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Voorwoord 
De Protestantse Kerk in Nederland vraagt van al haar gemeenten om het lokale beleid voor een periode van vier 

jaar systematisch in een plan weer te geven. Het resultaat daarvan treft u hierbij aan. Het is goed om te beseffen 

dat een beleidsplan niet zozeer een beschrijving is van alles wat gebeurt, maar meer een richting die we in willen 

slaan. Bij een kerkelijke gemeente kan dit de vraag oproepen of zoiets wel kan, want het is immers God zelf die 

regeert en via zijn Woord en Geest aangeeft welke richting we als gemeente in dienen te slaan. Als kerkenraad 

beseffen we dit terdege: we zijn inderdaad in alles afhankelijk van Gods gaven en Geest. Tegelijkertijd weten we 

dat besturen altijd vraagt om het maken van keuzes en het afstemmen van zaken op specifieke omstandigheden 

en actuele ontwikkelingen. Een beleidsplan wordt geschreven om hierbij te helpen, om een zekere richting aan 

te geven.  

In een beleidsplan mag ook een verlangen doorklinken. U komt dat tegen in de vorm van het motto: ‘Iedereen 

doet mee!’ Hierbij kan aan verschillende zaken gedacht worden. Allereerst aan de beweging van de gemeente 

naar buiten toe: het is ons verlangen dat meer mensen in onze omgeving de reddende boodschap van het 

evangelie van Jezus Christus gaan omarmen. In deze beleidsperiode willen we daarom actief zoeken naar wegen 

om in contact te komen met mensen die het evangelie nog niet kennen of ervan vervreemd zijn. In de tweede 

plaats zegt het motto ook iets over de samenstelling en het functioneren van de gemeente zelf. Veel zaken zijn 

er in dat opzicht om voor te danken: mensen die zich goed op hun plaats weten, veel mogen ontvangen en ook 

hun gaven in kunnen zetten voor het geheel van de gemeente. Anderzijds bevinden zich soms ook Individuen en 

groepen buiten ons blikveld of is er sprake van een gedeeltelijke participatie aan het gemeenteleven. Het is ons 

verlangen dat dit zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht mag groeien. 

Tenslotte spreken we de hoop uit dat dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de groei en bloei van onze kerkelijke 

gemeente in de periode 2017-2021. 

 

Namens de kerkenraad, 

Ds. B.F. Bakelaar 

 

 

Krimpen aan de Lek, november 2017  
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Identiteit en missie 

Positie van onze gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland 
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.  

De Kerk wordt in de bijbel afgeschilderd als het lichaam van Christus, waarbij Christus het hoofd is en wij de 

leden. We kunnen niet zonder elkaar. In 1 Korinthe 12:12 en 13 lezen we: “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 (…)” 

De Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek is zich bewust van haar positie binnen de algemene Christelijke 

Kerk en weet zich in het bijzonder verbonden met het gereformeerde belijden. In art. 1 lid 4 van de kerkorde van 

de Protestantse Kerk in Nederland wordt dit als volgt verwoord: 

Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord 

‘in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van 

Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk -, 

(…) 

in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met 

de Dordtse leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.’ 

Relatie met Israël 
Als gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, deelt de Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek in 

de aan Israël geschonken verwachting. Wij geloven immers dat de kerk als een tak is geënt op de olijfboom 

Israël (Romeinen 11: 24). 

Plaatselijke regeling 
Dit beleidsplan geeft het beleid voor de beleidsperiode 2017-2021 van de Hervormde Gemeente te Krimpen 

aan de Lek weer. In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, 

dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te 

worden. Denk hierbij aan de volgende zaken: 

- Regeling voor de verkiezing van ambtsdragers (ook genoemd in Ord. 3-2); 

- Regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad; 

- Regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. 

