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Beleidsplan 2014-2017  HaGi   
 
1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-
Hardinxveld voor de periode 2014 tot en met 2017.  
 
Met dit beleidsplan wil de kerkenraad gestalte geven aan haar visie en bouwen aan de gemeente van Jezus 
Christus. Dat is de opdracht die aan onze gemeente en allen die daarin werken en verantwoordelijkheid 
dragen wordt meegegeven. 
 
Het beleidsplan 2014-2017 is een richtsnoer en geen keurslijf. Het formuleert wat we willen bereiken, 
waarbij we haalbare doelen willen stellen. Het geeft aan waar we onze aandacht op richten en zet ons op 
koers. Het beleidsplan is geen statisch gegeven. We willen open blijven staan voor nieuwe kansen binnen de 
hoofdlijnen van het beleidsplan. We willen met dit beleidsplan samen daadwerkelijk iets doen. De 
beleidsvoornemens zullen daarom door de verschillende commissies en werkgroepen vertaald gaan worden 
in concrete actieplannen (jaarplannen): wanneer willen we wat gaan oppakken en met welk resultaat? 
  
De kerkenraad vindt het belangrijk om de gemeente nauw te betrekken bij het beleidsplan en de uitvoering 
daarvan. We zijn daarom van plan jaarlijks het beleidsplan en de concrete jaarplannen te evalueren en in de 
gemeentevergadering verantwoording af te leggen. Dit plan is een voortzetting op dat van de voorgaande 
periode 2010-2013  
 
Dit beleidsplan is als volgt tot stand gekomen: 
Per beleidsveld is door de betreffende instantie een opzet gemaakt. In de kerkenraad is de eerste opzet 
besproken. Het concept-beleidsplan is besproken in de kerkenraad van 22 april 2014 en daar ook voorlopig 
vastgesteld. De gemeente heeft tijdens de gemeentevergadering van 27 mei 2014 de gelegenheid gehad om 
op het voorlopig vastgestelde beleidsplan aanvullingen te geven en suggesties te doen. In de kerkenraad van 
16 juni 2014 zijn deze aanvullingen en suggesties besproken en is het beleidsplan definitief vastgesteld.  
 
Het beleidsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de huidige situatie 
binnen de gemeente. In hoofdstuk 3 wordt de visie van de gemeente weergegeven. Dan volgen in hoofdstuk 
4 per beleidsveld de - door de diverse commissies en werkgroepen in te vullen - beleidsvoornemens voor de 
komende jaren. Het beleidsplan eindigt met een "Tot slot" in hoofdstuk 5  
 
2. Huidige situatie 
 
Algemeen / Structuur / Kerkdiensten 
Er is de laatste jaren steeds duidelijker sprake van uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de 
eredienst: het karakter en de inhoud van de prediking, de rol van en de aandacht voor kinderen, het 
liedrepertoire en de liturgie als zodanig. De gemeente is niet conservatief te noemen - 'er kan best wel wat' - 
maar veel kerkgangers lijken in de gemiddelde ochtenddienst toch meer te hechten aan een traditionele 
dienst zonder al teveel 'poespas'. Er is een groeiende groep gemeenteleden, die verlangt naar meer 
dynamische en anders getinte diensten. Veel bijzondere diensten ademen ook wel een ander karakter uit en 
komen tegemoet aan de verlangens van deze groep. Hierbij kunnen genoemd worden de jeugddiensten, 
zangdiensten en Taizévieringen.  
 
Binnen de Protestantse kerk is er per gemeente de mogelijkheid om zich te onderscheiden in een aantal 
bewuste keuzes. Voor onze gemeente zijn in de plaatselijke regeling de onderstaande geloofskeuzes 
beschreven:   
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- Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen alleen belijdende leden de doopvragen 
beantwoorden. Het is voldoende als een van de ouders belijdend lid is; aan de ouder die geen 
belijdend lid is, wordt een aangepaste vraag gesteld. 

- Tot de deelname aan het avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten. 
- Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen niet 

worden (in)gezegend. 
 
Diversiteit  
De gemeente is qua samenstelling in allerlei opzichten zeer divers. Belangrijk is dat, naast erkenning van die 
diversiteit, aandacht blijft voor datgene wat de gemeente samenbindt en waarin ze als eenheid naar buiten 
treedt. Het Evangelie van onze Heer is wat ons bindt. De diversiteit maakt de gemeente niet grijs, maar 
veelkleurig. Er is een groeiende ruimte voor geleidelijke vernieuwing en tevens ook behoefte aan tastbare 
vernieuwing, gezien de diversiteit aan diensten die we de afgelopen jaren mochten ervaren. 
 
