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Inhoud

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de 
Hervormde Gemeente Bodegraven- 
Nieuwerbrug. Dit beleidsplan heeft niet 
het eerste of het laatste woord. Dat heeft 
de Bijbel, waarin God Zelf spreekt. De 
bestaansreden en het bestaansrecht van 
onze gemeente ligt in God, Die Zijn kerk 
bouwt, beschermt en bewaart. De  
gemeente is immers geen vereniging, 
bedrijf of instelling, die zichzelf heeft 
opgericht en haar eigen koers bepaalt. 
Alleen in dit perspectief gezien kan een 
beleidsplan een hulpmiddel zijn voor het 
geestelijk leiding geven aan de gemeente.

Waarom we als beide kerkenraden een 
nieuw beleidsplan hebben geschreven 
vindt u omschreven in hoofdstuk 2. In het 
derde hoofdstuk vindt u van de verschil-
lende vraagstukken van het beleidsplan 
het ‘verlangen’ (korte weergave van wat er 
uit de enquêtes naar voren is gekomen). 
een samenvatting van het besluit en een 
aantal (dus niet alle) uitvoeringspunten 
die uit dit besluit voortkomen.  

De complete tekst van de besluiten en 
alle uitvoeringspunten zijn als bijlage bij 
het beleidsplan gevoegd.

Hoofdstuk 4 laat zien hoe onze gemeente 
onderdeel is van haar omgeving en hoe ze 
geplaatst is in een samenleving waar ze 
deel van uitmaakt.

Tijdens het hele proces om te komen tot 
een nieuw beleidsplan heeft bezinning 
steeds een belangrijke plaats gehad.  
Tijdens vergaderingen en bijeenkom-
sten is de Bijbel steeds open gegaan 
en hebben we met elkaar gesproken en 
gebeden. In hoofdstuk 5 wordt dit proces 
om te komen tot een nieuw beleidsplan 
beschreven.

De voorzitters van de kerkenraden van 
wijkgemeente 1 en wijkgemeente 2
Dick Buitelaar en Gert-Jan Termaat
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4. Waar is de Hervormde gemeente 
Bodegraven-Nieuwerbrug?

5. Hoe is er aan het beleidsplan 
gewerkt? 

Bijlagen - Besluiten

Als Hervormde Gemeente Bodegraven- 
Nieuwerbrug (hierna: “HGBN”) belijden 
wij dat wij onderdeel zijn van de wereld-
wijde gemeente van Jezus Christus. Dit 
komt tot uiting in het feit dat wij geloven 
in de Drie-enige God. God als onze Vader 
erkennend, gelovend in Zijn zoon Jezus 
Christus en Zijn volbrachte werk en ons 
laten leiden door de Heilige Geest.

De HGBN bestaat uit twee wijkgemeent-
en. We zijn onderdeel van de Protestantse 
Gemeente te Bodegraven en onderdeel 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De beide wijkgemeenten hebben een 
Hervormd-Gereformeerde signatuur. 
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 algemene (de geloofs-
belijdenis van Athanasius, de geloofs-
belijdenis van Nicea en de Apostolische 
geloofsbelijdenis) en de drie bijzondere 
belijdenisgeschriften (de Heidelbergse 
Catechismus, de Dordtse Leerregels en 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis).
• Als HGBN willen we de Drie-enige God 

dienen in onze erediensten, gemeente-
• lijke activiteiten en als mens persoon-

lijk. Daarbij willen we beelddragers zijn 
van Zijn zoon Jezus Christus.

• Als HGBN willen we stimuleren dat 
mensen zich door middel van geloof en 
bekering gevonden mogen weten door 
de Middelaar Jezus Christus. We  
mogen met Hem en aan elkaar ver-
bonden zijn en blijven en mogen ons 

geroepen weten door Hem in de wereld 
gezonden te worden als Zijn getuigen. 
Dit mogen we onder andere doen door 
het houden van diensten waarbij Woord 
en Sacrament centraal staan.

• Als HGBN willen we een Bijbelse ver-
kondiging laten horen van de liefde van 
Gods Zoon Jezus en van Zijn offer aan 
het kruis tot verzoening voor verloren 
mensen en dat alles uit genade. Dit 
doen we vanuit een dienende houding 
naar God en naar elkaar en met de ons 
geschonken gaven en talenten. We 
willen van God en Jezus Christus getui-
gen zijn in de gemeente, in onze woon-
plaatsen en in de wereld. We weten ons 
onopgeefbaar verbonden met Israël.

• Als HGBN willen wij leven vanuit de ver-
kondiging van het Woord van God onze 
Heere. Ons verlangen is om te blijven 
groeien in kennis, heiligheid en geloof 
in de drie-enige God. We zien verwacht- 
ingsvol en met verlangen uit naar de 
vervulling van al Gods beloften en naar 
de wederkomst van Jezus Christus in 
heerlijkheid.

• Als HGBN willen we elkaar ontmoeten 
op de zondagen en op de Christelijke 
feestdagen. Daarnaast ontmoeten we 
elkaar op andere momenten in clubs en 
verenigingen. We vieren Zijn aanwezig-
heid in ons leven met prediking, gebed, 
liederen en lofprijzing. 

• Wij zijn broeders en zusters in de Heere 
en willen elkaar met geduld, aandacht, 
zorg en liefde tegemoet treden. We 
doen ons best om elkaar op te bouwen 
als volgeling van Jezus Christus.

• In het kader van het Samen op Weg- 

1. Wie is de Hervormde Gemeente 
Bodegraven - Nieuwerbrug?
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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. 

Visie Groeien, getuigen en dienen
Om de gemeente te bepalen bij Gods 
Woord, is geloofsonderricht een belan-
grijk onderdeel van ons gemeenteleven. 
Kinderen en jongeren uit de gemeente 
worden actief op het spoor gebracht van 
Gods betekenis voor hun leven en voor-
bereid op het belijden van hun geloof.

Als HGBN vinden we het belangrijk dat 
ieder gemeentelid in staat is het geloof 
Bijbelgetrouw te verwoorden. Naast 
onderricht is het geloofsgesprek wezen- 
lijk. Het kennen en herkennen van elkaars 
geloofs- en levensverhaal draagt eraan 
bij dat we elkaar leren zien als broeders 
en zusters in de Heere. Dat vraagt ook om 

aandacht voor elkaars zorgen, noden en 
blijdschap. Als gemeente creëren we vol-
doende gelegenheid voor laagdrempelige 
ontmoeting, gezamenlijkheid en onder-
linge hulp. Daarbij hebben we nadrukke- 
lijk oog voor wie nieuw binnenkomt of 
voor wie drempels ervaart om zich te 
binden.

Zoals Jezus Christus naar onze wereld 
kwam om zijn leven te delen met armen 
en ontheemden, zo voelen ook wij ons 
geroepen om te helpen waar geen helper 
is. De gaven die ons in Gods Woord zijn 
geschonken, mogen we delen met ander-
en. Dit doen we door het ondersteunen 
van zendelingen in binnen- en buitenland 
en door het uitdelen van het Evangelie op 
de plaats waar we gesteld zijn.

In onze inzet voor het verspreiden van 
Gods Woord houden we contact met 
andere christelijke geloofsgemeenschap-
pen in onze directe omgeving, om waar 
het kan het gezamenlijke getuigenis te 

De woorden ‘kerkelijke gemeente’ en 
‘beleidsplan’ zijn geen gebruikelijke 
combinatie. De kerk laat zich leiden door 
Gods Woord en Geest, geboden en belof-
ten. Het beleid van een gemeente is eerst 
en vooral luisteren en gehoor geven aan 
dat wat God van ons vraagt. Hoe vertaal je 
dat in praktische kaders, uitgangspunten 
en doelstellingen met behoud van die 
vaste overtuiging en jarenlang beproefde 
wetenschap? Gemeenten die behoren tot 
de Protestantse Kerk in Nederland horen  
een beleidsplan te hebben, waarin dui- 
delijk wordt gemaakt waar de gemeente 
voor staat, waar ze zich de komende peri-
ode in wenst te versterken en hoe ze dat 
wil bereiken.
 
