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 Verantwoording 
 
Conform de onderstaande ordinanties heeft de kerkenraad het beleidsplan van wijk Oost van 
de hervormde gemeente van Papendrecht opgesteld. Ordinantie 11-8 geldt de algemene 
kerkenraad en is niet van toepassing op wijk Oost. 
 

 Ordinantie 4.7.1 
De kerkenraad heeft tot taak: 
- Het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente; 
 

 Ordinantie 4.8.5 
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen 
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele 
wijziging van het beleidsplan. 
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, 
wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de 
gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt 
de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast. 

 Ordinantie 11.8 
De kerkenraad legt elk jaar vóór 15 december de begrotingen voor het komende 
kalenderjaar met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan aan het regionaal college voor 
de behandeling van beheerszaken (RCBB) voor. 
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Beleidsplan 2021-2024 

1. Inleiding. 
 
De kerkorde van de PKN schrijft in de bovengenoemde ordinantiën het opstellen van een 
beleidsplan voor. In dit beleidsplan wordt bestaand en toekomstig beleid voor de komende 
vier jaar verwoord. Alle specifieke beleidsvoornemens voor de komende vier jaar zijn in een 
kader vermeld. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om beleid. Allerlei regels en afspraken zijn 
opgenomen in de Plaatselijke Regeling. Deze is als een apart document toegevoegd. Een 
beleidsplan beschrijft de hoofdlijnen van het beleid. Het zorgt voor continuïteit en borgt 
stabiliteit bij wisselingen in de kerkenraad. 
 
In onze gemeente kennen wij geen wijkgebonden, maar uitsluitend een centraal College van 
Diakenen en College van Kerkrentmeesters. Daarom zullen deze terreinen in het beleidsplan 
van wijkgemeente Oost niet ter sprake komen. Waar dat nodig is wordt volstaan met een 
verwijzing naar het beleidsplan van de desbetreffende colleges. Dit beleidsplan kent vier 
bijlagen. Bijlage 1 is het beleidsplan van Missie Oost. Bijlage 2 is een uitgebreide versie met 
dat en analyses van het jeugdwerk. Bijlage 3 is een notitie van de kerkenraad met Bijbelse 
uitgangspunten over het huwelijk. Bijlage 4 is een notitie van de diaconie die aandacht vraagt 
diaconale aspecten binnen het pastoraat Verwijzingen naar deze documenten zijn 
opgenomen in de tekst.  
 
De gemeente is echter geen vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en 
haar eigen koers bepaalt. Het beleidsplan heeft dan ook niet het eerste of het laatste woord. 
Dat heeft de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God. Het bestaansrecht en de bestaansreden 
van onze gemeente liggen in God Drie-enig, Die Zijn kerk vergadert, beschermt en 
onderhoudt. Christus regeert zo Zijn gemeente onmiddellijk door Woord en Geest en 
middellijk door de ambten. De kerkenraad, als ambtelijke vergadering, heeft als opdracht in 
deze geest dienend leiding te geven aan de gemeente. Daarbij blijft voorop staan, dat de 
samenkomst in de zondagse erediensten het centrum van het gemeentezijn is en de 
prediking van Gods Woord het hart van de eredienst.  
 
Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.” In afhankelijkheid van Zijn onmisbare Zegen hopen 
we dat dit beleidsplan dienstbaar zal zijn aan de stabiliteit, verdieping en groei van Zijn 
gemeente. 

2. Profiel van wijkgemeente Oost 

2.1 Geografisch  
Onze wijkgemeente maakt, samen met wijkgemeente West, deel uit van de Centrale 
Hervormde Gemeente te Papendrecht, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.  
De grenzen van de wijkgemeente zijn geografisch bepaald, zoals aangegeven in de periodiek 
verschijnende Gemeentegids. Daarnaast behoren tot haar zij die om uiteenlopende redenen 
gebruik gemaakt hebben van de perforatieregeling. 
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De wijkgemeente heeft als kerkgebouw de Grote Kerk aan de Kerkbuurt. Dit is van oorsprong 
de locatie waar reeds meer dan 900 jaar de christelijke gemeente bijeenkomt. Vanuit deze 
moedergemeente is, na de groei van de gemeente Papendrecht in de jaren zestig en 
zeventig, wijkgemeente West ontstaan met als kerkgebouw de Sionskerk aan de 
Rubensstraat. 

2.2 Demografisch  
De Grote Kerk is vanouds de plaats waar een groot deel van de autochtone bevolking 
samenkomt en is gesitueerd in het oudste gedeelte van Papendrecht. De opbouw van de 
gemeente laat de laatste jaren een ontwikkeling zien. Momenteel zien we weer aanwas van 
jonge gezinnen die een welbewuste keus voor onze gemeente maken. Daarvoor zijn we 
dankbaar.  
 
