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Vaststelling (wijziging)
De gemeente is over de inhoud van dit beleidsplan gehoord op 24 maart 2015.
De definitieve vaststelling door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn heeft
plaatsgevonden op ????? 2015.
Doelstelling van de kerkenraad is om dit beleidsplan (indien nodig) over 5 jaar te herzien.
Mocht er tussentijds aanleiding zijn om bepaalde onderwerpen te herzien, zal de kerkenraad
hiervoor gemachtigd zijn nadat de inhoud van deze wijzigingen en/of aanvullingen bekend zijn
gemaakt aan de gemeente door middel van het kerkblad.
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1. Inleiding
“Eén lichaam is het en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;
Eén Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen en door
allen en in u allen. Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van
Christus. Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij
ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is Dezelfde ook,
Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft
gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en
sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot
opbouwing des lichaams van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en
der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van
Christus” (Efeze 4 : 4 - 13).
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente IJzendoorn. 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 God, 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 gezien kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van de
gemeente, ten dienste van de gemeente. Het gaat dan 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.
De Hervormde Gemeente IJzendoorn behoort per 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in
Nederland. Deze kerk is in 2004 ontstaan uit de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden. Deze kerk heeft vier soorten gemeenten, ontstaan uit deze fusie: 1. hervormde, 2.
gereformeerde, 3. lutherse en 4. protestantse gemeenten.
De Hervormde Gemeente IJzendoorn is een hervormde gemeente. De gemeenten van de
Protestantse Kerk in Nederland worden op 3 niveaus bestuurd: 1. plaatselijk door de kerkenraad,
2. regionaal door de classis en 3. landelijk door de synode. IJzendoorn behoort tot de classis
Tiel. Verdere (algemene) informatie is te lezen in Hfst. 2 en Hfst. 5.
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeente-zijn en de
prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst (Hfst.6). Ook in dit beleidsplan staat dit
centraal. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde de ambten (Hfst. 7), het pastoraat (Hfst.
8), het apostolaat (Hfst. 9), het diaconaat (Hfst. 10), het catechese, jeugd- en verenigingswerk/
vorming en toerusting (Hfst. 11) en tenslotte het, ten dienste van dit alles, nodige beheer en
financiën (Hfst. 12). Gelet op de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland en onze
bezwaren tegen de totstandkoming hiervan, hebben wij in dit beleidsplan de verklaring
“Verbonden met het gereformeerd belijden” (Hfst. 3) en “Het Convenant” van de Classicale
Vergadering te Alblasserdam gevoegd (Hfst. 4).
Bij het opstellen van zowel het beleidsplan als de plaatselijke regeling worden deze twee
documenten als uitgangspunt qua identiteit gebruikt. (uitgangspunt voor alles is allereerst, zoals
verwoord, Gods Woord).
In het beleidsplan staat het beleid verwoord dat wij nu hanteren in onze gemeente en waar we in
de komende tijd eventueel naar toe willen werken. Dit beleidsplan beschrijft dus in grote lijnen
voor de komende vijf jaar hoe wij in onze gemeente willen werken.
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De plaatselijke regeling is praktischer van opzet wat betreft het functioneren van de
kerkenraad. Ook worden de stemmingsprocedures gedetailleerd beschreven.
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene
overwegingen als leidraad gediend:
1. Het beleidsplan gaat zeker niet alleen over de nieuwste ontwikkelingen en zich
aandienende veranderingen. Het beleidsplan beoogt ook het sinds jaar en dag onder ons
geldende beleid te verwoorden. Beleidsvoornemens naar de toekomst worden apart
vermeld;
2. Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. Een beleidsplan is niet gericht
om allerlei praktische uitwerkingen tot in detail te regelen. Dit soort zaken kan veelvuldig
veranderen. Het zou ook ten koste gaan van de leesbaarheid van het beleidsplan. Toch
blijft het niet bij algemeenheid; de nodige vraagstukken waarover in het verleden aparte
besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn in dit beleidsplan opgenomen uit oogpunt van
duidelijkheid;
3. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en behoeven strikt genomen niet in het beleidsplan
te worden behandeld. Ter wille van de leesbaarheid van dit beleidsplan zijn deze zaken
op veel plaatsen toch in de beschrijving meegenomen;
4. Naast het beleidsplan kennen we ook nog statuten en reglementen, waarvan exemplaren
zijn gearchiveerd bij de scriba. Het beleidsplan verwijst hiernaar.
Aan het begin van deze inleiding is reeds vermeld wat we van dit beleidsplan mogen
verwachten. Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Zo de HEERE het huis
niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden hieraan”. In afhankelijkheid van Zijn onmisbare
Zegen moge dit beleidsplan dienstbaar zijn voor de instandhouding en verdere opbouw van Zijn
gemeente.
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2. Algemene informatie
Naar de eigen ledenadministratie per 1 januari 2015:

Registratienummer

871

Classis

Tiel

Werkgemeenschap

Rivierenland-Oost

Aantal predikantsplaatsen

0.75

Aantal lidmaten

106

Aantal doopleden

236

Aantal overige leden

102

Totaal aantal leden

444
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3. Verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden”

Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente van IJzendoorn weten we ons door onze
Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij
in het geweten bezwaard zijn.
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van de kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel:
“indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw” (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend van
Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der
Kerk, Jezus Christus, ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat “Christus een eeuwige Koning is, die zonder onderdanen niet zijn
kan” (Ned. Geloofsbelijdenis, art. 27) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen het juk van Christus. Wij
begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen
naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die
daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel van de
verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods
hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het
leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis
overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar
hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere
levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de
overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven “ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig
en met vreugde aan te wenden” (Heidelbergse Catechismus, antw. 55) zullen wij de kerk en
elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften
van de kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.

De kerkenraad weet zich als Hervormde Gemeente bijzonder verbonden met de
belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie. Dit betekent dat wij als Hervormde Gemeente
ook na 1 mei 2004 ondanks de kerkorde van de kerk, voluit gereformeerd kunnen zijn.
Bovenstaande verklaring is ook door de kerkenraad van onze gemeente ondertekend, vastgelegd
en toegestuurd aan de classis en synode.
De Hervormde Synode heeft deze bijzondere verbondenheid door middel van deze verklaring op
12 december 2003 in een aanvullend besluit uitgesproken.
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4. Convenant
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van IJzendoorn verklaart dat zij haar plaats in de
kerk inneemt op basis van onderstaand Convenant. In overeenstemming met dit convenant
zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats
wordt toegerekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse
erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord
van God, gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, te weten de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de
heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de
verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de
traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan
ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van
Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de
Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van
meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan
verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar
aangesproken willen en mogen worden.

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te
houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de
sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom
niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder
verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus
Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine
kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van
Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de
gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen
die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden,
zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de
heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente - zowel
ouderlingen als diakenen - door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te
worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
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5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op
Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de
heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven
vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van
Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig
Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door
verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.
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5. De plaats van de kerkelijke gemeente
5. 1 Ligging
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm
voor ons belijden is, belijden wij dat de gemeente:
1. het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van de Geest;
2. vergaderd wordt op het fundament van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop
teken en zegel is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun zaad;
3. is te onderscheiden in tweeërlei kinderen des verbonds zijn: zij die uit genade door geloof
en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden en zij die in ongehoorzaamheid dit heil
blijven verwerpen;
4. geroepen is om in het geloof te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden
te verkondigen van Hem, Die geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.
Wat betreft identiteit kan de Hervormde Gemeente van IJzendoorn worden gerekend tot de
modaliteit van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

5. 2 Plaatselijke situatie
Per 1 januari 2015 omvat onze gemeente 241 pastorale eenheden,
Het totaal aantal leden is 444. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling hiervan.
Omvang en samenstelling Hervormde Gemeente IJzendoorn per 1 januari 2015:
Leeftijd

