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1

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2021 van de Hervormde Gemeente te Oude-Tonge, van waaruit de
kerkenraad de komende jaren richting wil geven aan het leven en werken binnen de gemeente.
Het beleidsplan heeft niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar
Woord. De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente ligt in Jezus Christus, Die Zijn
kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. De gemeente is immers geen vereniging,
bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en haar eigen koers bepaalt.
In dit perspectief zien wij het beleidsplan als een instrument om de identiteit van de Hervormde
gemeente Oude-Tonge nader vast te leggen en het leven en werken binnen de gemeente en het
bestuur er van vorm te geven.
Het gaat om het verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over concrete
onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in een beleidsplan
komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de kerkenraad.
Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127:
“Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan”.
Wij bidden de Heere of dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en verdere
opbouw van Zijn gemeente te Oude-Tonge.
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,
Men loov’ Hem vroeg en spa!
De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen
Met amen, amen, na!

Inleiding

Oude-Tonge, maart 2018
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2
2.1

Identiteit van de kerkelijke gemeente
Roeping

Zoals door de Heere Jezus is verwoord, is de mens geroepen de Heere lief te hebben boven alles,
en de naaste als zichzelf. Aan deze opdracht – die voor ieder persoonlijk, maar ook voor de
gemeente als geheel geldt – ontleent ook de Hervormde gemeente van Oude-Tonge haar
identiteit. Leven en werken van de gemeente en van haar leden dienen dan ook voortdurend te
worden getoetst aan deze opdracht. Dit beleidsplan wil een instrument zijn om de identiteit van
de Hervormde gemeente te Oude-Tonge nader vast te leggen en het leven en werken binnen de
gemeente en het bestuur er van vorm te geven.

2.2

Gemeente

De Hervormde gemeente te Oude-Tonge is een gemeente binnen de Protestantse Kerk in
Nederland, die volgens haar belijdenis een openbaring van de ene heilige, algemene christelijke
Kerk is. In Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus wordt beleden "dat de Zoon van God, van
het begin van de wereld tot aan het einde zich uit de gehele mensheid een gemeente, die tot het
eeuwige leven is uitverkoren, door Zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof vergadert,
beschermt en instandhoudt”.
De gemeente is het Lichaam van Christus, de tempel van de levende God, gebouwd op het
fundament van profeten en apostelen. De Kerk is dus in haar oorsprong, in haar ontwikkeling en
in haar einde het eigendom van God met als doel de eer en verheerlijking van Hem. Christus is het
Hoofd van de gemeente, de gelovigen zijn de leden.
De Heilige Schrift leert ons echter wel onderscheid te maken tussen de zichtbare kerk en de Kerk
des Heeren. Juist binnen de gemeente klinkt de oproep van de Apostel Paulus: " Onderzoek uzelf
of u in het geloof bent, beproef uzelf" (2 Korinthe 13:5). De realiteit is dat onze gemeente niet
samenvalt met de gemeente die zalig wordt. Christus’ gemeente is niet alleen oneindig veel
groter, maar in elke kerkelijke gemeente zullen zich ook leden bevinden die niet of nog niet in het
geloof zijn. Dit ontslaat ons echter niet van de roeping om in onze kerkelijke gemeente gestalte te
geven aan de gemeenschap der heiligen.

In gehoorzaamheid aan de Schrift en de belijdenis vervult de gemeente haar taken in deze wereld
om zo gestalte te geven aan haar roeping de grote daden Gods te verkondigen naar binnen en
naar buiten. Naar binnen moet de gemeente opwassen in de kennis en de genade van de Heere
Christus. Men moet gericht zijn op de geestelijke volwassenheid. De band met het Hoofd Christus
moet steeds inniger en hechter worden en daardoor ook de band met elkaar. Naar buiten toe
moet van deze Naam getuigenis afgelegd worden in woord en daad, zodat anderen ook worden
toegevoegd tot de gemeente (en tot de Kerk des Heeren).
Wij aanvaarden de anders geaarde medemens zoals hij of zij is, inclusief haar of zijn gevoelens.
Tegelijkertijd moeten wij op grond van de bijbel de homoseksuele levenswijze afwijzen, omdat
deze in strijd is met de scheppingsorde en ingaat tegen Gods bedoeling. Wij zorgen ervoor in ons
doen en laten dat homofiele gemeenteleden zich niet onaanvaard, onbegrepen of geïsoleerd
gaan voelen.

Identiteit van de kerkelijke gemeente

De gemeente functioneert als gemeenschap der heiligen d.w.z. dat de gelovigen aan de Heere en
al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben en dat daardoor elk zich verplicht om zijn gaven
ten nutte en ter zaligheid van de andere leden gewillig en met vreugde aan te wenden.
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2.3

Grondslag

De Bijbel, het Woord van God, is bron en norm voor het leven van de gemeente. De Hervormde
gemeente te Oude-Tonge aanvaardt de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. Zij erkent
dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest en onderschrijft het op de Schrift gebaseerde
gereformeerd belijden van de kerk, zoals dat onder meer is verwoord in de apostolische
geloofsbelijdenis, de belijdenissen van Nicea en Athanasius en de drie formulieren van enigheid,
namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels.
In verbondenheid met de kerk der eeuwen wil de gemeente voortbouwen op het ene fundament
dat gelegd is: Jezus Christus zelf. Zij wil binnen de Protestantse Kerk in Nederland dit
gereformeerde belijden bewaren, zich daardoor laten leiden en dit uitdragen.
De gemeente van Oude-Tonge is conform de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
(art. II.2 PKO) een Hervormde gemeente.
Daar wordt onder meer inhoud aan gegeven door:
•
•
•
•
•

de verkiezing van een mannelijke predikant
de doop aan kleine kinderen als belangrijkste uitingsvorm van de Heilige Doop (zonder
afbreuk te doen aan de doop van volwassenen, die dat begeren)
toegang tot het Heilig Avondmaal alleen voor belijdende leden van de gemeente
verkiezing van alleen mannelijke belijdende leden van de gemeente tot ambtsdrager en door
alleen belijdende leden van de gemeente
inzegening van alleen het huwelijk tussen man en vrouw. Andere levensverbintenissen dan dit
huwelijk worden niet gezegend

Het beleid van verenigingen/kringen en commissies dient in overeenstemming te zijn met de
identiteit van de gemeente.

1

Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland
(www.gereformeerdebond.nl)

Identiteit van de kerkelijke gemeente

De Hervormde gemeente van Oude-Tonge onderschrijft de beginselen van de Gereformeerde
Bond1 waar het gaat om aansluiting van de prediking op gereformeerde belijdenisgeschriften als
spreekregel van de kerk der Reformatie.
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3

Plaatselijke situatie

3.1

Hervormde gemeente

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de Hervormde gemeente
van Oude-Tonge is georganiseerd en gestructureerd.
3.1.1
Omvang en samenstelling
De Hervormde gemeente van Oude-Tonge is per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
Belijdende leden

252

Doopleden

505

Ongedoopt/gastleden/mee geregistreerd

149

Totaal

906

3.1.2 Plaats binnen de Protestantse Kerk in Nederland
In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland behoort
de Hervormde gemeente te Oude-Tonge tot de classis Brielle2. De gemeente is hier
vertegenwoordigd door twee leden van de kerkenraad. Dit zijn wisselend een predikant,
ouderling(-kerkrentmeester) of diaken. Van de gang van zaken op de classis doen de
vertegenwoordigers verslag aan de kerkenraad. Belangrijke zaken worden vooraf in de
kerkenraad besproken. De predikant neemt deel aan de samenkomsten binnen de
werkgemeenschap van predikanten die de Hervormde gemeenten dienen te Goeree-Overflakkee.

3.2

De context waarin wij gemeente zijn

Kerkelijk concentreert de bevolking van Oude-Tonge zich vooral rond de Hervormde (binnen de
Protestantse Kerk in Nederland) en de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl een klein deel van de
bevolking zich richt op de Gereformeerde Gemeenten en een Evangelische gemeente. Ook is er
een Messiaanse gemeente met een regionaal karakter die op zaterdag bijeenkomt. Tevens zijn er
bewoners die (kerkelijke) samenkomsten bezoeken in andere woonkernen. Een belangrijk deel
van de bevolking behoort tot geen enkel kerkgenootschap.
In de afgelopen jaren zijn er contacten gelegd met de andere geloofsgemeenschappen in ons
dorp. In het besef dat wij de gezamenlijke missie hebben om het Evangelie van de Heere Jezus
Christus uit te dragen wordt er regelmatig gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking en
willen we elkaar bemoedigen en ondersteunen in deze missie. Juist in een geseculariseerde
samenleving is een gezamenlijk christelijke getuigenis van belang.
De kerk dient een vindplaats van God te zijn. Als gemeente willen wij niet achter gesloten deuren
bij elkaar blijven. Wij verlangen ernaar om als gemeente een open huis te zijn, waar God met Zijn
Geest woont en mensen verandert naar Zijn beeld.
• dat de deuren open staan voor alle soorten mensen, dat we gastvrij zijn en graag nieuwe
mensen welkom heten om samen met hen de weg van het geloof te gaan.
• dat wij zelf door de open deur naar buiten gaan om op zoek te gaan naar de zoekers en
zoveel mogelijk contact te zoeken met buitenstaanders.
2

Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe classicale structuur/herindeling in werking en gaat de classis Brielle op in
de classis Delta.

Plaatselijke situatie

Een open huis betekent:
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Jezus Christus heeft ons daarvoor de opdracht gegeven: Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb in acht te nemen. (Mattheus 28:19)
De christelijke gemeente heeft een roeping in het geheel van de samenleving. Ze ondersteunt en
inspireert haar leden in hun inzet voor een menswaardiger samenleving, waarbij het Woord van
God onze richting dient te bepalen. Ook hiervoor geldt dat wij in gesprek blijven met de
samenleving. Dit krijgt onder andere vorm in het jaarlijkse contact tussen de burgerlijke gemeente
en de predikanten/kerkelijk werkers op het eiland, de kerkelijke afvaardiging in identiteitsraden
van zorgcentra en het ziekenhuis en in het jaarlijks overleg met de adviesraad van basisschool De
Bron.