Interkerkelijk contact 
Binnen de gemeentelijke grenzen van Hardinxveld-Giessendam weten we door gesprekken met de andere tot 
de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) behorende gemeenten dat een fusie of federatie in de zin van de 
PKN niet binnen afzienbare tijd voor de hand ligt. Er zijn regelmatig contacten met de andere 
partnergemeente van de PKN, maar ieder neemt zijn eigen positie in en wenst die ook te behouden. Een 
proces waarbij de tot de PKN behorende gemeenten naar elkaar toegroeien, valt in de beleidsperiode 2014-
2017 niet te verwachten. Waar mogelijkheden zijn, zal gestreefd worden om samen te werken en in ieder 
geval om met elkaar in gesprek te blijven.  
De laatste jaren wordt er binnen de werkgroep Interkerkelijk Contact samen met de Geref.Kerk Boven-
Hardinxveld, de Rooms-Katholieke parochie, de Christengemeente en de Protestantenbond een aantal 
activiteiten georganiseerd.  
Helaas is met het vertrek van de RK-pastor de inbreng van de rooms-katholieke dorpsbewoners tot een 
minimum beperkt. Ook de inbreng van de Christengemeente is minimaal. Er is dus geen sprake van 
oecumene, maar meer van contact tussen een aantal plaatselijke geloofsgemeenschappen. 
Het is verheugend om te zien dat er met andere plaatselijke kerken en leden daaruit initiatieven zijn om met 
elkaar het geloof tot uitdrukking te brengen. Zoals de Openluchtdienst, tentdienst en de braderiestand van de 
gezamenlijke plaatselijke kerken. 
Juist jonge gemeenteleden zouden hierin een rol moeten spelen.    
 
3. Visie  

De visie van de gemeente is als volgt geformuleerd: 

De Protestantse Kerk in Nederland Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld wil een krachtige 
uitnodigende gemeente zijn rondom Gods Woord:  

• gedragen door de liefde van God de Vader 

• gevoed door het evangelie van Jezus Christus 

• geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest 

 

Het "Gemeente zijn" wordt gekenmerkt door: 

Omzien naar elkaar door diverse initiatieven, welke door de kerkenraad worden gestimuleerd. 

Uitgangspunt hierbij is: 

-  gastvrij 
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-  enthousiast bij het uitdragen van het geloof 

en ons zodoende actief naar binnen en naar buiten te richten. 

 
4. BELEIDSVOORNEMENS  
 
In dit hoofdstuk worden de beleidsvoornemens voor 2014-2017 beschreven. Gestart wordt met een paragraaf 
over het bestuur / kerkenraad, waarna de verschillende beleidsvelden volgen.  

Elke paragraaf heeft de volgende indeling:  
• Onder de kop 'algemeen' wordt wat algemene informatie over het beleidsveld gegeven  
• Onder de kop 'aandachtspunten' worden de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen genoemd die 

bij het beleidsveld spelen  
• Onder de kop 'beleidsvoornemens' worden de actiepunten genoemd waaraan de kerkenraad 

de komende jaren wil werken.  
 
4.1 Bestuur / kerkenraad  
 
Algemeen  
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en stuurt op hoofdlijnen. De taken binnen de gemeente 
zijn verregaand gedelegeerd. Niettemin is de kerkenraad uiteindelijk eindverantwoordelijk. Vanuit alle 
geledingen is er een lijn naar de kerkenraad. De kerkenraad wil bouwen aan meer vertrouwen en 
verdraagzaamheid ten aanzien van de leiding en wil daarop ook aanspreekbaar zijn. De kerkenraad wil 
dichtbij zijn voor de gemeenteleden.  
 
Opzet is dat de werkgroepen en commissies zoveel mogelijk zelfstandig opereren binnen hun taakstelling. 
Bij "haperingen" mag van de kerkenraad verwacht worden dat deze goed op de hoogte is van de situatie en 
de betreffende commissie of werkgroep van dichtbij stuurt, stimuleert en ondersteunt. Van de 
commissies/werkgroepen wordt verwacht dat ze bijzonderheden en risicopunten vooraf melden aan de 
kerkenraad. Het is de taak van de kerkenraad om de randvoorwaarden voor de verschillende commissies en 
werkgroepen vast te stellen.  
De kerkenraad is verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen werkgroepen, gemeente, predikant, 
en kerkenraad. Daarbij moeten de moderne communicatiemiddelen gezien worden als ondersteunende 
hulpmiddelen en niet in de plaats komen van persoonlijke communicatie. De kerkenraad heeft bijvoorbeeld 
besloten om de mail uitsluitend te gebruiken als informatiekanaal, maar niet om te communiceren met 
elkaar. 
  