De onderstaande tabellen en grafieken laten zien dat de gemeente een lichte achteruitgang 
in het aantal leden laat zien. Dat is echter niet het geval als gekeken wordt naar het aantal 
meelevende leden. 
Het is de taak van allen om de groei van de gemeente op het oog te hebben. De aanwas van 
de gemeente vanuit de gezinnen en de jeugd verdient onze inzet. In de paragraaf over jeugd 
en gezin kunt u daar meer over lezen.  
De kerkdiensten worden bezocht door ongeveer 240 trouwe gemeenteleden. Dat is de kern 
van de gemeente. Voeg daarbij de ouderen die trouw meeleven via de kerktelefoon of 
internet, maar niet meer in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken. 
 
De onderstaande tabel en grafiek geven inzicht hoe wijkgemeente oost zich demografisch 
heeft ontwikkeld in de afgelopen vier jaar.  
 
 

Wijk Oost 2016 2017 2018 2019 groei 4 jaar 

Belijdende leden 311 306 304 297 -4,50%

Doopleden 315 303 285 275 -12,70%

Overige leden 20 22 22 22 1%

Pastorale eenheden 303 302 286 279 -7,90%  
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2.3 Theologisch 
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. Hij is haar Hoofd. 
2. vrucht is van Gods genadige verkiezing. 
3. in de tijd vergaderd wordt door Woord en Geest op grond van Gods genadeverbond, 

waarvan de Doop teken en zegel is. 
4. geleid wordt door de ambten. 
5. een zichtbare en onzichtbare zijde heeft en uit tweeërlei kinderen van het verbond 

bestaat. Zij die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden, 
en zij die in ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen. 

6. als vergadering van gelovigen geroepen is tot gemeenschap met God onder de 
prediking van het Woord en door het gebruikmaken van de sacramenten in de 
samenkomsten van de gemeente; ook door het lezen en onderzoeken van Gods Woord. 

7. geroepen is tot gemeenschap met elkaar in andere bijeenkomsten van (delen van) de 
gemeente. 

8. geroepen is tot dienst aan God, tot dienstbetoon aan elkaar en aan de naaste en tot 
onderlinge liefde. 

9. geroepen is tot getuigenis om in woord en wandel de deugden te verkondigen van Hem, 
die hen geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht en zo ook wervend in 
en buiten de gemeente bezig te zijn. 

10. leeft in de verwachting van de wederkomst van haar Heere, waarmee Gods bouwwerk 
van de gemeente tot de volmaking zal komen. 

 
De wijkgemeente heeft historisch een behoudende signatuur zoals begin 1987 is besloten 
door de toenmalige Centrale Kerkenraad, mede vanwege haar verbondenheid met het 
klassiek gereformeerde belijden. De kerkenraad zal vernieuwingen en veranderingen in 
liturgie of orde van dienst op zijn waarde beoordelen. Zij weet zich geplaatst in de hervormd-
gereformeerde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer 
in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een 
Schriftuurlijke/bevindelijke en appellerende prediking (oproepen tot geloof en bekering) in 
de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als 
het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.  
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan 
verwoord in 2004 door medeondertekening van het Convenant van de Classis Alblasserdam 
en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door de synode 
aangesproken willen en mogen worden. Dit Convenant, zoals reeds opgenomen in de 
Plaatselijke Regeling, vormt één geheel met dit beleidsplan en wordt geacht hier integraal te 
zijn ingevoegd. Wijkgemeente Oost, verbonden met wijkgemeente West, zal geen fusie met 
andere plaatselijke tot de PKN behorende gemeenten aangaan. 
Naar het verstaan van de reikwijdte van het genadeverbond worden tot de gemeente 
gerekend de lidmaten, de doopleden en de geboorteleden (niet-gedoopte kinderen van 
gemeenteleden). 
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3. Vergaderd rondom Woord en Sacrament 

3.1 Prediking 
Wij belijden dat de prediking het hart van de eredienst vormt. De prediking is het door de 
HEERE Zelf geschonken middel om Zijn heil te verkondigen. De prediking is "de bediening der 
verzoening, waarin en waardoor de HEERE zondaren roept en brengt tot geloof".  
De prediking: 
1. vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is, 

geïnspireerd door de Heilige Geest. 
2. dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de 

belijdenisgeschriften van de kerk te weten: de apostolische geloofsbelijdenis, de 
geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van 
Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 

3. 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 die naar het verderf voert wordt in alle ernst gemaand zich 
daarvan te onthouden, wetend van het gericht en de eeuwigheid die komt. 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 toespitsing 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 wat betreft leeftijd als levens- en 
maatschappelijke omstandigheden wordt hierbij in het oog gehouden. Daarbij wordt 
aandacht geschonken aan het staan van de christen in het leven van elke dag. 