Beleid gaat over werken aan de toekomst 
in de toekomst. Over de toekomst spre-
ken we altijd met twee woorden. Het 
eerste woord is dat de mens deze toe-
komst niet in de hand heeft. Zij is altijd 
weer onvoorstelbaar, onvoorspelbaar en 
nieuw. Alles wat een mens doet, wordt 
gekenmerkt door voorlopigheid. We ge-
loven immers dat alles wat we doen en 
laten onder het voorbehoud staat van 
Gods solidariteit met alle mensen. Het 
tweede woord is dat we bepaalde trends 
in verleden en heden serieus willen ne-
men in het maken van plannen, we leren 
dit in navolging van de kerk van alle eeuw-
en. We zijn tenslotte niet alleen pelgrims 
maar ook rentmeesters.

In 2022 start er voor de Hervormde Ge-
meente Bodegraven-Nieuwerbrug een 
nieuwe beleidsperiode. In de Kerkorde 
van de PKN (2013) ordinantie 4 artikel 8 

lid 5 staat: ‘De kerkenraad stelt telkens voor 
een periode van vier jaar een beleidsplan op, 
na daarover overleg gepleegd te hebben met 
het college van kerkrentmeesters, het college 
van diakenen en met alle daarvoor in aan-
merking komende organen van de gemeente. 
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde 
colleges en organen overleg over eventue-
le wijziging van het beleidsplan. Nadat de 
kerkenraad het beleidsplan of een wijziging 
daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt 
dit in de gemeente gepubliceerd. De kerk-
enraad stelt de leden van de gemeente in de 
gelegenheid hun mening over het beleidsplan 
of de wijziging kenbaar te maken. Daarna 
stelt de kerkenraad het beleidsplan of de 
wijziging vast.’

In hetzelfde artikel lid 4 staat: ‘De kerk-
enraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan 
door commissies die door hem worden in-
gesteld en die werken in opdracht van, onder 
verantwoordelijkheid van en in verantwoord-
ing aan de kerkenraad.’

De gezamenlijke kerkenraden hebben 
voor het begeleiden en faciliteren van het 
proces om te komen tot een nieuw  
beleidsplan in 2019 een commissie in-
gesteld. Anders dan bij eerdere beleids- 
plannen hebben de kerkenraden de 
commissie meegegeven dat ze vanuit de 
breedte van de gemeente input voor het 
nieuwe beleidsplan wensten. 

Voor een verantwoording van het proces 
verwijzen we u naar het hoofdstuk 5: ‘Hoe 
is er aan het beleidsplan gewerkt?’.

2. Waarom een beleidsplan?
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In dit hoofdstuk staan de speerpunten 
van beleid kernachtig beschreven. Er zijn 
acht thema’s en elk thema vormt een 
paragraaf. De paragrafen zijn ingedeeld in 
4 kwadranten: 
• Het kwadrant linksboven bevat een 

(Bijbel)tekst die een van de vele Bijbelse 
lijnen die ten grondslag liggen aan 
het plan en de beleidsvoornemens 
weergeeft.

• Het kwadrant linksonder bevat een 
samenvatting van het genomen 
besluit, geformuleerd als een 
beleidsvoornemen. De volledige tekst 
van de besluiten is terug te vinden in de 
bijlagen. 

• Het kwadrant rechtsboven bevat 
het geformuleerde verlangen. De 
beleidsvoornemens zijn gericht op 
het na streven van deze verlangens. 
Het verlangen staat beschreven als 
het verlangen van de gemeente. De 
kerkenraden weten zich onderdeel van 
de gemeente en zijn in die hoedanigheid 
opgenomen in de aanduiding ‘de 
gemeente’. 

• In het kwadrant rechtsonder staan een 
aantal concrete punten van uitvoering 
genoemd. Deze punten komen uit het 
genomen besluit en komen terug in het 
uitvoeringsprogramma. 

Het uitvoeringsprogramma is een 
afzonderlijk document waarin alle punten 
van uitvoering opgenomen staan inclusief 
een planning en prioritering. De punten 
van uitvoering zijn actiepunten om de 
beleidsvoornemens te realiseren. 

Thema 3.4 gaat over de Diaconie. De 
diakenen hebben in 2021 een beleidsplan 
vastgesteld voor de periode 2021-2025. 
De kerkenraden hebben besloten dat dit 
beleidsplan integraal onderdeel uit gaat 
maken van het gemeentelijk beleidsplan. 
Dat krijgt hierin gestalte. Vanuit het 
diakonale beleidsplan is deze paragraaf 
geschreven, in samenwerking met de 
Wijkraad van Diakenen. 

3. Hoe wil de Hervormde Gemeente 
Bodegraven - Nieuwerbrug zijn?

Besluit
De kerkenraden van Hervormd Bodegra- 
ven-Nieuwerbrug zetten in op eenheid in 
de erediensten en kiezen daarbij in ver-
bondenheid met Israël en in lijn met de 
reformatorische traditie als uitgangspunt 
dat er in een reguliere kerkdienst in ieder 
geval in 4 liedmomenten Psalmen worden 
gezongen, waarvan in ieder geval in 2 lied-
momenten de berijming van ‘1773’. 

De kerkenraden willen een Psalmzingende
gemeente blijven voor toekomstige gene-
raties; hiervoor bieden ze ruimte om 2 
Psalmmomenten in te vullen vanuit De 
Nieuwe Psalmberijming of de berijming 
vanuit Weerklank. Met het inzetten van 
een muziekcommissie en een zorgvuldig 
gebruik van de projectieschermen worden 
de erediensten ondersteund. Ook kan op 
geschikte momenten de piano als bege-
leidingsinstrument worden ingezet. De 
kinderen en jongeren vinden we 

Uitvoeringspunten
• Actualiseren van het beamerprotocol.
• Schrijven van een leidraad liturgie voor 

gastpredikanten.
• In gebruik nemen van de Nieuwe Psalm-

berijming en de psalmberijming uit 
Weerklank naast de berijming van ‘1773’.  

• Voeren van het geloofsgesprek met 
beide wijkkerkenraden waarbij de 
hervormd gereformeerde identiteit en 
verstaanbaarheid thema’s zijn.  

• Het oprichten van een muziekcommis-
sie die een faciliterende en adviserende 
rol heeft voor de predikanten.  

• De oudste oppasgroep inrichten als 
kinderbijbelklas volgens de methode 
Opstap van de HGJB. 

12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, 
met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid, geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, 
als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u 
vergeven heeft, zo moet ook u doen. 14 En kleedt u zich boven alles met 
de liefde, die de band van de volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van God 
heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en 
wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, 
in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam 
van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 
Kolossenzen 3:12-17

Verlangen
‘Aan de verkondiging, zang en gebed hechten we veel waarde. Het verlangen van 
de gemeente is dat de invulling hiervan aansluit bij de breedte van de gemeente’.

3.1  Vieren
 Over liturgie en eredienst

belangrijk, er is in de dienst oog voor de 
kinderen en we ondersteunen waar moge-
lijk onze jongeren in kerkbrede initiatieven. 
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De goede herder zit niet in zijn stal,
tussen de schatten van zijn zekerheid
en op de kussens van de wet. Hij weidt
zijn schapen en hij volgt ze in zijn dal.
Hij leest niet luid uit de wetsrollen voor,
zetelend, door de open deur. Hij slaat
ze niet, met strenge stem en staf, hij gaat
ze na, liefdevol oog en oor.
Michel van der Plas, dichter

Verlangen
‘Pastoraat en jeugdwerk nemen een centrale rol in binnen de gemeente. Het 
verlangen van de gemeente is dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.’