De kerkenraad vindt groei in kwaliteit van groter belang dan groei in kwantiteit. Zij wil het geloofsgesprek 
binnen de gemeente, de werkgroepen en commissies stimuleren. Om als kerkenraad en commissies het werk 
voor de gemeenteleden goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk te weten wat er leeft bij de mensen die 
deel uitmaken van de gemeente.  
De kerkenraad geeft richting en schept ruimte. Voor het vele vrijwilligerswerk dat binnen de gemeente 
wordt verricht, betekent dat aan de ene kant ruimte of voorwaarden scheppen voor initiatieven en aan de 
andere kant richting geven aan het geheel. Daarbij komen dan vragen aan de orde als: waar staan we voor en 
waar gaan we voor? Hoe zorgen we ervoor dat we onze kerkelijk werkers in alle breedte professioneler 
kunnen ondersteunen? Vrijwillig maar niet vrijblijvend!  
Naast het werven van mensen voor bestaande functies, zal er ook aandacht zijn voor het projectmatig 
betrekken van mensen bij bepaalde activiteiten.  
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Meedoen ligt aan de basis van het samen gemeente zijn. Het zorgt voor betrokkenheid en geeft ons 
gelegenheid ons te voeden in ons geloofsleven en geeft mogelijkheden om te zien naar elkaar. In onze visie 
spreken we over een krachtige uitnodigende gemeente. 
Gemeenteleden willen vaak wel mee doen, maar laten zich daarbij niet eenvoudig vastleggen voor 
activiteiten of een functie. Het is daarbij een blijvend aandachtspunt om onze broeders en zusters te 
stimuleren actief lid te zijn van onze gemeente, daar waar dat binnen de begrenzing van hun persoonlijke 
leven mogelijk is. Daarbij mogen we ook in dankbaarheid weten dat velen die dat kunnen binnen de 
gemeente actief zijn. Helder en eenduidig communiceren, met respect voor de ander, moet de basis vormen 
voor de wijze waarop we elkaar aanspreken en aansporen om samen gemeente te zijn. Verbetering van de 
communicatie is een van de beleidsvoornemens voor de komende periode.  
Andere vormen van gemeente-zijn, naast de kerkdiensten aanbieden, waarbij we ons niet alleen richten op de 
Bijbel, maar ook op de samenleving als geheel. 
 
Er worden nieuwe initiatieven genomen, onder andere in het jeugdwerk, en de gemeente is bereid om 
nieuwe wegen in te slaan. Dat zal ook nodig zijn, willen we als gemeente het contact met jongeren 
vasthouden en hen ook met elkaar in contact brengen. We willen jongeren binnen onze geloofsgemeenschap 
een veilige plek bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen stimuleren. Een eigen plek waar 
ze hun geloof kunnen delen. We zullen ernaar moeten streven dat de jeugd, na de  periode van de 
kindernevendienst, zich gebonden weet met de kerk en gemeente. Het zou goed zijn als er een kadergroep, 
rondom het jeugdpastoraat zou zijn die de jeugd weet te activeren en vast te houden, met diverse activiteiten. 
Wellicht moeten we overwegen een andere invulling te geven aan een aantal avonddiensten, zodat die meer 
gericht zijn op de geloofsbeleving van verschillende leeftijdsgroepen.  
Zelfs specifiek twee kinderdiensten (’s morgens) per jaar zou aan te bevelen zijn.  
In de profielschets voor een nieuwe predikant zouden deze aspecten prioriteit moeten krijgen. 
 
Aangezien het in de toekomst moeilijker zal zijn om voor het pastoraat voldoende gemeenteleden bereid te 
vinden om in het ambt te treden, zou het goed zijn om jongeren (20+) hierbij te betrekken. Dit kan door 
naast een wat geroutineerde ouderling een jongere te plaatsen, waarbij zij of hij, als belijdend lid, bevestigd 
wordt in het ambt.  
Hierdoor draagt deze jongere ouderling medeverantwoordelijkheid binnen de kerkelijke gemeente.   
 
Beleidsvoornemens  

1. Het inhoud geven aan de Protestantse Kerk (Gereformeerde Kerk), met samenbinden in 
verscheidenheid.  

2. Een concrete uitwerking geven aan onze visie "een krachtige, uitnodigende gemeenschap 
zijn rondom Gods Woord". Dit beleidsvoornemen heeft een hoge prioriteit en zal als een 
van de eerste beleidsvoornemens worden opgepakt.  

3. In deze beleidsperiode zullen we ons nader bezinnen over doop, belijdenis en Heilig Avondmaal. 
4. Bezien of we gebruik kunnen maken van het “Nieuwe Liedboek” dat in 2013 is uitgegeven, hetzij 

door de aanschaf voor of door gemeenteleden.  
5. Het beschikbaar stellen van de kerkdiensten middels audio- en videoapparatuur aan de 

gemeenteleden thuis en/of andere belangstellenden.  
6. Het stimuleren en stroomlijnen van de activiteiten van de verschillende werkgroepen, door tweemaal 

per seizoen met alle commissies en werkgroepen  te overleggen om zodoende “eiland-gedrag” te 
voorkomen. 

7. Het bevorderen van de activiteiten die gemeenteleden voor onze gemeente uitvoeren.  
8. Het verbeteren van de relatie tussen kerkenraad en gemeenteleden: Duidelijk laten blijken 

dat de kerkenraad er voor de gemeente is. 
9. Blijven zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking/contacten met andere christelijke 

gemeenten in Hardinxveld-Giessendam. 
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10. Het verbeteren van de communicatie binnen en buiten de gemeente. Voor een betere communicatie 
binnen de gemeente zie de aandachtspunten. 