4. in de leerdienst wordt in de regel, als de wijkpredikant voorgaat, de preek gehouden uit 
een van de belijdenisgeschriften van de kerk. 

De kerkenraad zet in op verdieping van het geestelijk leven d.m.v. prediking, catechese, 
vervolgcatechese, pastoraat, jeugdwerk en kringwerk door voortdurend hierover binnen de 
kerkenraad in gesprek te blijven. 
De kerkenraad werkt aan de bevordering van de onderlinge liefde en eenheid door: trouw 
huisbezoek te doen, door op te wekken tot trouw in de samenkomsten van de gemeente, 
door oog te hebben voor elkaar, bijvoorbeeld bij ziekte, overlijden, of het ontbreken in de 
kerkdiensten. 

 

3.2 Eredienst 
De eredienst is de werkplaats van de Heilige Geest, waar Christus is in het gewaad van Zijn 
Woord, waar God woont en troont op de lofzangen van Zijn gemeente. De samenkomst van 
de gemeente wordt zo gekenmerkt door de bediening van Woord en Sacrament, de lofzang, 
de dienst der gebeden, de dienst der barmhartigheid en de zegen. 
Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt in een sobere orde van dienst en in 
het decorum (het uiterlijk welgevoeglijke).  

3.2.1 Decorum 
Het bijzondere karakter van de eredienst, waarin de ontmoeting met de Koning der Koningen 
centraal staat, komt ook tot uitdrukking in gepaste, stijlvolle, kleding en een verzorgd uiterlijk. 
Getracht dient te worden de naaste geen aanstoot te geven, noch te nemen. Gemeenteleden 
worden geacht hierover vooraf na te denken in het licht van Gods Woord. Daartoe behoren 
ook de Bijbelse gegevens zoals de hoofdbedekking van de vrouw.  
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3.2.2 Kerkdiensten 
- Tweemaal per zondag wordt een kerkdienst gehouden en wel om 09.30 uur en 17.00 uur. 
Voor zover niet op een zondag vallend zullen er twee diensten worden gehouden op de 
kerstdag en zal er één kerkdienst worden gehouden op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Valt de 
eerste kerstdag op een zaterdag dan zal om 9.30 uur één dienst worden gehouden zodat in de 
middag de zondagsschool de kerstfeestviering kan houden.  
- Er wordt één morgendienst gehouden op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede 
Pinksterdag. De diensten op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag worden in overleg met 
wijk West jaarlijks wisselend in de Grote Kerk of in de Sionskerk gehouden evenals de 
bijeenkomst van de zondagscholen op Tweede Kerstdag. 
- Op Goede Vrijdag, Biddag en Dankdag wordt één avonddienst gehouden. Op Bid- en Dankdag 
wordt tevens een middagdienst gehouden, waarvan de prediking afgestemd wordt op de 
kinderen van de gemeente. Deze dienst wordt in overleg met wijk West jaarlijks wisselend in de 
Grote Kerk of in de Sionskerk gehouden.  Op nieuwjaarsdag wordt eveneens ’s morgens een 
gemeenschappelijke dienst gehouden. 
- In samenwerking met het ICAP zullen er in onze wijkgemeente aangepaste diensten voor 
(verstandelijk) gehandicapten worden gehouden. 
- Gastpredikanten en kandidaten worden gevraagd uit een door de kerkenraad vastgestelde 
lijst. Eén keer in de drie jaar wordt de lijst in de kerkenraad besproken. 

 

3.3 Sacramentsbediening 
De sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zijn als een zichtbare prediking 
door Christus ingesteld ter versterking van het geloof, namelijk in de vastheid van Zijn beloften 
aangaande de vergeving van onze zonden door Zijn bloedstorting. Zowel de gevaren van 
onderschatting als overschatting van de sacramenten zullen in de prediking aan de orde 
komen. 
 

3.3.1 De Heilige Doop 
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn nageslacht, waarin 
na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop bediend, zoals voorheen de 
besnijdenis, aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, 
ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De 
Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest 
van Jezus Christus. 

3.3.2 Het Heilig Avondmaal 
1. Het Heilig Avondmaal is een instelling van Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn 

gelovigen, die belijdenis des geloofs hebben afgelegd.  
2. Wanneer kerkgang echt niet mogelijk is kan op verzoek van een of meer gemeenteleden 

het Heilig Avondmaal thuis worden bediend. Hierbij zijn een ouderling en een diaken 
aanwezig en er is een beeld- of geluidsverbinding met de Grote Kerk waar op dat moment 
het Avondmaal bediend wordt. 

