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Voorwoord 

Ontstaan beleidsplan 

Door de kerkorde wordt voorgeschreven om als plaatselijke wijkgemeente(n) een beleidsplan op te stellen. 

De kerkenraden van de hervormde wijkgemeenten 1 en 2 hebben tijdens diverse vergaderingen gesprekken gevoerd, 

die hebben geleid tot het beleidsplan dat nu voor u ligt. 

Wat is een beleidsplan? 

Een beleidsplan regelt de gang van zaken van onze twee wijkgemeenten specifiek, terwijl de landelijke kerkorde en 

de bijbehorende ordinanties onverkort blijven functioneren, mits deze in overeenstemming zijn met de Bijbel en de 

belijdenisgeschriften. 

Daarnaast is in een beleidsplan beschreven hoe doelgericht gewerkt kan worden aan de opbouw, het leven en 

werken van en in de gemeente voor de komende jaren. 

Wij schrijven dit in het volle besef en de verwachting dat dankzij de trouw en de liefde van onze God er nog steeds 

een Gemeente in Bodegraven is. 

Het is Zíjn Gemeente, die Híj vergadert, beschermt en onderhoudt (Zondag 21). 

Dit doet Hij door zijn Woord en Geest. 

Deze Gemeente is geroepen uit de wereld en wordt weer gezonden in de wereld met een missionaire en diaconale 

opdracht tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

Voor wie is dit beleidsplan bedoeld? 

Het beleidsplan is in de eerste plaats bedoeld voor de beide wijkgemeenten en in het bijzonder voor hun kerkenraden, 

als richtinggevend document om vanuit de vastgestelde visie, missie en identiteit te komen tot beleid voor de 

komende periode. 

Het geeft ook een beeld van de verschillende facetten in een gemeente. 

Daarnaast is er een werkplan (zie bijlage) bijgevoegd met concrete actiepunten, die worden behandeld en verwerkt in 

het beleidsplan.  

Toekomst 

Dit plan omvat een periode van acht jaar. 

Jaarlijks kan dit beleidsplan, indien nodig en in overleg met en na vaststelling door de beide kerkenraden, worden 

geactualiseerd. 

De kerkenraden beseffen, dat we leven vanuit het geloof in de Drie-enige God en dat wij als mensen afhankelijk zijn 

van onze God en Vader, die zich door Zijn Zoon Jezus Christus bekend heeft gemaakt. 

We bidden om de leiding van de Heilige Geest en voor zegen op het werk dat wacht. 

Psalm 127 vers 1 zegt het zo: ''Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.'' 

Bodegraven, augustus 2014 

 

De gezamenlijke kerkenraden van wijkgemeenten 1 en 2 van de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug 



Beleidsplan Hervormde Wijkgemeenten Bodegraven-Nieuwerbrug 

 

6 

Begrippenlijst / afkortingen 

AK Algemene Kerkenraad. 

Ambtsdrager Predikant, Ouderling en Diaken. 

Censura morum Mogelijkheid tot inbrengen bezwaren tot deelname aan het Heilig Avondmaal. 

Consistorievergadering Vergadering van predikant, ouderlingen en bezoekbroeders. 

CPZ Commissie Psycho-pastorale Zorg. 

CvK College van Kerkrentmeesters. 

Diaconie College van Diakenen. 

Eredienst Officiële kerkdienst, waarin een bevoegde voorganger voorgaat en ook de andere ambten vertegenwoordigd 

zijn. Een eredienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

GB Gereformeerde Bond. 

HD Hervormde Diaconie. 

HGBN Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug. 

HK Hervormde Kerkrentmeesters. 

HSV Herziene Statenvertaling. 

KO Kerkorde. 

KodB Kom over de brug-diensten Nieuwerbrug. 

Ministerie College van wijkgemeentepredikanten. 

Moderamen Dagelijks bestuur wijkgemeentekerkenraden. 

PGB Protestantse Gemeente Bodegraven. 

PKN Protestantse Kerk Nederland. 

PR Plaatselijke Regeling. Door de AK opgestelde regeling voor de individuele kerkenraden. 

Samenkomst Samenkomst van de gemeente waarin naast de predikant of kerkelijk werker met preekbevoegdheid ook 

anderen kunnen voorgaan. Een samenkomst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

Ambtelijke vertegenwoordiging is niet noodzakelijk. 

Werkplan Het in bijlage 13.01 opgenomen werkplan en de uitwerking daarvan. 

WvKH Wijkgemeenteraad van Kerkrentmeesters Hervormd. 

 



1. Inleiding, opbouw en werkwijze 

Het Beleidsplan van de Hervormde Wijkgemeenten Bodegraven-Nieuwerbrug is opgesteld binnen de kaders van de 

Kerkorde en de daarbij behorende Ordinanties en de Plaatselijke Regeling. 

Het reeds ontwikkelde beleid is vastgelegd in de omschrijving van de bestaande situatie. Beleidsvoornemens voor de 

komende jaren zijn, indien deze breder zijn dan de handhaving van het bestaande beleid, opgenomen per paragraaf 

en duidelijk gemarkeerd. Concrete beleidsvoornemens worden verzameld in het werkplan. 

Het werkplan wordt jaarlijks geactualiseerd en de realisatie ervan wordt bewaakt in de kerkenraadsvergaderingen. 

Het opstellen van het beleidsplan is geen eenmalig gebeuren. Het is een dynamisch plan, waarmee op verschillende 

fronten gewerkt dient te worden. Het plan omvat het beleid voor de komende acht jaren en kan elk jaar, indien nodig 

en na overleg tussen – en akkoord van beide kerkenraden, worden gewijzigd en / of aangevuld. 
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2. De Protestante Gemeente Bodegraven (PGB) 

2.01. Algemeen 

In 2004 heeft de Nederlandse Hervormde Kerk zich voortgezet in een groter verband: de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN). De samenvoeging met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk is 

sindsdien een feit. Sinds 1 januari 2012 vormt de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug (HGBN) samen 

met de Emmaüsgemeente de Protestantse Gemeente Bodegraven (PGB). 

De Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug wordt gevormd door de wijkgemeenten 1 en 2. Beide 

deelgemeenten (de wijkgemeenten 1 en 2) bestrijken het gehele Bodegraafse en Nieuwerbrugse grondgebied. 

De Protestantse gemeente Emmaüs wordt gevormd door de voormalige Evangelisch Lutherse Gemeente, de 

voormalige Gereformeerde Kerk en de voormalige Hervormde Wijkgemeente 3. Deze Emmaüs-gemeente bestrijkt 

alleen het gehele grondgebied van Bodegraven 

2.02. Algemene Kerkenraad 

De volgende alinea is overgenomen uit het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, versie 20 april 2013 (zie 

bijlage): 

 “De rol van de Algemene Kerkenraad is een niet gangbare. Bij vele protestante gemeenten is de Algemene 

Kerkenraad het orgaan bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt. Binnen de Protestantse Gemeente Bodegraven is dat 

op bepaalde vlakken ook het geval, maar die rol is faciliterend. De Algemene Kerkenraad zal zeer zwaarwegende 

argumenten moeten inbrengen om sturend te kunnen opereren. Basis voor de gekozen organisatiestructuur ligt in het 

GCV rapport, waarin de afspraken zijn vastgelegd, die zijn gemaakt in de voorafgaande jaren m.b.t. de vorming van 

de Protestantse Gemeente Bodegraven.” 
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3. De Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug 

(HGBN) 

3.01. Algemeen 

De Hervormde Gemeente te Bodegraven-Nieuwerbrug behoort tot de Classis Alphen aan den Rijn. 

3.02. Uitgangspunten: onze visie, missie en identiteit 

• Visie: (wie of wat we willen zijn – Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst) 

Het eren van de Drie-enige God en beelddragers zijn van Jezus Christus. 

• Missie: (een beknopte en krachtige omschrijving van de kernopdracht) 

Wij belijden dat wij Gemeente van Jezus Christus zijn. Dit komt tot uiting in het feit dat wij geloven in de Drie-enige 

God: God als onze Vader erkennen, geloven in Jezus Christus en Zijn volbrachte werk en ons laten leiden door de 

Heilige Geest. Het gaat erom, dat mensen zich door middel van geloof en bekering gevonden mogen weten door 

de Middelaar Jezus Christus, met Hem en aan elkaar verbonden blijven en door Hem in de wereld gezonden 

worden als Zijn getuigen. 

• Gevonden worden door Jezus Christus 

Dit vraagt om een Bijbelse verkondiging van Jezus’ opzoekende Liefde en van Zijn offer aan het kruis tot 

verzoening voor verloren mensen en dat alles uit genade. 

• Verbonden worden met en door Jezus Christus 

In Christus zijn wij als Gemeente met Hem verbonden en hierdoor ook aan elkaar. Dit is een genadegave en 

vraagt om een dienende levenshouding, met de ons geschonken gaven en talenten. Het betekent ook volharden 

en groeien in het geloof waarbij Woord en Sacrament centraal staan. 

• Gezonden worden door Jezus Christus 

Vraagt om een levenswijze, die maakt dat wij “leesbare brieven van Jezus Christus” zijn. 

Hierdoor weten wij ons de wereld in gezonden, om zo van Christus te getuigen. 