Besluit
De kerkenraden van Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug zetten in op het orga-
niseren van het pastoraat in wijkteams. Hiermee wil ze werken aan de kwaliteit en 
zichtbaarheid van het pastoraat in de gemeente. Daarbij wil ze ook het huisbe-
zoek versterken door vorming en toerusting van de pastorale taakdragers. Hierbij 
is de consistorievergadering een terugkerend moment waarop de organisatie en 
het verloop van het pastoraat in de gemeente besproken wordt. 

Uitvoeringspunten
• Het houden van een themadienst over de Bijbelse lijn van het huisbezoek.
• Het jaarlijks organiseren van gezamenlijke consistorievergaderingen over de ver-

schillende onderdelen van het huisbezoek en het oefenen in de hierbij benodigde 
vaardigheden.

• Het continueren van jaarlijkse toerustingsavonden voor de taakdragers in het 
bezoekwerk. 

• Het aanvullen en afstemmen van de handleidingen voor wijkouderlingen en deze 
uitbreiden met een literatuurlijst en leerpunten uit de consistoriegesprekken.

• Onderzoeken: op welke wijze kan het pastoraat rond het Heilig Avondmaal inge-
vuld worden; op welke wijze kan het huisbezoek voor jongeren ingericht worden; 

•  Uitwerken: het werken met ambtsdragerduo’s, het werken in pastorale wijk-
teams, het buddysysteem voor nieuw ingekomen gemeenteleden en het werken 
aan bewustwording van gemeenteleden in het opvangen van nieuw ingekomen of 
belangstellenden.

3.2  Pastoraat
 Over verbinding en ontmoeting

3.3  Zending en evangelisatie
 Over verkondiging binnen en buiten Bodegraven - Nieuwerbrug

Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te 
zijn tot aan het einde der aarde. 
Jesaja 49:6

Verlangen
‘Het verlangen van de gemeente is om zowel naar binnen als naar buiten, open en 
gastvrij te zijn.’

Besluit
De kerkenraden van Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug zetten in op het 
geven van meer bekendheid aan de bestaande bijbel- en gebedskringen en 
gemeenteleden aan te moedigen hieraan deel te nemen. 

Kringen worden gefaciliteerd met gespreksvragen, waarmee gemeenteleden 
het gesprek over het (persoonlijk) geloof oefenen en zo toegerust worden voor 
het gesprek met andersdenkenden. We organiseren het welkom voor nieuwe 
gemeenteleden en geven breed aandacht aan het zendingswerk binnen en buiten 
de gemeente. Ook geven we uiting aan het feit dat we onderdeel zijn van de 
wereldwijde kerk met behoud van de eigen identiteit. 

Uitvoeringspunten
• Een duidelijke verwijzing op de schermen in de kerk vóór en ná de erediensten 

naar het welkomstcomité. 
• De kerk wordt verdeeld over een aantal gemeenteleden die ieder een deel van 

de kerk in de gaten houdt op nieuwkomers en deze aanspreekt en doorgeeft 
aan het comité. Nieuwkomers worden door de aangewezen persoon wegwijs 
gemaakt binnen onze gemeente en reiken een informatie/welkomsttasje uit. 

•  Nieuwkomers krijgen een buddy(gezin) uit hun eigen woonwijk of uit dezelfde 
levensfase aangewezen (voorkeur kan worden uitgesproken), waardoor aan 
een duurzame relatie gebouwd kan worden.

•  De verbindende website www.kerkbodegraven.nl nieuw leven inblazen.
•  Gezamenlijke PR rondom de heilsfeiten en activiteiten.

Hervormde gemeente Bodegraven - Nieuwerbrug
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3.4  Diaconie
 Over recht doen en hulpvaardig handelen

En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had.
Handelingen 4:35

Verlangen
De wijkraad van diakenen van de Hervormde gemeente van Bodegraven-
Nieuwerbrug wil als teken van het in Jezus Christus gekomen en komende 
Koninkrijk van God, in de lijn van de Bijbelse begrippen gerechtigheid en 
barmhartigheid, mensen en groepen die lijden door armoede, onrecht, 
tenachterstelling en discriminatie of ziekte ondersteunen met materiële hulp en 
in het zoeken naar recht.

Besluit
De kerkenraden van de Hervormde gemeente Bodegraven Nieuwerbrug 
hebben besloten het beleidsplan van de Diaconie onderdeel te laten zijn van 
het algemene beleidsplan en de gemeente mee te nemen in het onderwerp 
Diaconaat (Cluster 5 Mensen, Middelen onder punt 3). 

Door deze paragraaf op te nemen in het beleidsplan is de brug geslagen tussen 
het bestaande beleidsplan van de diaconie en het voorliggende gemeentelijke 
beleidsplan. Hiermee maakt het beleidsplan van de diaconie integraal onderdeel 
uit van het totale beleidsplan.

Uitvoeringspunten
•  De diaconie heeft haar activiteiten en speerpunten beschreven in haar 

beleidsplan Beleidsplan Hervormde Wijkraad van Diakenen te Bodegraven en 
Nieuwerbrug 2021 – 2025. Hierin noemt ze onder andere:

•  Diaconaat door kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd en 
begeleid bij het opzetten van diaconale activiteiten. 

•  Bij noodsituaties of rampen, wordt een gerichte diaconie collecte 
gehouden in de eredienst.

•  Projecten of doelen die dienstbaar zijn aan de samenleving dichtbij of ver 
weg, worden in voorkomende gevallen financieel steunen. 

3.5  Structuur
 Over geestelijk leiderschap en verantwoordelijkheid

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in 
Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en 
Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat 
U Mij gezonden hebt. 
Johannes 17:20-21

Verlangen
‘Het verlangen van de gemeente is dat beide kerkenraden vanuit een open 
houding gezamenlijk één lijn aandragen.’

Besluit
De kerkenraden van Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug zetten in op het 
gezamenlijk leiding geven aan de gemeente en zullen hierin zoveel mogelijk 
samen optrekken. Hiervoor wordt gewerkt aan de hand van een gezamenlijke 
jaaragenda en consistorievergaderingen en frequent organiseren we het 
onderlinge geloofsgesprek rond geestelijk leiderschap. 

Uitvoeringspunten
• Opstellen van een gezamenlijke jaaragenda, met als uitgangspunt samen waar 

het kan, apart waar het moet en deze werkwijze te evalueren na één jaar. 
•  De uitvoering van het beleidsplan in gezamenlijke vergaderingen monitoren en 

verantwoorden. 
•  Het Centraal Hervormd Moderamen laten vervallen.
•  De gezamenlijke kerkenraden dragen de pastorale zorg voor de gehele 

gemeente, hiervoor ontwikkelen we een logische geografische indeling die ook 
voor de wijkpredikanten duidelijkheid geeft. 

•  Een verkiezingsprocedure opstellen die beide wijken gebruiken in het 
verkiezen van nieuwe ambtsdragers.



Beleidsplan 2022  ·  13Hervormde gemeente Bodegraven - Nieuwerbrug

Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om 
de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te 
voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft 
en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te 
bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk 
niet kunnen voltooien. 
Lukas 14:28-30 

Besluit
De kerkenraden van Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug zetten in op het 
ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid samen met een overzicht van alle 
activiteiten in de gemeente, waarvoor gekeken wordt naar de inzet van 
middelen en vrijwilligers in relatie tot de kernactiviteiten van de gemeente. 
Daarnaast werken aan een herkenbare communicatie over de financiën naar 
de gemeente. De financiële dekking van de beleidsvoornemens opnemen in de 
meerjarenbegroting en die onderdeel laten zijn van dit beleidsplan. 

3.6  Mensen en middelen
 Over vrijwilligers, gebouwen en gelden voor gemeenteactiviteiten

Verlangen
‘Om de inhoudelijke activiteiten van de gemeente op de rit te houden zijn mensen 
en middelen nodig. Zijn die voldoende aanwezig om de beleidsvoornemens tot 
uitvoer te kunnen brengen?’