 
Aandachtspunten: 
Voor de kerkenraad: 
Ad. 6: Er wordt een zekere saamhorigheid gemist tussen de gemeenteleden en commissies, we bespeuren 
een gevoel van “eiland-gedrag”.  Het zou goed zijn om prioriteit te geven om dit te doorbreken. 
Voorstel: om twee maal per seizoen (aan begin en aan eind) een gezamenlijk overleg te hebben met 
afvaardigingen van commissies en kerkenraad, waarbij activiteiten en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen 
worden.  
 
Voor de kerkenraad / commissie communicatie: 
Ad. 10: De georganiseerde activiteiten worden bekend gemaakt via het Contactblad, website en 
afkondigingen, het blijkt dat een groot gedeelte van onze gemeenteleden toch niet op de hoogte zijn. Om de 
activiteiten nog beter bekend te maken onder de gemeenteleden is het wellicht raadzaam om de social media 
te gebruiken en zo de leden hierop attenderen.  
Ons kerkblad zodanig redigeren dat alle leeftijdsgroepen (dus ook kinderen) hierin iets terugvinden. Te 
denken valt hierbij aan inbreng van eigen gemeenteleden (bijvoorbeeld door interviews) en het plaatsen van 
puzzels en/of kleurplaten voor kinderen. 
Het verdient aanbeveling om te starten met het uitgeven van een weekbrief bij aanvang van de zondagse 
eredienst. Hierin wordt de orde van dienst van die zondag vermeld en is er ruimte voor de activiteiten in de 
daarop volgende week. Aandacht kan dan ook gegeven worden voor het wel en wee in onze gemeente. 
We zijn ons ervan bewust dat dit een hele organisatie is, maar het voorkomt de soms lange mondelinge 
afkondigingen voorafgaande aan de dienst.  

 
4.2 Vorming, Eredienst en Toerusting 
 
Algemeen  
De commissie behandelt zowel de eredienst als de vorming en toerusting.  
Binnen onze gemeente vieren we tweemaal per zondag de eredienst. Meestal gaat in één van deze diensten 
de eigen predikant voor. Binnen de contouren van het kerkelijk jaar staat de ochtenddienst veelal in het 
teken van een dienst voor iedereen. Een 'klassieke' dienst waarin jong en oud zoveel mogelijk op een 
eigentijdse manier wordt aangesproken. In de avonddienst gaat meestal een gastpredikant voor. Een deel 
van de avonddiensten wordt ingevuld als bijzondere dienst, zoals een jeugddienst, zangdienst, praisedienst 
of cantatedienst.  
De verkondiging van het evangelie, de samenzang en de dienst van de gebeden voeden ons en geven ons 
houvast en een opdracht voor de week die voor ons ligt. De voorgangers in de diensten zijn personen die 
binnen de Protestantse Kerk bevoegd zijn erediensten te leiden. Bij een wens hiervan af te wijken dient dit 
altijd door de kerkenraad te zijn goedgekeurd voordat afspraken worden gemaakt.  De commissie 
organiseert activiteiten en zet kringen op die gericht zijn op de geestelijke groei van de leden van de 
gemeente. Elk seizoen worden activiteiten gezocht die aansluiten bij het, door de kerkenraad gekozen, 
jaarthema. 
 
Aandachtspunten  
We zijn als christenen door God aan elkaar gegeven. Dit geschenk dienen we o.a. te gebruiken door naar 
elkaar om te zien. In de eerste plaats naar mensen uit onze eigen gemeente maar ook naar allen die op onze 
weg worden geplaatst. In onze visie is aangegeven dat wij een krachtige uitnodigende gemeente willen zijn 
rondom Gods Woord. Daar hoort gastvrijheid bij. We willen geen barrières opwerpen voor mensen die bij 
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ons in de kerk binnenkomen. De kerkdiensten zijn daarbij belangrijk. De gemeente is pluriform, dit vraagt 
om verscheidenheid in de vieringen. Het is een uitdaging om de erediensten zo te organiseren dat de 
gemeenteleden zich aangesproken voelen. Wij mogen samen God aanbidden, zingen tot Zijn eer, luisteren 
naar Zijn woord en elkaar ontmoeten in Zijn naam. We willen er op letten dat er geen starheid en vereren 
van tradities optreedt. 
De geestelijke toerusting zal naast de catechese voor de volwassenen de komende periode meer aandacht 
krijgen. 
 