Totaal

%

0-30 jaar

93

21

30-60 jaar

205

46,1

60 en ouder

146

32,9

Totaal

444

waarvan mannelijk
waarvan vrouwelijk

225
219

50,6
49,4

5. 3 Informatievoorziening
Informatievoorziening aan de gemeente vindt plaats via het maandelijks kerkblad “Kerkklanken”.
Deze wordt in een oplage van ongeveer 120 stuks verspreid onder gemeenteleden en
belangstellende abonnees.
De redactie bestaat voor zover mogelijk uit de predikant en een lid van het college van ouderlingkerkrentmeesters en een lid van het college van diakenen.
Voor de verspreiding en de financiering is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk. Ook
de abonnementsprijzen worden jaarlijks door laatstgenoemd college vastgesteld.
Het Paas-en Kerstnummer worden jaarlijks huis aan huis verspreid. De kosten hiervan zijn,
vanwege het diaconale aspect wat hieraan verbonden is, voor rekening van de diaconie.
Informatievoorziening vindt vanaf 2014 ook plaats via de website www.hervormdijzendoorn.nl

Beleidsplan Hervormde Gemeente te IJzendoorn
2015-2020

Pagina 10 van 30

6. De eredienst
“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 8:17).
6. 1 Prediking
Wij belijden de Woordverkondiging als het hart van de eredienst. De prediking is het door de
HEERE Zelf geschonken middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is “de bediening der
verzoening” waarin en waardoor de HEERE zondaren roept en brengt tot geloof.
De prediking
• vindt plaats vanuit de Heilige Schrift die we belijden als het onfeilbare Woord van God,
geïnspireerd door de Heilige Geest;
• dient in overeenstemming te zijn met het belijden der kerk, zoals verwoord is in de
belijdenisgeschriften van onze kerk, te weten de apostolische geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelbergse
catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels;
• dient te ontvouwen het wezen en het werk van de Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige
Geest. Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg ter zaligheid wordt gepredikt en
aangeprezen, van de weg ten verderve wordt in alle ernst gemaand zich daarvan te
onthouden. Zodoende is de prediking de bediening van de sleutelen van het hemelrijk.
Daarbij wordt de prediking gekenmerkt door de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid.
Vanuit een grondige exegese vindt een pastorale en praktische toepassing plaats naar het
hart en leven van de gemeenteleden, met als doel te brengen tot geloof, alsmede het
gewerkte geloof te versterken. Het geheel der gemeente, zowel qua leeftijd en
levensomstandigheden, wordt hierbij in het oog gehouden.
6. 2 Leerdienst
In het algemeen is de tweede dienst op de zondag een leerdienst. In deze dienst wordt de
gemeente gebouwd in de leer der vaderen, meestal aan de hand van de Heidelbergse
Catechismus en incidenteel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis of de Dordtse Leerregels. Een
leerdienst accentueert de roeping van de kerk van vandaag en is een leidraad voor de huidige
geloofsbeleving. De gemeente heeft nodig de vraagstukken van deze tijd te zien in het licht van
wat de kerk alle eeuwen door beleden heeft.
De leerdienst gaat niet buiten de Schrift om; daarom is zij voluit Woordverkondiging.
6. 3 Liturgie van de eredienst
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van
de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord.
Daarbij past soberheid, die tot uiting komt in de liturgie. (= orde van dienst)
6. 3. 1 Overzicht
De orde van dienst bestaat uit de volgende onderdelen:
Voorzang
Stil gebed
Votum en groet
Zingen
Wetlezing of geloofsbelijdenis
Zingen
Gebed
Schriftlezing(en)
Inzameling van de gaven
Zingen
Prediking / Verkondiging
Zingen
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Dankgebed en voorbede
Zingen
Zegen

6. 3. 2.Praktische uitwerking
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed.
In de ochtenddiensten wordt de Wet des Heeren voorgelezen (tot onze verootmoediging en als
leefregel der dankbaarheid), zoals die staat weergegeven in Exodus 20: 1 - 17 en Deuteronomium
5: 6 - 21, eventueel gevolgd door een samenvatting van de wet zoals Christus die ons gegeven
heeft in Markus 12: 30 en 31.
In de tweede dienst wordt altijd het “Algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof” beleden. Dit
gebeurt meestal met de woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ook wordt dit gedaan
volgens de geloofsbelijdenis van Nicéa of een gedeelte uit één van de vier gereformeerde
belijdenisgeschriften.
• De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt, is de oorspronkelijke Statenvertaling (16181619). Met name voor de verkondiging van het Woord wordt zij door ons gewaardeerd
vanwege haar zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen.
• Tijdens de diensten wordt ritmisch gezongen. De psalmen en de zogenaamde enige
gezangen worden gezongen in de berijming van 1773.
De voorzang in de morgendiensten is een psalm die de kinderen van de Zondagsschool
hebben geleerd. Voor alle avonddiensten is een schema vastgesteld waarop alle psalmen
op nummervolgorde zijn vermeld. Daarmee wordt meer bekendheid gegeven aan het
zingen van onbekende melodieën en verzen.
• De Ouderling-Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de zorg voor het monumentale
kerkgebouw en de orde tijdens de kerkdiensten. Het college van kerkrentmeesters laat
zich hierin bijstaan door een koster en een organist. Met inachtneming van de eigen taken
van organist en koster worden alle onderdelen van de eredienst die niet door de
gemeente verricht worden, door ambtsdragers verricht. De verantwoording berust bij de
dienstdoende ouderling.
• De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en zijn terug te luisteren via
kerkdienstgemist.nl.
6. 3. 3 .Waardigheid in de eredienst
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding en een
verzorgd uiterlijk. Van vrouwen die deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal,
kinderen ten Doop houden en openbare belijdenis des geloofs afleggen wordt gevraagd dat zij
met gedekt hoofd naar de kerk komen. Hoewel de kerkenraad zich bewust is van de vragen die
over dit punt leven, blijft zij haar voorkeur uitspreken voor continueren van dit beleidspunt.
Als over dit punt vragen zijn, wil de kerkenraad in pastorale gesprekken op dit punt ook
toelichting geven vanuit de Bijbel over deze voorkeur. Uiteindelijk blijft de verantwoordelijkheid bij
de kerkganger liggen!
6. 4