• Identiteit: (de kenmerken en omstandigheden van de Hervormde wijkgemeenten (HGBN) 

De Hervormde wijkgemeenten 1 en 2 van de Protestantse Gemeente Bodegraven hebben de Hervormd-

Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hierin staat de verzoening alleen door 

Christus verworven en het geloof door de Geest, alleen uit genade geschonken, centraal. Deze is gegrond op de 

Heilige Schrift en de Belijdenisgeschriften, zoals verwoord in de drie oecumenische symbolen (de geloofsbelijdenis 

van Athanasius, de geloofsbelijdenis van Nicea en de Apostolische geloofsbelijdenis) en de drie formulieren van 

enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis). 

Predikanten, kerkenraadsleden, belijdende leden en dooplidmaten moeten tevens uitspreken zich gebonden te 

weten aan Gods Woord en de Belijdenisgeschriften van de Gereformeerde traditie. In het kader van het Samen op 

Weg-proces is destijds door onze gemeente het Convenant van Alblasserdam ondertekend. Dit Convenant geeft 

een duidelijke weergave van de situatie, hoe we als Hervormde Gemeente in de PKN willen staan. Deze 

ondertekening blijft van kracht. 

3.03. Profiel predikant 

De predikant dient te passen binnen de in de vorige paragraaf omschreven signatuur van de HGBN. Hij zal tevens 

bereid moeten zijn tot samenwerking binnen de structuur van onze gemeenten en dient zich te kunnen vinden in het in 

dit plan geformuleerde beleid. De aan de predikant geschonken gaven en talenten dienen door de gemeente voluit 

benut en gestimuleerd te worden. Zie verder 11.18 Profielschets predikant 

3.04. Grenzen 

De grenzen van de HGBN worden nader omschreven in de Plaatselijke Regeling (14.14 -5). 

3.05. Kerkenraad en moderamen 

De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen. In zijn dienende en leidende taak binnen de 

wijkgemeente gaat de kerkenraad zowel over geestelijke als over bestuurlijke zaken. Zie verder de kerkorde voor een 

opsomming van taken, die aan de ambten zijn toevertrouwd. 
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3.06. Taken van de kerkenraden: 

• Zorg voor de Woordverkondiging, het pastoraat in en het onderricht van de wijkgemeente. 

• Opzicht over de wijkgemeente. 

• Leiding geven aan de opbouw van de wijkgemeente. 

• Zorg voor de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in wijkgemeente en wereld. 

• Zorg voor de stoffelijke belangen van de wijkgemeente. 

• Het bevorderen van de plaatselijke oecumene. 

3.07. Samenstelling kerkenraden en moderamina: 

De twee wijkkerkenraden bestaan op dit moment (maart 2014) elk uit plm. 25 mannelijke, belijdende leden: de 

predikant, 11-12 ouderlingen, 3 jeugdouderlingen, 1 evangelisatie-ouderling, 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 5 

diakenen, 1 ouderling externe zaken en 1 ouderling interne zaken. 

Het moderamen van elke kerkenraad bestaat uit 6 leden: de predikant en 5 andere ambtsdragers, waarbij er een 

evenredige vertegenwoordiging dient te zijn van de soorten ambten. 

Het voorzitterschap wordt in overleg binnen de kerkenraad en het moderamen bepaald. 

3.08. Verkiezingen 

Eens in de zes jaar kan door de lidmaten van de wijkgemeente worden beslist welke procedure van verkiezing tot 

ambtsdrager wordt gevolgd (zie Kerkorde). Momenteel werkt wijkgemeente 1 met de kieslijstmethode en 

wijkgemeente 2 met de dubbeltallenmethode. 

Bij de kandidaatstelling gaat de aandacht uit naar een belijdend gemeentelid, die minimaal twee jaar is ingeschreven 

in de desbetreffende hervormde wijkgemeente. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen duurt vier jaar. Ze zijn 

voor twee opvolgende termijnen herkiesbaar. De kerkenraden stellen het rooster van aftreden vast. 

3.09. Kerkenraadsvergadering 

De wijkkerkenraden vergaderen circa 10 maal per jaar, conform de plaatselijke regeling. De vergaderingen worden 

door de moderamina zowel afzonderlijk als gezamenlijk voorbereid. Belangrijke agendapunten worden op schrift gezet 

om vooraf te bestuderen en zich hierover een mening te kunnen vormen. Een week voor de vergadering ontvangen 

de kerkenraadsleden alle stukken per e-mail. 

Het moderamen leidt de vergaderingen van de kerkenraad, voert de besluiten uit en kan spoedeisende zaken 

zelfstandig afhandelen. Eén van de ambtsdragers of een ander daartoe aangewezen persoon verzorgt de notulen van 

de kerkenraadsvergadering onder verantwoordelijkheid van het moderamen. In de eerstvolgende 

kerkenraadsvergadering worden de notulen na behandeling – tekstueel en inhoudelijk – vastgesteld en ondertekend 

door de voorzitter en de scriba. 

De vergaderingen worden geopend met gebed, gezamenlijk zingen en schriftlezing. Na de opening wordt door de 

predikant of bij toerbeurt van een kerkenraadslid de Bijbelstudie verzorgd. Daarna wordt het behandelde 

Schriftgedeelte plenair of in groepjes besproken. Zo mogelijk wordt vooraf via de agenda het te bespreken gedeelte 

uit de Bijbel kenbaar gemaakt, zodat het kan worden bestudeerd door de deelnemers. 

Besluiten worden genomen naar aanleiding van geagendeerde punten. 

Besluiten worden als zodanig kenbaar gemaakt in de notulen en per jaar verzameld op een besluitenlijst. 

De afzonderlijke besluitenlijsten moeten eens per jaar door de beide kerkenraden tot gezamenlijk beleid geaccordeerd 

worden en als zodanig worden verwerkt in het beleidsplan. 

Vóór aanvang van de vergadering (wijkgemeente 1) of in de pauze (wijkgemeente 2) is er gelegenheid tot het 

schriftelijk indienen van punten voor de rondvraag. 

3.10. Consistorievergadering 

De consistorievergadering van een wijkgemeente bestaat uit de predikant, de ouderlingen en hun bezoekbroeders. Er 

zijn ca. twee consistorievergaderingen per jaar. Het belangrijkste onderwerp is de voortgang en kwaliteit van het 

pastorale werk in de wijkgemeenten en onder de jongeren van de Gemeente. Ook kunnen bijzondere onderwerpen 

inzake het pastoraat behandeld worden. Indien er aanleiding voor is, zal de diaconie en bijvoorbeeld de Commissie 

Psycho-pastorale Zorg (CPZ) hierbij betrokken kunnen worden. 
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3.11. Beroeping predikant 

De verkiezing van een predikant geschiedt door de kerkenraad van de betreffende wijkgemeente. Deze stelt een 

beroepingscommissie samen. Aanbevelingen vanuit de wijkgemeente voor kandidaatsstelling van te beroepen 

predikanten kunnen schriftelijk en ondertekend bij de scriba ingediend worden. De kerkenraad stelt zelf de 

kandidaatsstelling vast. In vacaturetijd dient de kerkenraad zich van een consulent of een interim-predikant te 

voorzien. Zie verder 11.08 voor een profielschets en 11.09 voor de beroepingsprocedure 

3.12. De Heilige Doop 

De jonge kinderen van de gelovigen behoren als erfgenamen van het rijk van God en van Zijn verbond gedoopt te 

worden. In voorkomende gevallen worden ook volwassenen gedoopt, nadat er openbare belijdenis van het geloof is 

afgelegd. 

De bediening van de Heilige Doop vindt in de regel plaats eens in de zes weken. De doopouders doen hiervoor 

aangifte bij de scriba van de desbetreffende wijkgemeente. Dan worden onder meer de benodigde administratieve 

gegevens opgenomen. 

Zo spoedig mogelijk daarna neemt de predikant en / of de wijkouderling contact op met de doopouders om een 

afspraak voor het doopgesprek te maken. 

Ter voorbereiding op de doopdienst is het doopgesprek met gezamenlijke ouders, predikant en wijkouderling. Tijdens 

dit gesprek wordt gevraagd naar de motivatie van de doopouders en wordt de praktische gang van zaken tijdens de 

doopdienst besproken. Indien gewenst kan ook de ouderling van dienst aan het doopgesprek deelnemen. 

Wij willen geen belemmeringen tot dopen opwerpen, tenzij het doopechtpaar niet kan instemmen met de vragen van 

het doopformulier of hun levenswandel daar niet mee in overeenstemming is. In die situaties zullen extra pastorale 

gesprekken moeten plaatsvinden om zo mogelijk de belemmeringen weg te nemen. 

De doopvragen worden gesteld aan zowel de doopouders die dooplid zijn, als aan hen die belijdend lid zijn van de 

Hervormde Gemeente. Indien een van de ouders niet meelevend en/of geen dooplid is, wordt gevraagd de ander in 

de christelijke opvoeding te ondersteunen. 

In een doopdienst met dopelingen uit beide wijkgemeenten doen ambtsdragers uit beide wijkgemeenten dienst. 

Na afloop van de doopdienst wordt de doopkaart aan de ouders overhandigd. De wijkouderling bezoekt de 

doopouders z.s.m. na de doopdienst om deze met hen te evalueren en een geluidsopname van de dienst te 

overhandigen. 