3.3

Informatievoorziening en communicatie

Bij het uitvoeren van de grote opdracht van Jezus (Mat. 28:19,20) en het realiseren van de
doelstelling van de gemeente is het van groot belang dat de boodschap goed en gericht
gecommuniceerd wordt. Het geloof is immers uit het horen (Rom. 10:17). Ook als kerkelijke
gemeente zullen we aandacht moeten besteden aan goede gerichte communicatie. Voor wat
betreft het Evangelie – de blijde boodschap – ligt deze helder vast in Gods Woord. Daarnaast zijn
er met betrekking tot het functioneren van de gemeente nog diverse manieren waarop de
gemeente naar buiten treedt. Belangrijk is dat de gemeente in haar communiceren zich zowel
richt tot de betrokken gemeenteleden als tot het geheel van de samenleving.

•
•
•

Beleidsvoornemens
Evaluatie/bezinning op de communicatie tussen de kerkenraad en de gemeente.
Bezinning op samenwerking met kleine gemeenten.
Bezinning op het gebruik van sociale media en beeldsignaal als vorm van communicatie
richting gemeente en samenleving.

Plaatselijke situatie

3.4
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4

Eredienst en verkondiging

De erediensten vormen de kern van het gemeente-zijn. Tijdens de samenkomst van de gemeente
bevinden we ons immers in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf aanwezig wil zijn
en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord. In de liturgie (dienst aan God) komen
verschillende elementen aan de orde, zoals in het bijzonder de prediking, de bediening van de
sacramenten, de dienst der gebeden, het zingen en de dienst der offeranden. De kerkenraad is
verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van de liturgie. In het bijzonder is de kerkenraad
geroepen toezicht te houden op de zuivere bediening van het Woord. Ook ziet de kerkenraad toe
op het heilig houden van de bediening en het gebruik van de sacramenten.
De zondag is de rustdag die de Heere God aan ons schenkt. Op deze eerste dag van de week
worden in ons kerkgebouw twee erediensten gehouden, waarvoor de gehele gemeente is
uitgenodigd.
Ten aanzien van het kerkelijke jaar houdt de gemeente zich aan de vastgestelde bijzondere
dagen: de vier adventszondagen, twee Kerstdagen, de dagen van het oude en nieuwe jaar, de
zeven lijdenszondagen met de Goede Vrijdag, de twee Paasdagen, de Hemelvaartsdag en de twee
Pinksterdagen. Ook op de landelijke bid- en dankdagen voor gewas en arbeid komt de gemeente
samen rondom het Woord. In de middagdienst van de bid- en de dankdag wordt de predikant
verzocht rekening te houden met de aanwezigheid van de jonge kinderen. Na de jaarlijkse
vakantiebijbelclub (VBC) is de dienst eveneens in het bijzonder gericht op de kinderen en rand- en
onkerkelijken. Op Tweede Kerstdag3 en Tweede Paasdag is er een viering voor kinderen van de
eigen gemeente waarbij ook aandacht is voor kinderen uit rand- en onkerkelijke gezinnen. De
zondagsschool organiseert deze twee vieringen.
Om de gemeente te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is, is de tweede dienst van de
zondag, zo dikwijls als mogelijk, een leerdienst waarin naast de Heidelbergse Catechismus ook de
andere genoemde belijdenisgeschriften aan de orde kunnen komen.

Liturgie

4.1.1
Orde van dienst
De liturgie is de weg waarin de gemeente verschijnt voor het aangezicht van de Heere, waarin zij
zich aan Hem onderwerpt en zich door Hem laat aanspreken om daarna opnieuw uitgezonden te
worden in de wereld. Het komen voor Zijn aangezicht begint met het zingen van een lied en stil
gebed van de gemeente. We stellen ons onder Zijn hoede (votum en groet) en daarom zingen we
Zijn lof. De Wet wijst ons op onze verplichtingen en leert ons onze schuld tegenover de Heere.
Ook geeft de Wet aanwijzingen om in een leven van dankbaarheid voor de Heere te leven. De
lezing van de Wet wordt beantwoord met een psalm van verootmoediging of toewijding. In het
gebed wordt de schuld beleden en wordt gebeden om de verlichting met de Heilige Geest. In het
lezen van de Schrift spreekt de Heere ons aan en in de prediking wordt de Schrift uitgelegd en
toegepast. Zingend stemmen we in met de verkondiging. De dankbaarheid wordt ook duidelijk in
de gaven die we brengen, in het gebed waarin we ons opnieuw toewijden aan de Heere, Hem
bidden om Zijn genade en leiding in ons leven en in het leven van hen die bijzondere reden
hebben tot dankbaarheid of voorbede gevraagd hebben in bijzondere omstandigheden. Wetend

3

Als de Tweede Kerstdag op een zondag valt, wordt dit mogelijk anders ingevuld.

Eredienst en verkondiging

4.1
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dat de Heere onze gebeden horen en op Zijn wijze beantwoorden zal, zingen we tot Zijn lof. Met
het ontvangen van de zegen mogen we heengaan en onze weg vervolgen.
In de avonddiensten belijden we ons gemeenschappelijk geloof met de kerk van alle eeuwen en
alle plaatsen. Het geloof wordt beleden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis,
maar dit kan ook door de eerder genoemde belijdenisgeschriften, die de grondslag vormen van
onze kerk. De gemeente stemt zingend in met het gemeenschappelijk beleden geloof.
Om het geestelijke karakter van de eredienst te benadrukken en te bevorderen, worden
mededelingen namens de kerkenraad gedaan vóór aanvang van de liturgie.
Bij de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.
De orde van dienst bestaat derhalve uit de volgende min of meer vaststaande onderdelen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mededelingen door de kerkenraad
Gemeentezang en Stil gebed
Votum en zegengroet
Zingen tot verootmoediging, tot bemoediging en tot verheerlijking
Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis
Gebed voorafgaand aan schriftlezing en Woordverkondiging
Schriftlezing
Dienst der offeranden
Woordverkondiging
Dienst der gebeden/dankzegging
Zegen

4.1.2 Zingen
De liturgie verbindt ons met de kerk der eeuwen. In de liturgie worden we meegevoerd tot de
hoogte van de aanbidding van de kerk. Juist ook in verbondenheid met de kerk van alle tijden en
plaatsen en in onze verbondenheid met Gods Verbondsvolk Israël zingen wij de Psalmen. In de
eredienst worden de Psalmen ritmisch gezongen uit de berijming van 1773 met daarbij
opgenomen de gezangen. In de eredienst komt God tot ons met Zijn Woord en wij naderen tot
Hem door juist de woorden uit het boek van de Psalmen te zingen. De liederen raken het hart van
het geloof van de gemeente van Christus in hoogte en diepte. Onze Heere Jezus Christus leefde
uit de psalmen en met de psalmen op Zijn lippen heeft Hij ook geleden en is Hij gestorven.

Meerdere keren per jaar is er ‘Zingen na de dienst’. Hierbij worden liederen gezongen uit de
bundel Weerklank, uit de Hervormde Zangbundel (1938), uit Johannes de Heer en uit de
liederenbundel ‘Op Toonhoogte’.
Om de verbondenheid met het koningshuis tot uitdrukking te brengen worden, op de zondag na
de verjaardag van de koning, direct aansluitend aan de morgendienst, twee coupletten van het
Wilhelmus gezongen.

Eredienst en verkondiging

In ‘bijzondere’ diensten kunnen naast een viertal psalmen ook een tweetal liederen worden
gezongen, die worden gekozen uit de bundel Weerklank. Dit betreft: eredienst op christelijke
feestdagen en bid- en dankdagen, huwelijksdienst, belijdenisdienst en de VBC-dienst.

9

Hervormde gemeente Oude-Tonge | Beleidsplan 2018-2021

4.2

Bediening van het Woord

De verkondiging van het Evangelie is het hart van de eredienst. Het is door de werking van Woord
en Geest dat de Heilige Geest de gemeente vergadert, sterkt, opbouwt, vertroost en vermaant. In
de prediking wordt het heilsplan van God verkondigd. Dit houdt in dat de prediking – in
overeenstemming met Schrift en belijdenis – het werk van Vader, Zoon en Geest binnen de
gemeente ontvouwt. Vanuit dat werk wordt de gemeente de weg tot het heil verkondigd.
Daarnaast wordt in de prediking de noodzaak van het ware geloof en bekering aan de hoorders
voorgehouden. De prediking zal ook een appèl doen uitgaan aan de gemeente tot
gehoorzaamheid aan het Woord van God en de daarin klinkende uitnodiging tot het heil. De
verkondiging richt zich op de concrete gemeente van vandaag, in haar volle breedte. Gestreefd
wordt daarbij naar een herkenbare prediking, waarbij er ook aandacht geschonken wordt aan de
jongeren in de gemeente. Enkele keren per jaar is er een themadienst of een preekbespreking
met de jeugd.

4.3

Bediening van de sacramenten

De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van de sacramenten. Hiertoe zal in en rond de
diensten, waarin de sacramenten worden bediend, worden onderwezen over de betekenis van de
sacramenten en de bezinning op een heilige levenswandel die past bij het gebruik van de
sacramenten. Inhoud en betekenis van de sacramenten en andere kerkelijke handelingen vinden
we verwoord in de hertaalde formulieren, zoals opgenomen in het Dienstboek van de kerk.
4.3.1 De Heilige Doop
Uit kracht van Gods verbond behoren de kinderen (en volwassenen na het afleggen van openbare
belijdenis van het geloof) met het sacrament van de Heilige Doop gedoopt te worden. Om de
bediening van het sacrament zuiver te houden zal tijdens de doopzitting gesproken worden over
de leer van de Heilige Doop en over de levenswandel van de doopouders of wettige
vertegenwoordigers. Zo nodig wordt de bediening van de Heilige Doop uitgesteld, opdat er
voldoende onderricht plaats kan vinden en de ouder(s) de rijkdom van de doop en de
consequenties van de doop beter leren verstaan.