Uitvoeringspunten
•  Richtlijnen opstellen voor de hoogte van de algemene reserves.
• De communicatie over financiën en diaconaat naar de gemeente, uitwerken in 

een notitie. 
• Opstellen van een vrijwilligersbeleid.
• Opstellen van een activiteitenoverzicht en de hiervoor benodigde mensen en 

middelen, voor dit laatste tevens een werkprocedure vaststellen.

3.7  Toerusting
 Over het bekwamen van taakdragers en vrijwilligers

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te 
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, 
tot elk goed werk volkomen toegerust. 
2 Tim. 3:16-17 

Verlangen
‘De gemeente telt veel activiteiten, waarvoor veel gemeenteleden beschikbaar 
zijn. Het is zinvol om voor hen en de inhoud van de processen in de gemeente 
toerusting te organiseren’.

Besluit
De kerkenraden van Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug zetten in op het 
versterken en verbreden van de toerusting in alle facetten van het gemeentezijn. 
Hiervoor de ontworpen matrix als signalerings-, actie- en evaluatie-instrument te 
gebruiken. 

Uitvoeringspunten
•  Door als kerkenraden allereerst prioriteit aan te brengen in de zaken waarvoor 

toerusting nodig is;
• Bekendheid met en deelname aan cursussen/trainingen voor taakdragers te 

stimuleren;
• Gevoerde gesprekken (met name huisbezoeken) met de deelnemers te 

evalueren.
• De gemeente inhoudelijk toe te rusten, zodat zij weet waarom de liturgie zo is 

ingericht en veranderingen te bespreken in die context;
• De nabespreking van de preek thuis te ondersteunen;
• Mensen te helpen hun gaven en talenten te ontdekken en in te zetten.
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3.8  Communicatie
 Over tijdige, goede en duidelijke informatie in de gemeente

Goede communicatie werkt aan vertrouwen en verbinding! 

Verlangen
‘Een goede communicatie is de smeerolie in een grote gemeente 
als de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug. Heeft de 
communicatiestructuur hier voldoende kaders en mogelijkheden voor?’

Besluit
De kerkenraden van Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug zetten in op het 
instellen van een communicatieteam dat de beschikbare communicatiemiddelen 
in de gemeente in samenhang doorontwikkelt. Hierbij wordt prioriteit gegeven 
aan het invoeren van een gemeente-betaalapp. Dit om invulling te geven aan 
de communicatiedoelstelling: “Het doel van communicatie is de leden van 
de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug en belangstellenden te 
informeren over de eigen gemeente en de wekelijkse diensten in Bodegraven en 
Nieuwerbrug.”

Uitvoeringspunten
•  Het instellen van een communicatieteam.
• Uitvoering geven aan verbetervoorstellen en wensen van de diverse redacties 

binnen een vooraf vastgesteld organisatorisch en financieel kader.
•  Het ontwikkelen van een huisstijl voor alle communicatie over en in de 

gemeente.

In dit hoofdstuk introduceert de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug zich 
aan u. De kerk is onderdeel van haar omgeving en geplaatst in een samenleving waar ze 
deel van uitmaakt. Er worden diverse aspecten van de gemeente in kaart gebracht. 

Op de volgende pagina’s zijn een historische kaart met de geschiedenis van onze 
gemeente en een kerkelijke kaart met een overzicht van onze de gemeente. Daarna 
staat een demografische kaart van de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
weergegeven en is een sociale kaart met een beknopt overzicht van de sociale 
omgeving opgenomen.

4. Waar is de Hervormde gemeente 
Bodegraven-Nieuwerbrug?

Geschiedenis
De geschiedenis van  de kerkelijke gemeente in Bodegraven gaat verder terug dan de 
Reformatie. De oorspronkelijke kerk was gewijd aan de heilige Gallus Belijder, een Ierse 
monnik. De Dorpskerk werd in 1672 verwoest door de terugtrekkende Franse troepen. 
In 1662 blijken er uit aantekeningen van ds. B. Tijken bij de aanvang van zijn dienst 363 
lidmaten te zijn. Na de ramp in 1672 is dit in 1673 nog slechts vijf of zes lidmaten. Het zal 
dertig jaar duren voor het aantal lidmaten weer boven de 300 komt.

In Nieuwerbrug werden vanaf 1733 bijeenkomsten gehouden, eerst in de oude school 
en vanaf 1929 in het koetshuis, omgedoopt tot “De Ster” totdat op 17 november 1955 de 
Bethlehemkerk in gebruik werd genomen. De eerste preek in de Bethlehemkerk is door 
ds. C. van den Bosch gehouden.

Geografische weergave Bodegraven en Nieuwerbrug aan den Rijn
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In 1994 bestond de Hervormde Gemeente Bodegraven 400 jaar. Nadere details zijn 
te vinden in het boekje van ds. G. en C. Hamoen “400 jaar Hervormde Gemeente 
Bodegraven”. De Hervormde wijkgemeenten hadden bezwaren tegen de vorming van de 
Protestantse Kerk. Deze bezwaren betroffen vooral de grondslag van de PKN. Toch zijn 
de wijken 1 en 2 in mei 2004 binnen de PKN gebleven. Zij hebben steeds aangegeven 
in het spoor van de reformatie en de gereformeerde identiteit te willen blijven. Dat 
is met name de gebondenheid aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord 
van God, aan de geloofsbelijdenissen van de vroege kerk en aan de gereformeerde 
belijdenisgeschriften.

In 2007 heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen de drie wijkkerkenraden van 
de Hervormde Gemeente te Bodegraven. Dit overleg had tot doel om tot inzicht te 
komen of vereniging van alle PKN partners in Bodegraven realistisch is. Dit overleg 
resulteerde in een besluit tot vereniging in de Protestantse Gemeente te Bodegraven. 
De Protestantse Gemeente te Bodegraven bestaat uit twee clusters. Dit zijn het cluster 
Emmaüs, bestaande uit de Lutherse, Gereformeerde en een deel (wijkgemeente 3) van 
de Hervormde Gemeente en het Hervormde cluster, bestaand uit de twee hervormde 
wijkgemeenten. De wijkgemeenten 1 en 2 voeren daarna de naam “Hervormde 
Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug”.

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

De Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug
Kerkelijke samenstelling

Tot de Protestantse Gemeente te Bodegraven (PGB) behoren de twee clusters 
Emmaüs en Hervormd. In de ledenregistratie (LRP) van de PGB zijn drie entiteiten 
te onderscheiden: cluster Emmaüs en de afzonderlijke wijkgemeenten van cluster 
Hervormd, Wijkgemeente 1 en Wijkgemeente 2. Wijkgemeenten 1 en 2 vormen samen de 
Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug.

De Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug is vertegenwoordigd in de Algemene 
Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. De beide wijkgemeenten 
1 en 2 hebben elk een eigen predikant, kerkenraad en moderamen.

In onderstaande tabel is het aantal leden van de PGB die per 28 september 2021 in LRP 
zijn opgenomen met hun status aangegeven. Daarbij zijn de zes gastleden niet in de 
telling opgenomen.

Tabel 4 – Ledenaantallen PGB 2021
Voor de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug is het aantal leden, dat per 28 
september 2021 in LRP is opgenomen, in onderstaande tabel aangegeven als optelling 
van het aantal leden van Wijkgemeente 1 en Wijkgemeente 2.

Het aantal geregistreerde leden van de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug 
in 2021 (inclusief de leden die niet in Bodegraven of Nieuwerbrug wonen) is ongeveer 10 
% van de gehele bevolking van Nieuwerbrug en Bodegraven. 

Ter vergelijking is het aantal ingeschreven leden voor oktober 2015 in onderstaande 
tabel gegeven. De aantallen zijn het totaal van de Wijkgemeenten 1 en 2.

