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I. Vooraf 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Alblasserdam, wijkgemeente 

Ichthuskerk voor de jaren 2018-2022. Het beleidsplan is verdeeld in drie delen. In het eerste 

deel brengt de kerkenraad zijn visie en missie onder woorden en worden de 

beleidsvoornemens voor de komende beleidsperiode geformuleerd. Het tweede deel 

beschrijft de wijkgemeente en het geeft aan hoe de wijkgemeente gestalte geeft aan het 

gemeente zijn. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, maar bijvoorbeeld ook in 

pastoraat, kringwerk en jeugdwerk. Zo bevat dit tweede deel informatie betreffende de 

samenstelling en werkwijze van de kerkenraad, de verschillende erediensten, het pastoraat, 

de missionaire arbeid van de gemeente, de diaconie, het  kerkbeheer, het  jeugdwerk en 

communicatie. Het derde en laatste deel bevat  ten slotte de formele vaststelling van het 

beleidsplan door de kerkenraad.  Als bijlage bij dit beleidsplan is nog de plaatselijke regeling 

gevoegd. 
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II. Visie, missie en beleid 

1. Visie en missie 

Dankbaarheid 

Er is alle reden tot dankbaarheid. Het grootste dankpunt is dat Jezus Christus de Koning van 

Zijn gemeente is. Wat we ook van de kerk kunnen vinden, het is zijn bruid! Dat geeft ook het 

vertrouwen dat Hij met ons zijn weg zal gaan. In de diensten, in het bijzonder door de 

prediking, wordt ons de weg gewezen. Prediking is immers de verkondiging van de waarheid. 

We hoeven daarin niet gespaard te worden. Het mag kritisch zijn. We zijn ook dankbaar dat 

de gemeente samenkomt rond Woord en Sacrament, dat velen de weg naar de diensten 

weten te vinden. Er wordt niet voor een lege kerk gepreekt, met afwezige gezichten. Er is 

betrokkenheid op het Woord. Er wordt gebeden. De lof wordt gezongen. Er is 

dienstbaarheid aan elkaar en de samenleving. Broeders en zusters weten zich eigendom van 

Christus in leven en sterven. We zien elk jaar weer nieuwe gemeenteleden naar voren 

stappen en zich toewijden aan Christus, soms heel zichtbaar in het afleggen van belijdenis. 

Ook rondom de diensten gebeurt er veel waardoor de gemeente gebouwd wordt. Dit 

overziende kunnen we zeggen: er is alle reden om God te danken! 

 

Missie: waarom zijn wij kerk? 

Zaterdag 8 april 2017 kwam de kerkenraad bij elkaar om zich opnieuw te vraag te stellen 

‘waarom wij er zijn’. In andere woorden: wat is het doel of de missie van de Ichthuskerk? Er 

kwamen toen Bijbelse kernwoorden naar boven als: Liefhebben, God eren, naar Christus 

toegroeien (geloofsgroei), navolgen, eenheid uitdragen, allereerst het Koninkrijk van God 

zoeken en leren vanuit het Woord. Gaandeweg het gesprek kwam de nadruk steeds meer te 

liggen op het leren kennen van God door Zijn Woord, en van daaruit Christus volgen in 

woorden en daden. We zijn een veelkleurige gemeente, maar niet alles kan gezegd en 

gedaan worden. Gods woord leren betekent ook geloofsgehoorzaamheid.  

 

Het Woord en gehoorzaamheid 

De missie om te leren vanuit het Woord staat altijd in spanning met onze gehoorzaamheid 

aan dat Woord. Vinden we het fijn om het evangelie te horen, waarbij een kritische noot 

gekraakt wordt, om daarna toch weer onze eigen weg te gaan? Halen we soms niet onze 

‘eigen waarheid’ uit het Woord, omdat we kiezen wat bij ons past? Dat is een risico van alle 

tijden, dus ook in onze tijd, met gevolgen voor de gemeente. De verhouding tot het Woord 

van God wordt op deze manier steeds losser en daardoor verwatert de relatie tot God en 

elkaar gaandeweg steeds meer. Het is een relatief onzichtbaar proces, maar tast 

ondertussen wel de fundamenten van de gemeente aan.  

 

Vragen voor alle leeftijden 

De verleiding om allemaal op onze eigen manier om te gaan met het Woord gaat aan geen 



Beleidsplan 2018-2022 
 
 
 

 
 

Pagina 6 van 35 
 

enkele leeftijdsgroep voorbij. We leven wat dat betreft niet angstig maar hebben wel 

zorgen. Allereerst de ouderen. We realiseren ons dat het af- of aanhaken van jongeren 

begint bij de ouderen die een voorbeeldfunctie hebben. Het stelt ons de vraag: leven we als 

volwassenen de liefde tot God aan de jongeren voor? Hoe rusten we de volwassenen 

hiervoor toe? Het is ook andersom: het geloofsleven van de jongeren heeft invloed op dat 

van de ouderen. Hoe bereiden we de jongeren voor op een leven met God zodat ook zij 

actief en dienstbaar hun plek innemen in het lichaam van Christus? En voor allen geldt: hoe 

zorgen we dat we God niet in de weg staan? En hoe blijkt uit ons leven dat we Hem ernstig 

nemen? En welke rol speelt gebed daarin? Wat is de verhouding tussen het geloof dat wij 

belijden en het geloof dat wij leven? Of zit er tussen belijden en leven soms teveel ruimte?  

 

Hoe gaan we hieraan werken? 

Nu we dankpunten en vragen in het ‘vizier’ hebben, komen we op de ‘visie’. Hoe willen we 

de dank en de vragen omzetten naar de praktijk van ons gemeenteleven? Uit dankbaarheid 

voor het Woord, in en rond de diensten, stellen we ons de vraag hoe wij daarmee omgaan 

en hoe wij daaruit leven. Dit zijn geen luxe vragen, maar noodzakelijke vragen. De kerk staat 

immers in een geestelijk strijdperk. Het gaat ergens om. 500 jaar geleden is op deze manier 

de reformatie begonnen: door te herbronnen op het Woord. Waar de Bijbel en gebed 

centraal staan, is er hoop voor de kerk. Als missie voor de komende jaren schrijven we 

daarom kort en bondig: Leven vanuit het Woord. Dat betekent: niet uit onze eigen bron 

putten, maar uit Gods bron, Jezus Christus. We laten elkaar niet zomaar in onze eigen 

mening, maar we buigen samen voor God en bidden of Hij tot ons wil spreken. Niet alles zal 

meteen duidelijk zijn, maar wie de waarheid zoekt zal haar vinden. Ons gebed is dat de 

Geest ons hierin bij de hand neemt en ons samen naar de grazige weiden van het Woord 

leidt. Dan worden we telkens samen gevoed en hebben we iets uit te delen in deze wereld: 

het evangelie van Jezus Christus. 

 

2. Beleid 

Beleidsvoornemens kerkenraad 

Hier boven gaven we reeds aan dat de missie van onze wijkgemeente is om te leren uit het 

Woord.  De kerkenraad formuleert zijn omvattende beleidsvoornemen voor de komende 

vier jaar dan ook als: het Woord centraal in voornemens, doelen en uitvoering.  Vanuit de 

kerkenraad en in samenspraak met de gemeente willen we gedurende de komende 

beleidsperiode daarom voor onze wijkgemeente actuele onderwerpen oppakken en die 

toetsen aan het Woord om zo te onderzoeken wat het Woord ons over die onderwerpen te 

zeggen heeft.  We laten ons daarbij niet leiden door de mening van de dag maar verschuilen 

ons ook niet voor vragen die vandaag de dag leven. We willen die vragen daarentegen open 

en eerlijk vanuit de Bijbel doordenken zodat we weten waar we staan en waarom we daar 

staan. 
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De kerkenraad heeft, om gestalte te geven aan het hiervoor geformuleerde algemene 

beleidsvoornemen, de intentie om in zijn vergaderingen ruime aandacht te besteden aan 

onderwerpen en aan vragen die naar voren zullen komen. De kerkenraad wil daarbij de 

gemeente meenemen in zijn gedachtevorming. Dit vereist een goede communicatie met de 

gemeente en de kerkenraad wil daar in de komende beleidsperiode ook aandacht aan 

besteden.  

Het beleidsvoornemen om het Woord centraal de stellen in voornemens, doelen en 

uitvoering betekent ook dat de kerkenraad de commissies daartoe zal stimuleren en 

activiteiten zal ondernemen om gemeenteleden nog meer aan te moedigen om in het leven 

het Woord centraal te stellen. Om zich, net als de kerk in het verleden, te herbronnen op het  

Woord.  
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III. De wijkgemeente en haar gemeente zijn 
 

1. Profiel van de Hervormde wijkgemeente Ichthuskerk 

1.1. Wie zijn wij 

De Hervormde wijkgemeente Ichthuskerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en 

maakt deel uit van de Hervormde Gemeente van Alblasserdam, welke is vertegenwoordigd 

in de classis Zuid-Holland Zuid. 

 

Als wijkgemeente zijn wij samen met de wijkgemeenten van de Grote Kerk en de 

Ontmoetingskerk vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad, het centrale college van 

diakenen en het centrale college van kerkrentmeesters. 