Zie ook 4.03 

3.13. Het Heilig Avondmaal en Censura morum 

In gehoorzaamheid aan de instelling door onze Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, viert Zijn Gemeente het Heilig 

Avondmaal. Dit doet zij tot versterking van het persoonlijk geloof en tot geestelijke opbouw van de Gemeente. 

Voor wijkgemeente 1 geldt dat tijdens de Voorbereidings- en Avondmaalsdiensten drie keer hetzelfde team van 

ouderlingen en diakenen dienst heeft. 

Het Heilig Avondmaal is toegankelijk voor belijdende leden van onze wijkgemeenten. Er mogen in principe ook 

Christus-belijdende leden uit andere Gemeenten of kerken aangaan. 

Op maandagavond voor de Avondmaalsdienst vindt Censura morum plaats, waarbij vanuit iedere kerkenraad een 

ouderling aanwezig is. Hierbij krijgt een gemeentelid de gelegenheid tegen de handel en wandel van andere 

gemeenteleden, die hem of haar (als bezwaarmakende) weerhouden om deel te nemen, iets in te brengen. Alvorens 

de kerkenraad een ingebracht bezwaar behandelt, moet de indiener hiervan eerst met het betrokken gemeentelid 

hebben gesproken, c.q. pogingen tot verzoening hebben ondernomen. Dit conform Mattheüs 18: 15 t/m 17. 

Zie ook 4.02 

3.14. Openbare Belijdenis van het Geloof 

Het doen van Openbare Belijdenis van het Geloof is een oprecht antwoord geven aan de Heere God m.b.t. het 

Verbond dat Hij bij de Heilige Doop met ons is aangegaan. 

Aan het doen van Openbare Belijdenis van het Geloof gaat een periode van toerusting vooraf in de vorm van 

belijdeniscatechisatie. Bovendien is er, voorafgaande aan de belijdenisdienst, een aannemingsavond met degenen, 

die belijdenis willen doen. Hierbij is de predikant met een delegatie van de kerkenraad aanwezig. Deze avond staat in 

het teken van het met elkaar voeren van een open geloofsgesprek en een terugblik op de voorafgaande 

belijdeniscatechisatie. 



Beleidsplan Hervormde Wijkgemeenten Bodegraven-Nieuwerbrug 

 

12 

De nieuwe lidmaten worden nog eens op het ambt aller gelovigen gewezen en zo veel mogelijk bij het kerkelijke werk 

ingeschakeld. De nieuwe lidmaten ontvangen toegang tot het Heilig Avondmaal. 

In een belijdenisdienst met belijdeniscatechisanten uit beide wijkgemeenten doen ambtsdragers uit beide 

wijkgemeenten dienst. 

Zie ook 4.08 

3.15. Huwelijk 

Het huwelijk is een instelling, die God bedoeld heeft om het samenleven van een man en een vrouw te ordenen en te 

hechten. Dit samenleven begint met het huwelijk. Op grond van de Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en 

vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en (in)gezegend 

worden. Na de burgerlijke huwelijksvoltrekking wordt in een eredienst een zegen gevraagd over het huwelijk. Ter 

voorbereiding op deze huwelijksdienst is er een gesprek tussen de aanstaande bruid en bruidegom en de predikant. 

Tijdens dit gesprek wordt de waarde van het ontvangen van de zegen over het huwelijk, het huwelijksformulier en de 

praktische invulling van de dienst doorgesproken. Een voorgenomen huwelijk, waaraan bijvoorbeeld een periode van 

samenwonen vooraf is gegaan, is niet vanzelfsprekend. Dit dient door het aanstaande bruidspaar, de wijkpredikant en 

wijkouderling vooraf goed doorgesproken te zijn. Tevens is goedkeuring van de wijkkerkenraad nodig. 

Zie ook 4.09 

3.16. Rouw 

Het overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. De Gemeente staat rondom de nabestaanden om hen 

op te dragen aan onze Hemelse Trooster. 

Ter voorbereiding op de rouwdienst heeft de wijkpredikant een gesprek met de nabestaanden en bespreken zij de 

invulling van de rouwdienst, welke geleid zal worden door de wijkpredikant. Indien nodig zorgt deze predikant, in 

overleg met de familie of nabestaanden, voor vervanging. De wijkouderling bezoekt de nabestaanden. 

Op grond van het in 6b geformuleerde kunnen wij crematie niet aanvaarden. Er kunnen echter omstandigheden zijn, 

dat de predikant naar zijn geweten deze gebeurtenis pastoraal begeleidt. Zie ook 7.11. 

Na de begrafenis wordt op verzoek de plechtigheid door de ouderling of predikant afgesloten met gebed. 

Voor de nabestaanden vindt in onze gemeente rouwpastoraat plaats, zie bijlage 14.04a. 

3.17. Nieuw ingekomen leden 

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor de Procedure nieuwe leden PGB en voor een actuele 

informatiebrochure t.b.v. nieuwe leden van de PGB. 

Voor details: zie beleidsplan Algemene Kerkenraad. 

3.18. Financiën 

De hervormde wijkgemeenten 1 en 2 beheren ieder een wijkgemeentekas. Verantwoordelijk hiervoor is een ouderling-

kerkrentmeester. De inkomsten van deze kas komen uit een bijdrage van een jaarlijks bedrag per ingeschreven 

gemeentelid en uit specifiek voor de wijkgemeentekas bestemde bijdragen van gemeenteleden. De kas is bedoeld om 

kleine uitgaven in de wijkgemeenten, zoals abonnementen, presentjes bij jubilea en dergelijke te kunnen uitgeven. Ze 

maken deel uit van de begroting van de kerkrentmeesters. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (1) Kerkenraad en moderamen: structuur wijziging m.b.t. de vorming van een groot-

moderamen en andere vergadervormen. 

@ Beleidsvoornemen / werkplan (2) Beroeping predikant: aan de AK vragen of de procedure gewijzigd kan worden, 

zodat er altijd een vertegenwoordiger uit de andere (hervormde) wijkgemeente in de beroepingscommissie zitting 

neemt. Bij een overkoepelend moderamen zou dit daar plaats kunnen vinden. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (3) Censura morum: opnemen in werkplan (wordt niet meer voorgeschreven door de 

Kerkorde; herbezinning op dit onderdeel is gewenst, onder meer duidelijk maken aan de wijkgemeenten wat het doel 

hiervan is). 

@Beleidsvoornemen / werkplan (4) Huwelijk: (breder) beleid ontwikkelen (onder meer Pre-Marriage Course en Hart 

voor je huwelijk), samenwonen, echtscheiding, e.d.. 
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@Beleidsvoornemen / werkplan (5) Rouw: deze paragraaf herschrijven. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (6) Beroeping predikant: overwegen om een gemeentelid deel te laten uitmaken van 

de beroepingscommissie. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (7) De Heilige Doop: 1) wat doen we met ouderechtparen, die niet voor de 

kinderdoop zijn en 2) willen we bijvoorbeeld vier doopavonden beleggen? (naar het voorbeeld uit het rapport 

Terugkijken en Doorgaan van ds.Van der Plas). 
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4. Erediensten 

4.00a. Het karakter van de erediensten 

Het Woord en de prediking ervan bepalen het karakter van de erediensten. Tegelijk vormen zij een onderdeel van de 

erediensten naast het zingen, bidden, belijden en het inzamelen van de gaven. Dit uitgangspunt bepaalt de wijze 

waarop de erediensten worden ingericht. Waar de Gemeente samenkomt, gaat het Woord altijd open. 

4.00b. Gewone en bijzondere erediensten 

Met in achtneming van het karakter van de erediensten, zoals beschreven in 7.00a is er in bijzondere erediensten 

onder voorwaarden ruimte voor een andersoortige liturgie. Deze voorwaarden en welke erediensten als bijzonder 

aangemerkt mogen worden, zijn bij kerkenraadsbesluit vastgelegd en weergegeven in hoofdstuk 4.16. 

4.01. Zondagse erediensten 

De wekelijkse erediensten in Bodegraven en Nieuwerbrug vormen het hart van het gemeenteleven. In de eredienst 

vindt de ontmoeting van God met Zijn Gemeente plaats. Daar wordt het Woord geopend. Daar werkt de Heilige 

Geest, niet alleen in het persoonlijke leven van de hoorders, maar ook in het leven van de Gemeente als geheel. In de 

eredienst verschijnen wij als Gemeente voor het Aangezicht van God. Met ontzag voor Wie Hij is als de heilige, 

soevereine en liefdevolle God. Dit vraagt om een houding van nederigheid en eerbied, alsmede een houding van 

afhankelijkheid en openheid voor Zijn spreken en voor Zijn werk. 

In deze erediensten zullen de lezing van de Schrift en de verkondiging daaruit centraal staan, met de vanuit onze 

identiteit (6.02) "aanklevende" sacramenten, de lezing van de Wet des Heeren en de apostolische geloofsbelijdenis. 

De avonddiensten kunnen meer het karakter hebben van een leerdienst, waarin het Woord bediend kan worden aan 

de hand van de belijdenisgeschriften van de kerk. De erediensten vinden plaats in een Bijbels verantwoorde vorm, 

passend in de Hervormd Gereformeerde traditie waarin de gemeente staat. 