Ook principiële zaken zijn via de plaatselijke regeling geregeld. Zo geven wij via de plaatselijke regeling plaats 

aan onze verbondenheid met het gereformeerde belijden: 

- Waar over de ambten gesproken wordt, geldt als beleid dat uitsluitend belijdende leden actief en 

passief kiesrecht hebben; 

- Ten aanzien van de viering van het Heilig Avondmaal geldt als beleid dat alleen belijdende leden (die 

niet onder censuur staan) tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten; 

- Ten aanzien van het sacrament van de Heilige Doop geldt dat de kinderen van de gemeente behoren 

gedoopt te wezen; 

- Het huwelijk als verbintenis voor het leven van één man en één vrouw zal, als inzetting van God, heilig 

gehouden worden. Aanvragen voor het zegenen van relaties van mensen van gelijk geslacht (onverlet 

de pastorale zorg waar ook zij in delen) worden dan ook niet in overweging genomen. 
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Deze zaken zijn niet verder uitgewerkt in het beleidsplan terug te vinden maar in de plaatselijke 

regeling. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke 

plaatselijke regeling op te stellen. De plaatselijke regeling van de Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek 

is te downloaden vanuit het inlog gedeelte op de website van de kerk: www.kerkaandelek, of opvraagbaar bij 

de scriba. 
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Centraal thema 
Ieder beleidsperiode spitst zich toe op een centraal thema. Voor deze komende vier jaren is dat 

‘Iedereen doet mee’. Vanuit de diverse gezichtspunten zal aan dit thema vorm worden gegeven via concrete 

beleidsvoornemens. 

De genoemde gezichtspunten zijn, zoals ook in eerdere beleidsplannen, als volgt onder te verdelen: 

1. Eredienst 
2. Zending en Evangelisatie 
3. Pastoraat 
4. Diaconaat 
5. Jeugdwerk 
6. Vorming en Toerusting 
7. Kerkrentmeesterlijk beheer 
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Eredienst 
De Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek is het werk van de 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. Tevens 

leidt hij de morgendiensten op kerkelijke feestdagen en de diensten waarin de Heilige Doop en het Heilig 

Avondmaal worden bediend. En 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 besteed 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 (2004) geschikt. De voorganger is vrij om, afhankelijk van de gekozen tekst, 

voor één van bovenstaande vertalingen te kiezen. Tevens 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 dichtbij 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. Na een 

bezinningsproces van twee jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat de bundel ‘Weerklank; Instemmen met het 

Woord in Psalm en Lied’ het beste aansluit bij de identiteit en het muziekprofiel van onze gemeente.  Met ingang 

van het seizoen 2017-2018 wordt in reguliere erediensten gezongen uit Weerklank en de Psalmen in de oude 

berijming (1773). Tijdens bijzondere diensten, waarbij de beamer wordt ingezet, kan ook gebruik worden 

gemaakt van liederen uit andere bundels. De reguliere diensten worden begeleid op het orgel. 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. 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 vier maal per jaar plaats; 

- Ten minste vijfmaal per jaar is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. 
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- 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. 

Beleidsvoornemens 
✓ ‘Iedereen doet mee!’  ‘We zijn dankbaar voor de inzet en toewijding van onze organisten. Omdat 

sommige liederen beter op piano begeleid kunnen worden en de inzet van meer instrumenten een extra 

feestelijk karakter aan een dienst kan geven, proberen we een vaste groep van muzikanten te vormen 

die hiervoor beschikbaar zijn;  

✓ ‘Iedereen doet mee!’ We streven ernaar om meer gemeenteleden bij de voorbereiding van bijzondere 

diensten te betrekken. 
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Zending en Evangelisatie 
De Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek verricht activiteiten ten aanzien van zending en evangelisatie. 

Hiertoe zijn twee commissies van bijstand van de kerkenraad actief: de zendingscommissie en de 

evangelisatiecommissie. 

Het onderscheid tussen het werkveld is soms lastig te maken omdat er een grote overlap lijkt te zijn. In de praktijk 

richt het beleid van de zendingscommissie zich op activiteiten in binnen- en buitenland en ligt de focus van de 

evangelisatiecommissie vooral op de woonkern Krimpen aan de Lek, binnen de burgerlijke gemeente 

Krimpenerwaard. De evangelisatiecommissie is om die reden een gezamenlijk initiatief met de Ontmoetingskerk, 

terwijl de zendingscommissie aan onze Hervormde Gemeente is gekoppeld.  

Zendingscommissie 
“Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” (Mattheüs 28:19) 

Dit is de opdracht die de Here Jezus Zijn discipelen gaf voordat Hij terug ging naar Zijn Vader in de hemel. Na de 

uitstorting van de Heilige Geest is men begonnen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en dit zal 

doorgaan tot Jezus wederkomst. Ook wij als gemeente mogen aan deze opdracht meewerken. Elk gemeentelid 

is geroepen om te getuigen van onze Here Jezus Christus. 