Sacramentsbedieningen

6. 4. 1 Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na
Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de Heilige Doop bediend, gelijk voorheen de
besnijdenis, aan de jonge kinderen van de gemeente. Hiermee is duidelijk dat de kinderen van
de gemeente behoren gedoopt te wezen. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit
sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is
een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus
Christus. Voor het ten doop houden van hun kinderen wordt van de ouder(s) (man en vrouw)
verwacht dat zij geloven in de onfeilbaarheid van Gods beloften en dat het bloed van Christus
het enige en volkomen offer tot onze zaligheid is.
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Als voorbereiding op de doopbediening vindt er een doopgesprek of doopcatechese plaats tussen
de ouders, die de Heilige Doop hebben aangevraagd voor hun kind(eren), de predikant en een
ouderling.
De doop kan slechts plaatsvinden aan kinderen die ontvangen zijn uit een huwelijk tussen een
man en een vrouw. De doop wordt dus niet bediend aan kinderen uit andere
levensverbintenissen en ook niet uit relaties van mensen van gelijk geslacht.
In aansluiting met art. 8.3 wordt in een situatie van zwangerschap voor het huwelijk
schuldbelijdenis gevraagd aan de ouder(s) van het kind voordat de doop plaatsvindt.
6. 4. 2 Heilig Avondmaal
Naast het sacrament van de Heilige Doop is er het sacrament van het Heilig Avondmaal. De
Heilige Doop is een teken en zegel van de inlijving door de Vader.
Het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader van
hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen.
Vier maal per jaar wordt in de morgendienst het Heilig Avondmaal gevierd. Voorafgaand aan deze
zondag vindt er voorbereidingsdienst plaats.
Tevens is er in de zogenaamde “voorbereidingsweek”, Censura Morum. De bedoeling van
Censura Morum is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan
worden. Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld
worden, worden behandeld door pastorale zorg en/of vermaning. Voor de gemeenteleden wordt
Censura Morum gehouden door enkele ouderlingen. Gemeenteleden die hier gebruik van willen
maken, moeten dit van te voren doorgeven aan de scriba! Daarnaast wordt Censura Morum voor
de gehele kerkenraad gehouden en vindt een korte overdenking plaats. In de week van
voorbereiding wordt ook een bezinningsavond gehouden waarop er een thema rondom het Heilig
Avondmaal behandeld wordt en waarover met elkaar van gedachten gewisseld kan worden.
De avonddienst staat in het teken van de dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.
Het Heilig Avondmaal wordt open gesteld voor hen die openbare geloofsbelijdenis hebben
afgelegd en op wie geen maatregelen van tucht van toepassing zijn.
Bij zowel de bediening van de Heilige Doop als bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt er
gebruik gemaakt van de hertaling van de klassieke formulieren uit het dienstboek van de
Protestantse Kerk in Nederland.
6. 5 Gebed
Het gebed is het voornaamste stuk der dankbaarheid dat God van ons vordert volgens de
Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 116.
In de gebeden in de eredienst zal gevraagd moeten worden, of de Heilige Geest de oren en het
hart wil openen voor Gods Woord, zodat dat Woord van harte wordt aangenomen en er voor dat
Woord gebogen wordt. De verootmoediging dient ook een plaats in het gebed te hebben. De nood
en de ellendigheid van de mens moet beleden worden voor Gods aangezicht en er zal gevraagd
moeten worden of dit recht en grondig gekend mag worden. Ook moet dankbaarheid geuit worden
voor de verlossing in Christus Jezus.
De zorgen, het verdriet en de vreugdevolle zaken van de gemeente als geheel en van de
gemeenteleden afzonderlijk hebben een plaats in de voorbeden tijdens de eredienst. Dit wordt
vanuit de diaconale verantwoordelijkheid van de gemeente eveneens gedaan voor de wereld om
ons heen en ver weg. Ook hebben ons koningshuis en onze overheden een plaats in onze
voorbeden.
Als kerkenraad proberen we zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met wat we wel en niet op onze
voorbedelijst zetten. Natuurlijk willen we als kerk meeleven, juist ook in onze gebeden, met de
persoonlijke omstandigheden van gemeenteleden. Dit doen wij echter pas nadat de predikant of
kerkenraad daarvan op de hoogte is gebracht. We willen niet op geruchten afgaan en soms komt
het ook voor dat gemeenteleden niet genoemd willen worden.
"Ondanks dat wij zulks onwaardig zijn, mogen wij weten dat God in Zijn Woord ons gebed zekerlijk
wil verhoren om Jezus wil" (vlgs. de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 117).
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6. 6 Collecten
Door de collecten geeft de gemeente geld voor de voortgang van de dienst des Heeren. Ook wordt
geld ingezameld voor de naaste in nood, dichtbij en ver weg. De gemeente dient zich er van
bewust te zijn, dat zij een gedeelte teruggeeft aan de Heere, wat zij eerst van Hem ontvangen
heeft. Als dat zo is, geldt: De Heere heeft de blijmoedige gever lief.
Het collecteren vindt plaats tijdens het voorspel van de psalm die vóór de prediking gezongen
wordt.
6. 7

Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, bevestiging ambtsdrager, overig)

6. 7. 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. Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken
van:
• De overgave met heel het hart aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
• De aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te
dienen.
• De belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het 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.
Tevens houdt de openbare belijdenis in:
• Een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de
belijdenis van de kerk alhier geleerd.
• Een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal.
• Een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
6. 7. 2 Voorbereiding openbare belijdenis van het geloof
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende minimaal 1 seizoen
onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de belijdeniscatechisatie. Tevens wordt
van de belijdeniscatechisanten een trouw meeleven met onze gemeente verwacht. Door
pastorale zorg wordt gestreefd hen te overtuigen dat men beide diensten trouw bezoekt.
6. 7. 3 Bevestiging en inzegening huwelijk
1 ) Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God
beleden en erkend. Deze inzetting van God dient heilig gehouden te worden. Andere
levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden. Aanvragen tot het zegenen
van relaties van mensen van gelijk geslacht worden niet gehonoreerd.
De kerkenraad weet zich geroepen tot intensieve pastorale zorg aan hen die homoseksueel
geaard zijn.
2) De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de
gemeente. Gebruikt wordt de hertaling van het klassieke huwelijksformulier zoals vastgesteld in
de synode van 1618/1619, vanwege de bijbelse samenvatting van het huwelijk. Namens de
kerkenraad wordt het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel overhandigd.

3) Een dienst van huwelijksbevestiging en inzegening is een eredienst. Hierbij behoren alle
ambten vertegenwoordigt te zijn.
4) Tijdens erediensten, dus ook een huwelijksdienst, worden uitsluitend de psalmen en de enige
gezangen gezongen uit de berijming van 1773. Buiten de erediensten om is het wel toegestaan
om liederen te zingen met een geestelijk karakter.
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5) Tijdens de erediensten wordt het zingen begeleid door het orgel. Wanneer er de wens is om
andere instrumenten te gebruiken kan dit worden besproken met de kerkenraad.
6) Fotograferen en filmen is tijdens huwelijksdiensten niet toegestaan. Wel ervoor of erna.
Filmen kan wel als de camera een vaste opstelling krijgt.
7) Het bruidspaar is de koster en de organist een vergoeding van € 50,- verschuldigd
Wanneer het bruidspaar een eigen organist meebrengt wordt deze geacht het orgelspel aan te
passen bij onze gemeente.
8) Van de huwelijksdienst kan tegen een geringe vergoeding een CD opname worden gemaakt.
9) In zaken waarover in deze beleidsregels niet wordt gesproken neemt de kerkenraad na
overleg een besluit.
6. 7. 4 Bevestiging van ambtsdragers
Bij zowel het bevestigen van een predikant als bij de bevestiging van ouderlingen en diakenen
wordt gebruik gemaakt van de hertaling van het klassieke formulier.
6. 7. 5 Begrafenisplechtigheden
1) In geval van overlijden kan er door de nabestaanden contact met de predikant worden
gezocht met het verzoek een rouwbijeenkomst te leiden. Rouwdiensten worden doorgaans in
verenigingsgebouw “De Kandelaar” gehouden. Op verzoek kan daarvoor ook het kerkgebouw
gebruikt worden.
2) Deze rouwbijeenkomsten hebben geen ambtelijk karakter. Meestal spreekt de predikant ook
aan het graf enkele woorden, terwijl de begrafenisplechtigheid in normale omstandigheden door
de predikant of een ouderling wordt afgesloten.
3) Wanneer dit door de familie op prijs wordt gesteld zal de condoleanceavond door de
kerkenraad worden afgesloten met schriftlezing en gebed.
4) Tijdens rouwdiensten is er ruimte voor het spelen of zingen van de psalmen en enige
gezangen (uit de berijming van 1773). Het spelen, zingen of luisteren naar wereldse of andere
muziek is niet toegestaan omdat dit in strijd is met Gods Woord.
5) Bloemversieringen bij rouwdiensten worden niet op prijs gesteld.
6) Van rouwdiensten wordt verwacht dat zij eenvoudig, eerbiedig en sober verlopen.
7) Van de rouwdienst kan tegen een geringe vergoeding een CD opname worden gemaakt.
8) Predikant en kerkenraad nemen zowel voor als na de begrafenis gezamenlijk de zorg voor de
pastorale begeleiding van nabestaanden op zich.
9) In zaken waarover in deze beleidsregels niet wordt gesproken neemt de kerkenraad na
overleg een besluit.
6. 7. 6 Overig
• Op bid- en dankdagen worden twee kerkdiensten belegd, waarbij de eerste dienst zoveel
als mogelijk is, wordt afgestemd op de (kleine)kinderen van de gemeente.
• Op Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede
Pinksterdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag wordt er één dienst belegd. Indien deze
dagen op zondag vallen, zijn er zoals gewoonlijk twee diensten.
• Eind september / begin oktober vindt de opening van het winterwerk plaats tijdens een
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•
•
•
•
•
•

kerkdienst.
Eind april / begin mei vindt de afsluiting van het winterwerk plaats tijdens een kerkdienst.
Op nieuwjaarsmorgen, de zondag tijdens de VBW en de laatste zondag van de vakantie is
er na de morgendienst een informeel samenzijn. We drinken dan als gemeente koffie in
de Kandelaar en/of zingen met elkaar enkele geestelijke liederen.
De zondag van of na Hervormingsdag worden ’s ochtends na de dienst enkele coupletten
van het Lutherlied gezongen.
De zondag van of na de verjaardag van ons Staatshoofd worden ’s ochtends na de dienst
het eerste en zesde couplet van ons volkslied gezongen.
Op Eerste Kerstdag wordt ’s ochtends na de dienst het “Ere zij God” gezongen.
Op Eerste Paasdag wordt ’s ochtends na de dienst enkele verzen van het “U zij Glorie”
gezongen.