4.02. Doopdiensten 

Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na Pinksteren ook de 

heidenen zijn ingelijfd, wordt de Heilige Doop bediend aan de jonge kinderen van de gemeente (vroeger was dit de 

besnijdenis van de jongetjes). De Heilige Doop wordt bediend in het midden van de gemeente. Zij, die als kind niet 

gedoopt zijn, kunnen dit sacrament op volwassen leeftijd ontvangen, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De 

Heilige Doop is daarbij teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van Jezus Christus. En ook 

wil ze de belofte van God verzegelen, dat de Heilige Geest ons persoonlijk wil toe-eigenen alles wat wij in Christus 

hebben ontvangen. 

4.03. Avondmaalsdiensten 

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de christelijke kerk. Is de 

Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin; het Heilig 

Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin 

heeft opgenomen. Gasten/bezoekers, die geen lid van de wijkgemeenten zijn en aan het Heilig Avondmaal wensen 

deel te nemen, dienen vooraf contact op te nemen met de scriba. 

Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. De 

kerkenraad laat alleen hen toe tot het Heilig Avondmaal, die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen 

maatregelen van tucht van toepassing zijn. 

Het Heilig Avondmaal wordt bediend in de morgen- en/of de avonddienst in het midden van de gemeente. Dit 

geschiedt vijf maal per jaar. De avonddienst op de zondag van de bediening is, naast de voortzetting Heilig 

Avondmaal, een dienst van dankzegging en nabetrachting op dit sacrament. De diensten van de voorbereiding op het 

Heilig Avondmaal, het Heilig Avondmaal zelf, en dankzegging voor het Heilig Avondmaal vormen één geheel. 

4.04. Jaarwisseling 

De gemeente komt samen in een eredienst op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen om God te danken voor de 

zegeningen van het afgelopen jaar en te bidden voor Zijn hulp en bijstand in het nieuwe jaar. Na afloop van de 

eredienst op nieuwjaarsmorgen, waarin alle ambtsdragers van de desbetreffende wijkgemeente dienst doen, spreekt 
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de ouderling van dienst namens de Gemeente de predikant toe, waarna de Gemeente de predikant toezingt. Na de 

dienst is er gelegenheid om elkaar Gods heil en zegen toe te wensen en wat met elkaar te drinken. 

4.05. Kerst-, Paas- en Pinksterdiensten 

De Gemeente gedenkt de heilsfeiten op Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag. Voor de aanvang van de diensten is er 

een kwartier samenzang van op deze feestdagen gerichte liederen. Bij de liedkeuze is ook aandacht voor jongeren en 

kinderen van de Gemeente. De predikant en de ambtsdragers zijn tijdens deze samenzang in de kerkzaal aanwezig. 

Op Eerste Kerstdag wordt als slotlied van de eredienst ’s morgens het “Ere zij God” gezongen. 

4.06. Konings-, Bevrijdings- en Hervormingsdag 

Uit dankbaarheid voor de zegeningen van God in de geschiedenis van het Nederlandse volk en het koningshuis zingt 

na afloop van de ochtenddienst op Koningsdag en Bevrijdingsdag of op de eerste zondag erna de Gemeente het 

Wilhelmus, couplet 1 en 6. Uit dankbaarheid voor de van God geschonken reformatie in de 16
e
 eeuw zingt de 

Gemeente na afloop van de eredienst op Hervormingsdag of op de zondag die hier het dichtst bij is, het Lutherlied, 

couplet 1 en 2. 

4.07. Intrede-, bevestigings- en afscheidsdienst predikant 

In een intrede-, bevestigings- en afscheidsdienst doen alle ambtsdragers van de desbetreffende wijkgemeente dienst. 

Er wordt een commissie uit deze kerkenraad samengesteld, die deze diensten voorbereidt. Deze commissie wordt 

ingesteld door en rapporteert aan de kerkenraad. 

4.08. Bevestigings- en afscheidsdienst ambtsdragers 

Deze dienst vindt gewoonlijk eens in de twee jaar, zo spoedig mogelijk na 1 januari, plaats. 

De ambtsdragers die voor een eerste termijn worden bevestigd, knielen na hun ja-woord op de knielbank, waarop de 

predikant onder het uitspreken van een Bijbeltekst hen de handen oplegt. De te herbevestigen broeders spreken 

alleen een ja-woord uit. De gehele wijkkerkenraad doet dienst tijdens deze eredienst. Na deze eredienst is er 

gelegenheid de nieuw bevestigde ambtsdragers Gods zegen toe te wensen en afscheid te nemen van de 

vertrekkende ambtsdragers. 

4.09. Belijdenisdiensten 

De Openbare belijdenis van het Geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de Gemeente 

tijdens een eredienst. Zij die reeds gedoopt zijn, willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan hun voorhoofd is 

betekend en verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament na hun Openbare belijdenis van het 

Geloof. In diensten waarin gemeenteleden uit beide wijkgemeenten belijdenis doen, hebben ambtsdragers uit beide 

wijkgemeenten dienst. 

Tevens houdt de Openbare belijdenis van het Geloof het volgende in: 

• beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis van de kerk, 

• toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal, 

• uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de Gemeente. 

4.10. Huwelijksdiensten 

Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Andere 

levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en (in)gezegend worden. De dienst van bevestiging en inzegening van 

het huwelijk vindt plaats in het midden van de Gemeente. Namens de kerkenraad wordt door een ouderling aan het 

bruidspaar de zogenaamde huisbijbel overhandigd.  

 

4.11. Rouwdiensten 

Tijdens een rouwdienst zijn, naast de wijkpredikant, bij voorkeur de wijkouderling en een diaken aanwezig. Het college 

van kerkrentmeesters zorgt voor de organist en, indien van toepassing, voor de koster. Deze diensten hebben de 

status ‘bijzondere eredienst’ (indien de voornoemde ambten vertegenwoordigd zijn). 

Op Bijbelse gronden aanvaarden wij geen crematies, maar wij kunnen en willen ons, met de nodige nuances, niet 

onttrekken aan pastorale hulp indien hiervoor een verzoek wordt gedaan. 
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4.12. Bid- en dankdagdiensten, morgendienst op Goede Vrijdag 

De wisseling van de seizoenen wordt in de gemeente gemarkeerd door de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. 

Deze diensten worden op de daarvoor aangewezen woensdagen ’s middags en ’s avonds gehouden. 

De middagdiensten worden bij toerbeurt ingevuld door de beide wijkgemeenten. Ze worden afgestemd op de kinderen 

van de Gemeente. Kinderen werken ook mee aan deze dienst. Zij lezen o.a. het Schriftgedeelte en helpen bij de 

collecte. Tekeningen, die de kinderen gemaakt hebben, hangen in de kerken. Brieven, kaarten van kinderen van onze 

zendingswerkers of van de adoptiekinderen worden regelmatig in deze diensten voorgelezen. Als gastpredikanten in 

deze diensten voorgaan, vragen we hen zich te houden aan het speciale karakter van deze eredienst. 

De morgendienst op Goede Vrijdag is evenzo afgestemd op kinderen en jongeren. Deze diensten hebben de status 

‘bijzondere eredienst’. 

4.13. Scholenzondagdiensten 

Een keer in het jaar, op de laatste zondag in januari, wordt er een scholenzondag gehouden om de band gezin-kerk-

school te verstevigen. In overleg met alle scholen en kerken in Bodegraven wordt een thema vastgesteld en worden 

liederen uitgezocht die op die zondag in alle kerken worden gezongen. 

Kinderen werken mee aan deze dienst bij o.a het lezen van de Wet, het Schriftgedeelte en bij het collecteren. Hun 

werkstukken, gemaakt op school in de week voor de scholenzondag, hangen verspreid door de kerk. Na afloop van 

de dienst is er koffiedrinken en kunnen de Gemeenteleden de werkstukken bekijken. 

Deze morgendiensten hebben de status ‘bijzondere eredienst’. 

4.14. Opening / Sluiting Winterwerk 

Deze diensten worden voorbereid door een speciale commissie. Deze morgendiensten hebben de status ‘bijzondere 

eredienst’. 

4.15. Philadephiadiensten 

Ten behoeve van anders begaafden vinden er speciale erediensten plaats, die voorbereid worden door de 

Philadephiacommissie onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Deze diensten hebben de status ‘bijzondere 

eredienst’. 

4.16. Liturgie 

In de loop van 2013 is binnen de kerkenraden en na de gemeente te hebben gehoord onderstaande liturgie 
vastgesteld. 

Liturgie in ‘gewone’ Erediensten: 

• Prediking staat centraal. 

• Herziene Statenvertaling / hertaalde liturgische formulieren. 

• 150 Psalmen / 14 Gezangen (toegevoegd zijn inmiddels ‘Ere zij God’ en ‘Een vaste burcht’). 

• Daarnaast één lied in de Eredienst, uit een nog op te stellen zangbundel (gastpredikanten hebben de keuze om 

wel/ geen lied te laten zingen). 

M.b.t. zangbundel: zie ‘Opmerking’. 

• Continuering van de zangblokjes vóór de dienst zoals bij Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. 

• Begeleidingsinstrument blijft in principe het orgel, incidenteel zijn uitzonderingen mogelijk.   

Liturgie in ‘bijzondere’ Erediensten: 

• Prediking staat centraal. 

• Herziene Statenvertaling / hertaalde liturgische formulieren. 