 

De wijkgemeente is een gemeenschap die Christus belijdt en de Heilige Schrift aanvaardt als 

enige regel voor haar geloof. Ze weet zich verbonden met de gereformeerde traditie en het 

klassieke belijden van de kerk. Van Christus legt zij getuigenis af in woord en daad.  

De wijkgemeente kent een rechts confessionele signatuur, met een open blik naar de 

samenleving, naar de wereld en naar de cultuur waarin wij leven. Ook in de positionering en 

samenwerking met de andere (wijk-) gemeenten in Alblasserdam laat zij dit tot uiting 

komen. Een open houding richting de bewoners van de wijk neemt een belangrijke plaats in. 

 

1.2.  Ledenbestand 

De wijkgemeente wordt gevormd door onderstaand ledenbestand: 

Totaal aantal leden: 1368 (per november 2017) 

Waarvan:  

Doopleden:  705 Belijdende leden:  524  Leden:  139 

                          374 (m)   224 (m)   67 (m) 

         331(vr)        300 (vr)    72 (vr) 

Verdeeld over 630 pastorale eenheden. 

Waarvan: 394 binnen de wijkgemeentegrenzen 

186 buiten de wijkgemeentegrenzen 

50 buiten de gemeente Alblasserdam 

 

De ledenregistratie wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het college van 

kerkrentmeesters. Het college heeft hiervoor een gemeentelid aangesteld dat deze taak 

voor de gehele Hervormde Gemeente van Alblasserdam verricht. 
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2. De kerkenraad 

2.1. Gemeentestructuur en vorm van bestuur 

De kerkorde geeft ruimte aan de gemeenten voor verschillende vormen van bestuur. Hoe dit 

in onze wijkgemeente is georganiseerd, is vastgelegd in de plaatselijke regeling die de 

kerkenraad medio 2017 heeft vastgesteld en die als bijlage bij dit beleidsplan is gevoegd.  

In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit ambtsdragers die zijn verkozen door de 

gemeente en de kerkenraad  is verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer vallende 

werkzaamheden in de gemeente en voor het ontwikkelen van visie en beleid. 

In de eerste kerkenraadvergadering van een nieuw kalenderjaar kiezen de leden van de 

kerkenraad vanuit hun midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een 

scriba en een assessor, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Het moderamen 

bereidt de vergaderingen voor en roept de kerkenraad bijeen. Het voert de besluiten uit of 

zorgt dat deze worden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen personen. Het neemt 

besluiten in zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel 

gedogen. In de eerste daarop volgende vergadering wordt aan de kerkenraad 

verantwoording afgelegd van de genomen besluiten (Ordinantie 4, artikel 8, derde lid). 

Ter ondersteuning van de kerkenraad, om te komen tot besluitvorming voor het te voeren 

beleid en als schakel tussen de kerkenraad en de gemeente en de verschillende commissies, 

laat de kerkenraad zich bijstaan door de Stuurgroep Gemeente Opbouw (SGO). De SGO 

werkt ook  als klankbord van de gemeente naar de kerkenraad toe en heeft als taak de 

communicatie tussen kerkenraad en gemeente te bevorderen. De SGO staat onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad en krijgt haar opdrachten vanuit de kerkenraad 

aangereikt. Daarnaast laat de kerkenraad zich bijstaan door de evangelisatiewerkgroep, de 

catechesecommissie, de commissie Jong en Oud en de Jeugdraad (artikel 3.9 van de 

plaatselijke regeling). 

 

2.2. Verantwoording aan gemeente 

Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij 

schriftelijk, hetzij door een mondelinge mededeling, binnen een redelijke termijn aan de 

gemeente bekend gemaakt, zo bepaalt artikel 3.4 van de plaatselijke regeling. De kerkenraad 

maakt voor schriftelijke mededelingen gebruik van de digitale nieuwsbrief.  

 

2.3. Samenstelling en verdeling van de ambten. 

De kerkenraad bestaat uit: 

- 1 predikant; 

- 13 ouderlingen; 

- 4 ouderling-kerkrentmeesters en 

- 5 diakenen. 
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Voor het pastoraat wordt de predikant en de kerkenraad bijgestaan door een aantal 

pastorale medewerkers uit de gemeente voor extra bezoek aan oudere en zieke 

gemeenteleden en voor bijzonder pastoraat. 

Voor het reguliere bezoekwerk wordt iedere sectieouderling bijgestaan door een 

bezoekbroeder of -zuster. Door deze gemeenteleden wordt ook de belofte van 

geheimhouding afgelegd in een kerkelijke vergadering (bijv. een consistorie of 

kerkenraadsvergadering) 

De wijkgemeente is verdeeld in 10 secties. Eén sectie is voor het pastoraat aan oudere 

gemeenteleden vanuit de gehele wijkgemeente en ook voor ouderen van buiten de (wijk-) 

gemeentegrenzen. 

Drie ouderlingen hebben een bijzondere taak en zijn daarom vrijgesteld van het reguliere 

bezoekwerk, t.w. de evangelisatieouderling, de jeugdouderling en de preses die naast de 

vele bestuurlijke taken ook beschikbaar is voor ‘bijzonder’ bezoekwerk en voor 

ondersteuning van de sectieouderlingen. 

De ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen maken tevens deel uit van college van 

kerkrentmeesters respectievelijk het college van diakenen van de Hervormde Gemeente 

Alblasserdam. 

De ambtsdragers, de  pastorale medewerkers en de bezoekbroeders dienen belijdende 

leden te zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Het beroepen van een predikant en de verkiezing van ambtsdragers geschiedt in 

overeenstemming met de kerkorde en de plaatselijke regeling die door de kerkenraad van 

de wijkgemeente is vastgesteld. De plaatselijke regeling is als bijlage in dit beleidsplan 

opgenomen.  

 

2.4. Taken van de ambtsdragers. 

De taken van de predikant, de ouderlingen en de diakenen zijn omschreven in ordinantie 3 

artikel 8 tot en met 11. In hoofdlijnen zijn de taken als volgt: 

- Tot de taken van de predikant behoren de bediening van het Woord en de 

sacramenten, de catechese, de evangelieverkondiging in de wereld en, tezamen met 

de ouderlingen, de herderlijke zorg en het opzicht op de gemeente; 

- Tot de taken van de ouderlingen behoren de zorg voor de gemeente als gemeenschap, 

het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de 

sacramenten, de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten, de toerusting en de 

herderlijke zorg van de gemeente alsmede het opzicht over de leden van de gemeente. 

Aan de ouderling-kerkrentmeesters zijn bovendien de niet-diaconale 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente en het bijhouden van de 

registers van de gemeente en het doop-, belijdenis- en trouwboek toevertrouwd en 

- Tot de taken van de diakenen behoren de ambtelijke tegenwoordigheid in de 

kerkdiensten, de dienst aan de tafel van de Heer, het mede voorbereiden van de 
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voorbeden, het inzamelen van de gaven, het toerusten van de gemeente tot het 

vervullen van haar diaconale roeping, het verlenen van bijstand, verzorging en 

bescherming, het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het 

bevorderen van het maatschappelijke welzijn, het dienen van de kerk in haar 

bemoeienis met sociale vraagstukken en het beheren van de financiële zaken die 

bestemd zijn voor het diaconaat. 

  

2.5. Samenstelling van het moderamen. 

Het moderamen wordt aan het begin van ieder kalenderjaar door de leden van de 

kerkenraad gekozen. Deze verkiezing vindt plaats in de eerste reguliere vergadering van het 

jaar. De vergadering wordt geleid door de predikant tot de verkiezing heeft plaatsgevonden, 

daarna neemt de verkozen preses de leiding over. 

Binnen het moderamen dienen alle ambten te zijn vertegenwoordigd, waarbij de kerkorde 

voorschrijft dat de predikant of preses of assessor is. Door de kerkenraad van onze 

wijkgemeente is er voor gekozen dat de functie van preses bij voorkeur wordt vervuld door 

een ouderling en de functie van assessor door de predikant. 

De functie van scriba wordt gewoonlijk ook vervuld door een ouderling. 

De samenstelling van het moderamen is dan als volgt: preses (ouderling), assessor 

(predikant), scriba (ouderling), aangevuld met de leden t.w. een ouderling-kerkrentmeester 

en een diaken. Iedere kerkenraadsvergadering wordt 2 weken voor de vergadering door het 

moderamen voorbereid, waarna de stukken aan ieder kerkenraadslid ter voorbereiding op 

de vergadering worden toegestuurd. Alleen in zaken van spoedeisende aard worden door 

het moderamen besluiten genomen, welke later aan de kerkenraad worden bekendgemaakt. 

 

2.6. Andere diensten en overige functies in kerk en gemeente 

Tot slot geeft de kerkorde in ordinantie 3, artikel 12, ook regels voor overige diensten in de 

gemeente. Een dienst betreft de arbeid in een gemeente, een classis of in de kerk als geheel 

ten behoeve van onder meer: 

- De kerkmuziek; 

- De missionaire arbeid; 

- Het jeugd- en jongerenwerk; 

- De vorming, de toerusting en de catechese; 

- De pastorale arbeid; 

- De diaconale arbeid en 

- De gemeenteopbouw. 

  



Beleidsplan 2018-2022 
 
 
 

 
 

Pagina 12 van 35 
 

3. De eredienst 

 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de diensten die onder zijn leiding worden gehouden 

en waarbij zij ambtelijk is vertegenwoordigd. 

