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Voorwoord
In de kerkorde van de Protestante Kerk in Nederland is geregeld dat de kerkenraad iedere vier jaar een
‘beleidsplan ter zake van leven en werken van de gemeente’ vaststelt. In essentie wordt hierin verwoord
waar de gemeente voor staat en aan welke zaken de kerkenraad de komende vier jaar extra aandacht
wil geven.
Dit voorliggende beleidsplan is een actualisering van het vorige beleidsplan en is tot stand gekomen na
overleg met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en alle daarvoor in aanmerking
komende organen van de gemeente. Ook de leden van de gemeente worden in staat gesteld hun mening over het beleidsplan te geven, want het beleid van de gemeente is een zaak die ons allemaal
aangaat.
Hoewel het dus een ‘verplicht’ stuk is, bevat dit beleidsplan ook veel nuttige informatie over de manier
waarop veel activiteiten in de gemeente zijn ingericht. Dat is niet alleen prettig en overzichtelijk voor
nieuwe gemeenteleden, maar kan daardoor ook een handig naslagwerk zijn voor een ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij onze gemeente.
Voor een aantal belangrijke onderwerpen is een visie geformuleerd en aan de hand van de bestaande
situatie is gekeken of er punten zijn die (extra) aandacht behoeven of als knelpunt worden ervaren. Tot
slot zijn punten opgenomen die in de komende periode op de agenda van de kerkenraad worden opgenomen om hierover tot concrete voorstellen en besluiten te komen. Het beleidsplan is niet bedoeld om
een volledig overzicht te geven van alle besluiten van de kerkenraad in het verleden, maar richt zich op
het beleid voor de komende vier jaar. Daarbij is ons uitgangspunt altijd primair Gods Woord. In ons
beleid weten we ons afhankelijk van de Heilige Geest om met het oog op de eer van God en het heil
van mensen de juiste beslissingen te mogen nemen in een concrete situatie. We geloven en belijden
dat God Zijn gemeente bouwt en bewaart en dat aan Zijn zegen alles gelegen is. Dat ontslaat ons echter
niet van de zorg en de verantwoordelijkheid voor een ordelijke gang van zaken in de gemeente. We
hopen en bidden dat dit beleidsplan mag dienen tot bevordering van de goede voortgang van het Evangelie in de gemeente.
Daarnaast dient de gemeente ook een zogenaamde ‘plaatselijke regeling’ te maken waarin duidelijk
wordt gemaakt welke keuzes ze heeft gemaakt in zaken waarin de kerkorde ruimte laat om een eigen
invulling te geven. Dit is een afzonderlijk stuk en is ook te downloaden via onze website of te verkrijgen
bij de scriba. Het beleidsplan en de plaatselijke regeling zijn onafhankelijk van elkaar te lezen, maar
hangen wel nauw met elkaar samen en soms overlappen ze elkaar.
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1 De gemeente
1.1 Identiteit
De Hervormde gemeente van Bleskensgraaf weet zichzelf geplaatst in de hervormd-gereformeerde modaliteit (Gereformeerde Bond) binnen de Protestantse Kerk in Nederland op basis van het Convenant
van Alblasserdam1. Dat houdt onder meer in dat aan de prediking een centrale plaats wordt toegekend
binnen het geheel van het gemeenteleven. Deze prediking is Schriftuurlijk en appellerend van aard en
vindt plaats in de beide zondagse erediensten en op de christelijke feestdagen. De Bijbel geldt hierbij
als het onfeilbare Woord van God en is gezaghebbend voor leer en leven. De Heilige Schrift is onze
enige bron en norm voor het kerkelijke leven. In de sacramenten van het Heilig Avondmaal en de Heilige
Doop belijdt en ervaart de gemeente de verbondstrouw van God en de gemeenschap met Christus en
met elkaar.
Onze gemeente belijdt het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof zoals dit is beschreven in de drie
“algemene belijdenisgeschriften” van de kerk: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis
van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. Daarbij wil onze gemeente staan in de
traditie van de Reformatie en wil trouw blijven aan de belijdenis van de vaderen. Wij weten ons hierbij
gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, onder ons bekend als “de Drie Formulieren van Enigheid”: de Heidelbergse Catechismus; de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de
Dordtse Leerregels, ook wel genoemd de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland heeft geplant ons volk te
dienen met het Evangelie van Zijn vrije genade.

1.2 Geschiedenis
Na de Reformatie ontving ‘Bleskensgrave’ haar eerste predikant in 1581. In de consistorie hangt een
bord met predikanten die sinds die tijd de gemeente hebben gediend, met bekende namen als ds.
W.L. Tukker en ds. J. van Sliedregt.
Het huidige kerkgebouw dateert uit 1948, nadat het oude kerkgebouw op 12 mei 1940 door het bombardement op ons dorp was verwoest. Een aantal elementen uit het interieur dateren nog uit de 17e
eeuw zoals de preekstoel, een deel van het doophek, het bord met de tien geboden, een kerkenraadsbank en de lezenaar op het doophek.
De klok in de toren dateert uit de 15e eeuw en laat al sinds 1592 haar geluid over ons dorp horen en
heeft als randschrift ‘sancte spiritus assit nobis gracia’ en betekent: ‘O Heilige Geest ondersteun ons
genadig’.

1.3 Classis
De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Classis Zuid-Holland Zuid. De voormalige Classis
Alblasserdam is op 1 mei 2018 omgevormd tot een Ring en bestaat uit ongeveer 40 gemeenten. De
Ring bestaat uit 3 werkgemeenschappen waarbij Bleskensgraaf valt onder werkgemeenschap Midden.

1.4 Omvang
De Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf telde op 1 januari 2020 1252 leden, waarvan 511 belijdende leden en 741 doopleden.

1

In 2004 heeft onze gemeente ten overstaan van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland deze grondslag nog eens nadrukkelijk bevestigd door de ondertekening van het ‘Convenant van de classis Alblasserdam’.
Deze ondertekening is nog steeds van kracht.
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2 Eredienst
2.1 Visie
In onze eredienst staat Gods Woord, Gods spreken in het centrum en daarop mag de gemeente antwoorden met zang en gebed. Dat is ook de reden dat onze diensten een sober karakter hebben. Het
gaat om de ontmoeting met de HEERE. In de bediening van de verzoening druppelt het heilige bloed
van Christus op de gemeente en daarom is de eredienst bij uitstek de werkplaats van de Heilige Geest
en is gericht op het grootmaken van de HEERE, het verkondigen van het evangelie aan zondaren, het
werken en versterken van het geloof, het aanreiken van toerusting voor het christelijke leven en het
geven van onze gaven.
Ook ervaren we de onderlinge gemeenschap als leden van het lichaam van Christus bij de ontmoeting
onder Woord en sacrament (Doop en Avondmaal), de gezamenlijke gebeden en het zingen. We vinden
het belangrijk dat we als hele gemeente samenkomen en zien daarom ook graag dat ouders hun (jonge)
kinderen meenemen naar de eredienst. Vanuit dit uitgangspunt kent onze gemeente geen (kinder)nevendiensten.
De beide erediensten op zondag vormen zo het begin, het kloppend hart en het hoogtepunt van alle
andere activiteiten in het gemeenteleven in de rest van de week.

2.2 Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van de eredienst berust bij de kerkenraad. Dit is voor de gemeente zichtbaar
door de ambtelijke handdruk door de ouderling van dienst voor en na de prediking en de zichtbare plaats
die de kerkenraad inneemt tijdens de eredienst. Niet zichtbaar voor de gemeente is het consistoriegebed
voor en na de dienst en de gesprekken die worden gevoerd met de voorganger naar aanleiding van de
prediking.

2.3 Huidige situatie
2.3.1 Reguliere erediensten
Elke zondag worden twee diensten gehouden. De morgendienst begint om 9.30 uur en de avonddienst
om 18.30 uur. De tweede zondagse dienst is doorgaans een leerdienst met onderwijzing en verkondiging n.a.v. de Heidelbergse Catechismus of één van de andere gereformeerde belijdenisgeschriften.
Naast de diensten op zondag zijn er erediensten op de christelijke feestdagen, op oudejaarsavond en
nieuwjaarsmorgen en op de biddag en de dankdag voor gewas en arbeid. De zitplaatsen in de kerk zijn
vrij.
Ook in de grote zaal van zorgcentrum Graafzicht is de dienst via beeld en geluid te volgen, waarbij ook
de kerkenraad vertegenwoordigd is.
Via de website www.kerkdienstgemist.nl zijn onze kerkdiensten zowel rechtstreeks als achteraf vrij te
beluisteren.
Tijdens de morgendienst is in gebouw Diakonia kinderoppas aanwezig voor de (kleine) kinderen van de
gemeente.

2.3.2 Liturgie
Onze erediensten kennen een vaste structuur, die bestaat uit de volgende elementen:
- Voorzang
- Stil gebed
- Votum en groet
- Zingen
- Lezing van de Tien geboden of de geloofsbelijdenis
- Zingen
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Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing
Afkondigingen
Collecte
Zingen.
Prediking
Zingen.
Dankgebed en voorbede (voor concrete noden en vreugdevolle gebeurtenissen).
Zingen.
Zegen.