4.3.2 Het Heilig Avondmaal
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. Tot het Heilig
Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd.
In de regel wordt het Heilig Avondmaal vier maal per jaar in het midden van de gemeente gevierd.
De viering van het avondmaal wordt in de avonddienst afgesloten met een dienst van
dankzegging voor het sacrament.
De kerkenraad draagt zorg voor een ordelijke en heilige viering van het Avondmaal. Met het oog
daarop wordt de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal – bij voorkeur
in de ochtenddienst – voorbereiding gehouden zoals bedoeld in ord. 7-4-1 PKO. In diezelfde week

Eredienst en verkondiging

Wanneer één van de ouders de drie doopvragen niet kan beantwoorden, maar wel achter de
geloofsopvoeding staat van zijn of haar kind, is er de mogelijkheid een vraag te beantwoorden
waarmee hij of zij belooft deze geloofsopvoeding te respecteren.
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van voorbereiding wordt een gemeenteavond belegd ter bezinning op de viering van het Heilig
Avondmaal. Ook wordt de gemeente tijdens het zgn. censura morum (letterlijk: beoordeling van
de zeden) in de gelegenheid gesteld om met de kerkenraad zorgen rond belijdenis en wandel van
avondmaalgangers te delen, om deze zo mogelijk door pastorale zorg of vermaning weg te
nemen.
Aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten allen die in het midden van de gemeente belijdenis
van het geloof hebben afgelegd. Allen die zich met ergerlijke zonden besmet weten worden
vermaand zich van de Tafel des Heeren te onthouden zolang zij zich niet bekeren.
Ook belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten zijn als gast van harte welkom om aan de
viering deel te nemen, indien zij in hun gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en
wijn. Zij worden gevraagd om zich zo mogelijk voorafgaand aan de bediening van het Avondmaal
of daarna met de kerkenraad in verbinding te stellen.
Indien nodig kunnen (desgevraagd) aparte voorzieningen worden geregeld voor gemeenteleden
met een ziekte of die een behandeling ondergaan.

4.4

Bijzondere diensten

Naast de gewone erediensten waarin het Woord, dan wel het Woord en het Sacrament bediend
worden, zijn er ook diensten waarin andere kerkelijke handelingen worden verricht in het midden
van de gemeente. Ook deze bijeenkomsten vallen onder de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad.

4.4.2 Huwelijksdiensten
Het huwelijk is een instelling van God en staat onder Zijn bijzondere zorg. De bevestiging en
inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente. Voorafgaand aan de
huwelijksdienst zijn er meerdere contacten met het aanstaand bruidspaar, waarin gesproken
wordt over de betekenis van het huwelijk aan de hand van het huwelijksformulier en over de
invulling van de dienst. De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van het huwelijk als verbond
tussen man en vrouw. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend
worden. De huwelijksdienst zal in principe worden geleid door de eigen predikant van de
gemeente. Op verzoek van het bruidspaar kan een predikant van een andere gemeente binnen de
Protestantse Kerk in deze dienst voorgaan, mits deze predikant zich verbonden weet met de
identiteit van de Hervormde gemeente te Oude-Tonge. De keuze voor een andere predikant zal in
principe alleen worden toegestaan indien dit de predikant is van de bruid of de bruidegom, dan
wel indien deze in een zeer nauwe relatie staat tot het bruidspaar.

Eredienst en verkondiging

4.4.1 Openbare belijdenis van het geloof
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van
de gemeente tijdens een kerkdienst. In deze belijdenis spreekt men de overgave uit aan de drieenige God, aanvaardt men de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te
dienen en om getrouw te zijn in Woord en gebed, zowel in het midden van de gemeente als
persoonlijk. 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 de
openbare belijdenis van het geloof.
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4.4.3 Begrafenisdiensten
Op verzoek van de nabestaanden kan de predikant, voorafgaande aan een begrafenis, een dienst
van Woord en gebed leiden. Een rouwdienst heeft niet het karakter van een eredienst, maar is
een door een predikant geleide bijeenkomst, die wordt belegd op verzoek van de familie van de
overledene. Vooraf wordt met de familie overlegd over de inhoud en de vorm van deze
afscheidsdienst. De predikant draagt er zorg voor dat de invulling van de dienst past bij een
Bijbelse visie op leven en sterven. Dit houdt in dat de bijeenkomst een waardig en sober karakter
zal hebben, waarin niet de overledene, maar de verkondiging van het Woord centraal zal staan.
De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de inbreng van de predikant in de
afscheidsdienst. Op verzoek van de familie kunnen, naast de Psalmen, ook enkele andere liederen
gezongen worden die passen binnen de identiteit van de gemeente.
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van
nabestaanden op zich. Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoleance door
de wijkouderling met gebed afgesloten.
Indien er sprake is van crematie zal er in principe geen medewerking worden verleend aan de
crematieplechtigheid. In overleg met de familie en de predikant zal er gezocht worden naar een
passende oplossing.
4.4.4 Diensten en bijeenkomsten ziekenhuis, zorgcentra e.d.
Iedere vrijdagavond vindt er een weeksluiting plaats in Zorgcentrum Ebbe en Vloed. Deze
weeksluiting wordt bij toerbeurt verzorgd door predikanten en/of (kerkenraads-) leden uit de
gemeente van Oude Tonge en omliggende gemeenten.

4.5

Levenshouding

Orde, eerbied en stijl, maar zeker ook soberheid in de kerk is de zorg van ons allen. De oproep tot
een gepaste levenshouding tijdens zegen, gebed samenzang, verkondiging en het gebruik van de
sacramenten komt van Godswege tot ons allemaal. De kerkenraad staat voor dat tijdens de
erediensten vrouwen een hoofdbedekking dragen. De aandacht voor uiterlijkheden, die orde en
stijl van man en vrouw vragen, staat niet voorop. Het Gode welbehaaglijk zijn kan alleen in en
door het geloof!
Daarom is het voor jong en oud nodig om zich voor te bereiden op de zondag en op de eredienst,
tot eer van God de Vader, Jezus Christus onze Heere en de Heilige Geest.

•
•
•
•

Beleidsvoornemens
Onderzoeken of het wenselijk is om het Heilig Avondmaal ook te bedienen in Ebbe en Vloed
of aan huis.
Bezinning op de invulling van de dienst op Tweede Pinksterdag.
Voortgaande bezinning op de vormgeving van de liturgie.
Vóór 1 juli 2019 bezinning op de zin uit 4.5 “De kerkenraad staat voor dat tijdens de
erediensten vrouwen een hoofdbedekking dragen.”

Eredienst en verkondiging

4.6
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5
5.1

Kerkenraad
Principieel

Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in
Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het
midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote
verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de
gemeente.
De kerkenraad dient de taak waartoe zij geroepen is getrouw te verrichten opdat de gemeente
zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe neemt de bezinning met
onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen van de
kerkenraad.
De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen(-kerkrentmeester) en diakenen, is:
• verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de
Sacramenten
• geroepen tot herderlijke zorg in al haar facetten aan allen die tot de gemeente behoren
• gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden
• belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente
• belast met het leiding geven aan de dienst der barmhartigheid
• geroepen om de gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping
Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het in Christus’ Naam regeren en
vertegenwoordigen van de gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de
Schrift (I Kor. 14:35, I Tim. 2:12) het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In
vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door vrouwen die hun gaven
daartoe besteden.

5.2

Plaatselijke situatie

5.2.1 Kerkenraad
In een situatie waarin geen sprake is van vacatures bestaat de kerkenraad uit:
•
•

•

1 predikant
7 ouderlingen, waarvan
o 3 ouderlingen
o 3 ouderlingen-kerkrentmeester
o 1 jeugdouderling
5 diakenen

De kerkenraad is zich er van bewust dat vanuit het algemeen ambt der gelovigen alle
gemeenteleden een taak en roeping hebben in de gemeente en dat deze taken niet (teveel)
uitsluitend waargenomen worden door de ambtsdragers. In haar beleid zal de kerkenraad er naar
streven de gaven in de gemeente zoveel mogelijk in te zetten.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert tenminste zes keer per jaar.
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5.2.2 Wijken
Voor de pastorale bearbeiding is de gemeente onderverdeeld in zes wijken. Samen met de
predikant heeft de wijkouderling het pastorale toezicht op de gemeenteleden in de betreffende
wijk.
5.2.3 Verkiezing ambtsdragers
De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt in de vergadering van lidmaten op
voordracht van de kerkenraad, gehoord de aanbevelingen uit de gemeente. Het beleid is erop
gericht deze wijze van verkiezing te handhaven, omdat op deze wijze de verantwoordelijkheid
van de lidmaten -in het ambt van alle gelovigen-, naast de ambtelijke verantwoordelijkheid tot zijn
-Bijbels- recht komt.
Van deze methode kan worden gebruikgemaakt als de stemgerechtigde leden van de gemeente
de kerkenraad daartoe gemachtigd hebben. Deze machtiging geldt voor een periode van ten
hoogste zes jaar. De huidige machtiging geldt tot mei 2023.
5.2.4 Verkiezing predikant
Op grond van het feit dat de Hervormde gemeente van Oude-Tonge meer dan 200
stemgerechtigde leden heeft en in overeenstemming met het terzake bepaalde in de kerkorde,
geschiedt de verkiezing van een te beroepen predikant door de kerkenraad, nadat de
gemeenteleden de gelegenheid gehad hebben om aanbevelingen te doen.

•
•
•

Beleidsvoornemens
Vormen en toerusten van (beginnende) ambtsdragers
Bezinning op de wijze van verkiezing van ambtsdragers indien kandidaten met grote
meerderheid worden voorgedragen (cf. ord. 3 art. 6 lid 4 PKO)
Bezinning op handoplegging bij de bevestiging van ambtsdragers.

Kerkenraad

5.3
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6

Pastoraat

6.1

Huisbezoek

Wordt de eredienst bepaald door de prediking in het openbaar, het pastoraat wordt bepaald door
de prediking aan de huizen.
In het huisbezoek, zoals dat periodiek aan alle gezinnen in de gemeente wordt gebracht, vooral
door de ouderlingen (samen met diakenen), wordt de gehele gemeente opgezocht. De ouderen
in de gemeente worden in het bijzonder bezocht door de predikant.
Het huisbezoek dat bij bijzondere omstandigheden door de predikant en ook door de
wijkouderling wordt gebracht richt zich meer op de persoonlijke noden en omstandigheden,
zowel geestelijk als materieel.
Hoezeer het pastoraat ook mag ingaan op de velerlei persoonlijke noden en omstandigheden,
dient het toch bovenal ‘prediking’ aan de huizen te blijven die geen andere doelstelling heeft dan
de prediking in het openbaar. Schriftlezing en gebed behoren daarom tot de wezenlijke
elementen van het huisbezoek.