 

3.1. Reguliere diensten 

De eredienst is een openbare bijeenkomst waarin de gemeente samenkomt, van Godswege 

geroepen, voor een ontmoeting met Hem en met elkaar. In de eredienst zijn de drie ambten 

vertegenwoordigd en staat het Woord van God centraal. 

De wekelijkse erediensten worden iedere zondag om 09.30 uur en om 18.00 uur gehouden, 

met uitzondering van de themadiensten en de morgendiensten die vooraf gaan aan diensten 

in de Alblashof.  

De avonddiensten die geleid worden door de eigen predikant hebben vaak het karakter van 

een leerdienst. 

De diensten worden geleid door een predikant of voorganger die in het bezit is van 

preekbevoegdheid binnen de PKN. Alleen met toestemming van de kerkenraad kan hiervan 

worden afgeweken. 

Het opstellen van het preekrooster wordt, in overleg met de predikant, gedaan door een 

hiervoor aangestelde commissie bestaande uit 4 gemeenteleden, waarvan één lid vanuit de 

kerkenraad als coördinator en contactpersoon. Deze commissie verzorgt ook de verdere 

invulling van het preekrooster met gastpredikanten en werkt onder verantwoordelijkheid 

van de kerkenraad. 

De eigen predikant heeft eerst de gelegenheid zijn beurten in te vullen waarna de commissie 

de overgebleven beurten invult met gastpredikanten. Leden van de gemeente kunnen 

voorstellen voor namen van voorgangers indienen bij de commissie. 

De afkondigingen voor de gemeenteactiviteiten worden via de beamers voor aanvang van de 

dienst getoond, evenals het lied voor de dienst. 

Een welkomstwoord en de overige afkondigingen worden door een kerkenraadslid voor de 

aanvang van de dienst gelezen. 

De afkondiging bij het overlijden van een gemeentelid wordt door de predikant 

voorafgaande aan de voorbede voorgelezen, waarbij de gemeente gaat staan en aansluitend 

een ogenblik van stilte houdt. 

De zieken worden in de morgendienst bij de voorbede genoemd en in de avonddienst bij de 

afkondigingen voor de dienst door een kerkenraadslid. 

 

3.2. Diensten met een bijzonder karakter 

Doop 

Doopdiensten worden ca. 6 maal per jaar gehouden of zo vaak er dopelingen zijn. 
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Via de nieuwsbrief en de kerkbode worden de ouders opgeroepen om doopaangifte te doen 

bij de predikant waarna een afspraak voor een doopbezoek wordt gemaakt. Bij het 

doopgesprek zijn de doopouders, de predikant en een sectieouderling aanwezig. In het 

doopgesprek wordt gesproken over de betekenis van de Heilige Doop en de verantwoording 

van de ouders bij de opvoeding. Verder wordt gesproken over de liturgie  en wordt er door 

de doopouders in overleg besloten welk lied zij willen laten zingen in de dienst. 

De Heilige Doop vindt plaats in het midden van de gemeente. 

Bij het bezoek na de geboorte wordt een boekje over de doop uitgereikt. Na de bediening 

van de Heilige Doop wordt de doopkaart uitgereikt. 

In het vervolg op de doop worden de ouders uitgenodigd voor het volgen van de 

doopcatechese. Deze wordt gegeven door enkele gemeenteleden die hiervoor zijn 

aangesteld door de kerkenraad. 

Voor de bediening van de Heilige Doop aan kinderen van ongehuwd samenwonende ouders 

zal voorafgaand een pastoraal gesprek plaatsvinden met de predikant en de sectieouderling. 

De kerkenraad neemt na dit gesprek een besluit inzake het dopen van het kind. 

De kerkenraad hecht grote waarde aan de Heilige Doop als teken en zegel van het nieuwe 

verbond in Christus en de inlijving in Zijn gemeente. Wij kiezen principieel voor de 

kinderdoop boven de volwassendoop; Gods verbond gaat vooraf aan onze geloofskeuze. De 

volwassendoop is alleen aan de orde voor hen die als kind niet zijn gedoopt. De doop vindt 

dan plaats na het afleggen van de Geloofsbelijdenis. 

Bij de kinderdoop wordt aan de ouders hun jawoord gevraagd op de doopvragen. Als één 

van de ouders hierop niet met ja kan antwoorden, wordt aan hem of haar gevraagd in te 

stemmen met de doop en van harte medewerking te geven aan de invulling van de 

christelijke opvoeding van het kind. 

 

Avondmaal 

Vijf maal per  jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarvan eenmaal op Goede Vrijdag 

en de overige verdeeld over het jaar. 

Tijdens de avondmaalsdiensten is er voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn 

gelegenheid om het Heilig Avondmaal thuis mee te vieren. Zij kunnen dit aangeven bij de 

sectieouderling. 

Op de zondag  voor de avondmaalsviering is er de voorbereiding in de avonddienst, waarin 

een gedeelte van het avondmaalsformulier wordt gelezen. Op de zondag van de 

avondmaalsviering is in beide diensten de viering van het Heilig Avondmaal en staat de 

avonddienst tevens in het teken van de dankzegging. In de week voorafgaande aan het Heilig 

Avondmaal is er op een van de avonden een  bezinningsmoment in de kerk. In de stille week 

voor Pasen is er iedere avond een moment van bezinning in de kerk. 

Eventuele bezwaren om het Heilig Avondmaal te kunnen meevieren, kunnen bekend worden 

gemaakt bij de predikant waarna een gesprek hierover volgt. Toegang tot het Heilig 
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Avondmaal hebben belijdende leden van de gemeente of zij die als gast in ons midden zijn 

en ook belijdend lid zijn. 

 

Openbare Belijdenis van het geloof  

Ieder jaar als er gemeenteleden zijn die de belijdeniscatechisatie hebben gevolgd en die 

hebben aangeven hun geloof te willen belijden, vindt deze geloofsbelijdenis plaats in een 

eredienst het midden van de gemeente. Gewoonlijk gebeurt dit op Palmzondag of op 

Pinksterzondag. 

 

Bevestigingsdiensten 

Iedere twee jaar is er een gedeelte van de ambtsdragers aftredend. De herkozen en de 

nieuw benoemde broeders worden in de eredienst in het midden van de gemeente 

bevestigd of herbevestigd. De bevestiging geschiedt met handoplegging en het uitspreken 

van een Bijbeltekst, een herbevestiging voor een nieuwe termijn met een handdruk. 

 

Gezinsdiensten  

Als afsluiting van de Ichthus-Inn in de voorjaars- en herfstvakantie is de eerstvolgende 

zondagmorgendienst een gezinsdienst. 

 

Startdienst  

De startdienst wordt gehouden in het eerste weekend van september bij de opening van het 

winterwerk.  

 

Themadiensten  

Vier maal per jaar wordt er een themadienst gehouden. In deze diensten staat er een 

bepaald thema centraal. De themadiensten zijn met name bedoeld om rand- en 

buitenkerkelijken met het evangelie in aanraking te brengen. De aanvangstijd van deze 

diensten is 17.00 uur. Deze diensten worden voorbereid en gecoördineerd door de 

themadienstcommissie welke wordt gevormd door gemeenteleden. De commissie werkt aan 

de hand van een visiestuk dat is goedgekeurd door de kerkenraad. 

 

Overige bijzondere diensten 

Naast de zondagse erediensten kennen we nog de bijzondere diensten zoals hieronder 

genoemd: 

- Kerkelijke feest- en gedenkdagen die niet op zondag vallen, zoals Kerstfeest, Goede 

Vrijdag,  Hemelvaartsdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen; 

- Biddag voor gewas en arbeid (op de 2e woensdag in maart) en 

- Dankdag voor gewas en arbeid (op 1e woensdag in november). 

Op de biddag en de dankdag is er ’s middags in de kerk een bijeenkomst voor de kinderen. 

 



Beleidsplan 2018-2022 
 
 
 

 
 

Pagina 15 van 35 
 

Huwelijksdiensten 

Voorafgaande aan een huwelijksdienst is er een gesprek tussen de predikant en het 

aanstaande bruidspaar. Jonge gemeenteleden die het voornemen hebben te gaan trouwen 

worden uitgenodigd voor de huwelijkscatechese. Deze wordt gegeven door enkele 

gemeenteleden die hiervoor zijn aangesteld door de kerkenraad. 

In de lijn van Gods Woord zien wij het huwelijk als een inzetting van God, bedoeld als een 

gemeenschap voor het hele leven, waarin man en vrouw overeenkomstig Gods wil, liefde en 

trouw, hulp en toewijding van elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als in 

tegenspoed.  

Voor de kerkelijke bevestiging van een huwelijk van gemeenteleden die ongehuwd 

samenwonen zal te allen tijde voorafgaand een pastoraal gesprek plaatsvinden met de 

predikant en de sectieouderling. Na dit gesprek neemt de kerkenraad een besluit over de 

kerkelijke inzegening van het huwelijk. 

Gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid maken volwaardig deel uit van onze 

gemeente. Wij kunnen echter Bijbels gezien geen ruimte vinden voor een kerkelijke zegening 

van een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Het gesprek hierover willen we in een 

open pastorale houding blijven voeren. 

 

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan een begrafenis. 

Een dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan een begrafenis kan zowel in de kerk als 

ook in de aula van de begraafplaats worden gehouden en de liturgie hiervoor wordt door de 

predikant samen met de familie doorgesproken. 