Beleidsvoornemens  

11. Het blijven activeren en stimuleren van gemeenteleden in hun kerkgang. 
12. Het betrekken van gemeenteleden bij de eredienst door hen een actieve rol te geven voor en in de 

eredienst en hen het gevoel te geven dat ze een stuk verantwoordelijkheid dragen voor de eredienst. 
13. Manieren zoeken om de schriftlezing en preek (uitleg daarvan) op zondag, te koppelen aan de 

toepassing in het dagelijkse leven. Dit in nauw overleg met de predikant. 
14. Het stimuleren van de gemeenteleden, om met de predikant in gesprek te gaan ter voorbereiding of 

bij nabespreking van de preek. 
15. Het vormen van een zanggroep ter ondersteuning van het aanleren van nieuwe liederen aan de 

gemeente. Dit wordt gecombineerd met het leren van liederen uit het Nieuwe Liedboek. 
16. Middels themadiensten het jaarthema beter onder de aandacht te brengen van de gemeente. 
17. Het geven van ruimte aan meer bijzondere avonddiensten, om tegemoet te komen aan de 

pluriformiteit van onze gemeente, dit met respect voor elkaar. 
18. De thema’s die in de Kindernevendienst, jeugdclubs en catechese aan de orde zijn, waar 

mogelijk ook in de eredienst gebruiken, voor zoveel mogelijk herkenning en eenheid. 
19. Zoeken naar meer samenwerking met Boven-Hardinxveld en Sliedrecht, m.b.t. Vorming en 

Toerusting. 
20. Een plan maken voor gerichte Bijbelstudie en geestelijke vorming. 

 
4.3 Pastoraat 
 
Algemeen 
De gemeente is verdeeld in vier secties, die zich met name richten op de pastorale en diaconale zorg in de 
betreffende sectie. Door het omzien naar elkaar vanuit de Bijbelse opdracht mogen de predikant samen met 
de ambtsdragers, ondersteund door de mensen uit hun sectie, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
gestalte geven aan de pastorale en diaconale zorg. 

 
Aandachtspunten 
De huidige structuur biedt ruimte voor de predikant, de ouderlingen en pastoraal bezoekers, om binnen 
kaders zelf invulling te geven aan het pastoraat, daarbij ondersteund door de sectieteams. Pastoraat is een 
opdracht voor de hele gemeente. Dat betekent dat we gemeenteleden stimuleren om naar elkaar om te zien. 

 
Beleidsvoornemens 

21. In de beleidsperiode zullen de groot huisbezoeken worden gecontinueerd naast de persoonlijke 
huisbezoeken. 

22. Vanuit de secties meer aandacht geven aan jongvolwassenen tussen 18 en 40 jaar. Deze groep 
nadrukkelijk uitnodigen voor groot huisbezoek. 

23. Betere begeleiding geven aan zittende pastoraal bezoekers en ouderlingen. Voorlichting verbeteren 
aan nieuw te benoemen ouderlingen en pastoraal bezoekers. Gemeenteleden gericht uitnodigen voor 
een cursus pastoraat, waarbij de predikant een actieve rol kan spelen. 

24. De secties vergaderen minimaal 4 x per seizoen, terwijl er 1 x per seizoen een gezamenlijke 
vergadering is van alle ouderlingen en pastoraal bezoekers.  
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25. Communicatie tussen de secties onderling verbeteren, om elkaar op de hoogte te houden. Korte 
lijnen en aandacht voor snel reageren zijn daarbij van groot belang. 

26. Zoeken naar mogelijkheden om gemeenteleden die geen bezoek of anderszins contact wensen, op 
een ongedwongen wijze te benaderen. Hier wordt hoge prioriteit aan gegeven.  

27. Zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij diverse werkzaamheden. O.a. mede daardoor kun je ze 
bij de kerk betrokken laten zijn. 

28. Jongeren nadrukkelijk bij het pastoraat betrekken en medeverantwoordelijkheid geven door hen een 
ervaren ouderling toe te wijzen als begeleider. 

 
4.4 Diaconaat 
 
Algemeen 
Het College van Diakenen (de diaconie) heeft als taak het realiseren van de praktische zorg voor en de 
ondersteuning van de leden van de eigen gemeente, de mensen in haar omgeving en mensen elders in de 
wereld. 
De diaconie geeft daaraan praktische uitvoering door onder andere: 

- het verlenen van financiële bijstand aan leden van de eigen gemeente, in die situaties dat de 
ondersteuning door de overheid niet meer toereikend is. Voor mensen in de omgeving wordt dit 
gerealiseerd door deelname in het Sociaal Diaconaal Noodfonds; 

- het verlenen van praktische ondersteuning van leden van de eigen gemeente indien die 
ondersteuning niet anderszins geregeld kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning 
in perioden van ziekte enz.; 

- het organiseren van sociale activiteiten voor de senioren van de eigen gemeente; 
- het bestemmen van de opbrengst van Heilig Avondmaal -collecten voor organisaties die in 

Nederland en daarbuiten diaconale initiatieven ontplooien. 
 

Aandachtspunten 
Eind 2012 heeft de diaconie een bijeenkomst ‘diaconaat op de kaart’ gehouden onder begeleiding van een 
gemeenteadviseur van de PKN. Uit die bijeenkomst is naar voren gekomen dat de diaconie de komende 
jaren meer aandacht wil geven aan mantelzorgers, eenzamen en werklozen. Deze groepen zijn 
geïdentificeerd als groepen die in de huidige geïndividualiseerde samenleving regelmatig in de knel komen. 
Het in contact komen met die groepen wordt bemoeilijkt door het feit dat zij zelf doorgaans erg 
terughoudend zijn bij het kenbaar maken van de situatie waarin zij verkeren. Verder zullen de 
ontwikkelingen rond (de versobering van) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) er naar 
verwachting toe leiden dat ook andere groepen binnen onze gemeente (en daarbuiten) de komende jaren 
meer aandacht zullen vragen. 
 