3. Voor diegenen die ’s morgens wettig verhinderd zijn deel te nemen aan het Heilig 
Avondmaal zal de bediening in de middagdienst worden voortgezet. 

 

3.4 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: 

1. de overgave met heel het hart aan de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
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2. de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te 
dienen. 

3. de belofte om trouw te zijn in het lezen en overdenken van Gods Woord en in het 
gebed, zowel in de gemeente als persoonlijk. 
 

Zij die al 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: 
1. het beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en instemmen met de 

belijdenis van de kerk, 
2. toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal, 
3. en het uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de 

gemeente. 
 

4. Catechese 

4.1 Inleiding 
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 de ouders gedane doopbelofte. Het is dan ook 
primair van belang, dat het onderwijs vanuit Gods Woord (door gesprek en voorleven) ook in 
de gezinnen plaatsvindt.  
 

4.2 Jeugdcatechese 
De catechese, het onderricht van de Kerk, is gericht op het leren leven uit Gods beloften en 
naar Zijn geboden en op het voorbereiden tot de openbare belijdenis des geloofs. Primair door 
de predikant, of anders door een catecheet, kerkelijk werker of ambtsdrager wordt deze 
catechese onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad gegeven. Dit geschiedt in de 
periode van eind september tot de paasvakantie, met zo min mogelijk onderbrekingen. Er 
wordt gewerkt met naar leeftijd ingedeelde catechesegroepen, bij voorkeur niet groter dan 15 
tot 20 catechisanten. De te gebruiken methode wordt in overleg met de kerkenraad gekozen 
en dient te passen bij de onderscheiden leeftijdsgroepen. Ze dient als leidraad voor de over te 
dragen stof en als uitgangspunt voor gesprekken. De kerkenraad hecht, in deze tijd van 
afnemende kennis, aan kennisoverdracht in de vorm van leerwerk. 
 

4.3 Belijdeniscatechese 
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het college van diakenen en het 
college van  kerkrentmeesters geven op een gewone avond voorlichting over het werk dat zij 
doen voor en in de kerk. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van 
openbare belijdenis volgen een seizoen lang de belijdeniscatechese met een verdiepend en 
verbredend karakter, met name ten aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen.  
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. Via de kerkbode en op de tweede 
zondag voorafgaande aan de “belijdeniszondag” wordt dit voornemen aan de gemeente 
bekend gemaakt vanaf de kansel. Tevens heeft een delegatie van de kerkenraad op de laatste 
catecheseavond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er van te vergewissen dat geen 
verhindering bestaat tot het laten doen van openbare belijdenis na vragen naar en over het 
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persoonlijk geloof van de catechisanten. Op deze avond worden catechisanten aangenomen als 
belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten die hierbij behoren. 



Hervormde Gemeente van Papendrecht - wijkgemeente Oost 

Hervormde Gemeente van Papendrecht  12 Beleidsplan 2021-2024 
wijkgemeente Oost 

 

5. Ambt en Opzicht 

5.1 Principieel  
Christus vergadert en vermeerdert Zijn Kerk door Woord en Geest. Hij voedt, beschermt en 
onderhoudt Zijn gemeente middellijk door de door Hem ingestelde ambten. De ambtsdragers 
representeren zo Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag 
bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds zijn zij ook als kerkenraad de 
vertegenwoordiging van de gemeente. Ambtsdragers zijn geroepen om in een dienende 
gestalte leiding te geven aan de gemeente als het erfdeel des Heeren. 
 

• De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester 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 zijn 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 bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke 
plaats in tijdens de vergaderingen van de kerkenraad. De kerkenraad begeleidt beginnende 
ambtsdragers door middel van een mentoraat. 
 

De predikant is geroepen tot de 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, al naar gelang wat nodig is. Maar bovenal verkondigend 
én de bekering tot God, de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus én de 
heiliging van het leven door de Heilige Geest. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse 
leer met het oog op de rechte wandel van de gemeente. Eens per jaar zal in een vergadering 
van de wijkkerkenraad gesproken worden over de prediking. 

 

• De ouderling 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. Het opzicht houden aan de tafel des HEEREN behoort evenzeer tot zijn taak. 

 

• 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 de 
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 tot zijn taak. 
 

Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de 
gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet 
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toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente 
dankbaar gediend worden door vrouwen die hun gaven daartoe besteden.  Als kerkenraad 
maken we ons zorgen over de vervulling van de ambten. Daarom zullen we jonge mannen van 
de gemeente vragen als bezoekbroeder. 