We zien in het vergelijk van bovenstaande tabellen 5 en 6. Dat er sinds 2015 een afname 
van het aantal leden is van bijna 300 leden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er 
in 2019 een opschoningsactie is uitgevoerd waarbij ongeveer 100 ongedoopte leden 
(onvolwassenen en ouderen) zijn uitgeschreven. Blijft over een afname van ongeveer 200 
leden of ruim 4% van de leden in de afgelopen zes jaar.
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In de kleine gemeentegids, de versie van juni 2020, die uitgereikt wordt aan de nieuwe 
leden, is als richtingaanwijzers een aantal zaken over onze gemeente opgenomen. 
Het betreft: welkom, diensten, kerkradio, gebouwen, wijkinformatie, diaconie, 
kerkrentmeesters, kerkbode, kerkelijk bureau, collectebonnen, catechese, catechese 
voor mensen met een verstandelijke beperking, evangelisatie en zending, Bijbelkringen, 
Philadelphiaclub, PPZ, welkomstmoment en website. De gids is ook op te vragen bij het 
kerkelijk bureau via kerkelijkbureau@hervormdbodegraven.nl.

De Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug
Demografie

Tot de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoren de dorpen Bodegraven, 
Reeuwijk Dorp, Reeuwijk Brug, Nieuwerbrug, Waarder en Driebruggen. In 2020 is het 
gezamenlijk aantal inwoners van de gemeente 35.281, in 2015 was het aantal inwoners 
33.208, een groei van ongeveer 6%.

Tot de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug behoren de dorpen Bodegraven 
en Nieuwerbrug aan den Rijn. In 2020 telt Bodegraven 18.950 inwoners op 9.726 
adressen en telt Nieuwerbrug 1.795 inwoners op 808 adressen. Het percentage mannen 
en vrouwen is voor Bodegraven elk ongeveer 50%, Nieuwerbrug telt ongeveer 51,8% 
mannen en 48,2% vrouwen. In 2020 heeft Bodegraven 84,1% autochtone inwoners en 
Nieuwerbrug 90,5%. 

De leeftijdsopbouw in 2020 is in onderstaande tabel aangegeven.

De Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug 
Sociale samenstelling

Het gaat hierbij om gegevens over de burgerlijke gemeente, de bevolking en 
voorzieningen op het gebied van welzijn.

Politieke partijen
In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag van de gemeentelijke verkiezingen van 16 
maart 2022 voor de gehele burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangegeven.

Zie voor nadere detail over de verdeling over de 15 stemlocaties, waarvan Nieuwerbrug / 
het Wierickehuis er één is, de website https://allecijfers.nl. Zie voor de verdeling van de 
raadsleden en de partijen van de wethouders de website van de burger-
lijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
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Overige kerken en groepen

Een overzicht van alle kerken en groepen in Bodegraven (8 stuks) en in Nieuwerbrug 
(2 stuks) is gegeven op de website https://www.kerkbodegraven.nl verzorgd door 
de Protestantse Gemeente te Bodegraven. De volgende kerken en groepen zijn daar 
aangegeven, elk met een link naar de eigen webpagina:
• Ichthuskerk – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt;
• Bethelkerk – Gereformeerde Gemeente;
• Dorpskerk – Hervormde Wijkgemeente;
• Bethlehemkerk Nieuwerbrug – Hervormde Wijkgemeente;
• Lutherkerk – Protestantse Wijkgemeente Emmaüs;
• Ontmoetingskerk – Protestantse Wijkgemeente Emmaüs;
• Salvatorkerk – Pinkstergemeente Morgenstond;
• Christengemeente De Bron;
• Sint Willibrorduskerk – Rooms Katholieke Kerk;
• Brugkerk Nieuwerbrug. 
 
Scholen
Een overzicht van de basisscholen in Bodegraven (9 stuks) en in Nieuwerbrug (1 stuks) 
geeft de website “Scholen op de kaart” https://scholenopdekaart.nl Er zijn in de 
gemeente geen scholen voor voortgezet of hoger onderwijs. De scholen voor middelbaar 
onderwijs zijn in Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden.

De volgende scholen, gezindte en leerlingenaantallen worden (per 14 oktober 2021) 
genoemd:
RK Basisschool Speel en Werkhoeve   Katholiek      263 ll.
IKC Schatrijk     Katholiek       184 ll.
Rooms Katholieke Basisschool Willibrord  Katholiek      313 ll.
Rooms katholieke Basisschool Miland  Katholiek        56 ll.
Da Costaschool     Prot. Christelijk      175 ll.
Prinses Beatrixschool    Prot. Christelijk      166 ll.
Kindcentrum Wereldweijde    Prot. Christelijk      165 ll.
Basisschool Het Vogelnest    Openbaar      115 ll.
Verhoeff-Rollmanschool    Prot. Christelijk      315 ll.
CBS De Brug – Nieuwerbrug   Prot. Christelijk      109 ll.

Overige sociale aspecten
Over sociale aspecten is veel informatie aanwezig op de website https://gemeente.
bodegraven-reeuwijk.nl van de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Zoals aangegeven in de inleiding van dit 
beleidsplan hebben de gezamenlijke 
kerkenraden in 2019 de opdracht om te 
komen tot een nieuw beleidsplan gefor-
muleerd. 

De kerkenraden hebben ervoor gekozen 
om zich hierin bij te laten staan door een 
beleidsplan commissie, deze commissie 
heeft met ondersteuning vanuit Kerkvitaal 
en het Dienstencentrum van de PKN het 
proces gefaciliteerd. 

Via twee peilingen onder de leden van de 
Hervormde Gemeente Bodegraven-
Nieuwerbrug heeft de door de kerken-
raden ingestelde beleidscommissie 
informatie verzameld over wat er leeft in 
de gemeente. Peiling 1 (Gemeenteavond 
oktober 2019). Peiling 2 (december/jan-
uari 2020) Aan de twee peilingen deden 
circa 500 gemeenteleden mee, wat de 
resultaten bruikbaar maakt voor het 
ontwikkelen van een nieuw beleidsplan 
voor de gemeente. De resultaten, con-
clusies en aanbevelingen zijn geordend 
rond de volgende vier kernthema’s van 
het gemeenteleven en staan beschreven 
in de rapportage ‘Op weg naar een nieuw 
beleidsplan’ (juni 2020):
• Vieren
• Verbinding en verdieping
• Verkondiging
• Verantwoordelijkheid 

Met de uitkomsten van het rapport zijn 
verlangens en zeven vraagstukken gefor-
muleerd. Deze zijn door de kerkenraden 

vastgesteld. Per vraagstuk (thema) is een 
werkgroep bestaande uit ambtsdrag-
ers en gemeenteleden gevraagd om de 
kerkenraden te adviseren over mogeli-
jke antwoorden op het vraagstuk. Elke 
werkgroep heeft in een periode van zes 
maanden haar advies aan de kerkenraden 
gepresenteerd en toegelicht. Hierop heb-
ben de kerkenraden gekozen welke ad-
viezen ze in de komende jaren uitgevoerd 
zou willen zien om het gezamenlijk verlan-
gen praktisch vorm te geven. 

Door verschillende werkgroepen is 
vervolgens een aanzet gegeven voor het 
uitvoeringsprogramma. In het voorjaar 
van 2022 zijn de voorgenomen besluiten 
voorgelegd aan de gemeente en is de 
gemeente gehoord over de voorgenomen 
speerpunten van beleid. De beleidsvoor-
nemens zijn vertaald in actiepunten. 
Centrale vraag daarbij is geweest: wat is 
er nodig om het voorgenomen besluit te 
realiseren. Welke kosten verwachten we 
daarbij te maken? Deze actiepunten staan 
beschreven in het uitvoeringsprogramma 
zoals in de bijlage opgenomen. In het 
najaar van 2022 is het beleidsplan en het 
uitvoeringsprogramma vastgesteld. 