• 150 Psalmen / 14 Gezangen (toegevoegd zijn inmiddels ‘‘Ere zij God’ en ‘Een vaste burcht’). 

• Daarnaast drie liederen in de Eredienst, uit een nog te selecteren / op te stellen zangbundel (dit geldt ook voor 

gastpredikanten). 

M.b.t. zangbundel: zie ‘Opmerking’. 

• Ruimte voor zingen van enkele speciaal door de kinderen aangeleerde liederen bij bijvoorbeeld scholenzondag, 

bid- en dankdag (middagdienst). 

• Ruimte voor andere begeleidingsinstrumenten, naast het orgel. 
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Als ‘bijzondere’ Erediensten gelden: 

• Bid- en dankdag (middagdienst). 

• Goede Vrijdag (ochtenddienst). 

• Huwelijksdienst. 

• Openbare geloofsbelijdenisdienst. 

• Opening- en sluiting winterwerk. 

• Philadelphia dienst. 

• Rouwdienst, indien de ambten zijn vertegenwoordigd. 

• Scholenzondag (ochtenddienst). 

Ingangsdatum: 

Opening winterwerk 2014-2015 (September 2014).  

Opmerking bij zangbundel: 
De te selecteren of samen te stellen zangbundel (of liederenlijst) voor gebruik in de Erediensten van de Hervormde 
wijkgemeente 1 en 2 van Bodegraven moet voldoen aan de Gereformeerde identiteit zoals opgesteld, goedgekeurd 
en vastgelegd door beide kerkenraden. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (1) Rouwdiensten: nader onderzoeken v.w.b. wel / geen eredienst en daarmee wel / 

geen ambtsdragers aanwezig (met name een diaken doet zelden of nooit dienst in een rouwdienst). 

@Beleidsvoornemen / werkplan (2): Nadenken over de invulling van de Scholenzondag-diensten in Nieuwerbrug (nu 

wordt Nieuwerbrug geheel niet genoemd en in bijv. 2014 waren er verschillende thema’s in Bodegraven en 

Nieuwerbrug). 

@Beleidsvoornemen / werkplan (3): Voor alle diensten benoemen onder wiens verantwoordelijkheid deze vallen 

(Denk hierbij vooral aan de Philadelphiadiensten). 
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5. Missionaire arbeid van de Gemeente 

De Gemeente van Bodegraven- Nieuwerbrug is geroepen tot getuigenis en dienst aan hen, die het Evangelie niet 

kennen of daarvan vervreemd zijn. De verantwoordelijkheid van de gemeente betreft zowel haar missionaire opdracht 

in eigen omgeving als haar missionaire opdracht elders in de wereld. 

De missionaire arbeid in de eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de Gemeente, die worden 

opgewekt Jezus Christus met woord en daad te belijden. Onze Gemeente wordt daarin ondersteunt door de 

evangelisatiecommissie en het landelijke orgaan de IZB. 

Deze commissie organiseert de volgende activiteiten: 

• Teenevent in de herfstvakantie. 

• Kinderfeest in de zomer. 

Onze gemeente vervult haar missionaire opdracht elders in de wereld middels het uitzenden van hiertoe geroepen 

broeders en zusters uit onze gemeente, welke worden ondersteund door een Thuis Front Commissie. 

Ook krijgt de missionaire arbeid gestalte door activiteiten van de zendingscommissie, die daarbij ondersteund wordt 

door het landelijke orgaan GZB. 

De zendingscommissie organiseert de volgende activiteiten: 

• Rommelmarkt rondom de Najaarsmarkt. 

• Exploitatie van een zendingswinkel. 

De praktische invulling van de evangelisatie- en zendingscommissie en haar activiteiten treft u aan in het nog samen 

te stellen handboek. 

Opgemerkt dient te worden dat de zendingscommissie een activiteit is, die PGB-breed is en derhalve aan de AK 

rapporteert. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (1): bezinning op de Vervolgde Kerk. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (2): bezinning op de inhoud en plaats van aandacht voor Israël. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (3): advies van Ds. Van der Plas opvolgen om dit hoofdstuk sterk neer te zetten en 

goed te borgen. 

Noot: 

De Visie & Beleidscommissie merkt op, dat er nog geen besluit genomen is over de status van de Kom-over-de-

Brugdiensten en de Tent- / Nieuwjaarsdienst in Nieuwerbrug. De gesprekscommissie kan er dan op dit moment ook 

niets over opnemen in het beleidsplan. Eind april (2014) is er overleg gepland tussen onze moderamina en 

Nieuwerbrug; op basis van de uitkomsten daarvan bespreken wij hoe we hieraan vervolg zullen geven. 
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6. Pastoraat 

6.01. Algemeen 

Pastoraat is de herderlijke zorg in de Gemeente in opdracht van- en in nauwe verbondenheid met de Goede Herder. 

In het ambt aller gelovigen zijn alle gemeenteleden geroepen om naar elkaar om te zien. Predikanten en ouderlingen 

hebben een bijzondere ambtelijke taak en verantwoordelijkheid om de Gemeente hierin voor te gaan. Pastoraat is 

essentieel in het Gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt 

onderscheiden in regulier huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat. 

Het pastoraat is gericht op: 

• Het komen tot geloof in de Heere Jezus Christus. 

• De verdieping van de relatie met de Drie-enige God. 

• Het vertroosten, vermanen en bemoedigen van gemeenteleden overeenkomstig Bijbelse maatstaven. 

• Het bevorderen van het onderlinge geloofsgesprek. 

6.02. Huisbezoeken (regulier en bij bijzondere gelegenheden) 

In de wijkgemeenten, die onderverdeeld zijn in secties, worden door ouderlingen pastorale huisbezoeken gebracht bij 

de ingeschreven gemeenteleden. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle aan de betreffende wijkouderling 

toegewezen adressen, tenminste eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. In de regel gaat de 

ouderling op huisbezoek met een vaste bezoekbroeder. In geval van crisispastoraat zullen de bezoeken afgelegd 

worden door twee ambtsdragers. Ouderen vanaf ca. 80 jaar worden elk jaar bezocht. Speciale aandacht moet uitgaan 

naar alleengaanden, alleenstaanden en gemeenteleden die in bijzondere omstandigheden verkeren. Er is ook 

speciale pastorale aandacht rondom huwelijksjubilea, geboorte, doop, belijdenis, huwelijksproblematiek en 

echtscheiding. 

6.03. Pastoraat bij zieken 

Gemeenteleden die langdurig ziek zijn, worden bezocht door de wijkpredikant, indien nodig aangevuld met bezoeken 

door de wijkouderling. Via Kerkklanken en in de voorbede worden de zieken (indien door de betrokkenen gewenst) 

onder de aandacht van de gemeente gebracht. Predikant, scriba en wijkouderling houden elkaar op de hoogte van het 

wel en wee van de wijkgemeenteleden. Extra bezoeken aan zieken, bijvoorbeeld door de bezoekdienst of de CPZ, 

vindt plaats op verzoek van de predikanten en wijkouderlingen. 

6.04. Ouderenbezoek 

De wijkgemeenten besteden in het bijzonder ook pastoraat aan ouderen (9.02). De predikant bezoekt de ouderen in 

zijn wijkgemeente vanaf het 80e jaar tenminste één keer per jaar. 

6.05. Pastoraal medewerker 

De wijkgemeenten kunnen zo nodig gebruik maken van de diensten van een pastoraal medewerker. 

Deze assisteert, vervangt of ondersteunt de wijkpredikant. De taken worden bepaald door de kerkenraden; zie nog 

samen te stellen handboek. 

6.06. Bezoekdienst 

De damesbezoekdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Door de dames van de bezoekdienst 

worden nieuw-ingekomen leden, gemeenteleden van 75 jaar en ouder en gemeenteleden met een verstandelijke 

beperking bezocht. Daarnaast zijn er bezoeken bij geboorte en huwelijksjubilea. Op verzoek van de wijkouderling 

bezoeken de dames van de bezoekdienst ook zieke gemeenteleden. 

6.07. Jeugdpastoraat 

Jeugdpastoraat is primair een taak van de wijkouderling met ondersteuning van de jeugdouderlingen. De 

wijkouderling probeert de jongeren in zijn wijkgemeentesectie te bereiken tijdens de reguliere huisbezoeken. Tot nu 

toe ontmoeten de jeugdouderlingen eenmaal per seizoen de catechisanten. Dit pastoraal gesprek vindt plaats in de 

vorm van een Groot Huisbezoek of een bijeenkomst per leeftijdsgroep. Aan het begin van het jaar 2014 is door beide 

wijkkerkenraden een beleidsnotitie aangenomen, waarin op voorstel van de jeugdouderlingen aan het jeugdpastoraat 

een meer gestructureerde vorm gegeven wordt. 
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Deze beleidsnotitie is genaamd: “Jongeren Pastoraat Honk”. De kern daarvan is dat een pastoraal team de pastorale 

zorg voor onze jongeren op zich neemt. Onze jongeren zijn daartoe onderverdeeld in drie subgroepen: 

• Jongeren die meelevend lid zijn van Reflector of de JV. 

• Jongeren die geen meelevend lid zijn van Reflector of de JV. 

• Buitenkerkelijke jongeren (De laatste subgroep wordt (vooralsnog) buiten beschouwing gelaten). 

Zie verder bijlage 14e. 