6.8. Beleidsvoornemens
1. De kerkenraad heeft het voornemen om voor 1 januari 2016 tot een besluit te komen over
het gebruik van de Herziene Statenvertaling in de eredienst. De komende jaren willen we
ons bezinnen op de liturgie. We zullen ons hierbij laten informeren door adviezen die door
de Gereformeerde Bond en andere organen worden uitgegeven.
2. Verder blijven we de komende jaren initiatieven ondernemen om de randkerkelijken zoveel
mogelijk te bezoeken én we blijven aandacht houden voor de jongeren van onze gemeente.
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7. De Kerkenraad
“Wij geloven, dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke regering, die ons
onze Heere heeft geleerd in Zijn Woord” (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 30).
7. 1 De ambten
De Schrift geeft in het Nieuwe Testament, in het bijzonder in de pastorale brieven aan Titus en
Timotheüs, de grondlijnen aan volgens welke de gemeente bestuurd moet worden. Van deze
opvatting gaat ook Guido de Brès uit in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij is één van de
geloofsvormen, die de grondslag van onze kerk vormt. Wij willen dan ook dat onze kerk en onze
gemeente zo geregeerd wordt.
Grondregel is dat aan Christus de enige heerschappij toekomt over de kerk en de gemeente. In
een kerk geldt nooit de democratie als het hoogste goed. De waarheid Gods wordt niet vastgesteld
bij meerderheid van stemmen. In de kerk en in de gemeente geldt: de Heere regeert.
De ambtsdrager staat in dienst van Christus, om Zijn gezag en heerschappij te vertegenwoordigen
in de gemeente. In de allereerste plaats is de ambtsdrager een dienaar: een dienaar van Christus
en Zijn gemeente. De ambtsdrager is echter ook met gezag bekleed. Als het nodig is, staat de
ambtsdrager, in dienst van Christus, ook tegenover de gemeente. Zo wordt de gemeente gebouwd
in het geloof.
Tot ambtsdrager kunnen mannen gekozen worden zij, die openbare geloofsbelijdenis hebben
afgelegd.
Van gemeenteleden wordt in art. 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gezegd, dat zij in vrede
met de ambtsdrager zijn, zonder twist of tweedracht, zoveel als mogelijk is. Als dit gezegd wordt
van de gemeenteleden t.o.v. de ambten, hoeveel te meer geldt dit dan voor de ambtsdragers
onderling! Het gaat hier om een voorbeeld te zijn naar de gemeente toe.
Ambtsdragers zijn geroepen tot vrede, eendracht en eenheid. Dat betekent dat het ene ambt niet
over het andere ambt zal heersen. Dat betekent ook dat de kerkenraad een geestelijk college moet
zijn.
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, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is:
1. verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en
de Sacramenten;
2. geroepen tot herderlijke zorg in al haar facetten aan allen die tot de gemeente behoren;
3. gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
Dit alles opdat de gemeente zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe
neemt de onderlinge bezinning een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen van de
kerkenraad.
7. 1. 1 De predikant
De predikant is geroepen tot de bediening/dienst van het Woord, van de Sacramenten en van de
gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord.
Zijn verblijf bij de Bron is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke
zorg. Hiertoe behoort ook het benutten van de geldende regelingen voor studieverlof, waartoe de
kerkenraad hem de ruimte en de mogelijkheden biedt. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt
hij de gemeente in haar geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning,
vertroosting en bestraffing, naar wat nodig is. In de prediking stelt hij de bekering tot God en de
verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus centraal. Hij weerlegt met het Woord
dwalingen en valse leer met het oog op het rechte geloof en de rechte wandel van de gemeente.
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7. 1. 2 De ouderling
De ouderling(-kerkrentmeester) is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant,
het opzicht over leer en leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad,
ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en verleent pastorale zorg aan hen
die raad en troost nodig hebben. Ook heeft hij de taak toe te zien op leer en leven van de
predikant.
7. 1. 3 De diaken
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale
gelden/liefdegaven. Hij dient te onderscheiden waar nood is en met een bewogen hart uitdeling
te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert
verstaan. Het dienen aan de tafel des Heeren behoort ook tot zijn taak.
7. 2 Consistorievergaderingen
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het consistorieoverleg. Aan deze vergadering nemen de predikant, de ouderlingen en één ouderlingkerkrentmeester deel. Deze vergadering vindt 3 à 4 keer per jaar plaats. Een belangrijk accent
ligt op de onderlinge vorming en toerusting. Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Dit
laatste uiteraard met inachtneming van de verschuldigde geheimhouding en respect voor het
vertrouwelijke karakter van het huisbezoek.
7. 3 Moderamen
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen. Dit moderamen
bestaat uit de predikant, en verder uit ieder college een afgevaardigde.
Tijdens de 1e kerkenraadsvergadering van het nieuwe kalenderjaar zal het moderamen opnieuw
worden gekozen. Het moderamen is bevoegd om, indien noodzakelijk, urgente besluiten te
nemen buiten de andere kerkenraadsleden om.