Als er voor de dag van begraven een avond met gelegenheid voor condoleance is, wordt 

deze met goedvinden van en in overleg met de familie afgesloten door de sectieouderling. 

 

Dienst in de Alblashof 

Ongeveer 10 maal per jaar is er aansluitend aan de morgendienst een kerkdienst in het 

verzorgingscentrum "De Alblashof". De dienst in de Ichthuskerk kan dan om 09.15 uur 

beginnen. De diensten vallen onder de verantwoording van de kerkenraad en worden geleid 

door de predikant en er is een ouderling en een diaken van dienst aanwezig. Eenmaal per 

jaar wordt in de diensten in “De Alblashof” het Heilig Avondmaal  bediend.  

De diensten in “De Alblashof” beginnen om 11.00 uur. Enkele gemeenteleden coördineren 

deze diensten en nemen de organisatie op zich en meerdere gemeenteleden helpen de 

bewoners bij het ophalen en het terugbrengen naar hun kamers. 

 

3.3. Orde van Dienst 

In de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. 

In de diensten met een bijzonder karakter zoals Doop-, Huwelijks-, Avondmaals- en 

bevestigingsdiensten worden de formulieren gelezen die in de kerkorde van de PKN worden 

genoemd. 
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De voorgangers hebben de vrijheid om bij uitzondering en met reden gebruik te maken van 

een andere Bijbelvertaling. 

De gemeentezang is voor het grootste deel uit het Liedboek voor de Kerken en wordt in 

beginsel begeleid door orgelspel. De voorganger heeft de ruimte liederen uit andere bundels 

te kiezen zoals Opwekking, Weerklank, Liedboek 2013, Op toonhoogte en dergelijke. Volgens 

een rooster wordt er elke zondagmorgen een kinderlied gezongen voordat de kinderen naar 

de nevendienst gaan. Een keer per maand ondersteunt de muziekgroep de gemeentezang.  

In de dienst wordt met regelmaat Het Onze Vader gezamenlijk en hardop gebeden. 

Het al dan niet gaan staan bij de geloofsbelijdenis wordt overgelaten aan de predikant die in 

de dienst voorgaat. 

Aan het einde van de dienst beantwoordt de gemeente de door de predikant uitgesproken 

zegenbede met het zingen van ‘Amen, Amen, Amen’. 

In doopdiensten en in de morgendiensten op de christelijke feestdagen is er een gedrukte 

orde van dienst, in deze diensten is er dan ook de mogelijkheid om voor de gemeentezang 

gebruik te maken van meerdere liedbundels. 

In gezinsdiensten en themadiensten wordt er veelal gebruik gemaakt van de beamers 

waardoor er ook de mogelijkheid is om van meerdere liedbundels gebruik te maken. Ook 

voor de muzikale begeleiding wordt in deze diensten veelal gebruikt gemaakt van de piano 

en/of is er de medewerking van een muziekgroep. 

Bij gebruik van een gedrukte orde van dienst als ook bij gebruikmaking van de beamers, 

wordt er een gedrukte liturgie bezorgd bij gemeenteleden die via de kerkradio met de 

gemeente zijn verbonden. 

Bij zowel de keuze van andere liederen alsook voor de muzikale begeleiding houden we 

rekening met de aard van de gemeente en dient het te allen tijde tot eer van God te 

geschieden. 

De kerkenraad staat positief kritisch tegenover liturgische vernieuwingen en/of 

veranderingen. 

 

3.4. Afkondigingen vóór de diensten met beamer. 

In het kerkgebouw is een beamer aanwezig. Deze beamer wordt zowel tijdens de dienst 

gebruikt voor de liturgie als voorafgaand aan de dienst voor het bekend maken van voor de 

wijkgemeente relevante afkondigingen. De volgende zaken kunnen in ieder geval via de 

beamer aan de gemeente worden medegedeeld: 

- activiteiten in de wijkgemeente, zoals clubs, catechisatie, vrouwengesprekskring, 

koffieochtend van de HVD e.d.; 

- nieuws en informatie van commissies binnen de wijkgemeente die van belang zijn voor 

de gemeente en 

- afkondigingen vanuit de kerkenraad waarvan de kerkenraad het wenselijk acht dat 

deze ook via de beamer onder de aandacht van de gemeente worden gebracht.  
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Het via de beamer bekend maken van informatie van organisaties die geen directe binding 

hebben met de wijkgemeente of voor het bekendmaken van activiteiten die geen betrekking 

hebben op de wijkgemeente, kan eerst plaatsvinden na voorafgaande toestemming door het 

moderamen van de kerkenraad. 

 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de afkondigingen via de beamer. Hij kan incidenteel  

afwijken van de hiervoor vermelde uitgangspunten. De afkondigingen worden vooraf door 

de scriba of preses beoordeeld. 

 

3.5. Orde en regels bij diensten met een bijzonder karakter. 

Bij het Heilig Avondmaal is er bewust voor gekozen om dit met elkaar voorin de kerk aan 

tafel te vieren. Tijdens dit moment staan de viering, bezinning en stilte centraal. Uit 

praktische overweging is ervoor gekozen om de gemeenteleden rij voor rij uit te laten 

nodigen door de ouderling die haldienst heeft. 

Gemeenteleden die geen wijn of uit de gezamenlijke beker mogen of willen drinken, kunnen 

dit vooraf aangeven bij de kerkenraad. Voor hen is er dan druivensap en/of een klein 

bekertje beschikbaar. 

 

Regels voor het maken van opnamen tijdens een doop– of trouwdienst in de Ichthuskerk: 

opnamen worden alleen gemaakt door een door de kerkenraad aangestelde (vaste) 

fotograaf en met toestemming van de doopouders; 

het maken van foto’s of opnamen gebeurt zo veel mogelijk onopvallend.  

 

3.6. Overige taken in en tijdens de eredienst. 

Kerkmusicus 

Voor de Hervormde Gemeente Alblasserdam is één van de organisten aangesteld als 

hoofdorganist. Deze maakt het organistenrooster voor de drie wijkgemeenten. Ook 

beoordeelt hij de muzikale kwaliteit voor de aanstelling als organist. De kerkenraad is 

verantwoordelijk voor de liturgie en de uitvoering van de muzikale begeleiding van de 

gemeentezang en de verdere muzikale vormgeving. 

 

Kerkautodienst 

Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid de kerkdiensten kunnen bezoeken, kunnen 

voor het vervoer een beroep doen op de kerkautodienst. Een aantal gemeenteleden heeft 

zich hiervoor beschikbaar gesteld en wordt volgens een rooster hiervoor ingezet. De 

coördinatie berust bij een hiervoor aangesteld gemeentelid. 
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Crèche en Kindernevendienst 

Tijdens de ochtenddiensten en de themadiensten is er de mogelijkheid om de kinderen in de 

leeftijd van 0 t/m 3 jaar in de crèche te brengen. Tijdens de ochtenddiensten is de crèche in 

de Wasko-locatie aan het Maasplein en tijdens de themadiensten in de ruimte van het 

Leefnet in de kerk. De kinderen worden verdeeld over twee groepen, te weten:  een groep 

voor 0-1 jarigen en een groep voor 2-3 jarigen. Tijdens de crèche wordt er een Bijbelverhaal 

voorgelezen. Per leeftijdsgroep zijn er minimaal twee groepsleidster/leiders aanwezig.  

 

Voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar is er tijdens de prediking in de ochtenddiensten 

kindernevendienst. De kinderen worden verdeeld over 3 groepen, te weten: een groep voor 

4-6 jarigen in het Leefnet, de 7-8 jarigen in de consistoriekamer en de 9-10 jarigen in de Fuik. 

Ook voor het coördineren van de kindernevendienst en het maken van een rooster hiervoor 

is een gemeentelid aangesteld. 

 

Geluidsopnamen 

Iedere kerkdienst wordt opgenomen en is (tijdelijk) beschikbaar via het internet 

(www.kerkomroep.nl) of te bestellen op CD. Voor laatstgenoemde mogelijkheid ligt in het 

portaal van de kerk een bestellijst. De opname zal dan tegen een vergoeding de 

daaropvolgende week beschikbaar zijn. 

 

Beheer kerkgebouw 

De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten 

berust bij het college van kerkrentmeesters. Voor het waarborgen van de veiligheid binnen 

het kerkgebouw  tijdens de erediensten en de activiteiten die op andere momenten worden 

gehouden, is rekening gehouden met de regelgeving die daartoe door de bevoegde 

instanties zijn opgesteld. Te denken hierbij valt aan brandweer en bouwvoorschriften. 

Ook is er een ontruimingsplan dat regelmatig met betrokkenen wordt doorgenomen en 

geoefend. Tijdens de diensten zijn er altijd twee gediplomeerde bedrijfshulpverleners 

(BHV’ers) aanwezig. Voor hen zijn vaste plaatsen gereserveerd. Tijdens de morgendienst 

hebben zij ook een vaste verbinding met de leiding van de crèche, welke in gebouw “Het 

Maasplein” wordt gehouden. 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
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4. Missionaire arbeid – Apostolaat 

4.1. Evangelisatie Werkgroep (EWG) 

De Evangelisatie werkgroep (EWG) staat de kerkenraad bij in zijn missionaire taak.  Zij vraagt 

of geeft advies aan de kerkenraad en zorgt voor de praktische uitvoering van een aantal 

activiteiten.  