De zendingscommissie heeft als commissie van bijstand van de kerkenraad de taak en missie om de 

zendingsopdracht van onze gemeente mede gestalte te geven en zo iedereen te betrekken bij het zendingswerk 

in zowel binnen- als buitenland. De zendingscommissie is met name georiënteerd op de Gereformeerde 

Zendingsbond en de ‘IZB - vereniging voor zending in Nederland’ (hierna: IZB). Indien de gemeente andere 

zendingsdoelen wenst te steunen, is daar in overleg ruimte voor. 

Taken van de zendingscommissie: 
- Bezinning op missionaire roeping van de gemeente; 

- Het opstellen van een jaarplan wat ook ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd; 

- Geven van advies aan de kerkenraad inzake bevorderen van de bewustwording van zending; 

- Organiseren van Zendingsactiviteiten die geheel de gemeente aangaan; 

- Het inzamelen en afdragen van gelden voor missionaire organisaties als Gereformeerde Zendingsbond 

(hierna: GZB) en IZB volgens collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland, in overleg met 

kerkenraad; 

- Onderhouden van contacten met de zendingswerkers, onder andere in Albanië; 

- Collecteren bij de uitgang, wanneer de uitgangscollecte voor de zending is bestemd; 

- Regelmatige publicatie van artikelen in de Kerkklanken om de gemeente betreffende het zendingswerk 

te informeren en hiermee de zendingsbewustheid te bevorderen. 

Aanvullende achtergronden van het beleid ten aanzien van zending 
Het bestaan van een zendingscommissie is kerkordelijk voorgeschreven. Er dient daarin ook één ambtsdrager 

vertegenwoordigd te zijn.  

Beleidsvoornemens ten aanzien van zending 
✓ Opstellen van een reglement voor de zendingscommissie; 

✓ Bevorderen van de missionaire bewustwording onder gemeenteleden; 

✓ ‘Iedereen doet mee!’ Betrekken van de gemeente in haar volle breedte bij het werk van de zending; 

✓ Zending nog meer gezicht geven o.a. door gebruik te maken van social media etc.  
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Werkgroep Albanië  
Sinds 2006 bestaat er een Werkgroep Albanië. Deze werkgroep is een samenwerking tussen de 

diaconie en de zendingscommissie. In deze werkgroep hebben twee diakenen, twee leden van de 

zendingscommissie 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. 

Evangelisatiecommissie 
De evangelisatiecommissie stelt zich ten doel het Evangelie te verbreiden onder hen die daarvan vervreemd zijn 

en/of God niet kennen of willen kennen. Het werkgebied van de evangelisatiecommissie betreft vooral de 

woonkern Krimpen aan de Lek. Mede hierdoor is de commissie een commissie van bijstand in zowel de 

Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek als de Ontmoetingskerk. 

Taken van de evangelisatiecommissie: 
De commissie heeft tot taak samen met de kerkenraden na te denken over hoe het Evangelie van Jezus Christus 

kan worden gedeeld met rand- en buitenkerkelijke mensen. 

Voorbeelden van activiteiten zijn: 

- Uitdelen van het blad ‘Echo’ (van de IZB) aan kerkgangers in de diensten op Kerst of Pasen om zelf te 

lezen en door te geven; 

- Het vullen van een Kerstpagina in het lokale huis-aan-huis-blad (Het Kontakt); 

- Een kraam op de kerstmarkt en zo contact maken met de bezoekers door middel van lectuur en/of 

gesprek. 

Aanvullende achtergronden van het beleid ten aanzien van evangelisatie 
Ook ten aanzien van de evangelisatiecommissie geldt dat daar bij voorkeur een ambtsdrager in zitting neemt. 

Beleidsvoornemens ten aanzien van evangelisatie 
✓ Bezinning op de evangelisatiecommissie als commissie van bijstand van de kerkenraad. Hieruit vloeit de 

vraag voort ten aanzien van hoe vorm te geven aan de roeping van de gemeente tot evangelisatie; 

✓ Het steunen en stimuleren van de Alpha-cursus; 

✓ Bezinning ten aanzien van oude en nieuwe activiteiten, passend bij deze tijd. 
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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 Grote 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 onder 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. Hier komt de vraag 

om de hoek kijken of we zelf genoeg aan deze opdracht toekomen of dat de aanstelling van een kerkelijk werker 

met dit specifieke aandachtsveld gewenst is. 