Beleidsplan Hervormde Gemeente te IJzendoorn
2015-2020

Pagina 18 van 30

8. Pastoraat
“Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven
behouden, en die u horen” (1 Tim. 4:16).
8. 1 Inleiding
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere
taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden
geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het
gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt
onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat.
8. 1. 1 Periodiek huisbezoek
In de maanden oktober tot en met april worden (zo veel als mogelijk is wekelijks) de
gemeenteleden bezocht. Er wordt naar gestreefd in ongeveer twee jaar alle gemeenteleden te
bezoeken. Deze bezoeken worden gedaan door de ouderlingen. De ouderling-kerkrentmeesters
en de diakenen nemen (indien gewenst) ook deel aan de huisbezoeken om de gemeente sneller te
kunnen doorgaan of wanneer een ouderling verhinderd is. Geprobeerd zal worden om twee
bezoeken op één avond in te plannen. Hoewel de materiële toestand van de gemeenteleden niet
onbelangrijk is, wordt in ieder geval naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden gevraagd.
Zo kunnen er dan vanuit de Woordbediening in de eredienst lijnen getrokken worden naar het
geestelijke leven van de gemeenteleden afzonderlijk.
8. 1. 2 Huisbezoek op verzoek
Naast het hiervoor genoemde huisbezoek zijn de kerkenraad en de predikant altijd bereid op
bezoek te komen als gemeenteleden en als mensen die vervreemd zijn van een kerk dit vragen.
8. 1. 3 Bezoek nieuw ingekomenen
Nieuw ingekomenen ontvangen een bezoek van een ouderling. Na dit bezoek wordt het adres
eventueel doorgegeven aan de predikant om eventueel samen met hem een nader
kennismakingsbezoek af te leggen.
8. 2 Overig bezoekwerk
Het overige bezoekwerk bestaat uit: geboorte-, doop-, belijdenis-, huwelijks-, verjaardag-, zieken-,
overlijdensbezoeken en diaconale bezoeken.
8. 2. 1 Geboortebezoek
Wanneer er in de gemeente een kind geboren is, wordt het gezin bezocht door de predikant,
eventueel samen met zijn echtgenote.
8. 2. 2 Doopbezoek
Nadat er door de ouders doopaangifte is gedaan, wordt het gezin door de predikant en een
ouderling bezocht. Bij dit doopbezoek wordt het doopformulier of een gedeelte hiervan
doorgenomen en besproken. Daarnaast kunnen tijdens dit gesprek nog persoonlijke zaken aan de
orde komen zoals het nog niet afgelegd hebben van de geloofsbelijdenis van één of beide ouders.
8. 2. 3 Belijdenisbezoek
In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie heeft de predikant een pastoraal gesprek met de
personen die belijdenis van hun geloof wensen te doen.
Hierop volgt een “aannemingsavond”, waarop een gesprek plaatsvindt met de
belijdeniscatechisanten, enkele kerkenraadsleden en de predikant.
8. 2. 4 Huwelijksbezoek
Wanneer een aanstaand echtpaar te kennen geeft, dat zij hun trouwbelofte voor Gods aangezicht
willen geven en daarover ook Gods zegen wensen af te smeken, worden zij door de predikant
bezocht of zij worden in de pastorie ontvangen.
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8. 2. 5 Verjaardagsbezoek
Alle gemeenteleden krijgen vanaf hun 70e verjaardag een verjaardagsbezoek van de predikant.
Een ouderling helpt daarin mee, als het voor de predikant te veel werk wordt.
8. 2. 6 Ziekenbezoek
Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben, worden door
de predikant bezocht. Zieken worden bezocht nadat de predikant of een ander kerkenraadslid
hierover is geïnformeerd door familie of andere nauw betrokkenen.
8. 2. 7 Overlijdensbezoek
Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt het gezin of de naaste familie door de predikant
bezocht. In de dagen voor en na de begrafenis wordt het gezin of de naaste familie ook door de
predikant en de ouderlingen bezocht.
8. 2. 8 Diaconaal bezoek
Wanneer tijdens huisbezoek blijkt dat er hulpbehoevende gezinnen en/of personen zijn, wordt dit
doorgegeven aan de diakenen.
Deze onderzoeken dan in hoeverre er hulp geboden kan worden.
8. 2. 9 Bezoeklijst
Voor de gemeente is een bezoeklijst opgesteld waarop staat aangegeven welke mensen worden
bezocht en in welke maand. D.m.v. deze lijst willen we voorkomen dat het bezoekwerk te veel
langs elkaar heen loopt. Deze lijst wordt gebruikt door de vrouwenvereniging, predikant,
ouderlingen en diakenen.
8.2.10 Bezoek rond huwelijksjubilea
De predikant bezoekt echtparen n.a.v. een huwelijksjubileum. De bezoeken vinden plaats als
er sprake is van een jubileum van 12½, 25, 40, 50, 55 of 60 jaar. Vanaf het 60 jarig jubileum
vindt ieder jaar bezoek plaats.
Als de gemeente vacant is, worden afspraken gemaakt met een consulent en/of pastoraal
medewerker die de hiervoor genoemde bezoeken zal doen.
8. 3 Kerkelijke tucht
Naast de zuivere prediking uit Gods Woord en bediening van de Sacramenten behoort ook de
kerkelijke tucht gehanteerd te worden. Vanuit de liefde die Christus heeft voor alle mensen die in
Hem geloven, dienen ook wij uit liefde tot onze naasten iedereen te trekken tot Hem. Iedereen
die van Zijn weg is afgedwaald. De tucht zal vooral beoefend worden in de prediking. Dit is ook
nodig voor gelovige kerkgangers, die telkens geneigd zijn af te dwalen.
Als een gemeentelid struikelt in een grote openbare zonde (bijv. echtscheiding, zwanger voor het
huwelijk, overspel) is het mogelijk om in een weg van schuldbelijdenis de taken binnen de
gemeente te blijven doen. Ook deelname aan het heilig avondmaal blijft hierdoor mogelijk.
De kerkenraad zal elke situatie op een pastorale wijze behandelen.
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9. Apostolaat
“En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node
had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende,
aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; En prezen God, en hadden
genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks toe tot de Gemeente, die zalig werden”
(Hand. 2 : 45 - 47).
9. 1 Inleiding
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de Heilige
Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige naam gegeven tot zaligheid.
9. 2