De werkgroep bestaat uit een aantal gemeenteleden en de evangelisatie-ouderling.  

De evangelisatie-ouderling zorgt voor de verbinding tussen de kerkenraad en de EWG. De 

voorzitter van de werkgroep roept de EWG regelmatig bijeen om lopende zaken te 

bespreken en leidt daarbij de vergadering. (Richtlijn voor de frequentie van de vergadering is 

één keer in de twee maanden). De evangelisatie-ouderling hoeft niet per definitie de 

voorzitter van de EWG te zijn. 

De EWG is primair gericht op de wijk rond de Ichthuskerk en probeert verbindingen te 

creëren tussen gemeente en de wereld daarbuiten. De EWG onderhoudt contacten met 

andere commissies en groepen binnen de gemeente, waardoor het mogelijk is om krachten 

te bundelen. Verder onderhoudt de EWG goede contacten met andere wijkgemeenten en 

kerken. Zodoende kunnen er interkerkelijke activiteiten worden georganiseerd. 

 

Bestaande activiteiten van de EWG zijn en blijven nodig om een zichtbaar platform te 

hebben tussen de christelijke gemeente en de wereld er omheen. Mogelijke toekomstige 

activiteiten zijn: 

- Buurtmaaltijd; 

- Cursus “Gunnend geloven” IZB; 

- Centrale diaconale steun; 

- Wijksteunpunt; 

- Doordeweeks open en/of 

- Groeikring voor beginners. 

 

4.2. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

Zending en werelddiaconaat zijn belangrijke onderdelen van het kerkelijk leven. Daarnaast is 

ontwikkelingssamenwerking zowel een zaak van overheden als van particuliere organisaties, 

waaronder de kerken. De ZWO groep, bestaande uit ten minste 4 leden, probeert zich 

voortdurend op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen op deze terreinen. 

Een belangrijke opdracht van de werkgroep ZWO is om de leden van onze gemeente te 

betrekken bij: 

- Zending: de opdracht om het evangelie door te geven; 

- Werelddiaconaat: een antwoord op de nood van de wereld en 

- Ontwikkelingssamenwerking:  werken aan structurele verbeteringen en duurzame 

oplossingen in samenwerking met “Derde Wereld Landen”. 
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De ZWO wil de gemeente informeren over de situatie in de wereld en motiveren hulp te 

bieden aan de medemensen in nood, materieel en geestelijk. De ZWO kiest daartoe twee 

doelen waar zij zich voor inzet. Deze doelen worden meerdere jaren ondersteund en 

gepromoot. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de wijkdiakenen. Zij plaatsen de ZWO-

doelen op het collecterooster. De promotie van de ZWO-doelen geschiedt door de ZWO zelf. 

 

4.3. Israël en de gemeente 

Op Israëlzondag (de eerste zondag in oktober) geven we  in het bijzonder aandacht aan onze 

onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel en reiken we een speciale Israëlbrochure 

uit. Ook heeft het gebed voor Israël een prominente plaats in onze gebeden, in het bijzonder 

tijdens de erediensten. 

 

4.4. Ichthus-Inn 

In de voorjaars- en herfstvakantie wordt voor de kinderen van de basisschool de Ichthus-Inn 

georganiseerd, verdeeld over drie leeftijdsgroepen. De commissie maakt hiervoor een 

themaprogramma met een Bijbelvertelling, zingen, spel en knutselen en vraagt bij de 

uitvoering hiervan hulp van gemeenteleden. In de daaropvolgende morgendienst 

(gezinsdienst) staat het thema centraal en zingen de kinderen de ingestudeerde liederen. 

Met deze Ichthus-Inn en de gezinsdienst willen we naast de kinderen uit de gemeente ook 

de rand- en buiten kerkelijke kinderen met hun ouders bereiken met het evangelie.  
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5. Diaconaat 

5.1. Diaconie / college van diakenen 

De diaconale arbeid van de gemeente is beschreven in ordinantie 8, artikel 3 van de 

kerkorde.  

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale arbeid  in de gemeente en 

geeft vorm, bevordert en biedt ondersteuning aan alle zaken die niet direct als pastoraat, 

maar als diaconaat kunnen worden aangemerkt. 

Zie ook het centrale beleidsplan van de diaconie. 

 

5.2. Middelen 

De diaconie  ontvangt financiële middelen uit collecten en giften en besteedt deze in overleg 

met en onder controle van de centrale diaconie van de Hervormde Gemeente Alblasserdam. 

 

5.3. Huisbezoek 

De hulpvragen vanuit de wijkgemeente worden behandeld door de centrale diaconie. De 

diaconie heeft een protocol “stille hulp”. 

 

5.4. Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD) 

De Hervomde vrijwillersdienst (HVD) heeft als doel  het onderhouden van contact met 

gemeenteleden die ouder zijn, een jubileum vieren, gezinsuitbreiding hebben en/of ziek zijn. 

  

De HVD-medewerkers leggen bezoeken af bij gemeenteleden die: 

- Jarig zijn (vanaf 75 jaar); 

- Een huwelijksjubileum vieren (25, 40 jaar en daarna iedere vijf jaar); 

- In het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of 

- Een kind hebben gekregen. 

  

Na overleg met de wijkouderlingen worden er verder bezoeken afgelegd bij eenzamen en 

langdurig zieken en condoleancebezoeken indien iemand die werd bezocht is overleden. 

 

Naast het bezoekwerk heeft de HVD als taak: 

- Het bezorgen van de wekelijkse bloemengroet; 

- Het opvangen en begeleiden van de doopouders tijdens doopdiensten; 

- Het organiseren van koffieochtenden en 

- Het bezorgen van kerstattenties bij mensen die 80 jaar en ouder zijn, bij langdurig 

zieken en bij de gemeenteleden die een vrouw/man verloren hebben in het afgelopen 

jaar. 
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De HVD wordt voorgezeten door één van de diakenen; het werk van de HVD wordt 

gecoördineerd door één van de leden. 

 

5.5. Maatschappelijke dienstverlening 

De diaconie onderhoudt contacten met instanties voor maatschappelijke dienstverlening om 

waar nodig te kunnen doorverwijzen voor hulpverlening. Deze contacten worden 

hoofdzakelijk vanuit centraal verband uitgevoerd. 

 

5.6. Overige dienstverlening 

Relevant is voorts nog de dienstverlening die niet direct onder de verantwoordelijkheid van 

de diaconie valt, maar die wel een relatie heeft met de diaconale doelstelling als 

dienstbetoon en het verlenen van bijstand en bescherming van hen die dit nodig hebben. 

Telefonische hulpdienst (THD), voor hulp aan gemeenteleden die dit (alsdan niet direct) 

nodig hebben en dit zelf aangeven; 

Aanspreekpunt voor “De Herberg” en andere christelijke hulpverleners (onder 

verantwoording van de diaconie); 

Contactpersoon met de groep begeleid wonende mensen met een verstandelijke beperking 

in de wijk “Waterland”.  

 

5.7. Jeugddiaconaat 

Samen met de jeugdraad wordt gezocht naar mogelijkheden om door diaconale activiteiten 

de jongeren van de gemeente direct te betrekken bij de zorg voor anderen en zwakkeren in 

de samenleving. Het voornemen bestaat het jeugddiaconaat in de komende jaren verder te 

ontwikkelen. 
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6. Pastorale arbeid 

6.1. Algemeen 

Het woord ‘pastor’ betekent ‘herder’. Het woord ‘pastoraat’ betekent: herderlijke zorg aan hen die 

hulp behoeven, zowel binnen als buiten de gemeente. In dienst van de Goede Herder geven we 

ambtelijke zorg aan zijn kudde, die ons is toevertrouwd. In en door dit werk verwijzen we naar Jezus 

Christus die ons gezonden heeft, in woorden en daden. Het gebeurt belangeloos en niet per se op 

aanvraag. Juist het eigen initiatief in het bezoekwerk is een kenmerk van de Herder die omziet naar 

zijn schapen.  

Het bezoekwerk is een taak van de gehele gemeente. In het bezoekwerk vanuit de gemeente zijn 

werkzaam in het ambt, of onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad:  

- De predikant; 

- De kerkelijk werker; 

- De ouderlingen; 

- De Hervormde Vrijwilligers Dienst; 

- De bezoekbroeders en –zusters; 

- De pastoraal medewerkers en 

- De pastorale dames (voor langdurige individuele trajecten). 

 

6.2. Het Consistorie 

Het gemeentepastoraat wordt ca. 4 maal per jaar besproken in de vergadering van het 

consistorie. De volgende personen maken deel uit van het consistorie: predikant, 

ouderlingen, pastoraal medewerkers, bezoekbroeders of -zusters en de gemeenteleden die 

zijn aangesteld voor de begroeting op zondag in de hal van de kerk en voor het 

kennismakingsbezoek aan de nieuw ingekomen gemeenteleden. Eénmaal per jaar is er een 

gezamenlijke vergadering met de Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD) en de pastorale 

dames. 