Toelichting op de verschillende onderdelen :
Voorzang, stil gebed, votum en groet
De voorzang en het stil gebed willen ons losmaken van al het onze en ons richten op God en Zijn dienst.
Als voorzang zingen we aan het begin van iedere dienst twee psalmverzen. In de morgendienst een
psalm die door de kinderen van de School met de Bijbel wordt geleerd en ’s avonds zingen we het hele
psalmboek door.
In het votum belijden voorganger én gemeente hun afhankelijkheid van God, waarna de gemeente door
de predikant wordt gegroet in de Naam des Heeren.
Zingen
Als een gemeentelid in de voorafgaande week is overleden kondigt de predikant dit af na votum en
groet, waarna vervolgens een passende psalm wordt gezongen.
We zingen in de erediensten uit de Psalmen en Enige Gezangen in de berijming van 1773 (iso-ritmisch).
Lezing van de Tien geboden of de geloofsbelijdenis
In de ochtenddienst lezen we de Tien geboden uit Exodus of uit Deuteronomium, eventueel gevolgd
door de nieuwtestamentische samenvatting of een Apostolische vermaning. God houdt in Zijn wet een
spiegel voor. Zo leren we onszelf kennen als zondaar en verootmoedigen we ons voor Zijn aangezicht
en worden we uitgedreven naar Christus als de enige Troost in leven en in sterven (HC, zondag 1).
Tegelijk zijn deze Tien Woorden (decaloog) bedoeld om richting te geven aan ons leven. Wie met het
oog van het geloof de wet leest, ziet daarachter de goede hand van de Vader die Zijn volk wil bewaren
bij de verlossing die Hij voor hen heeft bereid.
In de avonddienst lezen we de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea of delen
uit de Belijdenisgeschriften. In de geloofsbelijdenis wordt een samenvatting gegeven van het Bijbelse
geloof en dat verbindt ons met de Kerk die vóór ons leefde en samenkwam in dit geloof, de ‘Kerk van
alle eeuwen’ en het verbindt ons ook met de wereldwijde Kerk, de ‘Kerk van alle plaatsen’. Daarnaast
is het een hernieuwing van de geloofsbelijdenis voor ieder van ons die eerder belijdenis deed.
Schriftlezing
De Schriftlezing is het belangrijkste moment in de eredienst, omdat God hier aan het woord komt. Wie
met eerbied en verwachting luistert, zal zonder twijfel gezegend worden, want het Woord van God is
een bron van onderwijs, kracht en troost.
In onze diensten lezen we uit de Bijbel in de Herziene Statenvertaling. Dit wordt ook met gastpredikanten
gecommuniceerd, maar als zij de voorkeur geven aan het gebruik van de Statenvertaling, dan krijgen
ze daartoe de ruimte.
Gebed
In het votum hebben we de hulp van de Heere ingeroepen en in Zijn genade en liefde zoekt Hij ons
sprekend op. Als gemeente beseffen we dat we dit niet verdienen en daarom belijden we onze schuld,
maar doen we ook een gelovig beroep op de genade van God in Jezus Christus en bidden we om de
opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt.
Collecte

Conceptbeleidsplan 2020-2023 – versie 1.0 – Hervormde gemeente Bleskensgraaf

8

Als we onder de indruk zijn van het offer van Christus - Hij gaf alles - dan geven we graag en gul voor
de zaak van Christus. Dan hebben we Zijn dienst lief en zijn we bewogen met de nood van onze naasten.
Dan gaat onze portemonnee open voor de ‘dienst van de offeranden’. We geven niet opdat God ons
daarvoor beloont, maar wij geven terug, uit dankbaarheid en vrijwillig.
Standaard is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Daarnaast is er dikwijls
nog een derde collecte voor een bepaalde bestemming. Deze bestemmingen worden jaarlijks vastgesteld in een collecterooster. Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij boekhandel ‘De Bouwsteen’.
Prediking
Zie voor dit onderdeel hoofdstuk 3.
Dankgebed en voorbede
Aan het einde van de dienst mag doorklinken hoe bijzonder het is dat God ons wil ontmoeten in de
verkondiging van het Woord, waarvoor de drie-enige God alle dank toekomt.
Het is ook een Bijbelse opdracht om te bidden voor de noden in kerk en maatschappij en daar mogen
we veel van verwachten, want God hoort het gebed van de gemeente.
In de voorbede denken we aan het werk in de eigen gemeente en concrete omstandigheden van gemeenteleden, maar ook het geheel van de kerk, Israël en de nood in de wereld.
Zegen
De predikant is geroepen om de zegen van de drie-enige God op de gemeente te leggen, waarbij kernachtig de woorden genade, liefde en gemeenschap mogen klinken.

2.3.3 Sacramentsbediening
2.3.3.1 De Heilige Doop
Voor Zijn heengaan naar de hemel heeft Jezus Zijn volgelingen opgedragen: ‘Ga dan heen, onderwijs
al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’ (Mattheüs
28 vers 19a). Om gehoor te geven aan deze opdracht is er in de regel eenmaal per 6 weken gelegenheid
om uw kind te laten dopen in de morgendienst. Zij die als kind niet ten doop zijn gehouden, ontvangen
de Heilige Doop na openbare belijdenis van het geloof te hebben afgelegd. Omdat de doop als teken
van Gods verbond slechts éénmaal bediend wordt, wijzen wij elke vorm van herdoop af.
De doopzitting wordt tijdig aangekondigd vanaf de kansel en in de kerkbode. Op de doopzitting, waarop
we beide ouders verwachten, wordt aan de hand van het doopformulier gesproken over de betekenis
van de doop en de opdracht en verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit met betrekking tot de opvoeding van de kinderen. Ter herinnering aan de Heilige Doop ontvangen de ouders na de doopdienst
een doopkaart.
Het zogenoemde na-doopbezoek wordt gezamenlijk gehouden met alle ouders die in het voorgaande
jaar hun kind ten doop hebben gehouden. Tijdens deze avond komt als thema aan de orde: het verbond
en de verantwoordelijkheid die de ouders hierin dragen.
2.3.3.2 Het Heilig Avondmaal
In gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus: “Doe dat tot Mijn gedachtenis”, vieren wij viermaal per
jaar het Heilig Avondmaal.
Op de zondag voorafgaand aan de viering vindt een voorbereidingsdienst plaats. Daarnaast wordt in de
week van voorbereiding ‘censura morum’ gehouden. Er is dan gelegenheid om eventuele bezwaren
tegen belijdenis en levenswandel van belijdende leden kenbaar te maken. Het ‘censura morum’ heeft
tot doel dat de viering van het avondmaal niet ontheiligd wordt en gemeenteleden behoed worden voor
een onjuiste viering. Ook is er in de week van voorbereiding een bezinningsbijeenkomst waarin we
nadenken over de betekenis van het Heilig Avondmaal voor ons persoonlijk en gemeenschappelijk geloofsleven. Deze bijeenkomst wil een extra stimulans zijn om met zegen het avondmaal in het midden
van de gemeente te vieren.
Op de avondmaalszondag wordt het Heilig Avondmaal tegelijkertijd in woon- en zorgcentrum Graafzicht
bediend door een (gast)predikant. De avonddienst op de avondmaalszondag is een dienst van dankzegging en nabetrachting voor wat aan de tafel van de Heere is ontvangen. Omdat de diensten rond
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het Heilig Avondmaal één geheel vormen wordt van avondmaalgangers verwacht dat zij, zoveel als
mogelijk, ook in de diensten van voorbereiding en nabetrachting aanwezig zijn.
De inhoud van de avondmaalsbekers is bestemd voor een diaconaal doel, dat vooraf in de kerkbode
wordt vermeld.

2.3.4 Bijzondere diensten
2.3.4.1 Dienst van openbare belijdenis van het geloof
Gewoonlijk vindt de dienst van de openbare belijdenis van het geloof op of rond Palmzondag plaats. In
persoonlijke gesprekken, via huisbezoek en via de prediking wordt het volgen van de belijdeniscatechisatie en het doen van openbare belijdenis onder de aandacht gebracht. Aan de dienst(en) van openbare
belijdenis gaat de zogenaamde ‘aannemingsavond’ vooraf, waar een afvaardiging van de kerkenraad
de aanstaande nieuwe lidmaten vraagt naar hun geloof en kennis van de waarheid, teneinde met vertrouwen en blijdschap in hun voornemen toe te stemmen.
2.3.4.2 Huwelijksdiensten
Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk is mogelijk als de bruid of de bruidegom lid is of
lid wordt van de gemeente, of als beiden lid zijn of lid worden. Bij voorkeur wordt de huwelijksdienst
geleid door de eigen predikant. In vacaturetijd wordt in overleg tussen het bruidspaar en de kerkenraad
een predikant uitgekozen.
De liturgie in een huwelijksdienst is geheel in lijn met de andere erediensten in onze gemeente. Voorafgaand aan en/of aansluitend op een huwelijksdienst is er de mogelijkheid om een lied te zingen, in
overleg met de predikant.
In gehoorzaamheid aan Gods Woord en overeenkomstig de plaatselijke regeling van de gemeente worden alleen huwelijken tussen man en vrouw ingezegend.
2.3.4.3 Rouwdiensten
De dienst naar aanleiding van een overlijden, wordt zo mogelijk met de familie van de overledene voorbesproken, waarbij de voorganger een leidende rol heeft. Hiervoor is een protocol opgesteld. De samenkomsten kunnen plaatsvinden in de kerk, in verenigingsgebouw Diakonia, in Graafzicht of in het
rouwcentrum op de begraafplaats aan de Meulenbroek. De rouwsamenkomsten zijn niet-ambtelijk.
2.3.4.4 Aangepaste kerkdiensten
Doorgaans éénmaal per jaar wordt een aangepaste kerkdienst gehouden speciaal gericht op mensen
met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt ook af en toe een speciale dienst gehouden gericht
op onze dove medemens, waarbij in de regel een doventolk aanwezig is.
2.3.4.5 Bijbellezing
In het winterseizoen worden volgens een vooraf aangekondigd schema bijeenkomsten belegd met een
minder uitgebreide liturgie en beperkte ambtelijke aanwezigheid: één ouderling en één diaken. In deze
bijeenkomsten wordt in de regel een Bijbelboek of een gedeelte daarvan achtereenvolgens behandeld.