6.08. Commissie Psycho-pastorale Zorg (CPZ) 

De Hervormde Wijkgemeenten hebben een Commissie Psycho-pastorale Zorg voor pastorale en/of psychische hulp. 

Deze commissie wil een luisterend oor zijn, begeleiding geven en indien nodig doorverwijzen naar professionele 

hulpinstanties. De predikanten en ouderlingen kunnen de CPZ betrekken bij het pastoraat, nadat dit overlegd is met 

het betrokken gemeentelid. De communicatie tussen de kerkenraden en de CPZ is daarbij erg belangrijk. Dit wordt 

vorm gegeven doordat iedere wijkkerkenraad een ambtsdrager benoemd heeft als contactpersoon. Deze 

contactpersonen nemen, tezamen met de predikanten, deel aan een aantal CPZ–vergaderingen. Genoemde 

contactpersonen zijn ook de aanspreekpersonen binnen de wijkkerkenraden. 

@Beleidsvoornemen / werkplan(1) Hoofdstuk 9.02 Huisbezoeken: herschrijven, denk aan sectieteams, bezoekzuster 

meenemen bij bezoek aan alleenstaande vrouwen (voorstel wijkgemeente 1), belang van de 

consistorievergaderingen, enz.) 
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7. Diaconaat 

De diaconie vindt haar opdracht in de Bijbel (Handelingen 6: 1-6). 

Over het algemeen zijn we geneigd om de oorsprong van het diaconaat te zoeken bij de eerste christelijke gemeente, 

waar voor het eerst sprake is van ‘diakenen’ als zodanig. De wortels van het diaconaat liggen echter in de 

geschiedenis van het volk Israël. In die geschiedenis, verhaald in het Oude Testament, spelen diaconale kernwoorden 

als bevrijding, verbond, gerechtigheid en barmhartigheid een centrale rol. Zowel in het Oude als in het Nieuwe 

Testament lezen we hoe de Heere God Zijn volk opdracht geeft om op te komen voor de naaste in nood. Niemand 

wordt overgeslagen: armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. Zo bestraften de profeten de rijken al, als zij zich te 

goed deden ten koste van de armen. 

Bij gerechtigheid gaat het om het recht dat de arme of de vreemdeling heeft. Als God een wereld schept, waarin 

mensen, dieren en planten tot hun recht kunnen komen, is het Hem een gruwel als mensen een samenleving maken, 

waarin alleen het recht van de sterkste en/of de rijkste geldt. 

Barmhartigheid is niet zoiets als liefdadigheid. Veel eerder is het een diep innerlijk geraakt worden door de ontmoeting 

met de naaste in nood. Solidariteit is een goede vertaling. Bij barmhartigheid gaat het niet allereerst om wat we voor 

de ander voelen, maar wat we voor de ander doen: “Helpen waar geen helper is”. 

7.01. De diakenen uit de beide wijkgemeenten vormen samen de Hervormde 

wijkgemeenteraad van Diakenen 

Deze raad heeft als diaconale kerntaken: 

• Inbreng diaconaat in de erediensten. 

• Inzamelen van de gaven. 

• Dienst doen aan het Heilig Avondmaal. 

• De Gemeente informeren en betrekken bij het diaconaat. 

• De Gemeente toerusten. 

• Signaleren van noden. 

• Helpen en doorverwijzen. 

• Huisbezoeken brengen. 

• Fondsenwerving en financiële steunverlening. 

Binnen de Diaconie zijn de volgende aandachtsgebieden verdeeld: 

• Jeugd. 

• Persoonlijke financiële ondersteuning. 

• Taxidienst. 

• Gehandicapten. 

• Werelddiaconaat. 

• Verslaving / maatschappelijk werk. 

• Gevangenen. 

• Bezoekdienst. 

• Collecte-opbrengsten. 

• Vluchtelingenwerk. 

• Ouderenzorg. 

• Mantelzorg. 

• Roemenië. 

• Terminale thuiszorg. 

• Noodhulp. 

• Zendingswerk. 

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

• Stichting Bevordering Ouderenhuisvesting Bodegraven (SBOB). 

• Talentenpool. 

• Adoptiekinderen. 
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Er zijn afgevaardigden naar onder meer: 

• Noodfonds Bodegraven. 

• Roemenië-commissie. 

• Bezoekdienst Hervormde Gemeente Bodegraven. 

• Classicaal Diaconaal Overlegorgaan (CDO). 

• College van diakenen Protestantse Gemeente Bodegraven. 

• Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Bodegraven. 

• Hospice gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

De diaconie stelt jaarlijks een lijst van bestedingsdoelen van de diaconale gelden op. De AK bekrachtigt deze. 

Beleidsplan Hervormde Wijkraad van Diakenen te Bodegraven en Nieuwerbrug: zie bijlage. 
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8. Jeugd- en Jongerenwerk 

8.01. Inleiding 

De missie van het jeugdwerk is het toerusten van zowel jeugdleiders als jongeren en hun ouders, met als doel dat 

jongeren, binnen het netwerk waarin ze zich bevinden, groeien in de kennis van Gods Woord, zodat ze leren te leven 

als christen in deze wereld en hun plek vinden en behouden in de maatschappij en binnen onze gemeente. 

Jongeren zoeken in onze gemeente identificatiefiguren. Naast de eigen ouders en oudere gemeenteleden zijn dit ook 

de leden van de beide kerkenraden. Vanuit de beide kerkenraden zijn er 6 jeugdouderlingen actief met ieder hun 

eigen aandachtsgebied. 

8.02. Doelgroep 

De leeftijdsgroep waar de aandacht van het jeugdwerk, c.q. -pastoraat op gericht is, ligt globaal tussen de 7 en 23 

jaar, waarbij het accent ligt op de kerkelijk meelevende jeugd. Daarnaast worden randkerkelijke jongeren middels het 

Jongeren Pastoraat Honk weer meer bij de kerk betrokken en wordt geprobeerd buitenkerkelijke jeugd in 

samenwerking met de Evangelisatiecommissie voor het eerst of opnieuw te bereiken met het Evangelie 

8.03. Erediensten, waarin jongeren en kinderen extra aandacht krijgen, 

Dit zijn erediensten waarbij een speciaal daarvoor samengestelde commissie in nauw overleg met de dienstdoende 

predikant hiervoor voorbereidingen treft. Het draaiboek voor zo’n eredienst dient vooraf de kerkenraden van de 

wijkgemeenten of, als de tijd dat niet toelaat, de moderamina te passeren. Zie ook Jeugd- en jongerendiensten: 4.12 

en 4.13 

Beleidsplan Jongeren Pastoraat Honk: zie bijlage. 

In de Hervormde Gemeente van Bodegraven en Nieuwerbrug zijn er activiteiten voor alle leeftijden. Zie onderstaande 

tabel. 

 

Leeftijd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24+  

Zondagsschool                                 

Jeugdclub Nieuwerbrug                                

de Wegwijzer                               

Reflector vrijdag                          

Reflector zaterdag                            

Jeugdvereniging                              

JV+                         

Catechisatie                                    

Belijdenis catechisatie                                             

                       

 

@Beleidsvoornemen / werkplan (1): Hoe geven we de ontmoeting tussen jongeren en ouderen vorm 

@Beleidsvoornemen / werkplan (2): Hoe verhogen we de betrokkenheid van belijdeniscatechisanten op de 

Gemeente? Dit kan bijvoorbeeld door middel van (min of meer verplichte) stages in het Gemeenteleven, aansluitend 

op de belijdenis. 
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9. Vorming, toerusting en catechese 

9.01. Algemeen 

Vorming, toerusting en catechese zijn middelen om te komen tot geloof èn om te groeien in het geloof. In de daartoe 

georganiseerde activiteiten ontmoeten de leden van de Gemeente elkaar. Door zo veel mogelijk te werken in kleine 

groepen kan er recht worden gedaan aan ieder afzonderlijk lid, zonder het gemeenschapskarakter van de groep uit 

het oog te verliezen. Ook hier geldt de belofte uit Mattheus 18 : 20: “Want waar twee of drie in Mijn Naam 

bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” 

Vorming en toerusting vinden veelal tegelijk plaats, maar dienen wel van elkaar onderscheiden te worden. Bij vorming 

ligt de nadruk op de persoonlijke inwijding in de Bijbel, in de traditie en in het geloof en het leven van de Gemeente. 

Dat is een levenslang proces, omdat ieder lid van de Gemeente levenslang leerling van Christus is. Daarbij gaat het 

niet alleen om de kennis met het hoofd, maar ook om de beleving van het hart. 

Bij toerusting gaat het vooral om de leden van de Gemeente te bekwamen in activiteiten, die zowel binnen als buiten 

de kerk uitgevoerd worden. Zodoende wordt het gemeenschapskarakter van de Gemeente bevorderd en kan de Kerk 

tevens dienstbaar zijn aan de samenleving. 

De catechese is als kerkelijk onderricht een bijzondere vorm van toerusting en vorming. Catechese is bedoeld als 

toeleiding naar de Heilige Doop (voor hen die nog niet gedoopt zijn), als voorbereiding op het doen van Openbare 

Belijdenis van het Geloof en daarmee de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de viering van het Heilig 

Avondmaal. 

De navolgende activiteiten staan onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de HGBN, tenzij anders 

vermeld. 