Onderwerpen van bespreking op deze vergaderingen zijn: 

- Regulier huisbezoek en daarbij behorende vragen of problemen; 

- Geestelijke vorming en bezinning; 

- Specifieke pastorale taken en bijzonder- of crisispastoraat; 

- Sectieverdeling en frequentie reguliere huisbezoeken; 

- Vorm en inhoud van het huisbezoek; 

- Nieuw ingekomen gemeenteleden of gemeenteleden die we missen in de erediensten 

en/of 

- Bespreken van vragen uit de afgelegde bezoeken en waar nodig hulp bieden aan 

elkaar. 

Het consistorie neemt behoudens werkafspraken geen besluiten maar kan wel voorstellen 

tot besluiten voorleggen aan de Kerkenraad. 
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6.3. Huisbezoek en pastoraat 

Er zijn verschillende vormen van huisbezoek en pastoraat. In de onderstaande paragrafen  

wordt kort aandacht besteed aan de verschillende vormen van huisbezoek en pastoraat die 

in onze wijkgemeente mogelijk zijn.  

 

6.3.1. Regulier huisbezoek 

De doelstelling is dat alle pastorale adressen minimaal 1 maal in de 2 á 3 jaar worden 

bezocht door de pastorale (sectie)ouderling met in de regel een bezoekbroeder of -zuster. 

De wijkgemeente is hiervoor onderverdeeld in 10 secties die zijn toevertrouwd aan de zorg 

van een pastoraal team bestaande uit: sectieouderling, bezoekbroeder of -zuster, diaken en 

een medewerkster van de Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD). De coördinatie van dit team 

ligt bij de sectieouderling. De adressen buiten de wijkgemeente en buiten de 

gemeentegrenzen zijn gelijkelijk verdeeld over de secties. Er is één sectie die voornamelijk 

bestaat uit ouderen.  

Onderwerpen van gesprek op huisbezoeken kunnen zijn: lichamelijk en geestelijk welzijn, 

opvoeding van de kinderen en het Bijbels onderricht, persoonlijk geloof en het belijden 

hiervan, kerk en de betrokkenheid bij de gemeente en de kerkelijke activiteiten, etc. Indien 

er signalen zijn van maatschappelijke- en of financiële problemen kan er worden 

doorverwezen naar hulpinstanties of de diaconie. Hulpverlening of doorverwijzing gebeurt 

altijd met goedkeuring van de betrokkenen zelf en in overleg met de predikant. 

Het lezen uit de Bijbel en gebed maken zo mogelijk deel uit van het gesprek, als opening of 

afsluiting. Het gebed en de Bijbellezing kan ook juist een onderwerp voor een verdiepend 

gesprek zijn.  

 

6.3.2. Groot huisbezoek 

Naast het persoonlijk huisbezoek kan er, per sectie of een gedeelte hiervan, worden gekozen 

voor de vorm van een ‘groot huisbezoek’. Hierbij kan gedacht worden aan een thema-avond 

met een inleiding en kringgesprek. Ook kan de predikant voor deze avonden worden 

uitgenodigd.  

 

6.3.3. Pastoraat aan jongeren 

Het pastoraat aan jongeren verloopt niet altijd via het reguliere bezoekwerk. Met de 

jeugdouderling en de predikant als de voortrekkers verloopt het pastoraat merendeels via 

bekende vertrouwenspersonen in de gemeente, zoals clubleiding en catechesementoren. 

Deze worden hiervan bewust gemaakt en toegerust. Voor jongeren in de knel worden zo 

mogelijk gemeenteleden gezocht die een tijdje pastoraal met een jongere willen oplopen. 

Kernwoorden hierbij zijn: vertrouwen wekken en beschikbaar zijn. Indien er vermoedens zijn 

dat het met een kind of jongere niet goed gaat, maar men weet niet hoe dit verder vorm te 
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geven, kan dit voor advies gedeeld worden met de vertrouwenspersoon, dokter Ton den 

Hartog. Hij is ook direct bereikbaar voor jongeren. 

6.3.4. Crisispastoraat 

Onder ‘crisis’ verstaan we een situatie of gebeurtenis in het leven van een gemeentelid die 

als een ernstige ontwrichting wordt ervaren. Signalen hiervan worden indien mogelijk direct 

aan de predikant doorgegeven. Als het noodzakelijk wordt geacht worden andere instanties 

of hulpverlening geraadpleegd of ingeschakeld. Met toestemming van de betrokkenen wordt 

ook de sectieouderling hiervan in kennis gesteld. De coördinatie van het crisispastoraat 

berust bij de predikant en kerkelijk werker. 

 

6.3.5. Bevrijdingspastoraat 

Er is in de gemeente een werkgroep bevrijdingspastoraat, waarvan de predikant en een 

aantal gemeenteleden deel uitmaakt. Zij hebben vakmatige psychologische kennis en/of 

cursussen over het onderwerp ‘bevrijdingspastoraat’ gevolgd. Indien er in het pastoraat 

vermoeden is van demonische belasting, kan dit geanonimiseerd en met toestemming van 

de pastorant in deze groep worden ingebracht, om samen in te schatten wat er nodig is om 

hem of haar verder te helpen op weg naar bevrijding. Er kan worden doorverwezen naar de 

reguliere gezondheidszorg. De coördinatie ligt bij de predikant.  

 

6.3.6. Ziekenbezoek. 

Gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven worden bezocht door de predikant, de 

kerkelijk werker of een pastoraal medewerker. Langdurig en ernstig zieke gemeenteleden 

thuis, in het ziekenhuis of verpleeginrichting worden met regelmaat bezocht door de 

predikant, kerkelijk werker, pastoraal medewerker en/of de sectieouderling. Ook de HVD 

wordt hiervan in kennis gesteld en gevraagd deze zieken te bezoeken. 

 

6.3.7. Ziekenzalving 

In navolging van Jakobus 5 kan een gemeentelid in geval van ziekte een beroep doen op de 

kerkenraad voor gebed en ziekenzalving. De wijkouderling en predikant besluiten samen of 

ze het verzoek honoreren. In geval van twijfel wordt de kerkenraad geraadpleegd. Bij een 

positief antwoord vinden er vooraf één of meerdere gesprekken plaats, waarin onder andere 

schuldbelijdenis en verwachtingen worden uitgesproken. De regie ligt bij de wijkouderling en 

de predikant. De ziekenzalving vindt aan huis plaats, middels een beknopte liturgie. Er kan 

tegelijkertijd een gebedsmoment in de kerk worden gehouden. Indien het gemeentelid 

hiervoor ruimte ziet, wordt het bekend gemaakt aan de gemeente. De kerkenraad wordt in 

alle gevallen op de hoogte gesteld. 
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6.3.8. Pastoraat rondom overlijden en begrafenis  

Pastoraat bij een naderend levenseinde vereist bijzondere zorg. In de regel wordt dit gedaan 

door de predikant in samenspraak met de sectieouderling.  

Zo spoedig mogelijk na kennisname van een overlijden stelt de predikant de sectieouderling 

hiervan in kennis en verzorgt de berichtgeving naar de gemeente. De sectieouderling 

verzorgt de berichtgeving binnen het wijkteam. De predikant brengt, indien mogelijk samen 

met de sectieouderling, een condoleancebezoek. Hij stelt samen met de familie de liturgie 

op voor de dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis. Deze dienst wordt 

in de kerk of in de aula van de algemene begraafplaats gehouden en de sectieouderling is 

daarbij ambtelijk aanwezig. 

Als er vóór de dag van begraven een avond met gelegenheid voor condoleance is, wordt 

deze in overleg met de familie, door de sectieouderling afgesloten met schriftlezing en 

gebed. 

 

6.3.9. Pastoraat rondom overlijden en crematie 

In lijn met de Bijbel verkiezen wij begraven boven cremeren. De navolging van Christus, die 

begraven werd en opstond, en het beeld van de graankorrel in de aarde (1 Korintiërs 15) 

spelen hierbij een belangrijke rol. Belangrijk is hierbij dat ons standpunt zoveel mogelijk 

bekend wordt gemaakt, zodat de gemeente over deze informatie beschikt.  

Als het een uitdrukkelijke wens is van de overledene, of als de familie kiest voor crematie, 

willen we toch als predikant en kerkenraad de familie van de overledene in het gehele 

rouwproces pastoraal begeleiden. Hoe dit alles precies wordt vormgegeven hangt af van 

verschillende factoren en is daarmee een zaak van pastoraal maatwerk. 

Indien het de wens is om een dienst van Woord en Gebed te houden, kan deze enkel 

plaatsvinden in de Ichthuskerk, voorafgaand aan de crematie. Dit is een ambtelijke dienst 

welke wordt geleid door de predikant, waarbij een ouderling van dienst aanwezig is. De 

dienst wordt besloten met de zegen. 

Indien er gekozen wordt voor een plechtigheid in het crematorium, ligt de leiding daarvan in 

handen van de betreffende uitvaartondernemer en kan de predikant enkel als spreker een 

bijdrage vanuit het Woord leveren. 