Zendingscommissie

9. 2. 1 Algemeen
De wezenlijke opdracht van de zending is de verkondiging van het evangelie in binnen- en
buitenland. Verder behoort tot de arbeid van de zendingswerkers medische arbeid, onderwijs en
allerlei taken op sociaal-economisch gebied. Christus heeft Zelf het zendings- en
evangelisatiebevel gegeven (Matth. 28:18). In onze gemeente is dan ook, onder verantwoording
van de kerkenraad, een zendingscommissie werkzaam. Zij dient de gemeente te bepalen bij en te
wijzen op haar zendingsroeping. De zendingscommissie onderhoudt nauwe banden met de GZB
en de IZB. Er wordt naar gestreefd dat één kerkenraadslid zitting heeft in de zendingscommissie,
die maandelijks verslag uitbrengt op de kerkenraadsvergadering. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de zendingscommissie.
9. 2. 2 Taken van de zendingscommissie
De taken van de zendingscommissie zijn:
1. Het betrekken van de gemeente bij het belang van zendingswerk.
2. Door het organiseren van diverse activiteiten middelen verkrijgen die kunnen worden
aangewend voor het financieren van diverse projecten of zendingsarbeid in het algemeen.
Er wordt door de zendingscommissie jaarlijks al voor de kerstdagen en paasdagen een huis aan
huis evangelisatiefolder bezorgd.
9. 2. 3 Zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk is bestemd voor de GZB en IZB.
9. 3 Evangelisatiecommissie
De Zendingscommissie heeft per 1 januari 2008 haar taken uitgebreid met evangelisatie werk.
Zij is nu een zendings-evangelisatie commissie.
Het doel van de evangelisatiecommissie zal zijn:
1. Het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie
onder rand- en buitenkerkelijken bijv. de jaarlijkse rommelmarkt;
2. Het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording).
9.4. Apostolaat en Diaconaat onder rand- en onkerkelijke burgers in IJzendoorn
Door de veranderingen bij de burgerlijke overheid met de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) wordt er steeds meer een beroep gedaan op de kerk om ook buiten de kerkelijke
gemeente hulp te geven.
Binnen de grenzen van het Apostolaat en Diaconaat willen we als kerkelijke gemeente daar aan
meewerken.
De afgelopen jaren is daarover regelmatig overleg geweest met de Gemeente NederBetuwe.
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10. Diaconaat
10. 1 Inleiding
In de Bijbel worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan de
vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6, wordt
de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken.
Onder diaconaat wordt verstaan: Dat de gehele gemeente wordt geroepen tot de dienst der
barmhartigheid. De invulling van deze roeping vindt plaats onder leiding van de diakenen.
Dit diaconaat krijgt gestalte in:
• het betrachten van onderling dienstbetoon;
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen, die dat behoeven;
het verrichten van bepaalde taken op diaconaal terrein;
• het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het maatschappelijk
welzijn;
• het bijeenbrengen van de gelden, die nodig zijn voor de uitoefening van het diaconaat in
en buiten Nederland.
• Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar
roeping ten aanzien van de sociale vraagstukken en gerechtigheid te betrachten.
Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen
woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de
naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”?
Naast de zorg voor de gemeenteleden en andere inwoners van het dorp IJzendoorn worden ook
organisaties en instellingen gesteund, die vanuit (Gods Woord) activiteiten ontplooien op
diaconaal gebied in binnen- en buitenland.
De diaconie heeft in 2015 een werk- en beleidsplan opgesteld. Hierin zijn uitgebreid alle taken,
activiteiten, beleidsdoelstellingen, werkgroepen etc. verwoord. Dit is mede gedaan om de
overdracht bij wisseling in de diaconie te vergemakkelijken.
10. 2 Ondersteuningen algemeen
Financiële ondersteuningen vinden plaats door middel van een collecte en/of door een
onttrekking vanuit de diaconale opbrengsten.
10. 3 Ondersteuningen plaatselijk
Het verenigingsleven in eigen gemeente wordt daadwerkelijk financieel gesteund mits hieraan een
diaconaal karakter tot uitdrukking komt. Voorbeelden zijn de vrouwenvereniging, die Bijbelse
lectuur verspreidt, de zondagsschool, de clubs, de VakantieBijbelWeek en het jeugdkamp.
10. 4 Ondersteuningen binnen- & buitenland
Door onze gemeente worden uitsluitend organisaties ondersteund die vanuit een Bijbelse visie
diaconale werkzaamheden verrichten.
10. 5 Zustergemeente Roemenië
Door onze gemeente wordt zowel geestelijke als materiële ondersteuning verleend aan onze
zustergemeente in Biharzentjanos (Roemenië). De geestelijke ondersteuning is wederzijds.
Materiële hulp wordt gegeven in de vorm van een jaarlijks kledingtransport en financiële hulp voor
kansarme (vooral oudere) mensen. Activiteiten worden verricht door een werkgroep, die dit onder
verantwoordelijkheid van het college van diakenen doet. Minimaal één diaken maakt deel uit van
deze werkgroep en brengt regelmatig verslag uit op de kerkenraadsvergadering.
Contacten worden voornamelijk via e-mail onderhouden. Daarnaast wordt onze zustergemeente
met een zekere regelmaat bezocht door werkgroepleden en/of andere gemeenteleden. Indien
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mogelijk komt de Roemeense predikant met zijn gezin naar IJzendoorn.
Onze gemeente is betrokken bij onze zustergemeente door regelmatig voorbede te doen in de
kerkdiensten. Ook worden de gemeenteleden maandelijks in het kerkblad geïnformeerd over
onze zustergemeente en wordt jaarlijks een actie- c.q. informatiedag georganiseerd.
10. 6 Collecten
Inzameling van de gaven (doorgeefcollecten):
De diaconie stelt jaarlijks een collecterooster op voor de eerste en indien aanwezig de vijfde
zondag van de maand. Op deze zondagen is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel.
Vervolgens wordt het collecterooster ter goedkeuring voorgelegd aan de gehele kerkenraad.
Wanneer er zich nationaal of internationaal bijzondere omstandigheden voordoen, kan het college
van diakenen besluiten een extra gift of collecteopbrengst voor dit doel te bestemmen.
10. 7 Viering Heilig Avondmaal
Tijdens de viering van dit sacrament doen de diakenen dienst aan de Tafel des Heeren.
Het doel van de inzameling tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal wordt per
kalenderjaar vooraf gekozen.
10. 8 Vergaderingen
Het college van diakenen vergadert éénmaal per maand. Van deze collegevergadering wordt
verslag uitgebracht in de kerkenraadsvergadering.
10. 9 Administratie
Het college van diakenen stelt jaarlijks voor 1 november de begroting voor het komende jaar vast
en presenteert dit aan de kerkenraad. Deze ligt volgens de kerkorde ter inzage voor de
gemeenteleden. In het kerkblad wordt de gemeente hierover geïnformeerd. Daarna stelt de
kerkenraad de begroting vast. Dit geldt eveneens voor de jaarrekening. Hiervoor geldt dat de
ontwerpjaarrekening voor 1 mei bij de kerkenraad moet zijn voorgesteld.
Het beleid rondom de financiële middelen is erop gericht dat naast de verplichte kosten zoveel
mogelijk financiële ondersteuningen worden verleend. Deze ondersteuningen dienen van
diaconale aard te zijn en de inkomsten in een kalenderjaar niet te overschrijden.
Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene, op onze weg geplaatste diaconale nood.
10. 9. 1 Inkomsten / uitgaven
De inkomsten worden voornamelijk verkregen uit:
• Collecten in de erediensten, welke uitsluitend doorgeefcollecten zijn;
• Inzameling bij de avondmaalsviering, waarvan het doel jaarlijks wordt vastgesteld;
• Pachtopbrengsten;
• Rente.
Deze inkomsten worden gebruikt om de volgende uitgaven te kunnen doen:
• Uitgaven voor onderhoud/beheer onroerende zaken;
• Exploitatiekosten verenigingsgebouw;
• Kosten beheer/administratie;
• Verplichte bijdragen bredere organen;
• Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. werk onder jongeren, zieken- en
ouderenzorg via de vrouwenvereniging, ondersteuningen)
De overblijvende gelden worden verdeeld aan regionale/landelijke instellingen en aan wereldwijd
werkende instellingen.
10.10 Huisbezoeken
Wanneer de diakenen in aanraking komen met crisissituaties in de gemeente, hetzij door eigen
waarneming of doordat ze er door de predikant of wijkouderling op attent gemaakt worden, wordt
er in het betreffende gezin een diaconaal huisbezoek afgelegd. Dit om, waar mogelijk, de helpende
hand te kunnen bieden.
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10.11 Kerktelefoon
De kerktelefoon functioneert als een dienstverlening voor gemeenteleden, die niet in staat zijn om
de kerkdiensten bij te wonen. Via de kerktelefoon kan "de thuisgemeente" alle kerkdiensten
meemaken. Verder is er ook een aansluiting in het verenigingsgebouw "De Kandelaar" voor
uitzending van bepaalde bijeenkomsten, zoals de bijbelkring, de bejaardenmiddag en
rouwdiensten.
Aanvragen van een kerktelefoon gebeurt door middel van een aanmelding bij de diaconie, welke
de aanvraag beoordeelt. Het beleid van de diaconie met betrekking tot toestemming, dan wel
weigering, voor de aansluiting is gelegen in de vraag in hoeverre de aanvrager in staat is zelf de
beide zondagse erediensten bij te wonen. Indien er sprake is van structurele onmogelijkheid tot het
bijwonen van de beide erediensten, zal op het verzoek positief worden ingegaan. De aanvraag
wordt door de diaconie verzorgd, evenals alle andere correspondentie m.b.t. de aansluiting. De
baten en lasten (aansluitkosten, abonnement, de benodigde apparatuur) komen ten gunste c.q.
voor rekening van het college van ouderling-kerkrentmeesters.
10.12 Bezit weiland/boomgaard “Het Molenland”.
Het beheer van de pachtovereenkomsten van de boomgaard “Het Molenland” is ondergebracht bij
het K.K.G. (Kantoor Kerkelijke Goederen).
Deze houdt de contracten (o.a. duur en pachtprijs) in de gaten en functioneert als tussenpersoon
tussen de diaconie en de pachter(s) als deze opnieuw moeten worden afgesloten.