9.02. Catechese 

Er wordt door de beide wijkgemeenten gezamenlijk catechisatie gegeven aan jongeren vanaf 12 jaar in diverse 

leeftijdsgroepen op maandag- en dinsdagavond, zowel in Bodegraven als in Nieuwerbrug. 

Nadat de reguliere catecheselessen doorlopen zijn, wordt de voorbereidende belijdeniscatechese en ten slotte de 

belijdeniscatechese gegeven. 

Voor praktische begeleiding van en permanente bezinning op de catechese is er een catechesecommissie. Dit is een 

orgaan van bijstand voor de wijkkerkenraden. Deze commissie bestaat uit catecheten, een gemeentelid met 

onderwijservaring, een jeugdouderling en eventueel ouders van catechisanten. 

9.03. Belijdenisgroepen 

Na het afleggen van Openbare Belijdenis van het Geloof worden de nieuwe lidmaten gevraagd om actief mee te gaan 

werken in de gemeente. Tevens wordt gestimuleerd dat de belijdenisgroep blijft voortbestaan als Bijbelstudiegroep. 

Deze groepen staan onder leiding van een (oud)ambtsdrager. 

9.04. Bijbelgesprekskringen 

Beide wijkgemeenten organiseren Bijbelgesprekskringen onder leiding van een predikant. 

Ook zijn er (huis)Bijbelgesprekskringen actief, onder leiding van een ouderling. Ze vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de kerkenraden. 

9.05. Bijbelstudiegroepen 

Er zijn Bijbelstudiegroepen voor verschillende doelgroepen. Voor vrouwen is er de vrouwen-Bijbelstudiekring 

Menorah. Voor mannen zijn er de mannen-Bijbelstudiekring Graaft en verdiept en de mannenvereniging Schrift en 

Belijdenis. 

9.06. Philadelphia Club Bodegraven 

De Philadelphia Club Bodegraven is een club voor mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden. Op 

iedere derde zaterdag van de maanden oktober tot mei komt de club bij elkaar, waarbij onderlinge ontmoeting 

centraal staat. Deze activiteit staat onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Bodegraven. Zie verder 

Philadelphiadiensten 4.14. 
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9.07. Vrouwen-koffieochtenden 

De ‘Vrouwen-koffieochtenden’ zijn een ontmoetingsplaats voor christenvrouwen uit Bodegraven en omgeving. Het 

doel is om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en op te bouwen vanuit Gods’ Woord. Deze activiteit valt onder 

verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Bodegraven. 

9.08. Seniorenmiddagen 

Enkele malen per jaar (meestal drie) worden er seniorenmiddagen georganiseerd. Enkele leden van de Gemeente 

vormen de organisatie van deze middagen. Deze zijn vooral gericht op een ongedwongen samenzijn van deze groep 

gemeenteleden. De wijkkerkenraden wijzen samen een ouderling aan, bij voorkeur een ouderling die 

ouderenpastoraat verzorgt, die het contact met deze groep ouderen vanuit de kerkenraad onderhoudt en de 

seniorenmiddagen bijwoont, opent en sluit, en onder senioren promoot. Deze activiteit valt onder de 

verantwoordelijkheid van beide kerkenraden. 

9.09. Ontmoeting Alleengaanden 

Elke maand wordt er op de 3e zondag, na de ochtenddienst, de ‘Ontmoeting Alleengaanden’ voor alle leeftijden uit 

Bodegraven en Nieuwerbrug georganiseerd. Deze activiteit valt onder verantwoordelijkheid van de PGB. 

9.10. Pre-Marriage / Hart voor je huwelijk 

Voor jonge stellen, die zich voorbereiden op het huwelijk, wordt een Pre-Marriage Course georganiseerd. De 

wijkouderlingen brengen deze cursus bijvoorbeeld op de reguliere huisbezoeken onder de aandacht van deze stellen. 

Voor echtparen worden onder de naam ‘Hart voor je huwelijk’ toerustingsavonden georganiseerd ter verdieping van 

de huwelijksrelatie. 

9.11. Gebedskringen 

Elke week worden er op diverse tijdstippen gebedskringen gehouden. Deze worden bezocht door leden van de 

Protestantse Gemeente Bodegraven. De deelnemers bidden aan de hand van gebedspunten uit o.a. Kerkklanken en 

wat persoonlijk aangedragen wordt. 

Daarnaast is er één keer in de maand het Dorpsgebed. Dit is een interkerkelijke aangelegenheid. De gebedspunten 

betreffen voornamelijk allerlei aangelegenheden van de Bodegraafse gemeenschap. 

9.12. Zangkoor Stralend Licht 

Stralend Licht is een Christelijk, Nederlandstalig, gemend koor dat om de week samenkomt om te zingen tot Gods eer 

en tot opbouw van Zijn Koninkrijk. De leeftijd van de koorleden is 18 jaar en ouder, hoewel er ook enkele jongere 

leden zijn.  

@Beleidsvoornemen / werkplan (1): Nadenken over de aanbeveling dat ook in Nieuwerbrug de predikant catecheet is. 

@Beleidsvoornemen / werkplan (2): Nadenken over samenbindende activiteiten t.a.v. de diverse 

Bijbelgesprekskringen. Dit zou bijvoorbeeld vorm gegeven kunnen worden door te werken met een duidelijk 

jaarthema.( a) 12.04 Bijbelgesprekskringen en 12.05 Bijbelstudiegroepen: wat is het verschil tussen deze twee? en (b) 

in kaart brengen welke kringen er allemaal bestaan.) 

@Beleidsvoornemen / werkplan (3): Hoofdstuk 12.03 Belijdenisgroepen: concretiseren (Hoe stimuleren wij dat de 

belijdenisgroepen blijven voortbestaan). 

@Beleidsvoornemen / werkplan (4): Nadenken over hoe vorm te geven aan de periode ná de Openbare Belijdenis 

van het Geloof. Wie neemt het initiatief? Wiens verantwoordelijkheid is dit? Enz. 
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Noot: 

Onderstaande paragraaf (Youth) Alpha-cursus is nog niet behandeld. Deze paragraaf dient ons ziens opgenomen te 

worden in het hoofdstuk ‘Missionaire arbeid van de Gemeente’. Ons voorstel is dat de kerkenraden deze paragraaf op 

13 en 14 mei vaststellen en dat de gesprekscommissie deze paragraaf later invoegt in het genoemde hoofdstuk. 

 

(Youth) Alpha-Cursus 

De Hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug werkt mee aan de Alpha Cursus voor mensen die op een 
vrijblijvende en eigentijdse manier kennis willen maken met het christelijk geloof. Ook de Youth Alpha cursus wordt 
aangeboden. Deze is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar. Beide soorten activiteiten zijn 
samenwerkingsverbanden van diverse christelijke Gemeenten. 

@Beleidsvoornemen / werkplan: (1) Vooral t.a.v. de laatste zin is het, gelet op het verschil van inzicht tussen 
reformatorische en evangelische christenen aangaande de Heilige Doop, noodzakelijk dat het beleidsplan een 
duidelijke afgrenzing formuleert (interkerkelijk of alleen hervormd?). Moet dit onderdeel niet bij het hoofdstuk 
‘Missionaire arbeid van de Gemeente’? 
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10. Kerkrentmeesters 

10.01. Algemeen 

Algemeen: een rentmeester is iemand, die namens een eigenaar goederen in beheer heeft. 

Maar het begrip rentmeester wordt ook wel anders gebruikt; meestal in relatie tot de schepping: de mens, die als 

goede rentmeester verantwoord omgaat met de aarde en alles wat daarop leeft en beseft, dat wat hem (in bruikleen) 

gegeven is, in goede staat aan volgende generaties moet worden overgedragen. 

Het begrip kerkrentmeesters heeft beide betekenissen: de kerkrentmeesters beheren namens de Gemeente de 

gebouwen en de financiën. Zij doen dat in het besef, dat wat zij in beheer hebben niet van hen is en zodanig moet 

worden gebruikt, dat de kerk ook voor volgende generaties van betekenis zal kunnen zijn. Dat beheer moet daarom 

duurzaam zijn en gericht op de toekomst van de Gemeente. 

Zó willen de kerkrentmeesters invulling geven aan de opdracht, die zij hebben meegekregen. 

Het doel van het college van kerkrentmeesters is dan ook om onze gemeente financieel zo gezond mogelijk te 

houden. Uiteraard is het noodzakelijk dat er geld binnenkomt. Dit gebeurt onder andere door middel van vaste 

vrijwillige bijdragen, de zondagse collectes, legaten en bijzondere acties. 

Het college van kerkrentmeesters zorgt er met die inkomsten voor, dat de Gemeente financieel kan functioneren. 

Kerkrentmeesters hoeven niet per definitie ambtsdrager te zijn; in dat geval hebben zij dan geen stem in de 

kerkenraad. Zijn ze wèl ambtsdrager, dan is de titel: ouderling-kerkrentmeester. 

De ouderling-kerkrentmeester is in de eerste plaats ouderling. Zijn speciale taakveld is het rentmeesterschap. 

Het zal duidelijk zijn, dat de ouderling-kerkrentmeester inzicht moet hebben in beheerszaken, op zowel materieel als 

op financieel gebied. De verkiezing van de kerkrentmeester geschiedt op dezelfde wijze als bij de overige 

kerkenraadsleden. 

