIGE KERK 

Dat de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek een veilige kerk wil zijn voor een ieder 
die op enige wijze betrokken is bij het werk van de kerk, behoeft geen betoog.  

Een veilige kerk is een geloofsgemeenschap, waarvan de leden, alle mensen met wie zij 
binnen en buiten de kerk bemoeienis hebben, met respect behandelen.  

Concreet betekent dit, dat niemand misbruik mag maken van zijn of haar positie en de 
leiding van de kerk corrigerend zal moeten optreden als er onverhoopt sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag en vertrouwen is geschonden. Preventie is in deze dan ook 
van belang. 

Met het oog hierop wordt beleid ontwikkeld, waarbij de handreiking van de landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt gevolgd.  
Gedacht kan worden aan: 

 het (regelmatig) bespreekbaar maken van het thema veilige kerk; 
 het vaststellen van de omgangsregels (gedragscode); 
 de aanstelling van een vertrouwenspersoon; 
 een protocol bij melding van grensoverschrijdend gedrag; 
 aanstellingsbeleid en invoering van de VOG (wanneer gewenst of noodzakelijk) 

Vooruitlopend op het te vast te stellen beleid “Veilige Kerk”, is door de kerkenraad in 
onze gemeente een vertrouwenspersoon aangezocht en benoemd. De 
vertrouwenspersoon is op de gemeenteavond van 29 september 2022 aan de gemeente 
voorgesteld. 

Gezien de tijd, nodig voor lezing, aanvullingen, correcties, inzage en bespreken binnen 
de kerkenraad en geledingen van de gemeente, is de verwachting dat het beleid “Veilige 
Kerk” uiterlijk in de kerkenraadsvergadering van januari 2023 kan worden vastgesteld en 
aan dit beleidsplan kan worden toegevoegd in de vorm van een afzonderlijk opgesteld 
document. 

-- 
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VASTSTELLEN BELEIDSPLAN 

Dit beleidsplan is de in de vergadering van de kerkenraad op 29 september 2022 
vastgesteld, nadat de gemeente daarover is gehoord op 26 september 2022. 

voorzitter        srciba 

 

A.D. de Knikker       J.W. Vat 
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BIJLAGEN 

 

1. Een beeld van de gemeente 

2. De kerkenraad 

3. Organigram 
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BIJLAGE 1 - EEN BEELD VAN DE GEMEENTE 

Bij het formuleren van het beleid is uitgegaan van de onderstaande gegevens betreffende 
onze kerkelijke en burgerlijke gemeente. 

De Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek telde op 28 oktober 2022:  
319 lidmaten, 557 doopleden, 127 overige leden.  
In totaal 1003 leden. Tezamen vormen zij 575 pastorale eenheden (adressen). 

De leeftijdsopbouw wijkt niet sterk af van het landelijk gemiddelde. Alleen is de 
leeftijdscategorie tussen 20 en 35 jaar ondervertegenwoordigd. Het aantal als passief 
aan te merken leden is verhoudingsgewijs groot. 

Gemiddeld komen er 's morgens 260 gemeenteleden in de dienst en 's avonds 95. 

Krimpen aan de Lek is één van de elf woonkernen van de burgerlijke gemeente 
Krimpenerwaard. Op 1 januari 2022 telde deze gemeente 57065 inwoners. De gemeente 
Krimpenerwaard heeft een oppervlakte van ruim 160 km2 en vormt het Groene Hart 
midden in de economisch belangrijke Zuid-Hollandse Delta, ingeklemd binnen de 
rivieren: de Hollandsche IJssel, de Lek en de Vlist. Daarbij is de gemeente gelegen 
tussen de gemeenten in de Randstad in de regio Midden-Holland (Gouda) en naast de 
stadsregio Rotterdam. 

In 2021 telde Krimpen aan de Lek 6.465 inwoners. De woonkern is vanouds minder 
kerkelijk meelevend. 

Naast onze Hervormde Gemeente is er in onze woonkern ook een Gereformeerde Kerk 
met een parttime predikantsplaats. Beide maken deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN).  
In het beleidsplan wordt deze zustergemeente aangeduid als “Ontmoetingskerk”.  
Met deze kerk zijn regelmatig contacten. Er is samenwerking onder andere op het gebied 
van jeugdwerk, evangelisatiewerk en open seniorenwerk. Eenmaal per jaar is er een 
gezamenlijke kerkenraadsvergadering. Daarnaast zijn er intensieve contacten op 
diaconaal terrein. Daar waar mogelijk trekken de diaconieën gezamenlijk op. Jaarlijks 
doen beide diaconieën mee aan de kerstpakketten actie voor de minder bedeelden in de 
burgerlijke gemeente. 

Verder is er een zelfstandige evangelische gemeente zich noemende: ‘Leven in het 
Woord’. Hiermee zijn vooralsnog alleen contacten op diaconaal terrein. 
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BIJLAGE 2 - DE KERKENRAAD 

De kerkenraad bestaat uit: één predikant, tien ouderlingen - waarvan één secretaris (de 
scriba) en één jeugdouderling, drie ouderlingen-kerkrentmeester en vijf diakenen - 
waarvan één jeugddiaken. 
Voorzitter van de kerkenraad is de predikant of een ouderling (-kerkrentmeester). 

Het moderamen is als volgt samengesteld: de predikant, de scriba, twee ouderlingen, 
één of twee ouderlingen-kerkrentmeester (waaronder de voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters) en één of twee diakenen (waaronder de voorzitter van de diaconie). 
Voorzitter van het moderamen is de predikant of een ouderling (-kerkrentmeester). 

De kerkenraad vergadert minimaal één keer per maand, behalve in juli en december.  
Het moderamen vergadert minimaal één keer per maand, behalve in juli. 

Eenmaal per jaar wordt een extra bezinningsvergadering gehouden, welke door de 
kerkenraadsleden zelf wordt voorbereid. Hierbij kan de hulp worden gevraagd van 
externe deskundigen, wanneer het onderwerp zich daarvoor leent. 

Kerkelijke commissies waarin geen ambtsdrager zitting heeft, worden eens per jaar door 
een kerkenraadslid bezocht. Van dat bezoek wordt op de kerkenraadsvergadering verslag 
gedaan, zodat de kerkenraad geïnformeerd wordt over de activiteiten van de betreffende 
commissie. Enerzijds om gebrek aan communicatie tussen kerkenraad en 
gemeenteleden, die op een of andere wijze actief zijn, te voorkomen, anderzijds om de 
eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen. 
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BIJLAGE 3 - ORGANIGRAM 
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