10.13 Beleidsvoornemens
“Zorg voor elkaar” (W.M.O.).
Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de zorg en welzijn van de mensen. De diaconie heeft het
voornemen dit in 2015 extra te gaan onderzoeken hoe dit zich in de praktijk zal gaan ontwikkelen.
O.a. wat gaan de knelpunten worden van de e.v.t. te ondersteunen bewoners van IJzendoorn?
Ook gaat de diaconie zich bezinnen wat we daar als diaconie en als kerkelijke gemeente in
kunnen betekenen.
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11. Catechese, jeugd- en verenigingswerk
11. 1 Vorming en toerusting
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.
Deze gelegenheden worden in de komende paragrafen verder uitgewerkt. In het jeugd- en
verenigingswerk maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling.
11. 2 Zondagsschool “De Goede Boodschap”
De zondagsschool komt iedere zondag (met uitzondering van de zomervakantie) van 11.45 –
12.45 uur bij elkaar in verenigingsgebouw “De Kandelaar”.
De jongste groep is voor de leeftijd van 4 tot 8 jaar; de oudste groep is voor alle kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar.
De zondagsschool wordt in onze gemeente gezien als een voorbereiding op de catechisatie.
Elke zondag wordt een verhaal uit de Bijbel verteld aan de hand van een rooster dat is
samengesteld door het hoofdbestuur van de Zondagsscholenbond.
Verder leren de kinderen iedere week een (deel van een) psalmvers, eventueel een tekst en
maken zij een verwerking naar aanleiding van de vertelling. Ook worden er psalmen en
geestelijke liederen gezongen.
Samen met de gemeente viert de zondagsschool het kerstfeest en het paasfeest in de kerk.
De kerstviering vindt plaats ‘s avonds op 1e kerstdag, mits deze dag niet op een zondag valt.
Ook ontvangen de kinderen tijdens de kerstfeestviering een boek en een traktatie. Hiervoor
wordt een collecte gehouden.
De kinderen nemen zelf ook iedere week geld mee. Hiermee wordt een sponsorkind
ondersteund en wordt er beloningsmateriaal gekocht.
Op de laatste zondag voor de zomervakantie wordt er tijdens het zondagsschooluur, wat dan in
de kerk plaatsvindt, afscheid genomen van de kinderen die in groep 8 zitten van de basisschool.
De zondagsschool is in de loop der tijd vergroeid met de kerkelijke gemeente. Daarom onderhoudt
de kerkenraad contacten met het zondagsschoolbestuur. Wanneer er een nieuwe leidinggevende
gezocht moet worden voor de zondagsschool gebeurt dit in overleg met de kerkenraad. Het
bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De leiding
van de zondagsschool vergadert 2 keer per jaar, namelijk ter voorbereiding op het Kerst- en het
Paasfeest.
Verder is onze zondagsschool aangesloten bij de zogenaamde “Streek Veenendaal”. De
leidinggevenden van de zondagsscholen binnen deze regio komen 2 keer per jaar bij elkaar om
te luisteren naar een gastspreker en om verdere zaken aangaande het zondagsscholenwerk met
elkaar te bespreken.
11. 3 Catechese
11. 3. 1 “Gewone catechese”
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en de leer
van de kerk, in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en gericht op het doen van
openbare belijdenis. Primair door de predikant, of anders door een catecheet of ambtsdrager wordt
deze catechese gegeven, bij voorkeur in kleine groepen. Deze catechese wordt bij voorkeur in
kleine groepen gegeven. In eerste instantie geschiedt dit door de predikant, wanneer dit niet
mogelijk is door een catecheet of ambtsdrager. De catechese wordt gegeven in de periode eind
september tot begin april. De gebruikte methode is passend bij de leeftijdsgroep, dient als leidraad
voor de over te dragen stof en ook als uitgangspunt van de gesprekken.
De catechese begint wanneer de kinderen in klas 1 van het voortgezet onderwijs zitten.
11. 3. 2 Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese wordt door een predikant gegeven. Zij die te kennen geven zich te willen
voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis volgen een seizoen lang specifieke
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catechese met een verdiepend en verbredend karakter met name ten aanzien van persoonlijke
levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt hierin een belangrijke rol.
In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde komt of men
daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de “belijdeniszondag” wordt dit
voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en in het kerkblad. Op de laatste
catechese-avond (aannemingsavond) heeft de kerkenraad de gelegenheid in gesprek te gaan
met de aanstaande lidmaten. Tijdens dit gesprek kan er een uitwisseling zijn van persoonlijk
geloof. Op deze avond worden catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de
gemeente met alle rechten en plichten die hierbij behoren.
11.3. 3 Vervolgcatechese
Als er behoefte is aan vervolgcatechese voor toerusting voor jonge mensen die niet meer naar de
gewone catechese komen, maar de stap naar belijdeniscatechese en Bijbelkring te groot vinden,
wordt dat één keer per maand gedurende het winterseizoen gegeven.
11. 4 Jeugdwerk & -clubs; kringen en verenigingen
Ten behoeve van het plaatselijk jeugdwerk heeft de kerkenraad de jeugdraad ingesteld, onder
leiding van de jeugdouderling. De raad adviseert de kerkenraad inzake het jeugdwerk en begeleidt
de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk. Van tijd tot tijd is er een
jeugdraadsvergadering waarin afgevaardigden van de jeugdclubs onder leiding van de
jeugdouderling bijeenkomen. De benoeming van leidinggevenden wordt vooraf met de kerkenraad
besproken. De voorzitter van de jeugdraad doet elke kerkenraadsvergadering verslag van de
activiteiten van de jeugdraad.
In het jeugdwerk binnen onze gemeente gaat het vooral om de twee volgende taken:
1.
De bijbelse toerusting, door de jeugd in aanraking te brengen met het Evangelie.
2.
De maatschappelijke toerusting en ontspanning.
Het doel van dit werk is om de kinderen te onderwijzen vanuit Gods Woord en hen te wijzen op de
Heere Jezus, de enige Weg tot de zaligheid. Verder is de onderlinge ontmoeting van wezenlijk
belang.
Het jeugdwerk wordt gefinancierd uit contributies, giften en collectes.
Vanuit de diaconie wordt het jeugdwerk financieel ondersteund ten aanzien van de huurkosten
van het verenigingsgebouw en eventuele diaconale doelen.
De gemeente kent de volgende clubs/verenigingen:
Jongensclub “Samuël” (6 - 10 jaar);
Meisjesclub “Esther” (6 - 10 jaar);
• Jeugdclub “Oase” (11-13 jaar)
• Jeugdvereniging “Immanuël” (Vanaf 14 jaar);
• Jeugdkamp;
• Bijbelkring ;
• Ouderenmiddag;
• Mannenvereniging “Samuël “
• Vrouwenvereniging “Dorcas”
• Vakantie Bijbel Week
11. 4. 1 Jongensclub “Samuël” / Meisjesclub “Esther” / Jeugdclub “Oase”
De jongelui van deze clubs betalen allemaal contributie, waarvan dan materialen voor de clubs
worden gekocht. Ook wordt met dit geld een jaarlijks project gesteund. Om nog meer geld voor
de clubs en het project bij elkaar te krijgen, wordt door de gezamenlijke clubs jaarlijks een actie
georganiseerd.
In de wintermaanden vindt het jeugdwerk plaats. Het seizoen wordt geopend met een
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gemeenteavond. Tijdens deze avond wordt het “nieuwe” spaarproject geïntroduceerd en wordt de
“oude” opbrengst bekend gemaakt.
11. 4. 2 Jeugdvereniging “Immanuël”
Deze vereniging is voor jongeren vanaf 14 jaar. In het winterseizoen worden er om de week op
vrijdagavond een verenigingsavond belegd. Door de jongeren wordt aan het begin van het
clubseizoen een vooraf vastgesteld bedrag aan contributie betaald. Op de avonden zelf wordt er
geld ingezameld voor een spaarproject.
11. 4. 3 Jeugdkamp
Elk jaar wordt er vanuit onze gemeente een jeugdkamp georganiseerd. Deze kampweek vindt
altijd plaats rond Hemelvaart (van woensdag tot zaterdag). Het doel van dit kamp is om een
Bijbels thema uit te diepen. Daarnaast is er gelegenheid om ontspannend met elkaar bezig te
zijn. Er kunnen alleen jongens en meisjes mee uit de eigen gemeente in de leeftijd vanaf 12
jaar. De leiding bestaat bij voorkeur uit personen vanuit de jeugdraad. Binnen deze groep wordt
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
11. 4. 4 Bijbelkring
Op de bijbelkring wordt een gedeelte uit de Bijbel of een Bijbels thema behandeld.
De bijbelkring staat onder leiding van de predikant of ouderling.
11. 4. 5 Ouderenmiddag(60+)
In het winterseizoen worden ouderen uit de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst in de
Kandelaar. Het doel van deze middagen is bezinning en toerusting vanuit Gods Woord. Ook de
onderlinge ontmoetingen zijn een belangrijk aspect.
Twee vrouwen van de vrouwenvereniging verzorgen het deel na de pauze van de middag.
De predikant verzorgt het bezinnende deel en de afsluiting van de middag.
11. 4. 6 Mannenvereniging “Samuël” en Vrouwenvereniging “Dorcas”
Met betrekking tot het doel en de werkwijze wordt verwezen naar de betreffende
statuten/reglementen. Deze verenigingen zijn aangesloten bij de Bond van Hervormde
Mannenverenigingen c.q. Vrouwenverenigingen op Gereformeerde grondslag.
11.4. 7 Vakantie Bijbel Week
Iedere eerste week van zomervakantie-midden wordt er de VakantieBijbelWeek gehouden.
Deze week heeft als doel (onkerkelijke/randkerkelijke) kinderen en jongeren met het Evangelie in
aanraking te brengen, opdat zij God de Heere persoonlijk mogen leren kennen. Het
VakantieBijbelWeek-team bestaat uit vrijwilligers die ongeveer maandelijks vergaderen van
maart tot en met juli. Bij deze vergadering is een (jeugd)ouderling aanwezig. Deze brengt elke
maand verslag uit op de kerkenraadsvergadering. Wanneer er een nieuw teamlid gezocht moet
worden, gebeurt dit in overleg met de kerkenraad.
11. 5 Verantwoordelijkheden
Al het voornoemde werk, gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Indien nodig
worden onderwerpen met betrekking tot voornoemde verenigingen en werkgroepen op de agenda
van de kerkenraadsvergadering vermeld. Ook maken we als kerkenraad gebruik van de zgn.
jaargesprekken om zo ook op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van het werk in de
gemeente.
Als de gemeente vacant is, worden in hiervoor genoemde situaties de taken van de predikant
waargenomen door personen die daarvoor door de kerkenraad zijn aangesteld of benoemd.
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12. Beheer en financiën
“Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan”
(Ps. 127: 1).
12. 1 Inleiding
Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We erkennen
onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we hebben, ontvangen we
van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de erediensten en van alle
andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een
geestelijke aangelegenheid.
12. 2 Het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is belast met het op een geestelijke wijze behartigen van de
stoffelijke belangen van de gemeente.
Dit houdt in: beheer en verzorging van het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en de pastorie, de
financiële zorg voor erediensten en pastoraat.
Aangezien de kerkrentmeesters ook ouderling zijn, doen ze met de andere ouderlingen volgens
een vastgesteld schema het consistoriegebed, dat voorafgaat aan de kerkdiensten.
Ook is één ouderling-kerkrentmeester afgevaardigde naar de consistorievergaderingen.
12. 3 Vergaderingen
Het college van kerkrentmeesters vergadert één maal per maand. Van deze collegevergadering
wordt verslag uitgebracht in de kerkenraadsvergadering.
12. 4 Administratie
Het college van kerkrentmeesters stelt jaarlijks voor 1 november de begroting voor het komende
jaar vast en presenteert dit aan de kerkenraad. Deze ligt volgens de kerkorde ter inzage voor de
gemeenteleden. In het kerkblad wordt de gemeente hierover geïnformeerd. Daarna stelt de
kerkenraad de begroting vast. Dit geldt eveneens voor de jaarrekening.Hiervoor geldt dat de
ontwerpjaarrekening voor 1 mei bij de kerkenraad moet zijn voorgesteld.
12. 4. 1 Inkomsten / uitgaven
Met betrekking tot de inkomsten is het college van kerkrentmeesters vrijwel geheel aangewezen
op bijdragen en giften uit de gemeente. Een groot deel hiervan is afkomstig van de jaarlijkse
kerkelijke bijdragen, waarvoor alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder tijdens de landelijke
actieperiode “Kerkbalans” persoonlijk worden benaderd. De overige bijdragen van de
gemeenteleden zijn afkomstig uit collecten tijdens de erediensten en giften welke worden
meegegeven aan de ambtsdragers tijdens huisbezoeken of welke via de bank worden
overgemaakt. Deze collecten betreffen de wekelijkse inzamelingen in de zondagse eredienst, de
biddag- en dankdagcollecten en de inzameling tijdens de huwelijksdiensten. Het restant van de
inkomsten bestaat uit rente inkomsten.
12. 5 Huisbezoeken
De ouderling-kerkrentmeesters verzorgen met de ouderlingen huisbezoeken.
12. 6 Verenigingsgebouw “De Kandelaar”
Het beheer en exploitatie van verenigingsgebouw "De Kandelaar" valt onder de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.
Het verenigingsgebouw kan worden gehuurd voor onder andere verjaardagen, huwelijksjubilea
en vergaderingen. Verder is er de mogelijkheid tot het opbaren van een overledene in de
aula van het verenigingsgebouw. Ook bestaat de mogelijkheid condoleance en
begrafenisdiensten te houden in het verenigingsgebouw.
Het reglement rondom het gebruik van het verenigingsgebouw zijn door hiervoor genoemd
college vastgesteld en kan worden gewijzigd.
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12. 7 Begraafplaats
De Hervormde Gemeente heeft een eigen begraafplaats. Deze is gelegen buiten de dorpskern.
Beheer en onderhoud vallen onder verantwoording van en wordt geregeld door het college van
kerkrentmeesters.
Baten en lasten zijn geheel voor de Hervormde Gemeente.
12. 8 Gebruik kerkgebouw
Het kerkgebouw wordt niet verhuurd. Het gebruik van het kerkgebouw buiten onze erediensten zal
uitsluitend na goedkeuring van het college van kerkrentmeesters en in overleg met de kerkenraad
mogelijk zijn. In de wintermaanden zal dan een onkostenvergoeding gevraagd worden ter
bestrijding van de stookkosten. De goedkeuring wordt in ieder geval verleend als het activiteiten
zijn die onze eigen gemeente betreft.
12.9 Benoeming koster(s), beheerder(s), organist(en), pastoraal medewerker(s)
Als er personen nodig zijn om (vrijwilligers)werk voor de gemeente te verrichten, zal het college
van kerkrentmeesters proberen hiervoor een, naar haar inzicht, geschikte kandidaat te zoeken.
In overleg met de gehele kerkenraad zal dan besloten worden de kandidaat wel of niet te
benoemen. Eventuele vergoedingen zullen door hiervoor genoemd college worden verzorgd.
12.10 Verjaardagsfonds
Als een gemeentelid jarig is, ontvangt hij of zij een verjaardagskaart namens de gemeente.
Daarbij zit een envelop, waarin de jarige een bedrag mag doen voor het verjaardagsfonds.
Dit fonds is ten behoeve van de plaatselijke gemeente.
12.11 Beleidsvoornemens
•
•
•