5.2 Consistorie 
In het consistorieoverleg komt het pastoraat van de gemeente in de breedste zin van het 
woord aan de orde. Hier vindt afstemming plaats tussen de predikant, de wijkouderling, de 
jeugdouderling, indien gewenst de ouderlingen-kerkrentmeester en de bijstand in het 
pastoraat. Een bijzonder accent ligt op onderlinge vorming en toerusting. De bezoekbroeders 
worden indien nodig daarbij uitgenodigd. Het consistorieoverleg vindt tweemaal per jaar 
plaats.  

5.3 Classis 
Onze (wijk)gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland-Zuid. De classicale vergaderingen 
worden bezocht door afgevaardigden uit de kerkenraad overeenkomstig het door de classis 
opgestelde rooster. 
Het is ons diepste verlangen dat heel de Kerk weer waarlijk belijdende Kerk is en dat haar 
pluraliteit wordt overwonnen in de eenheid van de belijdenis des geloofs. Staande op de 
grondslag van de gereformeerde belijdenis wensen wij in de Kerk, die God in ons vaderland 
heeft geplant, te staan en daarvan in de meerdere vergaderingen getuigenis af te leggen, zo 
mee te arbeiden aan de reformatie van de Kerk en zo de samenleving te dienen met het 
Evangelie. 

5.4 Het ambt en de gaven in de gemeente. 
De kerkenraad en iedere ambtsdrager in het bijzonder heeft de roeping en opdracht 
dienstbaar bezig te zijn voor de gemeente en haar leden door hen te stimuleren, toe te 
rusten en te vermanen om aan de gemeente als het lichaam van Christus vorm te geven. 
Ambtsdragers verheffen zich niet boven de gemeenteleden, maar staan naast hen en gaan 
hen voor in dienende liefde.  

 
Elk gemeentelid dient de hem of haar geschonken gave(n) vrijwillig en met vreugde aan te 
wenden tot nut en zaligheid van de andere leden en tot opbouw van de gemeente (Efeze 4 
en Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus). De ambten helpen die gaven te ontdekken 
en vervullen daarbij een stimulerende, regulerende en coördinerende functie. Het ambt 
appelleert permanent tot de dienst waartoe ieder is geroepen. Het wekt de gemeente ook op 
om haar zendingsopdracht te verstaan met het oog op “hen die buiten zijn” (Kol. 4). 

 
De kerkenraad kan besluiten om voor bepaalde onderwerpen en taken, onder leiding van 
één of meer ambtsdragers, gemeenteleden of commissies aan te stellen die voorbereidende 
en/of uitvoerende werkzaamheden verrichten. Om de openheid en de eenheid te dienen 
wordt door de ambtsdrager(s) aan de kerkenraad over de voortgang gerapporteerd.  
a. De kerkenraad zoekt de gaven en talenten van gemeenteleden, met als doel hen 

dienstbaar te doen zijn in alle verbanden van de gemeente en tot groei van het koninkrijk 
van God. 

b. De kerkenraad zoekt evenwichtige spreiding van alle taken behorende tot de gemeente 
over het geheel van de gemeente. 

 
Om gemeenteleden gelegenheid te bieden agendapunten aan te dragen worden 
vergaderingen van de kerkenraad in de Kerkbode vermeld. 
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5.5 Bijzondere taken 
Verschillende taken van de kerkenraad vragen veel en continue aandacht. Om deze 
verantwoord te kunnen uitvoeren zijn sommige ambtsdragers en of gemeenteleden speciaal 
belast met de behartiging daarvan. 

5.5.1 Specialisaties 
1. De wijkgemeente heeft te maken met relatief veel bejaarden in de verschillende 

zorgcentra, al of niet met aanleunwoningen.  
2. Om de belangen van de jeugd te behartigen heeft de kerkenraad een ouderling 

aangesteld als jeugdouderling en een kerkelijk werker in deeltijd. 
3. Deze kerkelijk werker is vooral aangesteld om evangelisatiewerk te verrichten en de 

evangelisatiecommissie te instrueren en te begeleiden. Hij heeft daarom regelmatig 
overleg met de predikant om het beleid van Missie Oost en de activiteiten af te stemmen 
en te stimuleren en bezoekt ook regelmatig de vergaderingen van de wijkkerkenraad. 
Daarbij is de verbinding naar de kerkenraad en het beleid geborgd en hebben initiatieven 
een korte lijn.  