 

6.3.10. Herdenken overledenen 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in een dienst de namen genoemd van 

gemeenteleden die in het dan afgelopen jaar zijn overleden en waarbij wij pastoraal 

betrokken zijn geweest. De familie wordt middels een brief uitgenodigd deze dienst bij te 

wonen. 
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6.3.11. Ten slotte  

Hiervoor zijn aan aantal vormen van pastoraat beschreven. Dit in de wetenschap dat het niet 

mogelijk is om alle situaties te beschrijven, te denken hierbij valt o.a. aan andere geaardheid, 

andere samenlevingsvormen dan een huwelijk van man en vrouw, etc.. Onderwerpen die 

een heel zorgvuldig en liefdevol pastoraal beleid vragen. We streven ernaar om de toegang 

tot pastoraat zo laagdrempelig mogelijk te houden en ook zelf ook actief bij gemeenteleden 

betrokken te zijn en te blijven, in dienst van de Goede Herder. 
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7. Vorming en Toerusting 

7.1. Algemeen 

Leven uit de Bron is een levenslang leerproces. Zo streven we naar de hoogste gaven, en 

werken voortdurend aan de groei van kennis en geloof van gemeenteleden. Zo worden onze 

karakters gevormd en leren we vaardigheden om het geloof in de praktijk te brengen. Het is 

leren met hoofd, hart en handen. Het begint bij de jongste kinderen en gaat door tot de 

oudste generaties. Het centreert zich in de kerkdienst op zondag, in Woord en Sacrament, 

en vindt ook doordeweeks plaats in catechese, jeugdwerk, kringwerk en toerusting, en 

gemeenteopbouw. Meer hierover staat in de kerkorde, in artikel XI en ordinantie 9-1.  

 

7.2. Catechese 

Catechese is vanouds dooponderwijs. Vanuit de doopbelofte leren we kinderen en jongeren 

wat hun doop inhoudt en wie God is, zodat ook zij Christus gaan belijden in hun leven en hun 

doop beamen. Niet gedoopte kinderen ontvangen ook dit onderwijs, als toeleiding naar een 

bewust geloof en belijdenis. Een groep van belijdende gemeenteleden geeft, onder leiding 

van de predikant, als mentor inhoud en vorm aan de catechese aan kinderen en jongeren. 

Deze mentoren worden op voordracht van de predikant benoemd door de kerkenraad. 

Hiervoor zijn de groepen in leeftijd als volgt ingedeeld: 

- Groep 1 – basiscatechese 10 jaar 1x per 2 weken; 

- Groep 2 – basiscatechese 11 jaar 1x per 2 weken; 

- Groep 3 – 12 jaar   iedere week; 

- Groep 4 – 13 jaar     iedere week; 

- Groep 5 – 14 jaar   iedere week; 

- Groep 6 -  15 jaar   iedere week; 

- Groep 7 -  16 en 17 jaar  iedere week en 

- Groep 8 -  18 jaar en ouder  1x per 2 weken. 

 

Voor de groepen 1 tot en met 7 wordt gebruik gemaakt van methodes die vanuit de HGJB 

worden aangereikt, te weten: On Track, Follow Me en Follow Me Next. Deze methodes 

sluiten aan bij de leeftijdsgroepen en volgen logisch op elkaar, waardoor er een leertraject 

ontstaat. Bij de oudste groep ligt de nadruk op Bijbelstudie en persoonlijke vorming, zonder 

één specifieke methode te gebruiken. 

Geloofsopvoeding vindt allereerst thuis plaats. Catechese biedt hiervoor ondersteuning. Om 

de band tussen thuis en kerk te onderhouden worden ouders aan het begin van het seizoen 

uitgenodigd voor een informatieavond. Ook is er met regelmaat een wisselwerking tussen 

catechese en kerkdienst. 
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7.3. Jeugdwerk 

Het jeugdwerk wordt onder leiding van de jeugdouderling door de jeugdraad gecoördineerd.  

De leden van de jeugdraad worden op voordracht van de jeugdouderling benoemd door de 

kerkenraad. Ook de jeugddiaken maakt deel uit van de jeugdraad. De jeugdouderling brengt 

verslag uit aan de kerkenraad. De Jeugdraad fungeert als verlengstuk van de kerkenraad, 

specifiek gericht op het jeugdwerk. De Jeugdraad onderscheidt daarin een aantal 

doelstellingen, namelijk: 

- Gemeentebinding: het bevorderen van de binding van de jeugd aan Gods gemeente; 

- Geloofsopvoeding: het verzorgen van geloofsopvoeding van de jeugd van de 

gemeente; 

- Onderlinge ontmoeting: het stimuleren van ontmoetingen van jeugd onderling; 

- Kaderontwikkeling: de ontwikkeling van het toekomstige kader voor het jeugdwerk; 

- Relatie met God: het ondersteunen van jongeren bij het opbouwen van een 

persoonlijke relatie met God en 

- Toerusting jeugdwerkers: het ondersteunen van kennis en vaardigheden van 

jeugdwerkers. 

 

De jeugdraad is, gelet op zijn doelstellingen, dan ook verantwoordelijk voor:  

- Het neerzetten en ontwikkelen van het raamwerk van activiteiten; 

- Het zorg dragen voor optimale afstemming van de op de jeugd gerichte activiteiten; 

- Het ondersteunen van jeugdwerkers op het gebied van kennis, vaardigheden, 

middelen en financiën; 

- Het zorg dragen voor continuïteit van het jeugdwerk en 

- Het creëren van voorwaarden voor een veilige omgeving van de jeugd. 

 

Met de activiteiten wordt getracht de jongeren te betrekken bij de gemeente, hen ervan 

bewust te maken dat het christen-zijn betrekking heeft op heel je leven en hen op een 

ontspannen manier met elkaar in aanraking te brengen. Ook wordt geprobeerd de oudere 

jeugd door middel van diaconale acties direct te betrekken bij de zorg voor anderen in de 

samenleving. 

 

De jeugdclubs zijn voor de jongens en meisjes en worden om de week gehouden, verdeeld in 

de volgende clubs en leeftijdsgroepen: 

- De Ark        - voor de leeftijd 4 t/m 7 jaar; 

- Mazzeltof    - groep 4 t/m 7 van de basisschool; 

- Rock Solid  - groep 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet 

onderwijs en 

- Ichthusfriends  - klas 3 van het voortgezet onderwijs t/m 17 jaar. 
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Andere activiteiten voor de jeugd die door de jeugdraad worden gecoördineerd zijn: 

- De kindercrèche voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op zondagmorgen tijdens 

de kerkdienst in gebouw “Het Maasplein”; 

- De kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 10 jaar op zondagmorgen tijdens de 

prediking; 

- De Ichthus-Inn voor kinderen van 4 tot 12 jaar in de voorjaarsvakantie en de 

herfstvakantie; 

- Het kinderkamp voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool; 

- Het tienerweekend voor jongeren van 12 – 16 jaar en 

- Het jeugdweekend voor jongeren van 16+ 

 

De  Jeugdraad heeft voor de komende jaren de volgende voornemens geformuleerd: 

- Er is geen continue trainingsprogramma gericht op de brede groep jeugdwerkers. De 

jeugdraad wil een jaarlijkse training, passend bij de behoefte en gericht op de gehele 

groep jeugdwerkers. Het voornemen bestaat om minimaal jaarlijks een workshop of 

training te organiseren; 

- Momenteel is het jeugdpastoraat gericht op jongeren met problemen.  Daarnaast is 

het jeugdpastoraat nog niet geformaliseerd. Wenselijk is om alle gemeenteleden die 

zich verbonden weten met de jeugd zoals clubleiding en catecheseleiding bewust te 

maken van de sleutelrol die zij mogen vervullen. Om ervoor te zorgen  dat 

jeugdpastoraat een bredere groep (rand-) kerkelijke jongeren gaat bereiken, wil de 

jeugdraad het jeugdpastoraat beter verankeren in het jeugdwerk door dit te 

communiceren en publiceren, ook door hierin een scholing aan te bieden die breed 

toegankelijk is voor gemeenteleden.  

- De jeugdraad wil actief gaan werken aan een systeem voor het opzetten en 

onderhouden van een kweekvijver voor jeugdwerkers. Mogelijk kan er daarnaast een 

gezamenlijke vacaturebank opgericht worden waaruit geput kan worden. 

- Verbetering van de doorstroom van club naar club: de indeling niet alleen maken op 

leeftijd, groep of klas, maar ook rekening houden met vriendengroepen.  

- Binnen de vele activiteiten die er voor de jeugd zijn, is het essentieel om de jeugd in 

het vizier te houden. De jeugdraad wil dit bevorderen door jeugdwerkers te stimuleren 

gezamenlijke jeugdwerkercursussen en informele bijeenkomsten te bezoeken en door 

het waarborgen van overdrachtsgesprekken.  

- Jaarlijks onder de aandacht brengen van het gekozen doel voor het jeugddiaconaat; 

tevens voorgaande acties terugkoppelen. 

 

7.4. Kringwerk en Toerusting 

Voor de toerusting van de gemeenteleden, niet behorend tot de doelgroep van de jongeren, 

is er een aantal kringen binnen de gemeente dat met regelmaat bij elkaar komt. Dit 

kringwerk gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en in de voorbereiding en 
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tijdens de uitvoering is er regelmatig contact tussen de predikant of verantwoordelijk 

kerkelijk werker, kerkenraadslid en de gemeenteleden die de organisatie of leiding hebben. 

We noemen hieronder: 

- Groeikringen;   

Dit zijn groepen van ca. 12-15 gemeenteleden die iedere 4 weken bij elkaar komen bij 

één van de leden thuis. Een coördinator regelt de gang van zaken in de kring. 

Kringleden participeren in de voorbereiding en gespreksleiding van de bijeenkomsten.  