2.3.5 Gebruik formulieren
Bij de bediening van de Heilige Doop, de viering van het Heilig Avondmaal en bij een huwelijksdienst
wordt gebruik gemaakt van de Hertaalde Formulieren zoals deze door de kerkenraad (met enkele aanpassingen) zijn vastgesteld. In de dienst waarin openbare belijdenis wordt afgelegd wordt gebruik gemaakt van het “Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis”. Voor het overige wordt gebruik gemaakt
van de klassieke formulieren zoals deze o.a. te vinden zijn in het dienstboek van de kerken.

2.3.6 Overige Punten
•
•

Voor de dienst speelt de organist een meditatief voorspel als voorbereiding op de eredienst. De
organisten houden met de keuze van de muziek rekening met het kerkelijk jaar.
Op de eerste feestdagen wordt voorafgaande aan de morgendienst een aantal liederen gezongen. De keuze van de liederen wordt gemaakt door de commissie die ook de maandelijkse
zondagavondzang verzorgt.
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•

•

Op eerste kerstdag wordt na het uitspreken van de zegen het 'Ere zij God' gezongen. Op de
zondag van of na 27 april zingen we na de dienst het eerste en zesde couplet van ons volkslied
en op de zondag in de nabijheid van de Reformatieherdenking twee coupletten van het Lutherlied.
Eens in de maand is er na de avonddienst zondagavondzang in de kerk. Dit wordt uitgezonden
voor de kerkradioluisteraars.

2.4 Bespreekpunten van beleid
De eredienst in de huidige vorm is sober van opzet, waarbij de prediking van het Woord centraal mag
staan. Dit uitgangspunt wijzigt niet. De liturgie is echter al vele decennia grotendeels ongewijzigd in
gebruik en er komen regelmatig wensen binnen bij de kerkenraad om de liturgie op onderdelen aan te
passen. Verder wordt de maandelijkse Bijbellezing door een (te) beperkt aantal mensen bezocht.
De kerkenraad neemt daarom de volgende bespreekpunten op in zijn agenda:
• Bezinning op de huidige invulling van de liturgie, wetend dat er wensen zijn om veranderingen
aan te brengen en anderzijds ook beseffend dat dit emoties op kan roepen in de gemeente.
Welke afweging de kerkenraad ook maakt: we hopen dat u zich bewust bent van dit dilemma
en vragen om uw gebed, geduld en begrip bij deze afwegingen.
• Op welke wijze kunnen we de belangstelling voor de maandelijkse Bijbellezing vergroten en is
het hierbij wenselijk dat de huidige vormgeving wordt gewijzigd.
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3 Prediking
3.1 Visie
Door de levende verkondiging van het Woord, vergadert Christus Zich een Gemeente tot het eeuwige
leven (Rom. 10:17) en worden mensen genodigd tot het heil. Daarom wordt de prediking van het Evangelie ook wel de bediening der verzoening genoemd (2 Kor 5:18). Het Evangelie moet aan allen zonder
onderscheid verkondigd worden met bevel van geloof en bekering (DL, II, 5). Daarbij zal het steeds over
twee belangrijke vragen gaan: wat heeft de Geest in deze tekst te zeggen en wat heeft de Geest ons
daardoor te zeggen? Van deze prediking mag vrucht worden verwacht, omdat het Woord dat uit Gods
mond gaat, niet vruchteloos tot Hem zal terugkeren, maar zal doen wat God behaagt (Jes. 55:11).
Vanuit het Woord wordt ook geestelijk leiding gegeven aan de gemeente. De grondslag van de prediking
is het werk van de drie-enige God; het karakter is een onderscheidende prediking en de toespitsing van
de prediking is gericht op geestelijke groei.
Concreet houdt dit in dat in de prediking op een evenwichtige wijze aandacht wordt geschonken aan de
‘heilsbeschikking’ door God de Vader, aan de ‘heilsverwerving’ door God de Zoon en aan de ‘heilsbediening’ door God de Heilige Geest.
In de adressering van de prediking wordt er rekening mee gehouden dat er gelovige en ongelovige
hoorders in de kerk zitten, randkerkelijken en huichelaars, mensen die pas tot geloof gekomen zijn en
gelovigen die uit de volle zekerheid van het heil leven. Zij worden allen met enige regelmaat vanuit de
preektekst aangesproken, vermaand en bemoedigd.
De gerichtheid op de geestelijke groei wil zeggen dat er in het persoonlijke en gemeentelijke geloofsleven sprake is van een groei vanuit Christus en naar Christus toe (Ef. 4:15-16). Dat betekent dat de
gemeente groeit in de kennis van de waarheid van het Evangelie, in de manier waarop de Geest zondaren tot Christus brengt in de weg van geloof en bekering, maar ook in de oefening en groei van het
geloofsleven, in de gemeenschap met Christus, in de heiliging van het leven, in de onderlinge liefde of
de gemeenschap der heiligen en in de missionaire bewogenheid met degenen die God niet kennen. Zo
wordt de gemeente wat zij in Gods ogen is: een stad op een berg, het volk van God, het lichaam van
Christus en de tempel van de Heilige Geest. Uw Koninkrijk kome!

3.2 Verantwoordelijkheid en huidige situatie
De verantwoordelijkheid voor en de huidige situatie van de prediking is al behandeld in het hoofdstuk
over de eredienst (hoofdstuk 2).

3.3 Bespreekpunten van beleid
Het spreekwoord ‘zoveel hoofden, zoveel zinnen’ is zeker ook van toepassing op de prediking: iedereen heeft wel een mening over de inhoud, de lengte, de diepgang, de aandacht voor kinderen en jongeren etc. Vanuit de wensen die er zijn, wil de kerkenraad, binnen de kaders van bovenstaande visie,
de volgende bespreekpunten opnemen in zijn agenda:
• Op welke wijze krijgen de verschillende aspecten van de geestelijke groei in de prediking aandacht en hoe borgen we dat de gemeente hiermee op een evenwichtige wijze ‘gevoed’ wordt?
• Hoe kunnen we de verschillende doelgroepen (bijv. jong en oud, denkers en doeners) in de
gemeente zo goed mogelijk bereiken met de prediking?
• Hoe kunnen we voldoende variatie aanbrengen in de lijst met gastpredikanten?
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4 Ambten
4.1 Visie
God die uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente wil roepen en vergaderen tot het eeuwige
leven, maakt daarbij gebruik van de dienst van mensen. In onze gemeente staan we in de protestantse traditie waarin de ambten van predikant, ouderling en ouderling-kerkrentmeester en diaken worden onderscheiden.

4.2 Verantwoordelijkheid
Als Koning van de Kerk regeert Christus Zelf Zijn kerk. Hij regeert niet met aardse machtsmiddelen,
maar door Zijn Woord en Geest. Hierbij maakt Christus gebruik van menselijke dienstknechten.
Daarom heeft Christus ook herders en leraars gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot
het herdersambt is eerst en vooral de predikant geroepen, als geestelijk herder van de gemeente.
Daarnaast is de predikant geroepen om als dienaar van het Woord het Woord van God te bestuderen,
uit te leggen en de Bijbelse boodschap van geloof en bekering voortdurend aan de harten van de
hoorders te leggen.
De ouderlingen houden samen met de dienaar van het Woord opzicht over de gemeente die hen is
toevertrouwd. Zij zien erop toe dat binnen de gemeente alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. Zij staan de dienaren van het Woord met goede raad terzijde en ondersteunen hem in zijn taak.
Het ambt van ouderling houdt ook in dat ze toezien op de leer en de levenswandel van de dienaar van
het Woord.
De ouderlingen-kerkrentmeester zorgen voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij dienen daarbij niet alleen de geestelijke maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente.
Het is de taak van de diakenen de giften en goederen voor de armen gegeven, in te zamelen en te bewaren en de giften te besteden daar waar het nodig is. Zij steunen niet alleen met materiële gaven of
praktische hulp, maar ook met troostvolle woorden uit de Schrift.
Gelet op het gewicht van het ambt, is toerusting van de ambtsdragers geboden. In de eerste plaats
vindt die toerusting plaats door persoonlijke bestudering van het Woord en door persoonlijk gebed.
Een nieuwe ambtsdrager, wordt het eerste jaar ondersteund door een mentor. Daarnaast wordt, binnen en buiten de kerkenraadsvergaderingen om, voldoende ruimte gecreëerd voor gezamenlijke, al
dan niet thematische, bezinning.