4. Missie Oost is een werkgroep die, gevoed vanuit het Woord van God en gedragen door de 
gemeente, missionair en diaconaal aanwezig wil zijn in de directe omgeving van de Grote 
Kerk in Papendrecht. Daartoe ontplooit zij activiteiten zoals kinderevangelisatie, 
evangelisatieacties op de Meent, maaltijden in de wijk, tieneravonden in Upstairs, 
bloemschikavonden voor vrouwen en jeugdactiviteiten in het Vijverpark. Voor meer 
informatie verwijzen we naar de paragraaf over evangelisatie en bijlage 2 waarin het 
beleidsplan van Missie Oost is opgenomen.; 

5.5.2 Organen van bijstand 
Om aan de missionaire roeping van de gemeente gestalte te geven bedient de kerkenraad 
zich, in aansluiting aan het bepaalde in de artikelen 5.1. en 5.2 van het Centrale Beleidsplan 
van de Algemene Kerkenraad, van een tweetal organen van bijstand. Dit zijn de 
wijkzendingscommissie en Missie Oost bestaande uit twee daartoe aangestelde 
ambtsdragers en gemeenteleden. 

 Zending 
De taak van de wijkzendingscommissie is: 

• het stimuleren van het zendingsbewustzijn van de wijkgemeente. 

• het werven van leden voor zendingsorganisaties, met name de GZB. 

• i.o.m. de wijkkerkenraad de wijkgebonden collecten vaststellen en de bestemming 
bepalen van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. 

• het overleg voeren met de centrale zendingscommissie, mede ten aanzien van het 
beleggen van (wijk)zendingsavonden. 

• het verzorgen van publiciteit met het oog op wijkgebonden zendingswerk. 

 Evangelisatie en Missie Oost 
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. 
Dit getuigenis vindt zijn grond, uit zijn aard, in de omgang met God. Wij geloven, dat de breuk 
tussen God en mens alleen geheeld kan worden door het verzoenend werk van Christus. Dat 
is niet alleen noodzakelijk voor onszelf, maar ook van levensbelang voor onze naaste, zodat 
wij gedreven worden om de Goede Boodschap te verkondigen. Dit kunnen en mogen wij 
doen in gehoorzaamheid aan het zendingsbevel van de Heere Jezus Christus in o.a. Hand. 1:8. 
Het getuige zijn van Christus is een gave en tegelijkertijd een opdracht in en van de 
gemeente, die op een cultuurgerichte wijze uitgevoerd wordt, zonder daarmee de inhoud 
van de verkondiging aan te passen. De gemeente vormt, zowel in en om de zondagse 
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diensten als doordeweeks, een thuis voor mensen die God nog willen leren kennen of al 
hebben leren kennen. Daarbij is het van groot belang dat gemeenteleden zelf werkelijk 
discipelen van de Heere Jezus zijn en leven, geleid door de Geest. Belangrijk daarbij is dat alle 
leden van de gemeente de taak op zich nemen om te dienen in de gemeente en hun gaven in 
te zetten tot opbouw van het Lichaam. 
 
Kortom: Een levende gemeente vertoont tenminste vier kenmerken (Hand.2: 42-47):  

• het onderwijs van de apostelen staat centraal (Gods spreekt zijn Woord); 

• de gemeente is gericht op de eer van God (eredienst – relatie tot God); 

• de leden zien naar elkaar om en delen met elkaar (relatie tot elkaar); 

• de gemeente is een evangeliserende gemeente (relatie tot buitenwereld).  
Het evangelisatiewerk wordt vormgegeven door Missie Oost waarin de kerkelijk werker een 
belangrijke plaats heeft in het stimuleren van de missionaire taak van de gemeente. Hij heeft 
via het Evangelisatie-beraad regelmatig overleg met de kerkenraad. 
De missionaire taak van de gemeente wordt waar mogelijk gestimuleerd waarbij de interne 
opbouw en het samen gemeente zijn voor Gods aangezicht het vertrekpunt is. 
Waar mogelijk krijgt het missionair gemeente zijn aandacht, ook in de gemeenteavonden. 
De kerkenraad vraagt waar nodig via de wijkouderling hulp van Missie Oost bij het 
benaderen van rand- en buitenkerkelijken. 
 
Jaarlijks rapporteert de kerkelijk werker een overzicht van werkzaamheden en activiteiten 
van Missie Oost in een jaarverslag en licht dat toe in de kerkenraad. 
 
Missie Oost schrijft voor iedere vier jaar ook een beleidsplan dat als bijlage 1 bij het 
beleidsplan van de kerkenraad is gevoegd. Missie Oost is vooral gericht op de mensen aan de 
rand of buiten de kerk en heeft daarbij de steun van velen in de gemeente nodig. 
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6.  Pastoraat 

6.1 Inleiding 
Pastoraat kan omschreven worden als de onder bijzondere verantwoordelijkheid van de 
predikant en de ouderlingen vallende herderlijke zorg voor de schapen van de kudde, 
speurend naar vruchten van de prediking en oog hebbend voor hun zorgen en noden, om die 
te behartigen als waren het hun eigen zorgen en noden. 
Het doel ervan is om de gemeente de weg ter zaligheid te wijzen, zo nodig aan te dringen op 
kerkgang en gemeenschap met de gemeente, en haar zo op te bouwen en dieper in te leiden 
in het geloof en te bewaren bij de belijdenis der kerk.  
Daarnaast zijn alle gemeenteleden in het ambt aller gelovigen geroepen naar elkaar om te 
zien en gemeenschap te betrachten. Door middel van gestructureerd pastoraat (huisbezoek) 
wordt vanuit Gods Woord getroost in verdriet, vermaand en leiding gegeven in vragen en 
spanningen omtrent geloof en het dagelijks leven.  