6.2

Jongerenpastoraat

Het volwassenenpastoraat heeft in veel gemeenten een vaste en duidelijke plek. Dit geldt niet
altijd voor pastoraat aan kinderen en jongeren. Met het oog op de herderlijke zorg aan de
jongeren van de gemeente is in 2013 besloten om een jeugdouderling (ouderling met bijzondere
opdracht) aan te stellen.
Beoogd wordt om pastorale aandacht te besteden aan jongeren van circa 12-24 jaar, die zich in
een cruciale fase in hun leven bevinden waar veel veranderingen op hen af kunnen komen.
Een pastoraal team, onder aansturing van de jeugdouderling, bezoekt jongeren d.m.v. het
aanbieden van een kaart ter herinnering aan hun doop. Met de jongeren worden pastorale
gesprekken gevoerd. Soms in groepjes maar naar mate ze ouder zijn individueel. Ook studenten
die studeren en op kamers zitten zijn hiervan onderdeel.

6.3

Psychopastorale begeleiders

Gemeenteleden en in het bijzonder ambtsdragers komen in contacten regelmatig gemeenteleden
tegen die worstelen met pastorale en psychische vragen. Vaak zijn deze vragen met elkaar
verbonden. Zodra ambtsdragers aangeven dat ze onvoldoende zijn toegerust om in dergelijke
situaties pastorale begeleiding te geven, worden de gesprekken voortgezet door de predikant. Hij
kan daarin worden ondersteund door andere adviserende instanties. Ook is begeleiding mogelijk
door specifiek daarvoor opgeleide psycho-pastorale begeleiders binnen de gemeente, die (net als
ambtsdragers) een geheimhoudingsplicht hebben.
De predikant heeft een belangrijke rol in het (door)verwijzen naar instanties en de psychopastorale hulpverleners, die met deze vragen adequaat om kunnen gaan.

Geen.

Beleidsvoornemens
Pastoraat

6.4

15

Hervormde gemeente Oude-Tonge | Beleidsplan 2018-2021

7
7.1

Vorming en toerusting
Algemeen

Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de gemeente in al
haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week vele gelegenheden om gevormd te
worden en in kennis toe te nemen, gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente.
Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de Bijbel, ons bezinnen op
geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke problemen.

7.2

Huisgodsdienst

De vorming en toerusting begint al in de kinderjaren. Uit kracht van het genadeverbond zijn de
kinderen en de jongeren opgenomen in het geheel van de gemeente. De gemeente kent dan ook
een verantwoordelijkheid naar haar kinderen voor vorming en toerusting. Er zal onderlinge zorg
en aandacht dienen te zijn voor elkaars gezinnen. Deze zorg en aandacht krijgen vorm in de
prediking en op kringen, op gemeenteavonden, een avond voor ouders van tieners en in het
onderlinge gesprek. Als in de gezinnen de openheid over geloofszaken ontbreekt en de
huisgodsdienst slechts een ritueel is zonder inhoud, wordt er een wezenlijk deel van de vorming
en toerusting van onze kinderen gemist. Zondagsschool en catechese zijn zo gezien een
aanvulling op de geloofsopvoeding in het gezin en komen niet in de plaats daarvan.

7.3

Zondagsschool en catechese

Vanuit de gemeente is er sprake van vorming en toerusting op de zondagsschool en catechese. In
de laatste zondagsschool groep wordt ingestoken op een catechese achtige gespreksvorm. Vanaf
kerst groep 8 sluiten jongeren aan bij de catechese. Het gaat daarin om het geloof, de
persoonlijke verhouding met de Heere Christus. Dit is het werk van de Heilige Geest, maar de
Geest maakt daarbij gebruik van mensen en middelen. De catechese mag een middel zijn in Zijn
handen om jongeren tot Christus te brengen. Daar het geloof bestaat uit kennis, is het bijbrengen
van kennis een onmisbaar element van de catechese. Deze kennis moet gepaard gaan met
vertrouwen zodat er sprake is van het ware geloof. De catechese is er daarom ook op gericht dat
jongeren (maar ook ouderen) na enige jaren van catechetische vorming, in het midden van de
gemeente belijdenis van het geloof kunnen en willen afleggen en daarmee toegang tot het Heilig
Avondmaal en de ambten verkrijgen. Hiermee nemen zij hun verantwoordelijkheid ten opzichte
van de gemeente op zich door de hun geschonken gaven ten dienste van de gemeente te stellen.

Kringen en verenigingen

Het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof is geen eindpunt. Verdere vorming is
nodig om te "groeien in het geloof". Vandaar dat er in de gemeente verschillende kringen en
verenigingen zijn, waarop deze verdere vorming gestalte krijgt. Ook tijdens de gemeenteavonden
wordt getracht de gemeente toe te rusten tot de taak die op haar rust.

7.5

Kadervorming

Periodiek zal aandacht besteed worden aan begeleiding en vorming van kader in onze gemeente,
zodat leidinggevenden zo goed mogelijk toegerust worden tot hun taak.

Vorming en toerusting

7.4

16

Hervormde gemeente Oude-Tonge | Beleidsplan 2018-2021

7.6

Jeugdwerk

Het jeugdwerk wil de jonge gemeenteleden de mogelijkheid bieden voor onderlinge ontmoeting
en ontwikkeling in het persoonlijk functioneren als gemeentelid. De zondagsschool en catechese
zijn middelen om jongeren kennis van Gods Woord en Zijn beloften aan te reiken. Het clubwerk
wil jongeren de gelegenheid bieden om het geleerde in de praktijk te brengen en op onderdelen
verder uit te diepen. Leer en leven zijn immers met elkaar verbonden en zowel op zondag als door
de week van groot belang. Clubwerk is ook de plaats waar jongeren leren en experimenteren: de
integratie (in plaats van separatie) van de leer der Godzaligheid in het leven van alle dag. Het
jeugdwerk wil aandacht schenken aan het proces van groeien en volwassen worden, het tasten,
zoeken, vinden, vallen, opstaan, het verstand en het hart, geloof en gevoel, blijdschap en verdriet,
doorgeven en delen van ervaringen, het leren belijden van het geloof, uitmondend in het
afleggen van de openbare belijdenis van het geloof in Christus en aandacht voor geloofsgroei.
Leren maakt onvermijdelijk dat er ook fouten worden gemaakt.
Jeugdwerk biedt de unieke mogelijkheid om de gemaakte fouten aan de orde te stellen, te
bespreken met anderen en ook voor Gods aangezicht te brengen en te belijden. Daarom ook zijn
de belangrijkste elementen van het kerkelijke jeugdwerk onder te verdelen in een inhoudelijke en
een sociaal gedeelte, ofwel leer en leven. Het bewustwordingsproces wordt begeleid door
leidinggevenden, begeleiders, de jeugdouderling en de predikant.
De HGJB ondersteunt dit proces met door hen ontwikkeld materiaal voor het clubwerk en de
hervormde zondagscholenbond met materiaal voor de zondagsschool.
Elk jaar is er vorming en toerusting voor de leidinggevenden in het jeugdwerk.

•
•

Beleidsvoornemens
Zorgdragen voor vorming en toerusting van leidinggevenden in het jeugdwerk
De zondagsschool bezint zich op de gebruikte lesmethode.

Vorming en toerusting

7.7
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8
8.1

Diaconaat
Algemeen

8.1.2 Gemeente van Christus
De gemeente is naar haar aard diaconaal. Zoals Jezus Christus was, dienend, zo is ook Zijn
lichaam, de gemeente. In die gemeente heeft ieder lid een diaconale roeping en taak. Paulus
noemt de gemeente daarom in 1 Korinthe 12 ook wel het “Lichaam van Christus”. Hij beschrijft
daarin uitvoerig dat leden van een lichaam op zich niets zijn (vs. 17: “Als het hele lichaam oog was,
waar zou het gehoor zijn?”), maar dat de leden met elkaar het lichaam vormen (vs. 14: “Want ook
het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.”). De leden hebben elkaar nodig om te kunnen
functioneren.
Dit voorbeeld gebruikt Paulus om aan te geven dat we ook binnen de christelijke gemeente
zonder elkaar niets zijn, dat we zorg moeten hebben voor elkaar (vs. 25) en zo samen “het
Lichaam van Christus zijn”(vs. 27). Daarin herkennen we opnieuw het tweede grote gebod.
Het ‘Lichaam van Christus’ is niet beperkt tot de naaste in de directe omgeving, maar strekt zich
uit over het rond der aarde. Diaconaal dienstbetoon is dienst aan de naaste: plaatselijk, landelijk
én wereldwijd. God zendt Zijn dienstknechten uit over het rond der aarde om Zijn evangelie te

Diaconaat

8.1.1
Diaconaat - een Bijbelse opdracht
In de Bijbel wordt op vele plaatsen gesproken over de zorg voor de naaste en de omgeving
waartoe iemand behoort. Heel concreet komt dit naar voren in het tweede grote gebod, zoals dat
blijkt uit de samenvatting van de wet: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:39).
In Numeri en Deuteronomium wordt het volk Israël in diverse wetten opgelegd om aandacht en
zorg te hebben voor de naaste: dat zijn de weduwen en de wezen, de armen, de rechtelozen, de
vreemdelingen en zij die geen helper hebben. Heel het dagelijkse leven van de Israëliet moest niet
alleen doortrokken zijn van de liefde tot God maar ook van Zijn liefde en zorg voor de naaste.
Ook in de Psalmen lezen we hiervan, waarbij steeds wordt opgeroepen tot zorg voor onze naaste
in gehoorzaamheid aan God, want het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden
doet (Psalm 146).
In het Nieuwe Testament zien we de zorg voor de naaste terug in diverse situaties. Zo waren daar
die vier mannen die hun vriend naar de Heere Jezus droegen, de mensen in Bethesda die hun
geliefden naar het water droegen. Maar het meest van alles zien we daar de zorg voor de naaste
in het leven van de Heere Jezus, die begaan was met de zieken en de zwakken, die er Zich niet
voor schaamde om dienend bezig te zijn. Hij geeft ons het voorbeeld door de voeten van Zijn
discipelen te wassen: “Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u
elkaars voeten wassen.” (Johannes 13: 14). Hij heeft die zorg ook opgedragen aan Zijn discipelen
als Hij tot hen spreekt over de zorg voor de arme, de naakte, de gevangene: “voor zover u dit
voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”
(Mattheüs 25:31-46).
Diaconaat is daarom een opdracht die tot ons komt vanuit de Bijbel en die door de Heere Jezus
zelf en door Zijn apostelen aan ons is doorgegeven als taak in het dienen van God, tot Zijn eer en
tot heil van de naaste. Volgeling zijn van Jezus is dienaar zijn!