 
Beleidsvoornemens 

29. Voortzetten van de huidige activiteiten met een jaarlijkse evaluatie van de activiteiten. 
30. Opsporen van en in contact proberen te komen met gemeenteleden die hulp behoeven. In het 

bijzonder mantelzorgers en eenzamen. Dit met behulp van signalen van de overige ambtsdragers, de 
pastoraal medewerkers en de overige gemeenteleden. 

31. Volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen die er mogelijk toe leiden dat er nieuwe zorgvragen 
/ knelsituaties bij gemeenteleden ontstaan. 

 
4.5 Missionaire werkgroep 
 
Algemeen  
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Door evangelisatie willen we de liefde van God en Zijn Zoon Jezus uitdragen, aansluitend bij de taal van de 
huidige maatschappij. De missionaire werkgroep richt zich vooral op het organiseren van activiteiten met 
een evangeliserend karakter en (dit wil zij doen door het organiseren van) laagdrempelige activiteiten. Zij 
richt zich in haar activiteiten op zowel de mensen die God kennen als op hen die Hem nog niet kennen of 
Hem niet meer willen erkennen.  
  
Aandachtspunten   
Evangeliseren is een manier van leven. Dit maakt dat binnen de kerk, alle activiteiten een raakvlak hebben 
met evangelisatie. Hierin liggen kansen om samen met andere commissies en werkgroepen het missionair 
gemeente zijn vorm te geven. Goede communicatie en afstemming met andere commissies en werkgroepen 
is daarbij belangrijk. Activiteiten worden op verschillende niveaus aangeboden. Uitgangspunt is daarbij dat 
er mensen kennismaken met of kunnen meedoen met de geloofsgemeenschap. Dit wil de missionaire 
werkgroep bereiken door het organiseren van een openluchtdienst, de kerstnachtdienst, de soos, bulletinbord 
en een open kerkdienst. 
 
Beleidsvoornemens  

32. Voorzetting van de huidige activiteiten.  
33. Bezinning binnen de missionaire werkgroep, hoe ze behulpzaam kan zijn, bij het bewust maken van 

de missionaire gedachte binnen andere werkgroepen en bij gemeenteleden.  
34. Met behulp van de 30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente nieuwe manieren ontdekken 

om praktische invulling te geven aan een missionaire gemeente zijn. Hierbij kan gedacht worden aan 
manieren vinden om mensen die niet of minder betrokken zijn bij onze kerk/gemeente deel te laten 
nemen aan activiteiten; Activiteiten van de gemeente: open naar iedereen. 

 
4.6 Jeugd en jongeren 
 
Algemeen  
De uitvoering van het jeugdbeleid vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad, waarin de 
kerkenraad is vertegenwoordigd door de twee jeugdouderlingen.  
De beide jeugdouderlingen verzorgen het pastoraat onder de jeugd. Het streven is om hierbij ook hen die niet 
aan een van de kerkelijke activiteiten deelnemen, niet uit het oog te verliezen, maar nauwer bij onze 
kerkelijke gemeente te betrekken.  Ook de groep jongeren en jong-volwassenen, die tussen de 25 en de 45 
ligt valt onder de aandacht van de jeugdouderlingen,  deze groep noemen we “de tussengeneratie”. Menig 
kerklid uit deze groep,  komt niet meer regelmatig naar de kerk en de kerkelijke activiteiten. Middels 
onderzoek onder deze leden van de groep, hopen de jeugdouderlingen deze groep weer te motiveren om deel 
te nemen aan de kerkgang en de kerkelijke activiteiten. Dit is een speerpunt in 2014. 
Het doel van de jeugdraad is het begeleiden van de jeugdgroepen en het coördineren van hun activiteiten. In 
de jeugdraad zijn alle jeugdverenigingen vertegenwoordigd. De jeugdraad versterkt de saamhorigheid onder 
de jeugd en ondersteunt de jeugdleiding.  
De kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar wordt tijdens de ochtenddiensten op zondag gehouden, hiervoor 
wordt het jeugdgebouw gebruikt. De kindernevendienst is voor kinderen van de basisschoolleeftijd en wordt 
gehouden tijdens de ochtenddienst. De kinderen gaan voor de preek naar een nevenruimte waar ze op hun 
eigen niveau het evangelie horen. Zowel de kinderoppas als de nevendienst vallen direct onder de 
verantwoording van de kerkenraad.  
 