Aanvullende achtergronden van het beleid 
Het pastoraat wordt als volgt vorm gegeven. 

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 condoleancebezoek namens de kerkenraad en, indien 

van toepassing, vergezelt hij de predikant bij de rouwdienst.  

Ouderlingenberaad 
De wijkouderlingen komen in de periode september tot april bijeen in het ouderlingenberaad. In het 

ouderlingenberaad, 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 en de wijkdiaken 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.  
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Beleidsvoornemens 
✓ ‘Iedereen doet mee!’ De breedte van Gods liefde nog duidelijker in beeld brengen 

en de gemeenteleden ervan bewust maken dat Hij hen in wil zetten om deze breedte te bestrijken. 

✓ ‘Iedereen doet mee!’ Het compleet maken en stimuleren van de pastorale wijkteams. 

✓ Om de kwaliteit van het bezoekwerk te verhogen zal het aanbod van cursussen nadrukkelijker 

onder de aandacht worden gebracht. 

✓ Het streven om iedere pastorale eenheid eens in de twee jaar een huisbezoek aan te bieden blijft 

gehandhaafd. Daarnaast kunnen groothuisbezoeken georganiseerd worden. 

✓ ‘Iedereen doet mee!’ Nog sterker dan tot nu toe het geval is, dienen de gaven van gemeenteleden 

geïnventariseerd en ingezet te worden. Tijdens bezoeken zal er actief naar gevraagd worden hoe 

gemeenteleden hun gaven voor de gemeente in willen zetten. 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 in willen zetten. Overigens kan niet jong genoeg met deze 

inventarisatie begonnen worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat juist mensen die jong met 

vrijwilligerswerk zijn begonnen daar regelmatig tot op hoge leeftijd mee doorgaan. 

✓ Meer aandacht voor toerusting van de wijkouderlingen en wijkteamleden ten aanzien van het 

bezoekwerk en ander pastoraal werk; 

✓ Met de vraag aan de slag gaan of we zelf genoeg aan onze brede opdracht toekomen of er wellicht 

plaats is voor een pastoraal/missionair kerkelijk werker.   
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Diaconaat 
Door herkenning, erkenning en vertrouwen ‘Delen, Dienen en Doen’ binnen en buiten de kerk in Krimpen aan de 

Lek, gericht op de actuele zorgvraag, aandachtsgebieden en taken, met als uitgangspunt de Bijbelse opdracht. 

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, waar andere 

organisaties tekortschieten. Dit kan zijn: financieel, materieel, of praktisch handelen, zowel binnen de kerkelijke 

gemeente als daarbuiten. 

De vraag om zorg en aandacht is in Nederland sterk aan verandering onderhevig. De veranderende rol van de 

overheid (WMO),  veranderingen in bevolkingssamenstelling, toenemende schuldenproblematiek en 

verminderde betrokkenheid bij de kerk spelen daarbij een rol. Vaak is de vraag om zorg verborgen door 

onbekendheid met de mogelijkheden en/of schaamte van de betrokkenen. 

Om er voor zorg te dragen dat we als diaconie (meer) oog hebben voor de actuele behoeften en noden is een 

meer proactieve houding noodzakelijk ten aanzien van het inschakelen van belangenorganisaties. Dit is, zo is de 

ervaring van een groot aantal diaconieën, vaak een lange weg. Vandaar dat dit als wezenlijk onderdeel van de 

werkzaamheden van de diaconie gezien moet worden. De ogen en oren van gemeenteleden zijn in het 

uitoefenen van de diaconale taak van essentieel belang. 

Aanvullende achtergronden van het beleid 
Concreet worden de volgende activiteiten, naast voortzetting van tal van hier niet genoemde activiteiten, 

voorgestaan (zonder een nadere prioriteitsstelling): 

- Herhaalde publiciteit m.b.t. de bewustwording van de diaconale opdracht van de gemeente; 

- Oppakken van korte, eenmalige acties, eventueel aansluitend aan landelijke acties; 

- Speciale aandacht voor het jeugddiaconaat, zowel voor als door de jeugd. Voor dit doel is een van de 

diakenen belast met het jeugdwerk, de jeugddiaken; 

- Het diaconale werk wordt zo veel mogelijk projectmatig aangepakt; 

- Maatschappelijke betrokkenheid tonen door bijwonen van bijeenkomsten over Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en armoedebeleid; 

Door continuering van ondersteuning van een project kan een persoonlijke band van de gemeenteleden met een 

project ontstaan. De gemeente gaat dan een project herkennen als haar project. Een voorbeeld hiervan is het 

verkeersproject in Albanië dat door onze gemeente werd gesteund.  