18

Hervormde gemeente Oude-Tonge | Beleidsplan 2018-2021
brengen aan alle volken. Zij moeten en mogen dat doen met de hun door God geschonken gaven
en mogelijkheden.
Daarin ligt dan ook de diaconale verantwoordelijkheid besloten van elk gemeentelid om de gaven,
die men van God heeft ontvangen, mede in te zetten tot opbouw en versterking van de
gemeente en haar leden. Diaconaat is in bijbels opzicht niet slechts de opdracht van een
handjevol verkozen diakenen maar is gemeentewerk, waarbij de diakenen tot doel hebben te
voorzien in toerusting, coördinatie en stimulering van de hele gemeente in haar diaconale
roeping.
8.1.3 Diaconale uitgangspunten
Uit de bijbel leren we van kaft tot kaft dat dienst aan God ook betekent dienst aan de naaste. We
mogen daarom aan het diaconale werk de volgende uitgangspunten verbinden:
•

Het gaat in het diaconaat om de Bijbelse dienst van barmhartigheid en gerechtigheid aan
onze naaste.

•

De gemeente leert haar diaconale houding van Christus zelf. Hij is gekomen om te dienen.

•

Diaconaat is dienst vanuit en aan Christus, Die Zich identificeert met de armen. Diaconaat
verrichten wij om Christus’ wil en in Zijn Naam (grondslag).

•

Diaconaat is Godsdienst: diaconaat is een kenmerk van de gemeente als lichaam van Christus.
In al haar doen en laten toont de gemeente haar diaconale karakter en stelt zij zich steeds de
vraag “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?” (Handelingen 9:6) (grondhouding).

8.2

Activiteiten

Diaconale activiteiten worden in Oude-Tonge in hoofdzaak verricht door de diakenen en de
diaconale werkgroep. Daarbij richten de diakenen zich vooral op het beheer van de diaconale
goederen, de verdeling van gelden naar diaconale doelen en de contacten met de
zustergemeente in Roemenië, terwijl de diaconale werkgroep zich vooral bezig houdt met
diaconale hulp aan ouderen en zieken.
De weergave van de activiteiten volgt een lijn van binnen de gemeente naar buiten:
gemeentediaconaat (plaatselijk), samenlevingsdiaconaat (regionaal en landelijk),
werelddiaconaat. Deze opbouw is terug te vinden in het vervolg van dit hoofdstuk en in andere
documenten van de diaconie, waaronder de jaarrekening.
Eredienst

8.2.1.1 Taken
Tijdens de eredienst hebben de diakenen de volgende taken: afkondigingen voorlezen,
collecteren en dienstdoen tijdens bijzondere diensten. Daarnaast hebben zij ook een bijzondere
taak bij de viering van het Heilig Avondmaal. De predikant wordt terzijde gestaan bij de
voorbereiding van de tafel en in het bijzonder bij het schenken van de wijn. Van de diaken met
tafeldienst wordt verwacht dat deze ook avondmaalganger is. De dienst aan de Avondmaalstafel
vindt haar oorsprong in de instelling van het avondmaal door de Heere Jezus, waarbij Hij de
voeten van Zijn discipelen wast en Zich niet schaamt voor ‘slavendienst’. Het is onze roeping Hem
in dit dienen te volgen. De dienst van de diaken aan de tafel moet dan ook worden gezien als een
zichtbare vertolking van het dienstbaar zijn aan God en de naaste.

Diaconaat

8.2.1
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8.2.1.2 Diaconale voorbede
De gemeente van Christus is een biddende gemeente. Juist in het gebed voor de nood van de
wereld kan de gemeente haar verantwoordelijkheid tegenover de naaste belijden. Er is veel nood
om ons heen. Die nood hoeven we niet zelf te dragen, maar mogen we als gemeente elke zondag
aan God voorleggen. De diaconie zal met een open oog voor de noden in de samenleving zo
mogelijk wekelijks punten van voorbede aandragen bij de predikant. De gemeente wordt daarbij
gestimuleerd om evenzo met een open oog en een biddend hart de noden in de samenleving
voor te leggen bij de troon van Gods genade.
8.2.2 Diaconaal huisbezoek
Tijdens de huisbezoeken worden meestal goede pastorale gesprekken gevoerd, maar ontbreekt
soms het gesprek over de diaconale hulp die men nodig heeft of juist zelf kan bieden.
Een apart diaconaal huisbezoek zal worden afgelegd als de Diaconie een signaal ontvangt over
een (mogelijke) hulpsituatie. Dit zal in overleg met de diaconale werkgroep, de predikant of de
ouderlingen plaatsvinden.
8.2.3 Betrokkenheid gemeenteleden op diaconaal vlak
In verbondenheid met Christus’ opdracht is dienst aan de naaste niet de ultieme taak van alleen
een kleine groep diakenen maar roeping en plicht en daarmee een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. De diaconie ziet het dan ook als haar
verantwoordelijkheid om de gemeente te stimuleren en toe te rusten voor haar diaconale taak.
8.2.3.1 Jeugd
Het omzien naar elkaar, het aandacht hebben en zorgen voor de naaste in moeilijke
omstandigheden is niet exclusief opgedragen aan volwassenen of ouderen. Christus opdracht om
naar elkaar om te zien (denk aan Mattheüs 25: de arme, de naakte, de gevangene …) geldt voor
iedereen, van jong tot oud. De diaconie acht het daarom van groot belang dat jongeren al vroeg
in aanraking komen met de dienende taak die elke christen van Christus heeft meegekregen. Dit
komt o.a. tot uitdrukking door de jeugd te laten participeren bij de deurcollectes, bij het bezorgen
van de kerstattenties en bij de zondagmiddagdienst in Nieuw Rijsenburgh.
8.2.3.2 Ouderen
In veel gevallen neemt de actieve deelname van oudere gemeenteleven af tijdens het klimmen
der jaren. Men raakt oud en gebrekkig en moet afhaken of men meent dat de jongeren ‘het nu
maar eens moeten overnemen’. Toch beschikken oudere gemeenteleden vaak over (veel) kennis,
ervaring of tijd en kunnen ze ook in ‘hun grijze ouderdom nog vruchten dragen … om te
verkondigen, dat de Heere recht is’ (Psalm 92). Daar waar mogelijk zal hun kennis, ervaring en tijd
worden ingezet ten dienste van de gemeente.

8.2.3.4 Diaconale werkgroep
De hulp aan ouderen en zieken wordt verleend door de diaconale werkgroep. Deze groep bestaat
uit een aantal gemeenteleden. De coördinatie berust bij (minimaal) één van hen.

Diaconaat

8.2.3.3 Zieken en gehandicapten
In overleg met de diaconale werkgroep zal worden bezien in hoeverre het nodig en wenselijk is,
dat een breder deel van de gemeente wordt betrokken bij hulp en/of bezoek aan (directe
familieleden van) langdurig zieke gemeenteleden of gehandicapten.
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De diaconale werkgroep houdt zich bezig met onder meer de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

vervoer van ouderen van en naar de kerk
vervoer naar ziekenhuis
bezoek na ontslag uit het ziekenhuis
hulp bij boodschappen
regelmatig bezoek aan langdurig zieken en eenzame mensen
bezoek van nieuw ingekomen gemeenteleden
organiseren van open middagen voor ouderen.

Er is een stroomdiagram beschikbaar voor het bezoek aan nieuw ingekomen gemeenteleden en
voor (langdurig) bezoek.
Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats tussen de diaconie en de diaconale werkgroep.
Doel van dat overleg is informatie-uitwisseling, afstemming van activiteiten, nieuwe plannen e.d.
8.2.4 Diaconale zorg en hulpverlening
De diaconale zorg met betrekking tot armoedebestrijding wordt in hoofdzaak vorm gegeven via
giften en bijdragen aan instellingen die zich bezighouden met het armoedevraagstuk. Daarnaast
is de diaconie alert op regionale economische ontwikkeling. Ten slotte tracht de diaconie signalen
uit de gemeente op te vangen over armoedesituaties of financiële hulpvragen in de directe
omgeving.
In voorkomende gevallen kan de diaconie op een aantal manieren hulp bieden:
•

Geven van directe financiële hulp binnen de richtlijnen van de Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken (RCBB). Het RCBB ziet toe op de zorg voor de
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten en diaconieën, en in sommige
situaties ook van classes. Daarnaast adviseert en ondersteunt het College de colleges van
kerkrentmeesters en diakenen.