6.2. Huisbezoek 
De wijkgemeente is verdeeld in een aantal wijksecties, met voor iedere sectie een ouderling. 
Uitgangspunt is dat alle in de wijk geregistreerde leden minstens eenmaal per twee jaar 
huisbezoek ontvangen. Waar mogelijk gaat de ouderling op huisbezoek met een vaste door 
de kerkenraad aangestelde bezoekbroeder, welke geheimhouding verschuldigd is over wat 
hem vertrouwelijk ter ore is gekomen. De kerkenraad vraagt nieuwe bezoekbroeders voor 
aanvang van hun bezoekwerk een gelofte af te leggen om geheim te houden wat hen 
vertrouwelijk ter ore is gekomen. 
Bij het huisbezoek worden kinderen nadrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn. Niet alleen de 
ambtsdragers, maar ook de bezochte persoon of gezin worden geacht het huisbezoek 
biddend voor te bereiden. Tijdens het huisbezoek wordt uit de Bijbel gelezen met een 
toelichting en een gesprek daarop volgend. Het huisbezoek wordt afgesloten met gebed.  
Ten diepste is Christus zelf het, die door middel van deze ambtelijke, pastorale dienst tot ons 
komt. Huisbezoek ontvangen is dan ook niet vrijblijvend. 

6.3 Specifieke vormen van pastoraat 
Hieronder worden alleen vormen van ambtelijk wijkgebonden pastoraat omschreven. Naast 
de gewone groepen die in het pastoraat te onderscheiden zijn, waarover in deze paragraaf 
specifiek wordt gesproken, willen we nadrukkelijk het pastoraat aan het gemeentelid met 
een handicap een plaats geven. Een broeder diaken agendeert wat er aan behoeften is en 
welke zorgen er zijn en borgt het contact met ‘Op weg met de ander’. Bezoekwerk door 
bezoekdames (ziekenhuisbezoek, ouderenbezoek, bezoek bij bijzondere gelegenheden) is 
vermeld in hoofdstuk 4.4 van het Beleidsplan van de Diaconie. 

6.3.1 Ouderenpastoraat  
Gemeenteleden van 80 jaar of ouder worden, naast het huisbezoek door de ouderlingen, 
eenmaal per jaar door de wijkpredikant bezocht, bij voorkeur op of vlak na hun verjaardag. 
Gemeenteleden van 75 tot 80 jaar worden rond hun verjaardag bezocht door de kerkelijk 
werker. De predikant verzorgt volgens rooster weeksluitingen in de plaatselijke zorgcentra. 

6.3.2. Pastoraat in Ziekenhuizen. 
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden wekelijks door de predikant 
bezocht en ook bij hun thuiskomst. Langdurig zieken thuis krijgen bezoek van de predikant en 
de wijkouderling.  
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6.3.3. Crisispastoraat 
Dit pastoraat bij enige vorm van nood (stervensbegeleiding of bijvoorbeeld psychische nood) 
waarbij pastorale hulp ingeroepen wordt of gewenst is, wordt in de regel verricht door de 
predikant. Waar nodig wordt doorverwezen naar professionele hulpverleners.  

6.3.4 Pastoraat bij bijzondere gelegenheden 
Kraambezoek en bezoek bij jubilea vindt plaats door de wijkpredikant. Doopbezoek wordt 
elders in dit Beleidsplan aan de orde gesteld. Bezoek rond ambtsdragerverkiezingen en 
dergelijke vindt plaats door de wijkouderling en, voor zover van toepassing, de aftredende 
ambtsdrager.  

6.3.5. Rouwpastoraat 
In geval van overlijden van een gemeentelid wordt door de predikant pastorale zorg 
verleend. Na de begrafenis wordt dit door hem en/of door de wijkouderling zo lang als nodig 
is voortgezet. De wijkouderling tracht, indien mogelijk samen met zijn bezoekbroeder, op een 
avond tussen het overlijden en de begrafenis een huisbezoek te brengen. Dit omvat een kort 
gesprek, schriftlezing, een korte toelichting daarop en een gebed. Ook kan, in overleg met de 
familie, door de wijkouderling het officiële condoleancebezoek met schriftlezing en gebed 
worden afgesloten.  
De begrafenis wordt geleid door de predikant en indien mogelijk afgesloten door de 
wijkouderling.  