Voor de ouderen is er een aparte kring in de kerk. Vooraf worden er centraal 

gespreksweken vastgesteld waarin alle groepen samenkomen om hetzelfde hoofdstuk 

te bespreken, Zo mogelijk komen de gesprekthema’s aan de orde in een kerkdienst. 

Aan het begin en aan het einde van het seizoen is er een gezamenlijke introductie- c.q. 

evaluatieavond voor de coördinatoren. Per seizoen wordt één centrale avond gepland 

waarop alle groepen in de kerk samenkomen. In ‘Visiestuk Groeikringen 2015’ en 

‘Handleiding groeikringleiding 2015’ zijn de grondslag en uitvoering van de 

groeikringen vastgelegd. 

- Gebedskring, 1x per 2 weken; 

- Vrouwengesprekskring; 

- Huwelijkscatechese; 

- Doopcatechese (geloofsopvoeding) en 

- Gemeenteavonden. 

 

7.5. Gemeenteopbouw 

De commissie Jong en Oud organiseert activiteiten die specifiek op de gemeente zijn gericht, 

ongeacht de leeftijden. Die activiteiten richten zich met name op het organiseren van het 

driejaarlijkse gemeenteweekend, op de afsluiting van het winterseizoen en op 

diverse activiteiten door het jaar heen. 

Daarnaast coördineert de commissie Jong en Oud het startweekend bij de opening van het 

winterwerk en de daaraan verbonden clubs. Ook tracht zij nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen die het bevorderen van gemeente-zijn in de breedste zin van het woord ten 

doel hebben. 
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8. Kerkbeheer 

8.1. Taken 

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor alle materiële zaken van de 

gemeente alsook voor de ledenadministratie en het beheer van de archieven. De taken en 

verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters zijn uitgewerkt in Ordinantie 

11, artikel 1 en 2 van de Kerkorde.  

 

Naast de in de Ordinantie bedoelde taken dragen de kerkrentmeesters zorg voor:  

- Het aanstellen en de coördinatie van de organisten en de muziekgroepen; 

- Het aansluiten en onderhouden van kerkradio bij gemeenteleden voor wie het niet 

mogelijk is de kerkdiensten te bezoeken alsmede het verzorgen en onderhouden van 

de mogelijkheid om de dienst te beluisteren via internet en 

- Het schoonhouden van het kerkgebouw. Het schoonmaken van het kerkgebouw 

wordt, volgens een rooster, gedaan door een groep gemeenteleden op basis van 

vrijwilligheid. 

 

Voor de overige taken van de kerkrentmeesters wordt hier nog verwezen naar het 

beleidsplan van het centrale college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van 

Alblasserdam. 

 

8.2. Geldwervingsacties 

Onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters worden in de wijkgemeente jaarlijkse 

geldwervingsacties gehouden zoals: 

- Actie Oogstcollecte (september); 

- Actie Kerkbalans (januari); 

- Solidariteitskas (mei); 

- Boekenmarkt;    

- Actiemarkt en 

- Markt met tweedekans kleding. 

 

8.3. Jaarlijks terugkerende taken 

Jaarlijks terugkerende taken zijn: 

- Het actueel houden van de 10-jarige onderhoudsbegroting voor de kerk en de 

pastorie; 

- Het houden van jaargesprekken met beheerder(s) en kosters waarin van beide kanten 

vragen en opmerkingen kunnen worden gemaakt en 

- Het uitvoeren van een kascontrole bij de diverse commissies (o.a. actiemarkt, 

jeugdraad). 
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9. Kerkelijke samenwerking 

9.1. Principieel 

We zijn als kerk geroepen om te getuigen van de waarheid én de eenheid te bewaren. Deze twee 

opdrachten mogen niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Artikel XVI van de kerkorde is hier helder 

over.  Zo tonen we uit welke Bron we leven: Jezus Christus, het levende Woord. 

 

9.2. Praktisch 

Wij dienen bereid te zijn om naar elkaar te luisteren en te zoeken naar wat ons verbindt, met 

de belijdenis als basis. Als deel van de Hervormde Gemeente te Alblasserdam willen we 

daarom de onderlinge samenwerking tussen de verschillende kerken in ons dorp waar 

mogelijk bevorderen en ondersteunen, in het bijzonder op missionair gebied.  

Ook ondersteunen we het proces van de vorming van een Protestantse Gemeente 

Alblasserdam met de Gereformeerde Havenkerk, dat vanuit de Algemene Kerkenraad 

plaatsvindt.  

We willen in liefde en vrede samenleven met niet christelijke geloofsgemeenschappen, zoals 

de gemeenschap rondom de plaatselijke moskee. Vanuit een respectvolle houding willen we 

hen de liefde van Christus laten zien.  
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10. Communicatie en informatie 

10.1. Algemeen 

Als kerkenraad zijn wij heel dankbaar dat er veel gemeenteleden zijn die, een ieder op zijn of 

haar plaats, actief betrokken zijn bij het werk in de gemeente. Daarbij is het van groot belang 

dat dit alles in goede orde geschiedt en dat de onderlinge afstemming goed is. 

Omdat het voor een ieder duidelijk moet zijn wat er van hem of haar wordt verwacht en bij 

wie de verantwoordelijkheid en aansturing berust, zijn alle werkzaamheden en activiteiten in 

de gemeente in een organisatieschema in kaart gebracht. 

De stuurgroep gemeenteopbouw heeft het voornemen om een nieuwe 

communicatiestructuur op te stellen en te presenteren.  

 

10.2. Communicatie 

Hoewel we tegenwoordig over vele communicatiemiddelen beschikken, blijkt communicatie  

toch steeds één van de moeilijkste punten te zijn. Als kerkenraad hechten wij eraan om van 

een ieder die bij de gemeenteactiviteiten betrokken is, te vragen om hier de nodige 

aandacht aan te besteden. In het organisatieschema is duidelijk vermeld aan wie de 

activiteiten moeten worden gemeld om in de agenda te worden opgenomen en om de te 

gebruiken kerkruimten te reserveren. Dit voorkomt dat verschillende activiteiten gelijktijdig 

plaatsvinden. 

 

10.3. Informatie 

Voor informatie naar de gemeente maken we gebruik van de website, de digitale 

nieuwsbrief, de bekendmakingen via de beamer en de afkondigingen. Elders in dit 

beleidsplan zijn de regels die hiervoor zijn opgesteld vermeld. Van belang is dat met name 

de informatie via de website ‘up to date’ is en blijft. Ons verzoek is dan ook dat ieder die 

nieuws of informatie van activiteiten heeft, dit doorgeeft aan de contactpersoon voor de 

website.  

Verder wordt de gemeente op verschillende manieren geïnformeerd over allerlei zaken en 

activiteiten en over het “wel en wee” in de gemeente. We noemen hieronder o.a.: 

- Kerkbode, twee-wekelijks orgaan van de Hervormde Gemeente van Alblasserdam; 

- Digitale nieuwsbrief, verschijnt wekelijks of zo vaak als daar aanleiding voor is via de e-

mail; 

- Afkondigingen via de beamer en via de kerkenraad vóór de dienst; 

- Flyers en digitale publicatieborden in de hal van de kerk; 

- Jaargids van de Hervormde Gemeente Alblasserdam en 

- Website van de PKN-gemeenten in Alblasserdam. 
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IV. Vaststelling 

 

Na inzage en bespreking met de gemeente en na vaststelling in de vergadering van de 

kerkenraad gehouden op dd. 28 mei 2018 is dit beleidsplan vastgesteld door onderstaande 

ondertekening. 

Dit betekent dat het werk in de wijkgemeente, uitgevoerd door de kerkenraad en allen die 

hierbij zijn ingeschakeld, wordt uitgevoerd in overeenstemming met datgene zoals 

omschreven is in dit beleidsplan en daaraan zal worden getoetst. 

Anderzijds is het werk in de gemeente en het te voeren beleid geen statisch iets en vraagt dit 

van ons om een voortdurende doordenking over hoe dit past in de huidige tijd en 

maatschappelijke situatie. Wijzigingen in het beleid dienen steeds weer getoetst te worden 

aan ons belijden dat we trouw willen zijn aan Gods Woord, zoals in hoofdstuk 2 van dit 

beleidsplan is verwoord. 

Om dit proces van doordenking structuur te geven worden er beleidsvoornemens samen 

met andere punten die de aandacht van de kerkenraad vragen opgenomen in een werkplan 

waarin ook de prioriteit voor deze punten wordt aangegeven.  De bewaking van de 

voortgang hiervan wordt jaarlijks in de vergadering van de kerkenraad besproken en naar de 

gemeente toe verantwoord. 

 

Ten slotte  

Worden we met dit beleidsplan een beter functionerende gemeente? Het antwoord is NEE. 

Dit plan geeft ons de richting aan bij onze werkzaamheden in de wijkgemeente. Een richting 

die we gezamenlijk hebben bepaald. Gemeente-zijn is elkaar in liefde dienen door de kracht 

van Gods Geest. We dragen elkaar in ons gebed op aan de grote Herder die ons leidt en 

wensen elkaar Gods zegen toe. 

 

Namens de kerkenraad voornoemd, 

 

Alblasserdam, 28 mei 2018 

 

P.P. Goudriaan, preses     J.M. Klerk, scriba 

         

 

 
Ds. J.H. Reijm, assessor 

 

 