4.3 Huidige situatie
De kerkenraad is samengesteld uit de predikant, 6 diakenen, 9 ouderlingen en 3 ouderlingen-kerkrentmeesters. Tussen de ambten bestaat geen hiërarchische ordening: de ambten zijn onderling gelijkwaardig. Naar onze overtuiging biedt de Schrift geen ruimte voor het kiezen van vrouwelijke ambtsdragers en ambtsdragers die geen belijdend lid zijn.

4.4 Bespreekpunten van beleid
Voor dit hoofdstuk zijn geen bespreekpunten geformuleerd.
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5 Gemeente
5.1 Visie
De aanduiding ‘Gemeente’ komt van een Grieks woord (ekklèsia) dat ‘(weg)roepen uit’ betekent. Daaruit mogen we afleiden dat we de gemeente moeten zien als een vergadering van gelovigen, die door
God zijn geroepen vanuit de duisternis tot het licht, vanuit de dood tot het leven, vanuit de wereld tot
de gemeenschap met God. Omdat het geheim van de oorsprong en het (voort)bestaan van de gemeente de drie-enige God is, mogen we de gemeente niet zien als een willekeurige stichting of vereniging en dat heeft belangrijke consequenties. Dat betekent o.a. dat we bij alle zaken hebben te luisteren naar het Woord: Niet de vraag: ‘wat vindt de meerderheid hiervan’, maar de vraag ‘wat zegt de
Heere hierover in Zijn Woord’ is beslissend. Tegelijk weten we ons aan elkaar gegeven en dragen we
zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar.

5.2 Verantwoordelijkheid
Christus is het hoofd van de gemeente (Ef. 1:22) en allen die in Hem zijn, zijn in Hem met elkaar verbonden. We belijden ‘één heilige, algemene Christelijke Kerk’ en hoewel de praktijk hiermee in strijd
is, is het een blijvende opdracht om te streven naar werkelijke, kerkelijke eenheid waarbij het Woord
van God de norm is en die ook zichtbaar wordt voor de wereld: ‘Ziet, hoe lief zij elkaar hebben’. Die
opdracht geldt over kerkmuren heen, maar ook voor de wijze waarop we binnen de gemeente met elkaar omgaan. De bijbel geeft ons daarin meerdere handreikingen, bijvoorbeeld in Kol. 3: 12-17 waar
we worden opgeroepen om met ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld
naar elkaar om te zien, elkaar te onderwijzen en samen voor de Heere te zingen met dank in ons hart.

5.3 Huidige situatie
In onze gemeente worden veel bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Dit geeft eenieder de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar na
te denken over het woord van God en hoe dit uitwerkt in ons dagelijks leven.

5.3.1 Gemeenteavonden
In voorkomende gevallen worden gemeenteavonden georganiseerd die het doel hebben een concreet
thema te bespreken met de gemeente.

5.3.2 Huis Bijbelkringen
Onder leiding van een (oud)ambtsdrager, worden in het winterseizoen Bijbelkringen gehouden. Om de
twee weken komen deze samen rondom een geopende Bijbel om te ontdekken wat de Heere God ons
nu nog te zeggen heeft. De bijeenkomsten van de kringen vinden aan huis plaats bij de verschillende
deelnemers. Eén van de ambtsdragers wordt door de kerkenraad aangesteld om als coördinator te
fungeren. Eén keer per jaar vindt een ontmoeting plaats tussen de kerkenraad en de kringleiders
waarbij de schriftelijke verslagen worden besproken en toegelicht.

5.3.3 Mannenvereniging
Mannenvereniging “Sola Fide” is een zelfstandige vereniging die deel uit maakt van de landelijke mannenbond op gereformeerde grondslag, met een eigen gekozen bestuur. Op deze vereniging wordt een
inleiding over een Bijbelgedeelte (eventueel ingeleid in het blad De hervormde Vaan) of uit de belijdenisgeschriften gehouden en besproken.

5.3.4 Bijbelstudiekring voor Vrouwen
De Bijbelstudiekring voor Vrouwen “Sola Gratia” is een zelfstandige vereniging (deel uitmakend van de
landelijke vrouwenbond op gereformeerde grondslag) met een eigen gekozen bestuur. Aan de hand
van een Bijbelstudie of inleiding uit het blad ‘De Hervormde Vrouw’ worden in gespreksgroepen de bijbehorende vragen besproken.
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5.3.5 Gemeentedag
Ieder jaar organiseert een commissie van gemeenteleden een gemeentedag met activiteiten en een
gezamenlijke maaltijd.

5.3.6 Mannen- en vrouwenweekend
Sinds enige jaren wordt jaarlijks een mannen- en vrouwen weekend georganiseerd. Het ene jaar een
vrouwenweekend en het andere jaar een mannenweekend. Deze dagen worden ingevuld met Bijbelstudie, ontmoeting en ontspannende activiteiten.

5.4 Bespreekpunten van beleid
De hervormde gemeente in Bleskensgraaf heeft nog het karakter van een volkskerk. Het is een brede
gemeente waar behoudende en meer progressieve leden samen de gemeente vormen. Dit in tegenstelling tot de kerkelijke gemeenten in grotere plaatsen waar mensen meer de mogelijkheid hebben
om hun ‘eigen’ richting te kiezen. Dat zie je ook terug in de samenstelling van die gemeenten; het gedachtengoed van de gemeenteleden ligt meer op één lijn.
Bij een brede gemeente als Bleskensgraaf is meer sprake van meningsverschillen over onderwerpen
als bijvoorbeeld de liturgie of de prediking. Dit roept van tijd tot tijd wel spanning op.
We mogen ons erin verheugen dat de kerkdiensten nog trouw bezocht worden. Toch zien we de kerkgang met name bij de avonddiensten teruglopen. We weten nog niet goed de vinger te leggen op de
oorzaken hiervan. Blijft men gewoon makkelijker thuis, of bezoekt men (structureel) andere diensten?
Nieuwe gemeenteleden blijken best wel even tijd nodig te hebben om hun plekje te vinden in onze gemeente. Buiten het welkomstbezoek is er relatief weinig georganiseerd oog voor nieuwe leden en/of
gasten. Het is nu afhankelijk van de spontaniteit van de gemeenteleden.
In de breedte van onze gemeente is ook meer behoefte om de onderlinge band te versterken. Dit is
onder andere te merken aan het enthousiasme over het mannen/vrouwen weekend en de gemeentedagen.
Ten slotte bestaat in de kerkenraad ook de behoefte aan een moment in het jaar om zaken te delen
met de gemeente.
De komende beleidsperiode willen we zoeken naar manieren om de onderlinge verbondenheid in
onze gemeente te versterken. Hierbij wordt gedacht aan:
•
•

•

Meer aandacht voor nieuwe leden en gasten van de gemeente.
Het stimuleren van ontmoeting in de gemeente, bijvoorbeeld door:
o Vaker koffie te drinken na de dienst,
o Het structureel organiseren van themabijeenkomsten op basis van een inventarisatie
van de onderwerpen waar belangstelling voor is,
o Het invoeren van een jaarvergadering
Meer oog hebben voor mensen die we kwijt dreigen te raken. Het gesprek aangaan, elkaar
aanspreken op de verantwoordelijkheid voor onze gemeente
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6 Jongeren
6.1 Visie
De prediking van Gods Woord heeft — ook voor onze kinderen — grote waarde voor dit leven en de
toekomst. Het is een grote rijkdom als onze jongeren bij een kerkelijke gemeente behoren, waar ze zich
gedragen mogen weten in de voorbede aan de troon der genade. Wat is het goed, wanneer ze op deze
wijze betrokken worden bij de eredienst. In dit alles gaat het om het eeuwig heil van onze kinderen. Het
is opmerkelijk, dat we zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen, dat onze kinderen erbij
horen. Reeds vanaf hun jongste dagen zijn ze erbij betrokken.
Tijdens Zijn omwandeling op aarde wendde de Heere Jezus Zich soms zeer nadrukkelijk tot jonge mensen. Hij zegt in Zijn Woord: ''die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden''. Juist jonge mensen worden opgeroepen om God te zoeken! ''Denk aan Uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen
komen en de dagen naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.''