Actualiseren onderhoudsplan van alle gebouwen voor de komende jaren;
Actualiseren financiële prognose voor de komende jaren;
Het opzetten en onderhouden van een meerjarenbegroting parallel aan het groot
onderhoud.
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13. Tenslotte
“Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der
heirscharen” (Zach. 4: 6).
In het voorgaande heeft de kerkenraad een beeld geschetst van zijn visie op het wezen van de
gemeente met als uitgangspunt de Schriftgegevens hierover. Ook valt te lezen hoe die visie in de
praktijk gestalte krijgt zodat een totaalbeeld ontstaat van de Hervormde Gemeente IJzendoorn.
Daarnaast is het een feit dat we een gemeente zijn, die gezegend is met veel jeugd. Dit schept
ook verplichtingen tegenover hen om ze erbij te houden. Onder andere door onderwijs in de leer,
aandacht in de prediking en tijdig signaleren wanneer ze van de gemeente dreigen te
vervreemden. Aan de andere kant ze ook volop in te schakelen bij activiteiten wat de
betrokkenheid verhoogd.
Het blijft mensenwerk en geschiedt in afhankelijkheid van de HEERE. Altijd blijft er het
spanningsveld anderen het geloof te willen geven en niet te kunnen. Vandaar dat dit beleidsplan
ons wil opscherpen in hetgeen we doen en zouden kunnen verbeteren.
Het resultaat van dit beleidsplan is alleen zinvol “door Woord en Geest”. Opdat allen zullen komen
tot het belijden van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als middel zendt Hij Zijn
dienaren om mensen te brengen tot Hem. De Boodschap van genade voor zondaren gaat door tot
op “de jongste dag”, tot de laatste is toegebracht. De heerlijkheid wacht, maar als Jezus
wederkomt, zal Hij ook geloof vinden in onze gemeente? Laat ons gebed daarmee vervuld zijn!

Ondertekening
Aldus te IJzendoorn vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op …………………….

De praeses,

D.G. Van Rooijen
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