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 dienstdoende 

diaken is verantwoordelijk voor de bezorging. 

Op weg met de ander 
In afstemming met ‘Op Weg met de ander’ het periodiek houden van een kerkdienst met anders begaafden. 
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Hervormde Vrouwen Dienst 
In onze gemeente is er ook een 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 evenals bij huwelijk en geboorte. Tevens brengen zij een 

bezoek aan gemeenteleden om mee te leven rondom blijde of droevige gebeurtenissen. Dit betreft o.a. langdurig 

zieken en aan huis gebonden mensen. Ook is er extra aandacht voor gezinnen, waar een anders begaafd kind 

deel van uitmaakt. 

Senioren die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven worden zo mogelijk ook rond hun verjaardag bezocht. 

De diaconie is dankbaar voor de diaconale taken die de HVD wil uitvoeren. 

Beleidsvoornemens 
✓ Bevorderen van de bewustwording in de gemeente van haar diaconale roeping;  

✓ ‘Iedereen doet mee!’ Betrekken van jongeren bij het werk van de diaconie;  

✓ Een meer actieve rol van de diaconie bij het voorbereiden van de voorbede.  
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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 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 binnen het jeugdwerk 

geen 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 reeds 

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 VBK maar ook meer diepgaand zoals op de 

eethuiscatechese. In dit alles ligt de focus primair op het bekend maken van Jezus’ liefde en niet zo zeer op het 

overbrengen van informatie of kennis. 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 beleefwereld. 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. Aan ons om naar hun ideeën en meningen te luisteren en deze waar mogelijk te verwoorden 

naar de uitvoering.  

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 tevens 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. Ook hierin geldt: 

‘iedereen doet mee.’ 

Aanvullende achtergronden van het beleid 
- Bij de organisatie van het kerkelijk jeugdwerk is in onze gemeente direct contact tussen de 

jeugdouderling, predikant en jeugddiaken. 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; 

- 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 de beide kerkenraden; 

- 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; 
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- Ten aanzien van de jeugddiensten: de kerkenraad streeft er naar twee tot vier keer per 

jaar een jeugddienst te houden in de avonddienst. Liturgie en preek zijn in deze dienst 

extra toegankelijk voor de jongeren van de gemeente. Voorbereiding vindt, zo mogelijk, plaat in 

samenspraak met de jongeren. Muzikale begeleiding vindt plaats door een muziekgroep in plaats van 

het orgel; 

- Jaarlijks wordt een busreis georganiseerd naar de EO-Jongerendag. 

Beleidsvoornemens 
✓ ‘Iedereen doet mee!’ Zicht krijgen op alle jongeren in de gemeente, ook degenen die nu nog niet zo in 

beeld zijn, en hen zo bewegen aansluiting te vinden bij een groep in het jeugdwerk; 

✓ ‘Iedereen doet mee!’ Benadrukken van het belang van het kerkelijk jeugdwerk en zo mensen warm laten 

lopen een taak als leider op zich te nemen; 
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Vorming en toerusting 
´Vorming´ en ´toerusting´: het 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 open gaat 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 daar voor 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. 

Aanvullende achtergronden van het beleid 
De kerkenraad gebruikt het seizoen 2017-2018 om zich te bezinnen op de vormgeving van dit thema binnen de 

gemeente, vooral met het oog op gespreksgroepen et cetera. 

Daarnaast zijn er 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 aan 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 worden de methodes van Rock Steady en Stay Steady 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.  
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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 bijlage 2 van de kerkgids. 

Beleidsvoornemens 
✓ ‘Iedereen doet mee!’  Door een gastvrije benadering en een laagdrempelige manier van werken, willen 

we met de catechese zoveel mogelijk tieners en jongeren uit het dorp bereiken en welkom heten. Hierbij 

moet in het oog worden gehouden dat er in de loop van het traject voldoende verdieping optreedt; 

✓ Omdat we groei van het persoonlijk geloof, en vrijheid in de verwoording daarvan naar anderen, 

belangrijk vinden, willen we de deelname aan het kringwerk stimuleren. Dit tevens vanuit de overtuiging 

dat de deelname aan een kring de onderlinge band en het omzien naar elkaar ten goede kunnen komen; 

✓ Het kringwerk zou een meer organisch onderdeel van de gemeente moeten vormen. Onderzocht zal 

worden hoe dit in de komende jaren het beste vormgegeven kan worden. 
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Kerkrentmeesterlijk beheer 
Het college van kerkrentmeesters (hierna: college) heeft als doelstelling de materiële en financiële voorwaarden 

voor het leven en werken van de Hervormde gemeente te Krimpen aan de Lek te scheppen, te onderhouden en 

te waarborgen voor nu en in de toekomst.   