6.2 Verantwoordelijkheid
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders én de gemeente om (naar Psalm 78) de loffelijke daden
van de Heere te vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, zodat onze jongeren hun
hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen. We geven
dit in onze gemeente gestalte door middel van de eredienst (zie hoofdstuk 2), maar ook door het werk
van de catechese, de jeugdclubs/verenigingen en de zondagsschool, onder de verantwoordelijkheid
van de kerkenraad. Het doel is om kinderen en jongeren te bereiken met het Woord van God en hen
zodanig toe te rusten dat zij op grond van de Bijbelse boodschap God als hun Schepper en onze Heere
Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser leren kennen. Oók om hen te bewaren bij het heil in
Christus en Zijn gemeente en te leren bereid te zijn, in navolging van, Hem keuzes te maken in hun
persoonlijke leven, in de kerk en de maatschappij.
Binnen de kerkenraad zijn twee broeders aangesteld als jeugdouderling.

6.3 Huidige situatie
6.3.1 Catechese algemeen
Catechese commissie
Dit is een commissie van een aantal gemeenteleden en de catecheten die:
• De catechese zodanig onder de aandacht van de gemeente brengt dat deze door heel de gemeente gedragen wordt.
• Het ontwerpen, bijstellen en bewaken van een leerplan concreet gestalte geven.
• De kwaliteit van de catechese bewaakt m.b.t. vorm en inhoud in het licht van de leer van de
kerk en de weerbaarheid van de jongeren, in relatie met hun ontwikkelingsfase.
• Een klankbord vormen voor de catecheten en hen zo nodig begeleiden.
Catechese materiaal
Er wordt gewerkt met de catechese methode “Leren om te leven”, geschreven door Ds. P. van der
Kraan, Ds. A.J. van den Herik, dr. N.A. Broer en Dhr. A. Pals. In 8 lesboeken, per jaar een deeltje,
komen de volgende onderwerpen aan de orde: Oude- en Nieuwe Testament, thematische lessen over
de geloofsleer, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Voor de belijdeniscatechese en de voortgezette catechese is materiaal ontwikkeld door Ds. P. van
der Kraan.
Catecheten
Naast de eigen predikant, geven de pastoraal medewerker en twee door de Kerkenraad aangestelde
catecheten de catechisatielessen. Ook zijn door de Kerkenraad de twee jeugdouderlingen en enkele
gemeente leden aangesteld als reserve catecheten.
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Basis catechese
Vanaf 12 jaar worden de kinderen en jongeren van de gemeente opgewekt en uitgenodigd om de catechese te volgen. Door de catechese commissie worden groepen gemaakt en verdeeld onder de 3 catecheten. Op de dinsdagavond wordt aan 12 groepen (van ongeveer 12-15 pers.) catechese gegeven. Zo
kunnen de jongeren 8 jaar lang catechetisch onderwijs ontvangen. Per seizoen zijn er 20 (dinsdag)avonden waarop de catechese wordt gegeven. Er wordt nagedacht over een nieuwe methode voor de catechese en hiervoor wordt momenteel ‘proefgedraaid’ met een paar groepen.
Voortgezette catechese
Na de basiscatechese is er de mogelijkheid om nog 2 jaar voortgezette catechese te volgen. Deze is
bedoeld als voorbereiding op de Belijdenis catechese. De opzet is gericht op de verdieping van de
geloofsleer t.a.v. de belangrijkste Bijbelse thema’s. Het betreft 8 avonden per seizoen, totaal dus 16
avonden.
Belijdeniscatechese
Deze is bedoeld als afronding van het catechetisch onderwijs. Niet als sluitstuk maar juist als een nieuw
begin om in het openbaar voor de Heere en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen en om
volwaardig lid van de christelijke gemeente te worden. Deze catechese is bedoeld om samen met de
groep je te verdiepen in de kernzaken van het christelijk geloof en persoonlijk te ontdekken wat het
betekent om een volgeling van de Heere Jezus te worden en te zijn.
5.4.5. Huwelijkscatechese
Jonge stellen die hopen te gaan trouwen of al net in het huwelijk zijn getreden, worden uitgenodigd voor
de Huwelijkscatechese. In 5 avonden wordt onderwijs gegeven over alle Bijbelse-, praktische- en concrete zaken ten aanzien van het huwelijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van een methode van De
Vluchtheuvel.

6.3.2 Jeugdwerk
De Kerkenraad heeft een Jeugdraad ingesteld die, als commissie van bijstand, het gehele jeugdwerk
coördineert en de opdracht heeft zich blijvend te bezinnen op zaken die het jeugdwerk betreffen. De
Jeugdraad legt vanuit het jeugdwerk verantwoording af naar de Kerkenraad. Eén van de jeugdouderlingen is voorzitter van de Jeugdraad. Verder is de Jeugdraad samengesteld uit afgevaardigden van
elke bij de raad aangesloten vereniging of club.
Onder de verantwoording van de Jeugdraad vallen:
- Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”
- Tienerclub “Immanuel” 1 en 2
- Jeugdclub “Sjaloom”
- Jeugdvereniging “Sola Scriptura”

6.3.3 Jongeren Bijbelkring
Deze kring is bedoeld voor jongeren tussen de 24 en 32 jaar en voor jonggehuwden. Om de twee weken
komen ze op maandagavond bij elkaar in gebouw Diakonia. Met elkaar onderzoeken ze Gods Woord
aan de hand van een thema of is een Bijbelstudie boekje hun leidraad.

6.3.4 Bijbelclub Gideon
Deze club is bedoeld voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. Elke twee weken op
dinsdagavond komt de club bijeen. Er wordt geluisterd naar een Bijbelverhaal waarover met elkaar nog
wordt nagepraat, er wordt gezongen en er is ruimte voor onderlinge ontmoeting. De Bijbelclub wordt
gehouden in een zaaltje van Graafzicht.

6.3.5 Preekbesprekingen
De Kerkenraad organiseert minimaal 4 keer per jaar in overleg met de predikant en in samenwerking
met één van de jeugdouderling preekbesprekingen. Zo mogelijk op de zondag van de opening van het
winterseizoen, s ’morgens voor de – 16 jeugd en s ’avonds voor de gehele gemeente. Verder in het
winterseizoen nog enkele keren met de + 16 jongeren.
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6.4 Bespreekpunten van beleid
We zijn dankbaar dat we in onze gemeente nog een grote groep jongeren hebben die – alleen of samen
met hun ouders – iedere zondag naar de kerk komen om het Woord van God te horen. Daarnaast is er
dankbaarheid dat er binnen onze gemeente zoveel mensen zijn die zich inzetten voor het jeugdwerk.
Desalniettemin zijn er ook de nodige zorgen over ‘onze’ jeugd. Zij staan in een wereld die snel verandert
en waar ontzettend veel op hen afkomt. Hierbij denken we aan alles wat via de sociale media op hen
afkomt, maar ook dat ze op steeds jongere leeftijd in een omgeving terechtkomen die geen waarde
hecht aan het christelijke geloof en het christelijke leven.
In onze gesprekken rondom het beleidsplan komt naar voren dat we de jeugd nog vrij goed weten vast
te houden zolang ze als groep deelnemen aan de catechese en de jeugdclubs. Dit wordt duidelijk moeilijker als het om jongvolwassenen gaat (18-2x jaar). Zij komen door werk en studie in een andere omgeving terecht en de binding met onze gemeente wordt losser.
Tegelijkertijd zien we ook een groep jongeren die andere samenkomsten bezoeken als B-LOFT omdat
ze moeite hebben/krijgen met de eredienst zoals die in onze gemeente ingevuld wordt.
Om die reden willen we in de komende beleidsperiode extra aandacht besteden aan deze groep, zonder
daar bij de jongere jeugd uit het oog te willen verliezen. Kernwoorden zijn daarbij: gebed, relatie en
toerusting.
Hieronder zijn de aandachtspunten die in onze gesprekken zijn genoemd en een eerste aanzet tot de
beleidsvoornemens weergegeven.
• Thema avond organiseren met JV bestuur
• “Veldonderzoek” onder catechisanten en JV-bezoekers, en via het jongerenpastoraat
• Meer aandacht in het jongeren pastoraat voor de oudere jeugd/jong volwassenen
• De groep jongeren/jong volwassenen duidelijk proberen te bereiken via de prediking.
• Toerusting aanbieden rond actuele onderwerpen en het ABC van het geloof.
• Blijvend oprechte aandacht voor de jeugd tijdens de huisbezoeken.
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7 Pastoraat
7.1 Visie
Vanuit de Bijbel zijn een aantal aspecten van pastoraat te onderscheiden: Het meest bekend is de visie
waarbij het pastoraat is gebaseerd op het beeld van de herder. Jezus dient daarbij als hét voorbeeld
van de Goede Herder. Zie o.a. Mattheüs 9: 35-38, waar wij lezen dat Jezus met ontferming is bewogen
over de schare als een kudde zonder herder. Zo zijn er ook vandaag de dag tallozen, jongeren en
ouderen, zieken en 'gezonden' enz. die teruggeworpen zijn op zichzelf en zich verlaten voelen van
mensen en van God.
Een andere invalshoek voor het pastoraat vormt de tekst van 1 Kor. 12, waarin staat dat wij zijn aangewezen op elkaar. De gemeenschap waarin wij zijn opgenomen, wordt het lichaam van Christus genoemd. Daarin heeft iedereen zijn eigen plaats en gaven ontvangen ten dienste van de ander. Daardoor
kan recht worden gedaan aan ieders behoefte om gekend te zijn, met zijn vragen en verlangens, zijn
gaven en mogelijkheden. Deze notie ondersteunt het onderlinge pastoraat als een uitdrukking van 'omzien naar elkaar'.
Een derde invalshoek is die van het gesprek over geloofs- en levensvragen waarin mensen elkaar
troosten, bemoedigen, terechtwijzen, tot zegen zijn enz. In de (pastorale) brieven van Paulus worden
voorgangers en gemeenteleden aangespoord met elkaar te spreken op grond van de genade die God
geschonken heeft in Jezus Christus. Het gaat hierbij om elkaar troosten, bemoedigen, vermanen, ondersteunen en wegwijs maken.
De verschillende Bijbelse noties onderbouwen met elkaar het beeld dat het in het pastoraat gaat om de
zorg, die ambtsdragers en leden van Christus gemeente in opdracht en in navolging van de Grote Herder der schapen mogen verrichten. Belangrijk hierbij is een liefdevol oog en een open oor om elkaar in
alle omstandigheden van het leven vanuit het Woord van God op te bouwen en dieper in te leiden in het
allerheiligst geloof.