•

Doorverwijzing naar hulpinstanties voor schuldsanering

• Bemiddeling bij schuldsanering
Voor het signaleren van armoede- of financiële problemen is de diaconie in grote mate afhankelijk
van informatie van betrokkenen of signalering door gemeenteleden. In voorkomende gevallen zal
de diaconie actief ondersteunen bij doorverwijzen naar instanties voor (financiële) hulpvragen.
8.2.5

Plaatselijke hulpverlening

8.2.5.2 Kerstattentie
In de maand december krijgen gemeenteleden vanaf 80 jaar en langdurig zieken een
kerstattentie. Bij de organisatie en de uitvoering hiervan zijn betrokken: de leiding en de jongeren
van de clubs en de zondagsschool, de kerkenraad en de jeugdraad.
8.2.5.3 Kerstpakkettenactie
Jaarlijks wordt in de maand december een inzameling gehouden waarbij kerstpakketten en/of
levensmiddelen kunnen worden ingeleverd. Hiervan zullen pakketten worden samengesteld die

Diaconaat

8.2.5.1 Diaconale werkgroep
De hulp aan ouderen en zieken wordt verleend door de ‘diaconale werkgroep’ (§ 8.2.3.4).
Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Diaconie en de diaconale werkgroep.
Doel van dat overleg is informatie-uitwisseling, afstemming van activiteiten, nieuwe plannen e.d.
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rond de kerstdagen bezorgd worden bij mensen of families die een extraatje goed kunnen
gebruiken. Gemeenteleden kunnen namen indienen van zowel gemeenteleden als nietgemeenteleden. De Diaconie beoordeelt zo goed als mogelijk of iemand in aanmerking komt voor
een pakket.
8.2.6

Regionale hulpverlening

8.2.6.1 Veldwerker Stichting Ontmoeting
Al jarenlang bestaat er op het eiland Goeree-Overflakkee een langslepend en toenemend
probleem rond alcohol- en drugsgebruik onder een groot aantal jongeren. Via Stichting
Ontmoeting is sinds 1 februari 2009 een veldwerker werkzaam op Goeree-Overflakkee. De
veldwerker probeert een relatie op te bouwen met jongeren die door een opeenstapeling van
problemen steeds minder perspectief overhouden. Vanuit deze relatie wordt gezocht naar
passende zorg en concrete oplossingen op het gebied van werk, scholing, zorg en huisvesting.
Om deze zorg mijdende jongeren te bereiken en toe te leiden naar zorg wordt samengewerkt
met het lokale zorgnetwerk van de GGD, ouders en instellingen. Doel van dit jongerenwerk is het
signaleren van jongeren die problemen hebben met drank of drugs en hun motiveren om hulp te
zoeken. Het veldwerk wordt voor 30% gefinancierd door gezamenlijke kerken en bedrijven en
voor 70% door de gemeente Goeree-Overflakkee vanuit de WMO.
8.2.7 Landelijke hulpverlening
Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde
gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch
zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland
beschikbaar. Jaarlijks wordt besloten aan welk project we meedoen. Er wordt twee keer per jaar
voor het betreffende project gecollecteerd.
8.2.8

Wereldwijde hulpverlening

8.2.8.1 Noodhulp
In geval van grootschalige rampen (waar ook ter wereld) wordt de gemeente opgeroepen tot
financiële hulpverlening. Daartoe wordt op zo kort mogelijke termijn ruimte gemaakt in het
collecterooster voor een specifieke diaconale collecte. Door berichtgeving in het kerkblad worden
doel en noodzaak aan de gemeente gecommuniceerd. De collecteopbrengsten worden altijd
besteed via hulporganisaties die aansluiten bij de identiteit van de gemeente.

8.2.8.3 Zustergemeente Uzon
Sinds 1996 heeft de Hervormde gemeente van Oude-Tonge een relatie met de ‘Reformatús
Egyház’ (Hervormde Kerk) van Uzon. Dit is een Hongaarstalige gemeente in Roemenië. Deze
relatie is begonnen als een hulpverleningsproject voor de bouw van een verenigingsgebouw en is
voortgezet met de inzameling en verzending van hulpgoederen (kleding, huishoudelijke artikelen,
meubilair e.d.). Op gezette tijden vindt er bezoek plaats door enkele diakenen (of leden van de
commissie) aan Uzon. Daarnaast hebben er meerdere bezoeken plaatsgevonden van

Diaconaat

8.2.8.2 Giften
Een deel van de reguliere collecteopbrengsten wordt besteed via organisaties voor diaconale
hulp op wereldwijde schaal. Ook wordt financieel bijgedragen in het werk dat gebeurt door eigen
gemeenteleden in het buitenland.
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gemeenteleden (o.a. de pastor) uit Uzon aan Oude-Tonge en van gemeenteleden uit Oude-Tonge
aan Uzon.
Er is een commissie ingesteld met inbreng van meerdere gemeenteleden en coördinatie vanuit de
diaconie. Doel van deze Uzon-commissie is onder meer het vergroten van de betrokkenheid van
de gemeente, het intensiveren van het contact met Uzon en het ontwikkelen en uitvoeren van
activiteiten gericht op wederzijdse hulp en ontmoeting. Het bepalen, voorbereiden en uitvoeren
van activiteiten vindt nadrukkelijk plaats in overleg met de gemeente van Uzon, opdat er sprake is
van een wederzijds groeien en bouwen aan de Gemeente van Christus.
Er wordt gecommuniceerd en voorlichting gegeven via Koinonia of tijdens een gemeenteavond
over de contacten met en ontwikkelingen in Uzon (en eventueel Roemenië) en over activiteiten
van de commissie. De commissie draagt ook bij aan het initiëren en stimuleren van
intergemeentelijke contacten. Gedacht kan worden aan ontmoetingen tussen gemeenteleden uit
Uzon en Oude-Tonge ter plaatse in Roemenië of Nederland, briefwisseling, correspondentie via email e.d.
8.2.9 Beheer gebouwen
De verenigingsgebouwen Diakonia en Aktivia worden beheerd door een beheerder, die de
dagelijkse exploitatie coördineert en/of uitvoert. In de afgelopen jaren hebben diverse
onderhoudsactiviteiten en (vervanging-) investeringen plaatsgevonden, waarbij m.n. de
grootschalige renovatie en samenvoeging van de Kerkring 18 en 20 tot een nieuw Aktivia en de
grootschalige renovatie van Diakonia eruit springen.
8.2.10 Beheer landbouwgronden
Het economisch beheer van de verpachte gronden is contractueel opgedragen aan de
betreffende pachters. De taken van de diaconie betreffen in hoofdzaak het administratief
beheren, dat wil zeggen het (doen) opstellen van pachtovereenkomsten, het jaarlijks factureren
van pachtcanons, het periodiek verhogen van de pachtprijzen en de correspondentie hierover
met de notaris en het Kadaster. In geval van verwerving-, vervreemding of ruiling vindt
afstemming plaats met en goedkeuring door de RCBB. Het beheer van de landbouwgronden
wordt gecoördineerd door een diaken. Tevens vindt er afstemming plaats met het College van
Kerkrentmeesters om zoveel mogelijk hetzelfde beleid te voeren.

•

Curamare – Identiteitsraad ziekenhuis Van Weel-Bethesda Dirksland

•
•

Curamare – Identiteitsraad Nieuw Rijsenburgh
Stichting Hervormd Diaconale Gezondheidszorg Goeree Overflakkee (HDG)

•

ZMLK school de Wegwijzer

8.2.12 Zondagmiddagdienst Nieuw Rijsenburgh
Elke zondagmiddag wordt er in Nieuw Rijsenburgh dienst gehouden. Hierbij zijn diakenen uit
twee verschillende gemeenten aanwezig, waarbij één van hen dienst heeft (enigszins

Diaconaat

8.2.11 Vergaderingen
De Diaconie vergadert 6 à 8 keer per jaar als zelfstandig orgaan, waarbij in het 4e kwartaal de
jaarrekening over het voorgaande jaar en de begroting voor het volgende jaar wordt
goedgekeurd.
Daarnaast neemt de Diaconie (of een oud-ambtsdrager) deel aan vergaderingen van diverse
regionale besturen en raden:
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vergelijkbaar met ouderling van dienst in een normale eredienst). Alle diakenen vervullen bij
toerbeurt een dienst. Het is de bedoeling dat per keer enkele leden van de jeugdvereniging
meegaan om te helpen bij het halen en wegbrengen van de bezoekers.
8.2.13 Begeleiding nieuwe diakenen
Aan nieuwe diakenen wordt op gestructureerde wijze inzicht geboden in de inhoud en de
verantwoordelijkheden van het ambt. Zodra een gemeentelid is gekozen tot diaken zal aan hem
in een persoonlijk gesprek met één van de diakenen informatie worden gegeven over de diaconie
van Oude-Tonge. Wanneer een gekozen gemeentelid zijn verkiezing aanvaard zal hem vervolgens
aanvullende informatie worden verschaft in de vorm van o.a. het actuele beleidsplan en een
overzicht van de bestaande taakverdelingen. Daarbij zal in een gesprek met hem worden verkend
op welke wijze zijn kennis, kunde en vaardigheden kunnen worden ingezet binnen de diaconie.
Nadat een diaken in het ambt is bevestigd zal hij bij voorkeur deelnemen aan één of meerdere
cursussen ter toerusting op zijn ambt.

8.3

Middelen

Voor de uitoefening van haar diaconale taken heeft de diaconie de beschikking over een aantal
middelen, welke opbrengsten genereren ter financiering van diaconale arbeid.
8.3.1 Gebouwen
De verenigingsgebouwen Aktivia (Kerkring 18) en Diakonia (Kolfweg 1) worden ter beschikking
gesteld voor kerkelijke activiteiten. Tevens worden deze gebouwen voor verhuur aangeboden
voor niet-kerkelijke activiteiten. In beide gebouwen is een reglement aanwezig waarin
beschreven staat binnen welke randvoorwaarden de verhuur en gebruik van de gebouwen
plaatsvindt.
8.3.2 Landbouwgronden
De Diaconie bezit landbouwgronden die via gewone en erfpachtovereenkomsten worden
verpacht. Daarnaast worden een aantal kleine percelen tegen een jaarlijkse vergoeding verhuurd
als volkstuinen.