Op het terrein van kerkrentmeesterlijk beheer zijn er in de Bijbel allerlei aspecten en grondlijnen die als 

richtingaanwijzer kunnen fungeren voor de koers die het college wil volgen. Soms zijn deze heel expliciet 

aanwezig, zoals bij de tempelbouw of bij de richtlijn voor de inzameling van de collecte voor de heiligen in 

Jeruzalem (1 Kor. 16:1-3) Deze Bijbelse gedachte brengt het college naar de gemeente toe door haar de 

mogelijkheid te geven samen te komen tijdens de zondagse erediensten, kerkelijke hoogtijdagen en andere 

samenkomsten.  

De basis van het kerkrentmeesterlijk beheer en beleid is gericht op het voorzien van de benodigde financiële en 

materiële middelen voor huisvesting van gemeente en predikant. Met als doelstelling het in stand houden 

daarvan en ter opbouw en bloei van de gemeente. Hierbij telt een ieder in de gemeente mee zowel jong als oud, 

maar er wordt ook van een ieder een bijdrage gevraagd. Hetzij financieel, hetzij in de vorm van inzet als 

vrijwilliger(ster) bij of voor kerkelijke activiteiten.  

Dit vertaalt zich concreet in beleid dat zich richt op: 

- het bezitten van een eigen kerk- en verenigingsgebouw om bovengenoemde samenkomsten te 

faciliteren; 

- een eigen predikant in de gemeente die eventueel ondersteund wordt door pastorale 

medewerker(s); 

- het bezitten van een pastorie als huisvesting van de predikant. 

Naast deze basisdoelstelling van het college zijn er tevens aanvullende doelstellingen: 

- het behouden van bestaand onroerend goed voor de toekomst en dit blijven vrijwaren van 

financieringslasten; 

- een voldoende/verantwoord vermogen ter beschikking houden zodat bij onvoorziene 

gebeurtenissen de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen.  

Om deze doelstellingen te realiseren en te kunnen waarborgen zijn financiële middelen onmisbaar. Deze 

noodzakelijk inkomsten worden voornamelijk verworven door de Actie Kerkbalans en collecten tijdens de 

erediensten. Aan de hand van het gekozen beleid en de inkomsten wordt een meerjarenbegroting opgesteld. 

Jaarlijks is dit de basis voor verdere uitwerking van het kerkrentmeesterlijk beheer voor de daarop volgende jaren 

en het verkrijgen van een sluitende jaarbegroting. Ook giften, soms van aanzienlijke omvang, behoren tot de 

inkomsten van onze gemeente. Bij het ontbreken van bepalingen omtrent de aanwending van deze giften 

hanteert het college dan het beleid dat besteding van deze giften niet dient plaats te vinden in uitbundigheid, 

maar functioneel dient te zijn tot opbouw en instandhouding van de gemeente. Daarom is besloten om vier 

hoofdgroepen te specificeren, namelijk; ‘Gebouwen/-Inventaris/Orgel’, ‘Missionair/Pastoraat’, ‘Jeugd’ en 

‘Diaconaat’. In deze hoofdgroepen worden bedragen gereserveerd voor specifieke doelen die niet bekostigd 

kunnen worden uit de jaarlijkse reguliere inkomsten. Om de toebedeling transparant te laten plaatsvinden wordt 

dit in samenspraak gedaan met de diaconie, (jeugd)-ouderlingen en moderamen. Bewaking van gereserveerde 

bedragen geschiedt door diaconie en het college met verantwoording aan de kerkenraad. Deze reserveringen 

worden vastgesteld voor drie beleidsperioden (12 jaar). Hierdoor heeft een (nieuwe) kerkenraad in de toekomst 

ruimte om tot eventuele andere doelstellingen te komen.  