7.2 Verantwoordelijkheid
Het pastoraat is primair een verantwoordelijkheid van de predikant, (pastoraal) ouderlingen en onze
pastoraal medewerker waarin zij bijgestaan kunnen worden door anderen.

7.3 Huidige situatie
7.3.1 Wijken
Naast de pastorale zorg in Graafzicht, Amandelhof en De Handpalm kent onze gemeente acht verschillende wijken met elk een wijkteam. Aan ieder wijkteam is een ouderling, diaken en een lid van de evangelisatiecommissie verbonden. Met elkaar willen deze teamleden ons dienen en meeleven in specifieke
situaties. Ook zijn in de gemeente bezoekdames en bezoekbroeders actief, die kunnen worden ingeschakeld door de wijkouderling of -diaken.

7.3.2 Pastorale bezoeken
Er kunnen verschillende redenen zijn voor een pastoraal bezoek. Hieronder zijn de meest voorkomende
bezoeken beschreven.
7.3.2.1 Huisbezoek
Uitgangspunt voor het huisbezoek is dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar huisbezoek
krijgen. Bezoek vindt plaats volgens afspraak in de winterperiode (ongeveer van september tot en met
maart) door de wijkouderling en de wijkdiaken. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk
hierbij aanwezig zijn. Een belangrijk aspect is de ontmoeting, maar de nadruk zal liggen op de vraag
wat de vrucht is op de prediking in uw persoonlijk leven, maar ook in het gezinsleven. Het is belangrijk
dat onze gezinnen gaan in de voetsporen van de Heere Jezus Christus, de Gekruisigde. Het is de
opdracht van de broeders om Hem aan te prijzen als de enige Weg tot behoud voor zondaren. De liefde
tot Christus en het heil van de gemeenteleden is hun drijfveer; ontvang hen als Gods gezanten!
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Belijdeniscatechisanten worden door de wijkouderling en -diaken afzonderlijk bezocht kort voor de
dienst waarin geloofsbelijdenis wordt afgelegd. Ook de predikant heeft met hen een persoonlijk gesprek.
7.3.2.2 Pastorale nood
Mensen met geestelijke vragen worden bezocht door de predikant of de pastoraal medewerker.
7.3.2.3 Crisispastoraat
De predikant en pastoraal werker bezoeken mensen in crisissituaties, zoals bijvoorbeeld huwelijksproblemen, waarbij ook de wijkouderling betrokken kan worden. Indien nodig zal worden doorverwezen
naar specifieke professionele hulp.
7.3.2.4 Ouderenpastoraat
Alle ouderen vanaf 80 jaar worden bij een even leeftijd bezocht door de predikant en bij een oneven jaar
door de pastoraal medewerker. Wanneer er sprake is van een echtpaar die beiden boven de 80 jaar
zijn, wordt er één maal in het jaar een bezoek gebracht. De leeftijd van de vrouw is in dat geval het
uitgangspunt.
7.3.2.5 Graafzicht of ander verzorgingshuis
De pastoraal ouderling bezoekt de leden van onze gemeente in Graafzicht 1 x per jaar, ongeveer 4
maanden na de verjaardag. Gemeenteleden die zijn opgenomen in een ander verzorgingshuis, [niet
van tijdelijke aard] worden ook regelmatig bezocht door de predikant of de pastoraal medewerker.
7.3.2.6 Jongerenpastoraat
Onze jongeren horen voluit bij de gemeente. Graag willen we met onze jongeren in contact komen
onder de verantwoordelijkheid van onze jeugdouderlingen. In ieder geval wordt je rond je 13e en je 16e
verjaardag uitgenodigd voor een betere kennismaking, in kleine groepjes of individueel.
7.3.2.7 Zieken
Zieken worden in het ziekenhuis iedere week bezocht. Wanneer een gemeentelid langere tijd in het
ziekenhuis ligt kan hierbij ook de wijkouderling betrokken worden. Na thuiskomst uit het ziekenhuis na
langdurig verblijf brengt een lid van het pastoraal team nog een bezoek. Chronisch en langdurig zieken
worden regelmatig bezocht door de predikant of de pastoraal werker. Zieken die zich bevinden in een
terminale situatie worden door de predikant, de pastoraal werker en de ouderling bezocht in overleg met
de familie.
7.3.2.8 Kerkradioluisteraars
Kerkradioluisteraars worden, indien zij nog niet bezocht zijn bij het ouderen-en/of /ziekenpastoraat, bij
een even leeftijd bezocht door de predikant en bij een oneven jaar door pastoraal werker.
7.3.2.9 Overlijden
De dominee of pastoraal werker brengt een bezoek aan de nabestaanden na het overlijden, waarbij
indien mogelijk/gewenst het hele gezin aanwezig is. Tijdens dit gesprek worden indien gewenst ook de
afspraken gemaakt m.b.t. de rouwdienst. Na de begrafenis zal de weduwe of weduwnaar nog enkele
malen bezocht worden door de predikant, pastoraal medewerker, de wijkouderling en de wijkdiaken. Indien mogelijk worden weduwen en weduwnaars ieder jaar rond hun verjaardag bezocht door de predikant bij een even jaar en door de pastoraal medewerker bij een oneven jaar.
Gemeenteleden die de predikant in kennis stellen van het overlijden van een familielid [in de eerste
graad] worden – indien gewenst – vermeldt onder het kopje ‘meeleven’ in de kerkbode.
7.3.2.10 Geboorte
Kraambezoek wordt gebracht door het predikantenechtpaar.
Doopbezoek wordt gebracht door de wijkouderling en wijkdiaken. In dit gesprek komt ook de voorbereiding naar de doop ter sprake.
Voor de doop vindt er doopzitting plaats die geleid wordt door de predikant en een ambtsdrager, waarin
stil gestaan wordt bij de betekenis van de doop.
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Het zgn. na-doopbezoek wordt gezamenlijk gehouden met al de ouders, die in het voorgaande jaar hun
kind ten doop hebben gehouden. Tijdens deze avond komt als thema aan de orde: het verbond en de
verantwoordelijkheid die de ouders hierin dragen. De ouders ontvangen vooraf het boekje van ds. J.J.
Verhaar: ‘Gedoopt in de Naam’. Tijdens deze avond worden zij ook gewezen op de avonden voor geloofsopvoeding.
7.3.2.11 Huwelijk
Bij het melden van een huwelijk ontvangt het a.s. bruidspaar een brief van de kerkenraad met daarin
aandachtspunten van het kerkelijke huwelijk en het huwelijksgesprek wat gehouden wordt met de predikant, die de dienst zal leiden. Daarnaast worden zij uitgenodigd voor de huwelijkscatechese.