Al deze stappen zijn gezet in volledige af-
hankelijkheid van Gods Geest en leiding. 
Elke vergadering en elke stap die gezet 
is om te komen tot het beleidsplan zijn 
omgeven door gebed en de vraag: Heere 
geef wijsheid, niet onze wil, maar Uw wil 
geschiedde door alles heen voor onze 
gemeente. Leid en leer ons. 

5. Hoe is er aan het beleidsplan 
gewerkt?
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Cluster #1

Vieren
Voorgenomen besluit 
1. De kerkenraden van Hervormd Bodegraven zetten in op eenheid in de 

erediensten en kiezen daarbij in verbondenheid met Israël en in lijn 
met de reformatorische traditie als uitgangspunt dat er in een reguliere 
kerkdienst in ieder geval in vier liedmomenten Psalmen worden 
gezongen waarvan in ieder geval in twee liedmomenten de berijming van 
‘1773’. Uitzonderingen hierop zijn: 

• Diensten met een bijzonder karakter conform het huidige beleid. 
• De diensten op de christelijke feestdagen, op bid- en dankdag, 

oudejaarsdag en nieuwjaarsdag waar predikanten in samenwerking met 
de muziekcommissie breder hun liederen kunnen kiezen en waarbij ook 
meerdere muziekinstrumenten ingezet kunnen worden. 

• De zangdiensten op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en tweede 
Kerstdag, die geheel vrij zijn in te vullen naar inzicht van de voorganger. 
Deze diensten worden om en om in de Dorpskerk en de Bethlehemkerk 
gehouden terwijl parallel daaraan in het andere kerkgebouw een meer 
reguliere dienst wordt gehouden. 

2. Predikanten laten zich bijstaan door de muziekcommissie met een 
coördinerende en adviserende rol.

3. In de kerkdiensten kan zorgvuldig en gepast gebruik worden gemaakt 
van de schermen/beamer volgens een te actualiseren beamerprotocol. 

4. Er is ruimte voor de continuering van het huidige kindermoment in de 
ochtenddienst. 

5. In de reguliere diensten kan, op de daarvoor geschikte momenten, de 
piano als begeleidingsinstrument worden gebruikt. 

6. Door middel van leer- en themadiensten zal het onderwijsaspect extra 
invulling worden gegeven. 

7. Naast de psalmen uit de Oude Berijming (1773) zingen we psalmen uit 
zowel Weerklank als uit De Nieuwe Psalmberijming (2021).

8. De 2e feestdag-diensten inrichten als zangdienst voor de gezinnen en 
ouderen. 

9. De avond leerdiensten benutten om specifieke doelgroepen en thema’s 
te bepreken.

10. Kerkbrede initiatieven voor jongeren ondersteunen en hierin naast onze 
jongeren staan, de kerkenraden gaan onderzoeken op welke wijze de 
aansluiting bij de jongeren gevonden kan worden en op welke wijze deze 
vorm en inhoud kan krijgen.

11. De oudste oppasgroep in te richten als kinderbijbelklas volgens de 
HGJB methode Opstap voor de kinderen van 4 tot 6 jaar.

Met als flankerend beleid: 
• Stimulering van bijbelgebruik in de kerkdienst. 
• Inzetten op versterking van de driehoek kerk, gezin en school. 
• In gezamenlijkheid werk maken van een eenduidige ‘instructie’ voor 

gastpredikanten. 
• Invulling geven aan het geloofsgesprek en inhoudelijk gesprek met 

beide wijkkerkenraden samen waarbij de invulling en overdracht 
van de hervormdgereformeerde geloofsidentiteit een van de te 
bespreken onderwerpen is. De ‘verstaanbaarheid’ is daarbij een 
belangrijk aspect.

8  ·  Hervormde gemeente Bodegraven - Nieuwerbrug Vraagstukken en voorgenomen besluiten  ·  9

Bijlagen - Besluiten
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Cluster #2

Pastoraat en ontmoeting
Voorgenomen besluit 
1. Een dienst te laten plaatsvinden over de Bijbelse lijn van het huisbezoek.
2. Een consistorievergadering te houden over de inrichting van het 

huisbezoek, waarin bijvoorbeeld kan worden besproken of er situaties 
denkbaar zijn, waarin het huisbezoek aan zijn doel beantwoordt zonder dat 
het geloofsgesprek wordt gevoerd. Daarnaast de vraag aan de orde stellen 
of er aan het eind van een (regulier) huisbezoek geëvalueerd kan worden 
en zo ja, hoe dit in de praktijk kan worden vorm gegeven.

3. Bij het benoemen van pastorale ouderlingen oog te houden of deze 
broeder de gave heeft ontvangen om pastoraal werk te doen in de 
gemeente. Voor de toerusting de jaarlijkse consistorievergaderingen 
te (blijven) benutten, bijvoorbeeld een consistorievergadering 
over gespreksvaardigheden en het mogelijk oefenen van 
gespreksvaardigheden. Na te denken over het pastoraat rondom de 
viering van het Heilig Avondmaal. De jaarlijkse toerustingsavond over een 
bijzonder pastoraal onderwerp te handhaven.

4. Wijkouderlingen in overweging te geven om met de 16 plus jongere(n) 
contact op te nemen of hij/zij prijs stelt/stellen om apart te spreken met 
de wijkouderling.

5. Het werken van ambtsdragers als duo uit te werken en verder vorm te 
geven en hierbij ook de voortgang van het huisbezoek samen te bespreken.

6. De organisatie van het pastoraat in wijkteams uit te werken.
7. De zichtbaarheid van het pastoraat verder uit te werken.
8. Het scenario thuis voelen in de gemeente praktisch uit te werken 

bijvoorbeeld door een buddy systeem en door een aantal gemeenteleden 
te laten letten op nieuwkomers en gemeenteleden die langere tijd 
ontbreken. De uitwerking van dit scenario te starten, nadat besloten is 
over de scenario’s van de werkgroep Evangelisatie en Zending.

9. Het scenario om gemeenteleden meer bewust te maken om oog voor 
elkaar te hebben en nieuw-ingekomenen thuis te laten voelen, uit te 
werken. 

10. De overige scenario’s in de notitie van de werkgroep Pastoraat en 
Ontmoeting van oktober 2021 m.b.t. dit vraagstuk niet uit te werken.

Cluster #3

Evangelisatie en Zending
Voorgenomen besluit
1. Kerk naar buiten
Het verlangen van de gemeente is echter om zowel naar binnen als naar 
buiten open en gastvrij te zijn en dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. 
Hieruit kwam de volgende vraag aan onze werkgroep:

“Onderzoek de mogelijkheden om (A) gemeenteleden beter in staat te 
stellen over hun eigen geloof te spreken. Daarnaast of er verbeterpunten 
zijn door te voeren in (B) de mate waarin nieuwkomers zich welkom voelen 
en (C) de openheid van de gemeente naar onbekenden.”

A. Aansporen tot gebed en het onderlinge geloofsgesprek
Het oefenen van het onderlinge geloofsgesprek kan in de bijbel- en 
gebedskringen. Door aan bestaande bijbel- en gebedskringen meer 
bekendheid te geven kunnen gemeenteleden aangemoedigd worden om 
er aan deel te nemen. Waar nodig kunnen nieuwe kringen worden opgezet. 
Mogelijk is ook om na elke eredienst gelegenheid te geven om na te praten 
met elkaar. De gesprekken die gevoerd worden in bovenstaande momenten 
kan dan met gespreksvragen worden gefaciliteerd. In de onderlinge 
gesprekken, tijdens bijbel- en gebedskringen en na de eredienst oefenen 
gemeenteleden openlijk en vrijuit over het geloof te spreken en zullen zij 
daar beter toe in staat raken en nemen deze vaardigheid in hun dagelijks 
leven mee.