We mogen erop vertrouwen, dat in de eerste plaats God zelf Zijn Gemeente in stand houdt. 

De toekomst van de kerk is gelukkig niet afhankelijk van geld. Toch vraagt God ook van de kerk goed 

rentmeesterschap voor de materiële zaken om die dienend in te zetten voor de gemeente. 

Hij geeft ons verantwoordelijkheden, ook voor de financiën. We vertrouwen erop dat we zo, ook in de toekomst, 

samen Gemeente kunnen zijn en blijven, en dat Zijn werk in dit deel van Zijn wijngaard door zal gaan. 

10.02. De kerkrentmeesters uit beide wijkgemeenten vormen samen de Hervormde 

Wijkgemeenteraad van Kerkrentmeesters 

Taken Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug: 

• Zorg voor het inzamelen in de diensten der offerande. 

• Organiseren van de inning van bijdragen van de gemeenteleden, zoals de actie Kerkbalans. 

• Verantwoordelijk voor kerkelijke functionarissen, zoals administratieve medewerkers, kosters, organisten en het 

bijhouden administratie. 

• Alle noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de begroting verrichten, zoals de kosten aan gebouwen als 

kerk en pastorie. 

• Verrichten van alle bijkomende taken, die de materiële belangen van de HGBN dienen. 

• Verantwoordelijk zijn voor het kerkelijk bureau en de ledenadministratie LRP 

• Verantwoordelijk zijn voor de kerkradio en alle andere media-activiteiten. 

• Beheren van kerkelijke bankrekeningen. 

• Opstellen van begroting en jaarrekening. 

• Zorgen voor het stoffelijk welzijn van de predikanten. 

• Beheer van het archief. 

Er zijn afgevaardigden naar onder meer: 

• Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Bodegraven. 

• College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Bodegraven. 
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11. Communicatie 

11.01. Algemeen 

Communicatie is een gave van God, die ons geschonken is om met Hem te spreken, Hem te loven en te aanbidden 

en vandaar uit met elkaar te spreken en te overleggen. Het is dus een verticale lijn tussen God en de mens en een 

horizontale lijn van mens tot mens. Al in de eerste hoofstukken van Genesis komen we prachtige vormen van 

communicatie tegen. Genesis 1: 26A “ En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; “ 

Er is een volmaakte communicatie binnen de Drie- eenheid van God. In de Schepping vóór de zondeval was ook de 

communicatie van de mens naar God toe en tussen Adam en zijn vrouw zuiver en goed. Er was volmaakte orde en 

harmonie. Maar ook de communicatie is door de zondeval ernstig aangetast en misvormd. 

Het is Gods genade, dat ook herstel van de communicatie mogelijk is. Daartoe heeft Hij Zijn Woord gegeven en richt 

Hij door de geslachten heen Zijn Verbond van genade op. Daartoe heeft de Zoon met de Vader gecommuniceerd, 

Psalm 40: 8 “Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven”. Op grond van Zijn volbrachte werk is 

herstel van communicatie in alle verbanden mogelijk! 

Juist binnen de christelijke Gemeente behoort het beoefenen van communicatie hoog op de agenda te staan. Met als 

doel: het eren van de Drie-enige God, het bevorderen van het leven in harmonie en orde in alle verbanden van ons 

leven en het uitdragen van het heerlijk Evangelie. 

11.02. Communicatie en taken gezamenlijke kerkenraden (wijkgemeente 1&2) 

Voor een goed samenspel in de kerkenraad en in onze Bodegraafse situatie met 2 wijkgemeenten is het belangrijk de 

communicatie en taken helder te hebben. Bij de uitvoering van die taken is helderheid geboden. Van alle (!) 

ambtsdragers. Het is nuttig dat regelmatig het ambtelijk werk besproken en geëvalueerd wordt. De ene keer kan het 

pastoraat aan de orde komen, de andere keer het diaconaat enz. De bespreking van deze taken dient zo concreet 

mogelijk te gebeuren, bijv. aan de hand van een casus of een sterkte/zwakte analyse. Via deze methode krijg je 

helder wat goed loopt, waar zaken mis gaan, waar er extra ondersteuning nodig is of dat iets wat niet meer relevant is, 

wordt afgebouwd of stopgezet moet worden. Gaande weg kan je tot de conclusie komen dat er mogelijk een andere 

opzet nodig is of een andere werkwijze. Doelmatig werken is niet verkeerd als het de geloofsontwikkeling, van de 

gemeente ten goede komt! Op deze wijze krijgt ook het beleid(splan) vlees en bloed! 

Communiceren hierover kan soms heel lastig zijn. Veel communicatieproblemen spelen zich af op het zgn. 

betrekkingsniveau (hoe wordt iets gezegd), terwijl het lijkt alsof ze over de inhoud gaan (inhoudsniveau). Echt 

luisteren naar elkaar is een hele kunst. 

11.03. Gelijkwaardige communicatie 

In de kerkorde staat de prachtige zin: ‘Opdat niet het ene ambt over het andere, de ene ambtsdrager over de andere 

(…) heerse, maar alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de Kerk, is de leiding in de 

kerk toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen’ (art. VI-1). Een kerkenraadsvergadering is zo’n ambtelijke 

vergadering. Binnen deze vergadering is er ruimte voor ieders inbreng, kritiek, bemoediging, open communicatie en 

nog zoveel meer nader in te vullen zaken. Bovendien is er veel ruimte voor stille momenten en momenten van gebed. 

Om door alles heen te horen wat de Geest Gods te zeggen heeft, ‘en ons in alles te laten leiden door Gods Woord en 

de belijdenissen van Gods Kerk, waarin zoveel wijsheid is te vinden.’ We mogen elkaar bevragen op wat ons ten 

diepste beweegt, waarom iemand iets zegt of wat er achter woorden schuil gaat. Om zo samen onze woorden te 

wegen en uiteindelijk te beslissen wat het beste voor de Gemeente is, die ons geroepen heeft en aan onze zorgen is 

toevertrouwd. 

11.04. Proces 

In onze wijkgemeenten gebruiken we naast het blad Kerkklanken de website Hervormd Bodegraven om de achterban 

van vaste kerkgangers te informeren over wat er in de kerk gebeurt. 

Omdat er steeds meer nieuwe mogelijkheden voor communicatie ontstaan, zoals websites, weblogs en andere 

soorten van social media, is het raadzaam hiervoor een plan op te stellen. 

Het maken van een communicatieplan helpt om de communicatie van de wijkgemeenten op een stelselmatige en 

doelgerichte manier uit te voeren. Uiteraard kan het communicatieplan niet los worden gezien van het beleidsplan. 
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Daarom is onderlinge afstemming vereist. Met deze aparte paragraaf communicatie willen de kerkenraden hiermee 

een aanzet geven. 

Vanwege het belang van de kerkelijke communicatie is de eerste taak van de gezamenlijke kerkenraden het onder 

haar verantwoordelijkheid (laten) schrijven van het gemeentelijke communicatieplan. 

Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen externe en interne communicatie. Communicatie gericht op mensen 

buiten de gemeente en communicatie gericht op de mensen binnen de gemeente. 

De omgang met mededelingen en boodschappen kunnen voor deze twee categorieën sterk verschillen. Denk 

bijvoorbeeld aan berichten uit het pastoraat, die vermeld worden in Kerkklanken. Als voorbeeld gelden ook 

beleidsstukken van de kerkenraad, die zonder context tot een verkeerde interpretatie bij niet-gemeenteleden zouden 

kunnen leiden. Publicatie op onze open website ligt voor beide voorbeelden niet voor de hand. 

Kortom, er zal nagedacht moeten worden over: 

a. welke middelen worden gebruikt om het communicatiedoel te bereiken en 

b. wat de inhoud van de boodschap is. 
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12. Terugkijken en Doorgaan 

Hieronder zijn de punten uit het rapport Terugkijken en Doorgaan van ds. A.W. van der Plas vermeld, die opgenomen 

kunnen worden in het werkplan. 

1. Omgaan met verschillen in de kerkenraad en zorgen voor harmonie, respect en rust. 

Onderlinge spanningen uitpraten: Ambtsbediening en verantwoordelijkheid 

Het thema eenheid in verscheidenheid verder uitwerken. 

Goede communicatie behoort hierbij niet te ontbreken, te beginnen binnen de kerkenraad. 

2. Hoe gaan we om met leden, die naar andere kerken of gemeenschappen overgaan? 

3. Aandacht hebben voor de prediking en de uitwerking daarvan op de gemeente. 

Geestelijke gesprekken met elkaar als leden van de kerkenraad oefenen. 

4. Samenwerkingsmogelijkheden in een groot moderamen bezien om de gemeente als eenheid te bewaren. 

5. Aanbevelen dat predikanten in Nieuwerbrug een preek houden, die eerder in de Dorpskerk is gehouden of 

andersom. 

6. De kerkenraad richt zich meer dan voorheen op het geestelijk gesprek i.s.m. evangelisatieouderlingen en op de 

vraag: welke uitstraling heeft de Gemeente naar hen die buiten zijn? 

7. Zaken aan de orde stellen die het hart van het Gemeenteleven raken en verdiepen: huisbezoek, jeugdwerk en 

evangelisatiewerk. 
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13. Bijlagen

 