7.4 Bespreekpunten van beleid
Door de langdurige ziekte van onze vorige pastoraal medewerker en een toenemend aantal crisissituaties is de omvang van het pastorale werk voor onze predikant en pastorale ouderlingen toegenomen en
daarbij bleek dat we kwetsbaar zijn doordat er (te) veel werk op relatief weinig schouders terechtkomt.
We willen daarom nagaan of we de kwetsbaarheid kunnen verminderen door hiervoor meer ‘schouders’
in te zetten, ook uit onze gemeenteleden. Door de toegenomen omvang is ook een betere registratie en
coördinatie van het pastorale werk wenselijk. Daarnaast wil de kerkenraad de gemeente ook meer toerusten op thema’s die vanuit het pastoraat als belangrijk worden ervaren.
De kerkenraad neemt daarom de volgende bespreekpunten op in zijn agenda:
• De wijze waarop we kunnen komen tot een betere coördinatie en registratie van het pastorale
werk door o.a. het beter benutten van het LRP-programma van de Protestantse Kerk.
• Het meer inschakelen van het bestaande pastoraal team en het eventueel opzetten van pastorale wijkteams.
• Organiseren van toerustingsavonden rond thema’s als huwelijk, opvoeding, mediagebruik etc.
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8 Diaconaat
8.1 Visie
Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in Handelingen 6. Zij werden aangesteld toen
het voor de apostelen te zwaar werd om naast de bediening van het Woord ook nog zorg te dragen
voor de weduwen. Deze mannen werden diakonoi – dat is dienaren – genoemd. Zij hielpen de apostelen in hun taak, vooral in de uitdeling van de gaven aan armen. Als de ouderlingen vooral de mond
van God zijn, dan zijn de diakenen vooral de handen van Christus. Dat neemt niet weg dat onze diakenen bij hun dienst van de barmhartigheid ook graag de boodschap van Jezus Christus willen doorgeven.
In onze moderne tijd met allerlei sociale voorzieningen heeft het diaconaat een breder karakter gekregen. Natuurlijk zijn er nog financiële zorgen, maar steeds vaker worden we met andere maatschappelijke noden geconfronteerd. Denk aan zieken, bejaarden, gezinsproblemen, gehandicapten, hulpbehoevenden en chronisch zieken. Barmhartigheid bewijzen is dan vaak meer dan alleen maar geld geven en kan ook betekenen dat er praktische hulp wordt verleend, een bezoekje wordt gebracht etc.
Daarnaast is het ook belangrijk om oog te hebben voor de oorzaken van de verschillende noden in
deze wereld en op te komen voor hen die onrecht wordt aangedaan of verdrukt worden.
Het verlenen van barmhartigheid en het streven naar gerechtigheid beperkt zich uiteraard niet tot onze
gemeenteleden, maar is gericht op de naaste dichtbij en ver weg.

8.2 Verantwoordelijkheid
Zowel in het Oude als in Nieuwe Testament valt op dat de zorg voor de naaste een taak is van het
hele volk. Ook nadat het ambt van diaken was ingesteld, is het nog steeds de gemeente, die wordt
aangesproken op haar plicht om een naaste te zijn. Dit betekent dat de diakenen niet de taak van de
gemeente overnemen, maar dat het diakenambt is ingesteld om de taak van de gemeente goed te laten functioneren. De diaken zal daarom dikwijls ook coördinerend en stimulerend zijn om te helpen
waar geen helper is. De ‘bemoeienis’ van de diaken is hierbij ambtelijk, d.w.z. in opdracht van en met
gezag van Christus.

8.3 Huidige situatie
Op basis van een collecterooster wordt iedere zondag voor de diaconie gecollecteerd, waarbij een collecte ook een bepaalde bestemming (bijvoorbeeld stichting Hulp Oost-Europa) kan hebben. Voor de
ingezamelde gelden wordt door de diakenen een bestemming gezocht, waarvoor als richtlijn een verdeling geldt van 1/3 plaatselijk, 1/3 landelijk en 1/3 mondiaal. Hiermee worden, naast ondersteuning
van personen/gezinnen in onze gemeente veel goede doelen gesteund met relatief kleine bedragen,
waaronder een drietal adoptiekinderen.
De diakenen worden in hun taak ondersteund door vrijwilligers die bezoeken brengen aan ouderen
(80+), eenzamen, langdurig zieken en alleenstaande gemeenteleden, waarbij zij tevens het blad
‘Lichtspoor’ van de IZB zes keer per jaar bezorgen.
Onze diaconie participeert in diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld in de Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, die voorziet in een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie- en opvoedingsproblemen via Stichting Schuilplaats. Verder is onze diaconie betrokken bij het vormgeven aan de hervormd-gereformeerde identiteit
van zorgcentrum Graafzicht. Ook wordt er periodiek met andere gemeenten gesproken over de invulling van het diaconaat in de het overleg van de Diaconale Commissie Ring Alblasserdam.
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Onder verantwoordelijkheid van de diaconie wordt er vier keer per jaar een ouderenmiddag georganiseerd in gebouw Diakonia. Deze middagen worden verzorgd door de ouderencommissie. Het doel van
deze middagen is om de ouderen van de gemeente een gezellige en leerzame middag te bezorgen.
Na een meditatief gedeelte wordt er dikwijls ook een spreker uitgenodigd over een vrij onderwerp.

8.4 Bespreekpunten van beleid
De diaconie neemt de volgende bespreekpunten van beleid op in haar agenda:
• Omdat een aantal collecten op het collecterooster van de diaconie niet echt diaconaal te noemen zijn, is besloten dat er op die zondagen (15 per jaar) óók een collecte zal worden gehouden
voor een diaconaal doel. Dat betekent dat er 15 keer per jaar een derde collecte bijkomt. Om
die overgang geleidelijk te laten verlopen, is afgesproken om hiervoor een overgangsperiode
van vier jaar te hanteren, waarbij er ieder jaar 4 zondagen bijkomen met een derde collecte, tot
we uiteindelijk in 2022 iedere zondag een echte diaconale collecte hebben. Daarnaast is ook
gebleken dat de diaconie giften geeft aan niet-diaconale doelen, zoals bijvoorbeeld diverse
stichtingen met een evangelisatiedoelstelling. Ook hiervoor heeft de diaconie besloten om die
giften in een periode van 4 jaar af te bouwen. Een aantal doelen van de begroting van de diaconie is ‘verhuisd’ naar de begroting van de kerkrentmeesters. Dit is ook al gemeld in de
Nieuwsbrief. Hierdoor verwachten de diakenen dat er meer geld beschikbaar komt voor échte
diaconale doelen. Zij zullen zich de komende periode bezinnen op een goede besteding hiervan.
• Veel goede doelen worden door de diaconie ondersteund met relatief kleine bedragen. De diakenen zouden hierin graag meer focus willen aanbrengen, waarbij op basis van prioritering een
keuze wordt gemaakt voor minder doelen. Hierdoor ontstaat er financiële ruimte om méér te
geven aan doelen/projecten die we nog wel steunen. Ook zou de gemeente hier meer bij betrokken kunnen worden. De diakenen willen graag nagaan hoe dat precies vorm kan worden
gegeven.
• De diaconie wil zich ook bezinnen op de wijze waarop de praktische (diaconale) hulp in onze
gemeente het beste gestalte kan krijgen én op welke wijze ook gemeenteleden hiervoor ingeschakeld zouden kunnen worden.
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9 Missionair
9.1 Visie
Voordat Jezus ten hemel voer gaf Hij Zijn discipelen (en via hen aan de gemeente) de opdracht om
alle volken de blijde boodschap van het Evangelie te brengen. Hiervoor ontvangt de gemeente de
kracht van de Heilige Geest (Hand 1:8). Zo moeten alle volken weten van de Ene Naam die onder de
hemel is gegeven tot zaligheid. Het doel van zending en evangelisatie is dat God wordt grootgemaakt
(s 67).
De taak die de navolgers van hierbij hebben is getuigen-zijn. De gemeente is een stad op een berg en
een licht op de kandelaar. Dan gaat het natuurlijk over het vertellen van de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15), maar ook om door onze daden iets van Zijn liefde en ontferming te laten zien. Dit Evangelie
wordt niet overal met open armen ontvangen, want het botst vaak met de huidige cultuur van tolerantie, consumentisme en eigen geluk. Veel christenen hebben ondervonden dat het Griekse woord martus, getuige én martelaar kan betekenen.

9.2 Verantwoordelijkheid
Het woord ‘missionair’ betekent ‘zending’. Een missionaire gemeente weet dat ze geroepen is tot getuigen van het heil in Woorden daad. Een getuigende levensstijl hoort dus bij de kern van het christenzijn en bij het wezen van de gemeente. De Kerkorde geeft aan dat de zorg en de verantwoordelijkheid
voor het evangelisatie- en zendingswerk berust bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt hierin bijgestaan door een evangelisatiecommissie, een zendingscommissie en de tentweekcommissie. De werkwijze, de verantwoordelijkheid en dergelijke zijn per commissie afzonderlijk vastgelegd in een reglement.