Aandachtspunten  
Binnen onze gemeente willen we jongeren in hun eigen taal en op een eigen wijze bekend maken met de 
boodschap van Jezus Christus. Jongeren bieden we binnen onze geloofsgemeenschap daarvoor een veilige 
plek, waar ze zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen stimuleren. Een eigen plek waar ze hun geloof 
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kunnen delen. We nemen hen daarbij serieus en betrekken ze waar mogelijk bij onze kerkelijke 
gemeenschap zodat ze ervaren dat ze deel zijn van onze kerk. We willen de jongeren graag ondersteuning 
bieden in hun groei tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassen christenen.  Ook jongeren die buiten 
onze bestaande gemeenschap vallen, zijn altijd welkom in onze jongeren groepen. We willen de 
jeugd/jongeren daarom zelf betrekken bij het jeugd- en jongerenwerk en bij de uitwerking van de 
beleidsvoornemens.  
 
Beleidsvoornemens  

35. De betrokkenheid van de gemeente bij de leef- en belevingswereld van haar jongeren (15 t/m 25 
jaar), als volwassenen (25 t/m 45 jaar) versterken en voluit aandacht geven aan de vragen die zij 
stellen.  

36. Bevorderen van de samenspraak en samenspel tussen jongeren en ouderen van de gemeente en de 
openheid bevorderen voor nieuwe geluiden en kritiek.  

37. De jongeren uitdagen om hun persoonlijke, eigentijdse en creatieve verdieping van hun christen-  
zijn te beleven, vanuit henzelf met de gemeente en andere mensen van de wereld.  

38. Het samenbrengen stimuleren van jongeren in activiteiten zoals clubs, catechisatie en kampen. 
39. Onderzoeken wat de “tussengeneratie” jongeren/ouderen kan motiveren om weer deel te nemen aan 

de kerkgang en de kerkelijke activiteiten. 
40. De jongeren de ruimte en de middelen geven om gebruik te maken van methoden en materialen  

die de jeugd (zowel binnen als buiten de kerk) aanspreken. 
 
4.7 Beheer 
 
Algemeen 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden, waarvan er drie ouderling zijn en als gevolg daarvan 
lid zijn van de kerkenraad. De leden van het college worden voor vier jaar benoemd en kunnen eenmaal voor 
zo’n periode worden herbenoemd. 
In de Kerkorde zijn regels opgenomen over de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
waarbij onder andere bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van het college zijn genoemd. De 
hoofdlijn is dat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden bij de kerkenraad berust, hetgeen 
vorm krijgt in het vaststellen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening en dat de kerkenraad de 
aangelegenheden van niet- diaconale aard toevertrouwt aan het college van kerkrentmeesters. Dat betekent 
dat de verantwoordelijkheid en het aansturen van het beheer bij het college ligt, met uiteraard de kerkenraad 
als eindverantwoordelijke. Rekening dient te worden gehouden met het door de kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan en begroting. 
De term vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt gebruikt voor al de zaken die moeten worden beheerd 
(naast geld en goederen, ook bijvoorbeeld het archief, ledenadministratie en verzekeringen). 
 
Aandachtspunten 
Uitgangspunt is gezond financieel beheer met jaarlijks een sluitende begroting.  
Het onderhoud wordt waar mogelijk door een vast technisch onderhoudsteam verricht. 
Voor groot onderhoud en renovatie is een meer jaren onderhoudsplan opgesteld, welke elk jaar wordt 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Het CvK informeert kerkenraad en gemeente over financiën en activiteiten. 
Via de ingestelde CKC (Commissie Kerkrentmeesters Contact) wordt contact met andere kerken ontwikkeld. 
. 
Beleidsvoornemens 

41. De komende periode wordt aandacht geschonken aan de verbetering van het geluid. 
42. Na vervanging van oude vorm van kerktelefoon door het volgen van kerkdiensten via internet, zal 

aandacht worden geschonken aan de verbetering van de kwaliteit van het geluid. Dit alles zal wel op 
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een financieel verantwoorde wijze geschieden en in fasen worden gerealiseerd. 
43. In deze tijd van teruglopend ledental en dalende inkomsten zal uiteraard ook kritisch worden 

gekeken naar de uitgaven.  
44. Om de teruglopende inkomsten enigszins op te vangen zal getracht worden andere 

inkomstenbronnen aan te wenden. Allereerst zal worden gestart met het werven van adverteerders 
om een advertentie te plaatsen in contactblad en jaarboekje, dit volgens vooraf vastgestelde regels. 

 
4.8 Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
Aangezien de ZWO-commissie in 2012 een nieuwe start heeft gemaakt is er op dat moment een beleidsplan 
opgesteld dat geldt tot en met 2015. Dit plan is integraal opgenomen in het totaal plan van onze gemeente, 
zoals dit nu voorligt. 
 