B. Nieuwkomers welkom heten
Om nieuwkomers beter te verwelkomen, adviseren wij de volgende stappen 
naar behoefte van de nieuwkomer:

Stap 1: Wij adviseren een duidelijke verwijzing op de schermen in de kerk 
vóór en ná de erediensten naar het welkomstcomité. De nieuwkomer 
toont zelf initiatief.
Stap 2: De kerk wordt verdeeld over een aantal gemeenteleden die 
ieder een deel van de kerk in de gaten houdt op nieuwkomers en deze 
aanspreekt en doorgeeft aan het comité. De gemeente toont initiatief.
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Stap 3: Nieuwkomers worden door de aangewezen persoon wegwijs 
gemaakt binnen onze gemeente en ontvangen een informatie/
welkomsttasje.
Stap 4: Nieuwkomers krijgen een buddy(gezin) uit hun eigen woonwijk 
of uit dezelfde levensfase aangewezen (voorkeur kan worden 
uitgesproken), waardoor aan een duurzame relatie gebouwd kan worden.

C. Verbinding in woonwijken
Wij adviseren het huidige koffiemoment (woonwijken rouleren iedere 
6 weken) voor de woonwijken te continueren. De vernieuwingen in 
sectiewijken, geadviseerd door werkgroep Pastoraat en Ontmoeting, 
kunnen hiernaast ingevoerd worden, maar zo blijft het contact met grotere 
groepen bestaan en blijft de verbinding in de woonwijk gestimuleerd 
worden. Wij adviseren om de woonwijken zelf verantwoordelijk te houden 
voor het organiseren van extra activiteiten.

2. Evangelisatie in het buitenland
Ons werd gevraagd na te gaan of het haalbaar en wenselijk is om het aantal 
evangelisten/zendelingen in het buitenland uit te breiden. Daarnaast bleek 
uit het onderzoek een groot verlangen in de gemeente om het Evangelie 
uit te dragen. Momenteel heeft de gemeente twee zendelingsgezinnen 
uitgezonden, maar voldoende financiën, mankracht en expertise om meer 
zendelingen uit te zenden. Om het missionaire bewustzijn van de gemeente 
te vergroten, hebben wij twee scenario’s bedacht.

A. Bekendmaking en activering in en rondom de eredienst
Tijdens de prediking in een eredienst zou meer aandacht aan gegeven 
kunnen worden aan de missionaire opdracht vanuit Mattheus 28. Een 
voorbeeld is een themadienst met het thema ‘evangelisatie/zending in het 
buitenland’, waarin de predikant eventueel zou kunnen samenwerken met 
zendelingen op verlof.

B. Intensieve werving door informatieavonden
Om actiever de gemeente bewust te maken van het belang van 
evangelisatie in het buitenland zouden er ook avonden georganiseerd 
kunnen worden waarbij organisaties als de MAF, GZB, Interserve, Project 
10:27 et cetera komen presenteren over hoe zij te werk gaan.

3. Verbinding met andere kerken
Uit de eerste enquêtepeiling blijkt dat de gemeenteleden een open houding 
naar de andere kerken in Bodegraven belangrijk vinden. Wel wordt er 
vaak aangegeven dat het belangrijk is om de eigen identiteit in het oog te 
houden. Daarnaast roept Christus ons ook op om één te zijn, zoals hij ook 
één is in Efeze 2.

Gezamenlijke communicatie
Wij adviseren de verbindende website www.kerkbodegraven.nl nieuw leven 
in te blazen en te verfrissen. Ook de gezamenlijke PR rondom de heilsfeiten 
en activiteiten mag extra aandacht krijgen. Hiermee kan meer eenheid 
tussen de kerken uitgestraald worden naar de buitenstaander.
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Cluster #4

Structuur van de gemeente
De gemeente heeft twee wijken, met twee wijkkerkenraden. Voor 
gemeenteleden is niet altijd helder bij welke wijk ze horen. Dit is onder 
meer lastig bij de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. De vraag is ook 
wat de waarde is van de bestaande indeling van de wijken, omdat ze niet 
samenvalt met de twee woonkernen (Bodegraven resp. Nieuwerbrug) en 
de beide kerkgebouwen in de twee woonkernen. Het handhaven van twee 
kerkenraden vergt ook een groot aantal ambtsdragers, terwijl het moeilijk 
is steeds opnieuw nieuwe ambtsdragers te vinden. Daardoor ontstaat de 
vraag of het huidige organisatiemodel toekomstbestendig is.

Voorgenomen besluit
Organisatie kerkenraden
“Het verlangen van de gemeente is beide kerkenraden vanuit een open houding 
gezamenlijk één lijn uitdragen”.

Op welke manier kan de kerkenraad haar leidinggevende rol zo 
goed mogelijk invullen waarbij er vanuit geloof en vertrouwen wordt 
samengewerkt. Hierbij is structuur ondersteunend aan de manier waarop 
de gemeente functioneert en pastoraal ondersteunt dient te worden.

1. Intentie uitspreken om in eerste instantie naar scenario A1 toe te 
werken.

2. Opstellen van een gezamenlijke jaaragenda:
• Gezamenlijke vergaderingen tbv beleidsdoorontwikkeling en - 

uitvoering + actualiteit,
• Gezamenlijke consistorievergaderingen,
• Wijkvergaderingen t.b.v. wijkspecifieke punten (zie bijlage 

uitwerking scriba’s).
3. Regelmatig met elkaar het geloofsgesprek voeren. Daarnaast verdiepen 

en bezinnen op het gebied van geestelijk leiderschap. Pastoraal en 
bestuurlijk.

4. Werkgroep pastoraat vragen om vanuit de wijk/buurtgerichte aanpak 
tot clusters te komen.

• Geografische grens t.b.v. duidelijkheid voor 2 predikanten
• De gezamenlijke kerkenraden dragen de pastorale zorg voor de 

gehele gemeente.

Verkiezing ambtsdragers
“ Welke keuze ook gemaakt wordt, wat zijn de mogelijkheden om het verkiezen 
van ambtsdragers beter te laten verlopen (vooral: meer helder voor de 
gemeenteleden hoe het werkt, wie er gekozen kunnen worden.)”

1. Bij verkiezingen de volgende uitgangspunten te hanteren:
• Eenduidige procedure kiezen. Werkgroep Structuur vragen dit 

verder uit te werken.
• Namen voor potentiële ambtsdragers in beide wijken worden door 

en vanuit de gehele gemeente ingediend .
2. De stappen binnen dit besluit na 1 jaar evalueren en hierbij de stip voor 

het volgende jaar bepalen.
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1. Een centrale registratie van alle activiteiten in de gemeente  op basis 
van het voorgestelde concept-format te onderzoeken zodat er een 
verbinding ontstaat tussen de activiteit en de kerkenraad.

2. Aansluitend bepalen of een onderscheid van kernactiviteiten 
gewenst is waarbij ten aanzien van kernactiviteiten een grotere mate 
betrokkenheid en sturing van de kerkenraad gewenst is dan bij de 
overige activiteiten.

3. De voornoemde punten 1 en 2 te laten uitwerken door een (nog samen 
te stellen) werkgroep met expertise op dit vlak.

4. Duidelijk werkproces opstellen over het toekennen van financiële 
middelen aan activiteiten omdat niet voor alle activiteiten helder is of 
en hoe een financiële bijdrage wordt aangevraagd.

5.  Het opstellen van een vrijwilligersbeleid waarin veiligheid, waardering 
en beloningen worden vastgelegd.

Om de inhoudelijke activiteiten van de gemeente op de rit te houden zijn 
mensen en middelen nodig: bijvoorbeeld geld om de beroepskrachten te 
kunnen betalen en de gebouwen te onderhouden. Maar ook: voldoende 
kader en vrijwilligers om de activiteiten draaiend te kunnen houden. Het 
is belangrijk om daar helderheid over te hebben - dit moet altijd - welke 
beleidsvoornemens je verder ook hebt. Daarom is het volgende nodig of 
zinvol.