9.3 Huidige situatie
Zendingscommissie
De taak van de plaatselijke zendingscommissie is het werk van de Gereformeerde Zendingsbond
(GZB) te ondersteunen, zowel door gebed als financieel. Het hoofddoel is om de verkondiging van het
Evangelie wereldwijd mogelijk te maken. De zendingscommissie ondersteunt dit werk o.a. door:
- Het geven van informatie over het zendingswerk aan de gemeente;
- Het onderhouden van contacten met zendingsarbeiders;
- Het organiseren van zendingsavonden;
- Het onderhouden van contacten met de GZB en met de classicale zendingscommissie;
- Fondswerving:
- Drie keer per jaar is er een collecte in de eredienst: de Voorjaarszendingscollecte, de Pinksterzendingscollecte en de Najaarszendingscollecte;
- De collectebussen bij de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het zendingswerk;
- Verkoop van het dagboek "Een handvol koren"
- Ledenwerfacties.
Evangelisatiecommissie
De Evangelisatiecommissie heeft als speerpunt: onze dorpsgenoten bekend maken met de blijde
boodschap van het Evangelie. Ze streeft ernaar om de hele kerkelijke gemeente te betrekken in het
handen en voeten geven aan de opdracht om getuigen te zijn. Dat is praktisch uitgewerkt in de vorming van wijkteams. Het wijkteam omvat de ouderling, de diaken, het EC-lid, de afgevaardigde van
Lichtspoor en de wijkteamleden (ongeveer uit elke straat iemand van de gemeente die de EC-leden
ondersteunen, bijvoorbeeld bij het afleggen van welkomstbezoeken of het uitdelen van het blad Echo).
Belangrijke activiteiten die de evangelisatiecommissie ontplooid zijn:
- Alle nieuwe bewoners van ons dorp (voor zover bekend) worden benaderd voor een welkomstbezoek.
- Om het andere jaar wordt een Oriëntatiecursus van het Christelijk geloof gestart. Het daaropvolgende seizoen is er de mogelijkheid tot een vervolgcursus. Hiervoor worden mensen persoonlijk
uitgenodigd, en ook wel via een folderactie en/of de media.
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De Bijbelkring 'de Bijbel open' sluit goed aan bij bovengenoemde cursussen door de eenvoudige
manier waarop in groepsverband de Bijbel wordt gelezen en besproken.
Eénmaal per jaar een gezamenlijke maaltijd met oud-cursisten (rond Pasen of Pinksteren), waarbij
er uitleg is van het Evangelie.
Bijdrage aan ‘kerst op het plein’ (gesprekken onder de toren).
Participeren in de tentweekcommissie (zie hieronder).
Campingevangelisatie op camping ‘De Put’, via ‘Dabar’.

Tentweekcommissie
In de laatste week van de zomervakantie worden er op ’t veld in Bleskensgraaf een aantal tenten
neergezet. Er worden verschillende leuke activiteiten georganiseerd voor iedereen rond een thema
waarbij iedereen welkom is. De activiteiten hebben als doel om elkaar te ontmoeten en in aanraking te
komen met het Woord van God, de Bijbel.
De tentweekcommissie is verantwoordelijk voor het mogelijk maken en organiseren van de tentweek.
Hieronder valt bijvoorbeeld ook het zorgdragen voor de financiën die nodig zijn. Ook het organiseren
van het volleybaltoernooi, ochtend voor anders begaafden en het ontbijt/lunch op zaterdag vallen onder verantwoording van de Tentweek commissie.
De Vakantie Bijbel Week commissie organiseert alle activiteiten voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar,
terwijl de Tienerweekcommissie dat doet voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar.
De Evangelisatiecommissie is verantwoordelijk voor de overige activiteiten met een evangeliserend
karakter, zoals de vrouwenavond, de mannenavond, de jongerenavond en de zangavond.

9.4 Bespreekpunten van beleid
De kerkenraad neemt de volgende bespreekpunten van beleid op in haar agenda:
• De ‘drempel’ naar de kerkelijke gemeente wordt door buitenstaanders als (vrij) hoog ervaren.
De vraag is hoe dat komt en op welke wijze mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk
geloof beter zouden kunnen integreren in onze kerkelijke gemeente?
• Onderzoek naar de mogelijkheid tot het periodiek houden van ‘laagdrempelige’ diensten, activiteiten in de stille week en/of de week van gebed.
• De wijze waarop we als gehele kerkelijke gemeente meer bij de missionaire taak kunnen worden betrokken.
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10 Beheer
10.1 Visie
Het beheer van de gemeente omvat het scheppen en handhaven van de voorwaarden voor prediking,
pastoraat, en catechese. Daaronder valt de instandhouding van de predikantsplaats en onderhoud
van de kerkelijke gebouwen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geldwerving en financieel beheer.

10.2 Verantwoordelijkheid
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad.
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken
van de gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad.

10.3 Huidige situatie
10.3.1 Structuur
Het college van kerkrentmeesters
Dit college bestaat uit vijf leden, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden (drie
leden van het college zijn ouderling-kerkrentmeester waaronder in ieder geval de voorzitter van het
college van kerkrentmeesters.)
Het college van kerkrentmeesters draagt twee kerkrentmeesters voor aan de kerkenraad (niet ambtsdragers). Deze worden in overeenstemming met de kerkorde door de kerkenraad benoemd.
Kerkrentmeesters (niet ambtsdragers) leggen een belofte van geheimhouding af bij hun toetreding in
het college van kerkrentmeesters.
De commissie van bijstand
Dit college bestaat uit een aantal gemeenteleden en heeft de functie van klankbord
Verder assisteren zij bij de inning van de vrijwillige bijdrage en verlenen andere voorkomende werkzaamheden.
Kerkmeesters
Dit betreft een aantal door de kerkrentmeesters aangezochte jongemannen, zogenaamde kerkmeesters, die assisteren bij het collecteren.

10.3.2 Beheer
Personele invulling
- Predikantsplaats: één predikant in volledige dienst en één bijstand in het pastoraat voor twee dagen
per week.
- Twee catecheten per week in het catecheseseizoen.
- Twee kosters in parttime dienstverband, en vijf kosters voor de zondagse eredienst in Zorgcentrum
Graafzicht. De kosters worden benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van
kerkrentmeesters.
- Gebouw Diakonia wordt beheerd door een parttimer voor twee dagen per week.
- Organisten: één hoofdorganist, twee organisten en twee hulporganisten doen dienst volgens een
bepaald rooster
- Vrijwilligerswerk: vele vrijwilligers zetten zich in voor o.a. het schoonmaken en (gedeeltelijk) onderhouden van het kerkgebouw en verenigingsgebouw.
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Gebouwen
- Het kerkgebouw is in 1948 in gebruik genomen. Het aantal zitplaatsen is in 1989, door middel van
een galerij, met ongeveer 110 uitgebreid tot in totaal 640 zitplaatsen. Het orgel dateert uit 1972 en
heeft in 1998 een algehele opknapbeurt gehad.
- Het kerkgebouw is in 2004 voorzien van een nieuwe fundering en er hebben diverse andere aanpassingen plaats gevonden. In 2017 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan het voegwerk.
- Het verenigingsgebouw Diakonia, gebouwd in 1993, is beschikbaar voor allerlei kerkelijke activiteiten en beperkt beschikbaar voor activiteiten van buitenaf. Het gebouw is zeer functioneel en in
goede staat van onderhoud. De bovenverdieping is in 2017 gemoderniseerd.
- De pastorie, gebouwd in 1943, verkeert in goede staat van onderhoud en is in 2008 grondig gerenoveerd.
Onderhoud
- Eén van de kerkrentmeesters is vanwege zijn specifieke deskundigheid belast met het toezicht op
het onderhoud.
- Het college heeft een meerjarenplan opgesteld voor het onderhoud van de gebouwen.
- Jaarlijks wordt verslag gedaan van de staat van onderhoud van de gebouwen en worden de nodige
acties voorgesteld.
- Technische deskundigen verzorgen periodiek onderhoudsinspecties aan orgel, verwarming, brandbeveiliging.
Kerkradio
Deze voorziening kan worden aangevraagd door chronische zieken, bejaarden en eventueel jonge gezinnen om de zondagse erediensten en bepaalde doordeweekse gemeenteactiviteiten te kunnen beluisteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de diensten via het internet (kerkdienstgemist.nl) te
beluisteren.
Ledenadministratie
De administratie van belijdende, doop- en geboorteleden wordt verzorgd door een gemeentelid met
gebruikmaking van LRP systeem en eigen gegevens.

10.3.3 Geldmiddelen
Ter verkrijging van de benodigde geldmiddelen staan o.a. de volgende mogelijkheden ter beschikking:
- Tijdens alle kerkdiensten is één collecte bestemd voor de kerk.
- Tijdens op het collecterooster daartoe aangewezen zondagen (12 per jaar) wordt een derde collecte
gehouden voor het onderhoudsfonds. Hieruit wordt groot onderhoud bekostigd.
- Op elke laatste zondag van de maand is de (derde) collecte voor de kerk (de zogenaamde maandcollecte).
- Op bid- en dankdagen is niet alleen de eerste collecte bestemd voor de kerk maar ook de derde
collecte (de zogenaamde bid- of dankdagcollecte voor de kerk). De tweede collecte is dan een
reguliere diaconiecollecte.
- Eénmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van gezinshoofden, verdienende kinderen
(boven 18 jaar) en volwassen alleenstaanden als een structurele bijdrage voor de kerk.
- Legaten en schenkingen (die de laatste jaren vooral gereserveerd werden voor groot onderhoud)
- De verkoopdag in verenigingsgebouw Diakonia vindt in de regel eens in de twee jaar plaats.
- Verjaringsfonds-vrijwilligers houden een verjaardag lijst bij, bezorgen verjaardagskaarten met
giftenzakjes bij jarigen die na verloop van tijd worden opgehaald (de opbrengst is bestemd voor het
bouwfonds)
- Acceptgirokaarten kerkradio - wie een aansluiting op de kerkradio heeft, ontvangt ieder jaar een
acceptgirokaart om zijn bijdragen aan de kerk over te maken.

10.4 Bespreekpunten van beleid
•

Aandachtspunt blijft het kunnen werven van voldoende middelen voor de instandhouding van
de gemeente.
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