8.3.4 Giften en bijdragen
Elk jaar worden talloze brieven ontvangen met verzoeken om financiële bijdragen in de
activiteiten van hulpinstanties. Tenzij financiële hulp acuut benodigd is, worden deze brieven
geselecteerd en opgespaard tot het einde van het jaar. In november wordt jaarlijks een
inschatting gemaakt van de opbrengsten uit pachten en collecten en van de kosten voor
diaconale hulp en onderhoud aan diaconale goederen alsmede van de daarna resterende nettoopbrengsten. Op basis daarvan, en rekening houdend met de doelen waarvoor reeds gericht is
gecollecteerd, wordt door de Diaconie een overzicht opgesteld voor de verdeling van het
beschikbare bedrag naar diverse instanties. Giften en bijdragen worden gegeven aan organisaties
die opereren op regionaal, landelijk of wereldniveau, waarbij de verdeling 25%, 25% en 50% globaal
zal worden gehanteerd. In voorkomende gevallen wordt door de diaconie ook bijgedragen in de

Diaconaat

8.3.3 Collecten
Het collecterooster wordt jaarlijks op voordracht van de diaconie en het CvK goedgekeurd en
vastgesteld door de kerkenraad.
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opbrengst van diaconale projecten van de jeugdclubs. Giften en bijdragen aan hulpinstanties
zullen bewust worden getoetst aan de volgende criteria:
•

bestemd voor organisaties welke werken vanuit motieven van gerechtigheid en
barmhartigheid en

•

bestemd voor organisaties die een christelijke grondslag hebben en

•

via deze organisaties, bestemd voor mensen en groepen die lijden aan armoede, onrecht,
tenachterstelling, discriminatie, ziekte e.d. en

•

of organisaties een gezonde (financiële) bedrijfsvoering hebben (d.w.z. een aanvaardbaar
overheadpercentage hebben), zodat zoveel mogelijk middelen ten goede komen aan de
doelstelling van de betreffende organisatie.
Het overzicht met de verdeling van de giften wordt besproken en toegelicht in een
kerkenraadsvergadering.
8.3.5 Verantwoording
De boekhouding van de diaconie wordt gevoerd door een boekhouder. De daaruit opgestelde
jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en, na vaststelling door
de kerkenraad, voor de gemeente ter inzage gelegd bij de penningmeester. Na vaststelling wordt
een ondertekend exemplaar gedeponeerd bij het Regionaal College voor de Behandeling van
Beheerszaken (RCBB).

8.4

Beleidsvoornemens

•

De mogelijkheden nagaan om de plaatselijke diaconale hulp uit te breiden. Hierbij kan o.a.
gedacht worden aan:
o hulpvragen die mogelijk ontstaan, omdat steeds meer zorg via de WMO (de gemeente)
zal worden gefinancierd en hierop flink zal worden bezuinigd.
o creëren van een breder draagvlak binnen de gemeente (bijv. noodopvang) als gevolg van
terugtrekking van de overheid.

•

Een plan opstellen hoe de ondersteuning aan de gemeente in Uzon de komende jaren
vormgegeven zal worden.

•

Bezinning op het verhuurbeleid en het creëren van extra mogelijkheden voor verhuur van
Aktivia en Diakonia.

•

Bezinning op hoe de kennis, ervaring en tijd van ouderen kan worden ingezet ten dienste van
de gemeente (zie §8.2.3.2).

Diaconaat

De Diaconie heeft voor de periode 2018-2021 de volgende beleidsvoornemens:
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9
9.1

Zending en evangelisatie
Zendings- en evangelisatiecommissie

Nederland is zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen
wonen in onze straat of behoren tot onze vrienden- of familiekring. De gemeente van Christus (en
daarmee iedere christen) leeft uit de opdracht om getuige van Jezus Christus te zijn. Daarom zijn
we geroepen om het Evangelie door te geven, zodat alle volken God zullen erkennen, dienen en
loven!
De zendings- en evangelisatiecommissie heeft als doel om rand- en onkerkelijken te bereiken met
de boodschap van het Evangelie en probeert hen bij het gemeenteleven te betrekken.
Onze commissie valt onder verantwoording van de kerkenraad. Zij heeft tot taak het werk van
zending en evangelisatie onder de aandacht van de gemeente te brengen.
Dit gebeurt in Oude-Tonge bijvoorbeeld door te evangeliseren tijdens de tweejaarlijkse
rommelmarkt, tijdens de kerstmarkt de kerk open te doen en het gesprek aan te gaan met
bezoekers en door het uitdelen van een folder rond de kerst in samenwerking met andere
plaatselijke kerken.
Het bereiken van mensen in Nederland doen we door het werk van de IZB te steunen. We maken
dat concreet door het project Noorderlicht in Rotterdam.
Voor de verspreiding van Gods Woord in de wereld steunen we de GZB door een aantal keer per
jaar te collecteren tijdens de kerkdienst. Daarnaast kunnen gemeenteleden een GZB dagboekje
kopen t.b.v. de GZB.
Verder ondersteunen we, als de situatie zich voordoet, de uitzending van een zendingswerker of
een zendingsechtpaar.

9.2

Vakantie Bijbel Club

De kerkenraad ziet het ook als haar plicht om mensen die Jezus nog niet kennen en geen band
(meer) hebben met de kerk, met het evangelie in aanraking te brengen. Als onderdeel van het
evangelisatiewerk worden er meerdere activiteiten voor kinderen georganiseerd om ze te leren
wie Jezus is, wat Hij voor hen kan betekenen en dat Hij er voor hen wil zijn. De Vakantie Bijbel Club
organiseert minimaal drie keer per jaar een activiteit. Dit kan zijn in de kerstvakantie, in de
meivakantie en in de zomervakantie. In de zomervakantie beslaat dit twee dagen, een sing-in en
een evangelisatiedienst op zondag. Daarnaast willen we de kinderen ook uitnodigen voor de biden dankdagdiensten.

De activiteiten van de VBC worden georganiseerd door een team van 7-9 personen. Bij de
uitvoering van de activiteiten wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers uit de gemeente.

9.3

Emmaüs-cursus

De Emmaüs-cursus heeft ten doel om onkerkelijken of randkerkelijken die meer van het christelijk
geloof en/of de Bijbel willen weten, bekend te maken met datgene wat een christen gelooft.
De cursus behelst een 16-tal cursusavonden, die verdeeld worden over twee seizoenen.

Zending en evangelisatie

De doelstelling van de Vakantie Bijbel Club is het op eenvoudige wijze brengen van het evangelie
aan rand- en buitenkerkelijke kinderen. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom.
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9.4

Beleidsvoornemens

Zending en evangelisatie

• Intensievere samenwerking met de eilandelijke evangelisatiecommissies.
• Organiseren van bijeenkomsten met het doel om de gemeente bewust te maken van
persoonlijke missionaire roeping.
• Intensievere samenwerking met de andere plaatselijke kerken.
• Bezinnen op het organiseren van laagdrempelige diensten voor rand- en buitenkerkelijken.

27

Hervormde gemeente Oude-Tonge | Beleidsplan 2018-2021

10 Beheer en financiën
10.1

Algemeen

In overeenstemming met de kerkorde is de kerkenraad belast met de zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. De niet-diaconale vermogensrechtelijke
aangelegenheden zijn toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.
De voortgang van de eredienst en alle andere daarmee samenhangende activiteiten en taken van
de gemeente hebben een financiële kant. Juist omdat het gaat om de voortgang van de prediking
is de zorg voor de stoffelijke belangen ook een geestelijke zorg. Deze zorg is toevertrouwd aan
het College van Kerkrentmeesters.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf kerkrentmeesters, waarvan er drie ouderlingkerkrentmeester zijn. De kerkrentmeesters worden ondersteund door een commissie van
bijstand, die uit twee leden bestaat. De voorzitter van het college is altijd een ouderlingkerkrentmeester.
Om de ouderling-kerkrentmeesters te ontlasten, zodat zij hun overige taken binnen de
kerkenraad volledig kunnen uitvoeren, worden de taken van secretaris en penningmeester door
de twee kerkrentmeesters vervuld. De ledenadministrateur wordt door het college aangewezen.
Het college vergadert in het algemeen een week vóór de kerkenraadsvergadering. Indien nodig
kan tussendoor overleg plaatsvinden. Besluiten dienen altijd in een officiële vergadering genomen
en expliciet in de notulen vermeld te worden.

10.2

Taken

De taken van het college zijn opgenomen in paragraaf 9.1 van de plaatselijke regeling.
10.2.1

Het voorbereiden en opstellen van de begroting en jaarrekening

10.2.1.1 De begroting
Jaarlijks wordt twee maanden vóór het nieuwe kalenderjaar door het College van
Kerkrentmeesters een begroting aan de kerkenraad voorgelegd. Na vaststelling door de
kerkenraad wordt deze doorgezonden naar het Regionaal College voor de Behandeling van
Beheerszaken (RCBB).

10.2.2 Zorg dragen voor de geldwerving
Met betrekking tot de inkomsten is het College van Kerkrentmeesters vrijwel geheel aangewezen
op bijdragen en giften uit de gemeente.
10.2.2.1 Collecten
Ieder jaar wordt, in overleg met de diaconie, een collecterooster opgesteld (zie ook $8.3.3).
Binnen dat rooster worden ten behoeve van het College van Kerkrentmeesters de gewone

Beheer en financiën

10.2.1.2 De jaarrekening
Binnen drie maanden na afsluiting van het kalenderjaar wordt door het College van
Kerkrentmeesters de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt door een gecertificeerde
accountant beoordeeld. De jaarrekening wordt na goedkeuring en bespreking in het college ter
vaststelling aan de kerkenraad aangeboden, waarna deze doorgezonden wordt naar het RCBB en
voor de gemeenteleden bij de kerkrentmeester-penningmeester ter inzage gelegd.
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evenals de extra collecten aangegeven. Door de gemeenteleden kan gebruik worden gemaakt
van collectebonnen. Deze collectebonnen kunnen via de website worden besteld of in de
bibliotheek (tijdens openingstijden) worden gekocht.
10.2.2.2 Vrijwillige bijdrage
Door middel van deelname aan de landelijke actie kerkbalans wordt aan alle leden van 18 jaar en
ouder persoonlijk gevraagd om een vrijwillige bijdrage. De coördinatie hiervan vindt plaats door
het College van Kerkrentmeesters.
10.2.2.3 Onroerend goed
In het verleden heeft het College van Kerkrentmeesters uit legaten, schenkingen, ruilingen e.d.
landbouwgronden in eigendom verkregen. Deze gronden worden via (erf-)pachtovereenkomsten
verpacht. Vrijkomende percelen worden in eerste instantie aangeboden aan de huidige pachter
en, bij ontbreken van voortgezet gebruik, via inschrijving aangeboden aan meelevende leden van
de Hervormde gemeente Oude-Tonge. Toepassing van langdurige erfpacht wordt afgebouwd.
Per 31 december 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters circa 16 hectare landbouwgrond in
eigendom.
10.2.2.4 Kerkgebouw.
Inkomsten worden ook verkregen uit subsidies voor onderhoud / instandhouden monumentale
gebouwen van de Rijksoverheid/Nationaal Restauratiefonds.
10.2.2.5 Solidariteitskas
Elk jaar wordt van de belijdende leden een bijdrage gevraagd ten behoeve van de solidariteitskas
van de Protestantse Kerk in Nederland. Hiervan worden op landelijk niveau kerkelijke activiteiten
betaald die alleen door gezamenlijke financiële inspanningen gerealiseerd kunnen worden, zoals
de aanstelling van een dovenpastor, studentenpastoraat e.d. Het college draagt 50% per
belijdend lidmaat af aan de Protestantse Kerk. De resterende 50% is bestemd voor de plaatselijke
gemeente.
10.2.2.6 Overige bronnen van inkomsten
Hieronder vallen:
•
•
•
•
•

opbrengst kerkradio
opbrengst verjaardagsfonds
opbrengst oud papier
opbrengst tweejaarlijkse rommelmarkt
interest