Met dit kerkrentmeesterlijk beheer streeft het college naar een ‘Kerk in balans’ voor nu en voor de komende 

generatie(s). 
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Beleidsvoornemens 
✓ Zorgen voor een stabiele situatie in materiële en financiële zin om met en voor alle 

leden gemeente te kunnen zijn; 

✓ ‘Iedereen doet mee!’ Gemeente zijn we met een diversiteit aan leden. Het beleid is er op gericht om in 

de breedte van de gemeente, van jong tot oud, leden te vragen de hen van God gekregen talenten in te 

zetten voor Zijn gemeente. Vanuit het college zal in deze beleidsperiode bijzondere aandacht liggen bij 

het bereiken en betrokken houden van kinderen en jongeren; 

✓ ‘Iedereen doet mee!’ Het college van kerkrentmeesters wil de invulling van de actie Kerkbalans 

doelgroep specifieker maken door diversiteit aan te brengen in de methode van benadering van 

gemeenteleden. Door inzet van diverse communicatiemiddelen zoals, social media, wil het college de 

actie Kerkbalans meer afstemmen op de leefwereld en -wijze van de diverse doelgroepen binnen onze 

gemeente.  



 

21 
 

 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
 

1. Een beeld van de gemeente 
2. De kerkenraad 

3. Organigram 
  



 

22 
 

Bijlage 1 

Een beeld van de gemeente 
Ter formulering van het beleid is onder andere gebruik gemaakt van onderstaande gegevens/feiten betreffende 

onze gemeente. 

De Hervormde gemeente te Krimpen aan de Lek telde op 1 september 2017 356 lidmaten, 622 doopleden, 128 

geboorteleden. In totaal betekent dit dus 1.106 leden, onderverdeeld in 616 pastorale eenheden.  

De leeftijdsopbouw wijkt niet sterk af van het landelijk gemiddelde. Alleen is de leeftijdscategorie tussen 20 en 

35 jaar zwak vertegenwoordigd. Het aantal passief geregistreerden is verhoudingsgewijs vrij groot. 

Er komen 's morgens gemiddeld 300 gemeenteleden in de dienst en 's avonds gemiddeld 100. 

Krimpen aan de Lek is een woonkern van de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente Krimpenerwaard is op 1 

januari 2015 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist. 

Op 1 januari 2017 telde de gemeente 55.211 inwoners. De gemeente Krimpenerwaard heeft een oppervlakte 

van ruim 160 km2 en vormt het Groene Hart midden in de economisch belangrijke Zuid-Hollandse Delta tussen 

de Hollandsche IJssel en de Lek tussen de gemeenten in de Randstad in de regio Midden-Holland (Gouda) en 

naast de stadsregio Rotterdam.  

In 2015 telde Krimpen aan de Lek 6.582 inwoners. De woonkern is vanouds niet erg kerkelijk meelevend. 

Naast de Hervormde Gemeente is er in onze woonkern een Gereformeerde Kerk met een parttime-

predikantsplaats. In het beleidsplan wordt deze gemeente aangeduid als Ontmoetingskerk. Met deze kerk zijn 

contacten. Er is samenwerking op het gebied van jeugdwerk, evangelisatiewerk en open seniorenwerk. Eenmaal 

per jaar is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering en er zijn contacten op diaconaal terrein. Jaarlijks doen 

beide diaconieën mee met de kerstpakketten actie voor de minder bedeelden in de burgerlijke gemeente. 

Verder is er een evangelische gemeente zich noemende: ‘Leven in het Woord’. Er zijn contacten op diaconaal 

niveau. 
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Bijlage 2 

De kerkenraad 
De kerkenraad is als volgt samengesteld: één predikant, één ouderling met als bijzonder opdracht het scribaat 

(hierna: scriba), één jeugdouderling, acht ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester, vijf diakenen, van wie 

er één belast is met het jeugddiaconaat. 

Het Moderamen is als volgt samengesteld: één predikant, scriba, één ouderling, één ouderling-kerkrentmeester 

(voorzitter van het College van Kerkrentmeesters) en één diaken (voorzitter van de diaconie). Voorzitter van het 

moderamen is de predikant of een ouderling(-kerkrentmeester). 

De kerkenraad vergadert eens 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 ingeroepen 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. Dit om gebrek aan communicatie tussen 

kerkenraad en gemeenteleden, die op een of andere wijze actief zijn, te voorkomen. 
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Bijlage 3 

Organigram 
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