Algemeen 
Kerk in Actie heeft contacten met christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt. 
Kernwoorden daarbij zijn: geloven, helpen, bouwen. 
Geloven in God die bevrijdt. Helpen om mensen tot hun recht te laten komen. Bouwen aan een wereld die 
voor iedereen leefbaar is. 
De ZWO-commissie wil de kerntaken van Zending, Werelddiaconaat  en Ontwikkelingssamenwerking 
ondersteunen, zoals onderstaand verwoord in Missie en Doelstelling: 
  Zien, Bewogen worden en In beweging komen 
 
Meer oog hebben voor de behoeften en noden in de wereld.  
Het zien, bewogen worden en in beweging te komen en inzet te geven voor medemensen in nood is onze 
missie. Waar helpen ook delen is en ontvangen en waarbij rondom Zending en Ontwikkelingssamenwerking 
de relatie veel meer gebaseerd wordt op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Als partners willen we zo een 
vriendschapsband opbouwen, waarbij we van elkaar kunnen leren om zo “samen met alle heiligen” de 
lengte, diepte, breedte en hoogte van de liefde van Christus te kunnen bevatten ( Efeze 3 : 18-19 ). 
 
Het ondersteunen op de terreinen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Door middel van informatie proberen gemeenteleden meer bewust te maken van de situatie in de wereld van 
vandaag. Te motiveren en stimuleren tot (meer)inzet voor medemensen in nood, in de wereld en dichtbij, 
zowel materieel als geestelijk. 
De kerkelijke gemeente van jong tot oud betrekken bij de ZWO projecten. 
 
Aansluiting en ondersteuning wordt gevonden binnen de classicale ZWO commissie gericht op de projecten 
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam Kerk in Actie. De deelnemende kerken zijn: 
Alblasserdam, Boven-Hardinxveld, Molenaarsgraaf-Brandwijk, Neder-Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-
Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht. Bovendien worden vanuit de plaatselijke kerk zelf keuzen gemaakt in 
het ondersteunen van PKN projecten onder de naam “Kerk-in-Actie”. 
 
Aandachtspunten 
Ondersteuning wordt door de plaatselijke kerk gegeven aan de PKN projecten, Kerk in Actie bij het 
uitvoeren van hun kerntaken: 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
 
Zending brengt mensen wereldwijd in aanraking met de bevrijdende kracht van het evangelie. Dat wordt 
gerealiseerd door het steunen van lokale kerken in het buitenland, door het steunen van hun evangelisatie-
werk, hun theologische opleidingen, hun onderwijs en hun jeugdwerk. Het krijgt ook vorm door het 
stimuleren van de dialoog tussen christenen en anders gelovigen. 
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Werelddiaconaat is het solidair zijn met mensen wereldwijd die lijden onder onrecht, armoede en geweld 
(ook natuurgeweld). Het gaat om het bieden van noodhulp en het in samenwerking met lokale organisaties 
verzorgen van projecten op het gebied van wederopbouw, gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs 
en landbouw.  
Het betreft ook het verbeteren van de positie van kinderen in de knel en van vrouwen, het bevorderen van de 
naleving van de mensenrechten en het stimuleren van initiatieven om bevolkingsgroepen met elkaar te 
verzoenen. Het is ook het opzetten van duurzame projecten om de gevolgen van de klimaatverandering – die 
de derde wereld onevenredig zwaar treft - te beperken en op te vangen. 
 
Ontwikkelingssamenwerking is erop gericht om de levensstandaard van onze naasten in de derde wereld 
structureel te verbeteren. Daarbij moeten de oorzaken worden aangepakt die armoede en onrechtvaardige 
structuren en milieuverslechtering in stand houden. 
 
Beleidsvoornemens 
De  ZWO commissie heeft de volgende taken: 

45. het met elkaar nadenken over het doel, de inhoud en de vormgeving van de ZWO activiteiten in de 
kerkelijke gemeente Neder-Hardinxveld - Giessendam; 

46. het steunen en inspireren van elkaar; 
47. het met elkaar kennis delen en informatie uitwisselen; 
48. het inventariseren en keuzen maken van projecten, waarbij wordt ingestoken in de PKN, Kerk in 

Actie-projecten; 
49. het verdelen van taken en het op elkaar afstemmen van de werkzaamheden; 
50. het ontplooien van en bekendheid geven aan activiteiten op het gebied  van vorming en toerusting; 
51. het samen organiseren van manifestaties, projecten, acties en dergelijke; 
52. het verkrijgen van financiële middelen door middel van collectes voor Werelddiaconaat en overige 

ZWO projecten, vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, opbrengst offerblokken, verkoop derde 
wereld-producten etc., activiteiten door de jeugd en overige gemeenteleden, e.d. 

 
5. TOT SLOT  
 
Onze bede: 
Laat Heer de woorden in dit beleidsplan geschreven ons inspireren, om als Uw gemeente te bouwen aan Uw 
stad van vrede, de nieuwe schepping, waar Gij ons licht zijt, alles in allen. Geef ons als uw gemeente de 
wijsheid en kracht deze beleidsvoornemens vanuit het evangelie om te zetten in daden, die ons mogen 
voeden in ons geloof in U. Laat ons daarbij een krachtige uitnodigende gemeente zijn, inspireer ons daartoe, 
laat ons omzien naar elkaar. Draag ons in Uw Liefde, voed ons met Uw Woord, inspireer ons door Uw 
Geest. Zo bidden wij tot U, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons Uw onmisbare Zegen bij de uitvoering 
van dit beleidsplan. Amen. 
  
 

 
 