10.2.3.1 Gebruik van het kerkgebouw en het kerkorgel
Het uit de 15e eeuw daterend kerkgebouw aan de Kerkring te Oude-Tonge is primair bedoeld voor
de samenkomst van de eigen gemeente tijdens de erediensten.
Voor ander gebruik van het kerkgebouw en het kerkorgel ten behoeve van orgelconcerten,
zanguitvoeringen e.d. kan contact worden opgenomen met de secretaris van het College van
Kerkrentmeesters en wordt (al dan niet tegen vergoeding) een huurovereenkomst opgesteld.
Voor het bespelen van het orgel door professionals en amateurs, anders dan tijdens erediensten,

Beheer en financiën

10.2.3 Het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw
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is een reglement vastgesteld waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bespelen van het
kerkorgel.
10.2.4 Het bepalen en uitvoeren van het personeelsbeleid
10.2.4.1 Predikant
Aanstelling en salariëring van de predikant geschieden volgens de regeling van de
Beleidscommissie Predikanten. Salarisbetaling aan de predikant vindt vanaf 2014 plaats via de
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
10.2.4.2 Koster en organisten
Tijdens de erediensten en bij andere gelegenheden wordt de taak van koster uitgeoefend door
een team van vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen. Coördinatie hiervan vindt plaats door één
van de kerkrentmeesters.
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft het
College van Kerkrentmeesters een aantal organisten aangesteld, die bij toerbeurt in de
erediensten het orgel bespelen. De organisten geven leiding aan de gemeentezang en de verdere
muzikale vormgeving van de eredienst.
De organisten worden benoemd door de kerkenraad na overleg met het College van
Kerkrentmeesters, bij voorkeur uit leden van de gemeente. De aanstelling geschiedt door het
College van Kerkrentmeesters.
Eenmaal per jaar is er een evaluatiegesprek tussen het college en de organisten en een
evaluatiebijeenkomst met de vrijwillige kosters over de afgelopen periode. Zo nodig worden
afspraken gemaakt voor de komende periode.
10.2.4.3 Vrijwillig Crècheteam
Tijdens de morgendienst en bij bijzondere diensten is er gelegenheid tot kinderoppas voor
kinderen tot vijf jaar. De crèche wordt gehouden in verenigingsgebouw Aktivia.
10.2.4.4 Calamiteitenorganisatie
Binnen de gemeente fungeert een hulpverleningscommissie, waarvan de leden belangeloos hulp
verlenen aan kerkgangers, die om welke oorzaak dan ook directe medische hulp nodig hebben of
die assistentie verlenen in geval van calamiteiten. Door de inzet van vrijwilligers, die in hun
dagelijkse arbeid werkzaam zijn als verpleegkundige, EHBO’er of bedrijfshulpverlener, kan ook in
de zondagse eredienst op rustige en efficiënte wijze hulp worden geboden in onverwachte
situaties.

10.2.5 Het beheer van de goederen, waaronder gelden, gebouwen en andere
vermogensbestanddelen der gemeente
10.2.5.1 Reserves
Het College van Kerkrentmeesters beschikt over een in de loop der jaren opgebouwde algemene
reserve. Indien en voor zover noodzakelijk zullen reserves met een specifieke bestemming
worden aangelegd of uit de algemene reserve worden opgezet.
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De hulpverlening wordt gecoördineerd door één van de kerkrentmeesters. De wijze waarop in
geval van calamiteiten wordt gehandeld is vastgelegd in een calamiteitenplan. De hulpverleners
komen tenminste één keer per jaar bijeen om de calamiteitenprocedure door te nemen.
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Indien en voor zover de liquide middelen op korte en middellange termijn niet beschikbaar
hoeven te zijn voor gepland groot onderhoud aan gebouwen of voor andere grote uitgaven
kunnen de liquide middelen voor langere termijn worden vastgezet op daarvoor geschikte
spaarproducten.
10.2.5.2 Kerkgebouw
Het beheer en de onderhoudsverplichting op het kerkgebouw (inclusief de consistorie en
exclusief de toren, welke eigendom is van de burgerlijke gemeente) berusten sinds 1878 bij de
Hervormde gemeente van Oude-Tonge. Van 1963 tot 1966 is het kerkgebouw grondig
gerestaureerd, terwijl er in 2001 en 2002 groot onderhoud is verricht.
Er is een meerjarenonderhoudsplan voor de periode 2013 – 2018 aanwezig, op grond waarvan
jaarlijks het onderhoud aan de kerk wordt begroot en uitgevoerd. Dit onderhoudsplan dient mede
ter onderbouwing van subsidieaanvragen bij de Rijksoverheid.
10.2.5.3 Pastorie
De gemeente beschikt over een pastorie aan de Kerkring 22. Groot onderhoud aan de pastorie
vindt in het algemeen plaats in de periode dat de gemeente vacant is.
10.2.6 Het bijhouden van de ledenadministratie en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken
De ledenadministratie van de gemeente wordt bijgehouden in het landelijk
ledenregistratiesysteem LRP van de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens over vestiging,
verhuizing, overlijden en geboorte worden in het LRP verwerkt op basis van mutaties die via de
SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) van de burgerlijke overheid worden ontvangen
uit de Basisregistratie Personen (BRP). Door de ledenadministrateur van de gemeente worden
mutaties op het gebied van doop, belijdenis en andere kerkelijke feiten geregistreerd. Indien
gemeenteleden bezwaar hebben tegen het automatisch doorgeven van mutaties uit de BRP naar
het LRP, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij zowel de wijkouderling als via de SILA.
Predikant en wijkouderling hebben via de LRP toegang tot de gegevens van gemeenteleden, voor
zover zich dat uitstrekt tot hun wijk of werkterrein.
De doop-, lidmaten- en trouwboeken worden in tweevoud bij gehouden.

10.3

Kerkorgel

Als direct gevolg van de watersnoodramp van 1953 is in 1966 een nieuw (destijds uit het
rampenfonds gefinancierd) orgel in de kerk geplaatst. Het door de Deense orgelbouwer
Frobenius gebouwde orgel heeft in 2002 een grote onderhoudsbeurt ondergaan.

10.4

Beleidsvoornemens

In de komende beleidsperiode zal het College van Kerkrentmeesters in ieder geval de volgende
zaken uitwerken en zo mogelijk implementeren of realiseren:
1.

Afsluiting van het koor met een glazen wand (met behoud van akoestische eigenschappen
van de kerk).
2. Verbeteren van de toiletvoorzieningen in de kerk.
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Het College van Kerkrentmeesters heeft een reglement vastgesteld, waarin is geregeld wie het
kerkorgel mogen bespelen voor professioneel of amateurgebruik. Een verzoek tot bespelen
wordt gericht aan de secretaris van het College en in principe gehonoreerd, tenzij zwaarwichtige
redenen zich daartegen verzetten.
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11 Samenvatting beleidsvoornemens
Hfd.

Onderwerp

Nr.

Beleidsvoornemen

3

Plaatselijke situatie

4

Eredienst en
verkondiging

1
2
3
4
5
6
7

5

Kerkenraad

Vorming en

10
11

Evaluatie/bezinning op de communicatie tussen de kerkenraad en de gemeente.
Bezinning op samenwerking met kleine gemeenten.
Bezinning op het gebruik van sociale media en beeldsignaal als vorm van communicatie richting gemeente en samenleving.
Onderzoeken of het wenselijk is om het Heilig Avondmaal ook te bedienen in Ebbe en Vloed of aan huis.
Bezinning op de invulling van de dienst op Tweede Pinksterdag.
Voortgaande bezinning op de vormgeving van de liturgie.
Vóór 1 juli 2019 bezinning op de zin uit 4.5 “De kerkenraad staat voor dat tijdens de erediensten vrouwen een hoofdbedekking
dragen.”
Vormen en toerusten van (beginnende) ambtsdragers.
Bezinning op de wijze van verkiezing van ambtsdragers indien kandidaten met grote meerderheid worden voorgedragen (cf. ord. 3
art. 6 lid 4 PKO).
Bezinning op handoplegging bij de bevestiging van ambtsdragers.
Zorgdragen voor vorming en toerusting van leidinggevenden in het jeugdwerk.

toerusting

12

De zondagsschool bezint zich op de gebruikte lesmethode.

Diaconaat

13

De mogelijkheden nagaan om de plaatselijke diaconale hulp uit te breiden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:
o hulpvragen die mogelijk ontstaan, omdat steeds meer zorg via de WMO (de gemeente) zal worden gefinancierd en hierop
flink zal worden bezuinigd.
o creëren van een breder draagvlak binnen de gemeente (bijv. noodopvang) als gevolg van terugtrekking van de overheid.
Een plan opstellen hoe de ondersteuning aan de gemeente in Uzon de komende jaren vormgegeven zal worden.
Bezinning op het verhuurbeleid en het creëren van extra mogelijkheden voor verhuur van Aktivia en Diakonia.
Bezinning op hoe de kennis, ervaring en tijd van ouderen kan worden ingezet ten dienste van de gemeente.
Intensievere samenwerking met de eilandelijke evangelisatiecommissies.
Organiseren van bijeenkomsten met het doel om de gemeente bewust te maken van persoonlijke missionaire roeping.
Intensievere samenwerking met de andere plaatselijke kerken.
Bezinnen op het organiseren van laagdrempelige diensten voor rand- en buitenkerkelijken.
Afsluiting van het koor met een glazen wand (met behoud van akoestische eigenschappen van de kerk).
Verbeteren van de toiletvoorzieningen in de kerk.

7
8

9

Zending en
evangelisatie

10
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8
9

14
15
16
17
18
19
20
21
22