Voorgenomen besluit 
Middelen 
1. Richtlijnen vast te stellen over de hoogte van de algemene reserves 

indien in de toekomst geen kostendekkende begroting mogelijk is of 
eenmalige investingen gedaan moeten worden.

2. Nader uitwerken van een voorstel dat ziet op communicatie over 
financiën in de gemeente met als doel:

• (nog) meer duidelijkheid over financiële situatie van de gemeente
• samenhang, verschillen en bestemming van de verschillende 

kerkelijke doelen waar gemeenteleden donaties voor doen 
verduidelijken.

3. Het beleidsplan van de Diaconie onderdeel te laten worden van het 
algemene beleidsplan en de gemeente mee te nemen in het onderwerp 
Diaconaat.

4. De meerjarenprognose vast te stellen als onderdeel van het totale 
beleidsplan, nadat alle beleidsvoornemens met financiële gevolgen in 
de prognose zijn verwerkt.

Vrijwilligersbeleid
Er zijn veel activiteiten in de gemeente, waarvoor veel vrijwilligers nodig 
zijn. Voor sommige activiteiten zijn moeilijk vrijwilligers te vinden; Hoe 
bepalen we wat kernactiviteiten zijn en wat zijn de kernactiviteiten van de 
gemeente waarvoor in ieder geval vrijwilligers beschikbaar moeten zijn? Is 
het eventueel nodig om als kerkenraad meer te sturen op welke activiteiten 
wel en niet georganiseerd kunnen worden? Hoe bepalen we welke 
middelen hiervoor we als gemeente hieraan willen besteden?

Cluster #5

Mensen en middelen
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Cluster #6

Toerusting
De gemeente telt veel activiteiten, waarvoor ook veel vrijwilligers 
beschikbaar zijn. Het heeft zin om voor deze vrijwilligers toerusting te 
organiseren. Ook is toerusting zinvol bij inhoudelijke processen in de 
gemeente.

“Welke toerusting is nodig om de volgende processen in de gemeente te 
ondersteunen: Onderlinge geloofsgesprek, spreken over je eigen geloof, 
pastoraal gesprek (voor ouderlingen, maar ook voor andere gemeenteleden, 
mocht het pastoraat meer in kleinere kringen worden georganiseerd), activiteiten 
waar moeilijk vrijwilligers voor te vinden zijn (bijvoorbeeld in het Jeugdwerk) en 
die belangrijk zijn voor de gemeente, binnen pastoraat stimuleren en faciliteren 
van toerusting.”

Voorgenomen besluit 
1. de matrix te gebruiken als signalerings-, actie-, en evaluatie-

instrument:
• De werkgroep toerusting te vragen een voorstel neer te leggen voor 

prioritering in de items waarvoor toerusting nodig is;
• door deze toerustingsbehoefte uit te werken in concrete acties en 

deze in de matrix op te nemen;
• door na 2 jaar en vervolgens elke 2 jaar de voortgang per item te 

evalueren, in de matrix te verwerken en waar nodig bij te sturen en
• door gedurende de beleidsperiode nieuwe inzichten in de matrix 

op te nemen.
2. de volgende zaken gerelateerd aan Pastoraat en ontmoeting:

• 2 gezamenlijke consistorievergaderingen aan doelgerichte 
toerusting van ambtsdragers en hun bezoekbroeders/zusters te 
besteden;

• bekendheid met en deelname aan cursussen/trainingen voor 
taakdragers te stimuleren;

• duidelijkheid over verantwoordelijkheden te geven aan wijkteams 
en geheimhouding te borgen;

• het onderling van elkaar leren als ambtsdragers te stimuleren en

• gevoerde gesprekken (met name huisbezoeken) met de 
deelnemers te evalueren;

3. De volgende zaken gerelateerd aan Vieren:
• de gemeente inhoudelijk toe te rusten, zodat zij weet waarom 

de liturgie zo is ingericht en veranderingen te bespreken in die 
context;

• de nabespreking van de preek thuis te ondersteunen;
• het thuis zingen van psalmen te stimuleren en
• de betrokkenheid op elkaar rond de erediensten te faciliteren.

4. De volgende zaken gerelateerd aan Evangelisatie en zending:
• de basis om openlijk en vrij over het geloof te spreken te 

versterken;
• mensen te helpen hun gaven en talenten te ontdekken en in te 

zetten;
• aandacht te geven aan evangelisatie in het buitenland en
• de eenheid tussen en samenwerking met andere kerken in 

Bodegraven en Nieuwerbrug te versterken.
5. Werkgroep toerusting vragen om in afstemming het onderdeel 

‘jeugdwerk en toerusting’ uit te werken.
6. Werkgroep toerusting vragen, na.v. beslispunt 1b, de beslistpunten 1 

t/m 5 in aan concrete aanpak van doelgroep, beoogd doel en vorm van 
toerusting en verantwoordelijke voor uitvoering hiervan te benoemen. 
In afstemming met de werkgroep Mensen en middelen de eventuele 
financiële consequenties hiervan in beeld te brengen.
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Het doel van communicatie is de leden van de Hervormde Gemeente 
Bodegraven-Nieuwerbrug en belangstellenden te informeren over de eigen 
gemeente en de wekelijkse diensten in Bodegraven en Nieuwerbrug.

De gestelde vragen:
• Beschrijf welke communicatiemiddelen en -momenten er nodig zijn 

om de beleidsvoornemens uit het beleidsplan te laten werken. Geef 
ook aan hoe dit georganiseerd kan worden (zodat er niet te veel ad-hoc 
gecommuniceerd wordt).

• Beschrijf wat de mogelijkheden zijn om de communicatiemiddelen van 
de gemeente meer te digitaliseren. Houd daarbij ook rekening met de 
digitaliseringsgraad van de gemeente. Voorkom dat gemeenteleden 
zonder internet of digitale vaardigheden verstoken blijven van 
communicatie.

• Wat zijn de mogelijkheden om de website meer up to date te houden? 
Hangt ook samen met evangelisatie: hoe betrek je nieuwe mensen. 
Welke communicatiemiddelen kunnen ingezet worden om mensen van 
buiten de gemeente te bereiken?

• Vat de aanbevelingen samen die gedaan zijn voor Kerkklanken.

Voorgenomen besluit 
1. Stel voor het gebruik van de diverse communicatiemiddelen één 

communicatieteam samen.
2. Kerkenraden, kerkelijk bureau, verenigingen, gemeenteleden en 

anderen leveren hun input / kopij in bij het communicatieteam. 
Het communicatieteam beoordeelt de input en kiest het juiste 
communicatiemiddel.

3. Het communicatieteam werkt de gegeven adviezen en 
verbetervoorstellen voor de diverse communicatiemiddelen nader 
uit binnen de door de kerkenraden gemaakte keuzes en doet hiervoor 
concrete voorstellen aan de kerkenraden.

4. Het communicatieteam stelt een door de kerkenraden goed te 
keuren protocol op voor hun werkzaamheden en het proces rond alle 
communicatie.

Cluster #7

Communicatie
5. Het communicatieteam doet voorstellen voor de invulling van de 

planning en de kosten binnen de gestelde kaders.
6. Het communicatieteam doet voorstellen voor uniforme communicatie 

via alle media en de daarbij te hanteren huisstijl.
7. Leg de prioriteit bij de keuze voor en de invoering van een 

gecombineerde gemeente- en betaalapp. 
8. Stel de tijdlijn vast voor deze keuze en de invoering  daarvan: 

inventarisatie en keuze 3 maanden na 1 mei 2022, inrichting 3 maanden 
na 1 augustus, proefdraaien 2 maanden na 1 november. Start per 1 
januari 2023.

9. Zorg voor een budget voor de inrichting en het onderhoud van de 
nieuwe communicatiemiddelen en de website.

10. Stel dit budget voor 2022 en 2023 vast op € 5.000,- per jaar.
11. Stel dit budget voor 2024, 2025 en 2026 vast op € 2.500,- per jaar.
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