6.3.6 Gehandicaptenpastoraat 
De kerkenraad schenkt aandacht in het pastoraat aan gemeenteleden met een handicap 

6.3.7 Huwelijkspastoraat 

 Inleiding 
Het toenemend aantal echtscheidingen in de samenleving gaat ook de kerk niet voorbij. De 
gevolgen hiervan zijn diepingrijpend, voor de betrokkenen en niet minder voor hun 
eventuele kinderen. Het huwelijk als een instelling van God en daarmee het gezin als kerkje 
in de Kerk neemt in de gemeente dan ook een zeer belangrijke plaats in, juist met het oog op 
het Verbond. Huwelijkspastoraat verdient dan ook veel aandacht, niet alleen bij de sluiting 
van een huwelijk, maar ook daarna. In de prediking zal hieraan van tijd tot tijd aandacht 
worden geschonken. Het is voorts van belang dat bij huwelijksproblemen tijdig pastorale en, 
indien nodig ook, professionele hulp wordt ingeroepen.  

 Voorbereiding 
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die een aanvraag tot 
huwelijksbevestiging en inzegening indienen, daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn 
zegen zal kunnen delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren al 
samenleefden alleen bevestigd en ingezegend worden na schuldbelijdenis voor een 
afvaardiging van de kerkenraad en na gebleken inkeer door verbreking van de samenleving.  
Schuldbelijdenis is ook van toepassing indien er sprake is van een gedwongen huwelijk. (Zie 
bijlage 3 : Notitie met Bijbelse uitgangspunten over het huwelijk.) 
Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek tussen de predikant en het 
aanstaande bruidspaar, waarin in elk geval het huwelijksformulier uiteengezet wordt. Ook de 
invulling van de huwelijksdag wordt ter sprake gebracht en dient in overeenstemming te zijn 
met de huwelijksbevestiging en inzegening. 

 Hertrouw 
Hertrouw na echtscheiding zal door de kerkenraad van geval tot geval bezien worden en 
daarbij op pastorale wijze met de betrokkenen in gesprek treden. (Zie bijlage 3) 
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 Andere levensverbintenissen 
Andere levensverbintenissen dan tussen één man en één vrouw kunnen niet kerkelijk 
bevestigd en ingezegend worden. De kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg aan 
hen die anders geaard zijn. Op grond van de Schrift wijzen wij praktische samenleving tussen 
mensen van gelijk geslacht af. 
 

 Pastoraat rond echtscheiding 
Er is pastoraat rondom echtscheiding. Naast de ouders is er ook voor kinderen van 
gescheiden ouders aandacht. 
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7. Vorming, Toerusting en Samenbinding 

7.1 Jeugdwerk 
 Kerkelijk jeugdwerk valt kerkordelijk onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. In 
 het beleidsplan van de algemene kerkenraad is die ruimte aangegeven. In alle vormen van dit 
 jeugdwerk is de Bijbel de norm om naar te leven en er uit te geloven  
 Hiertoe wordt de Bijbel gelezen en besproken en wordt de boodschap ervan toegepast in het 
 leven van de jongere. 

7.1.1. Geestelijke zorg 
De predikant is verantwoordelijk voor de geestelijke zorg voor de jongeren. In overleg kan 
deze er voor kiezen om geestelijke zorg te delegeren aan de jeugdouderling en/of de 
kerkelijk werker. 

7.1.2 Jeugdouderling 
 Ten behoeve van het wijkgerichte jeugdwerk heeft de kerkenraad een jeugdouderling 
 benoemd. De jeugdouderling adviseert de kerkenraad op het gebied van het jongerenwerk 
 en begeleidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk. Hij signaleert problemen of 
 knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. 
 Waar nodig kan de jeugdouderling, in overleg assistentie vragen aan de kerkelijk werker. 
 De jeugdouderling onderhoudt contacten met de voorzitters van de clubs/verenigingen. Hij 
 kan zo nodig deelnemen aan bestuursvergaderingen.  
 Aan het einde van het seizoen is er een evaluatiegesprek met de leidinggevenden van de 
 verenigingen. Dan wordt het afgelopen seizoen geëvalueerd en worden afspraken gemaakt 
 voor het nieuwe seizoen. Het verslag van deze gesprekken wordt besproken in de 
 wijkkerkenraadsvergadering. 
 De jeugdouderling is het aanspreekpunt richting de gemeente betreffende het wijkgerichte 
 jeugdwerk indien er eventueel klachten of problemen komen. De kerkenraad is uiteindelijk 
 verantwoordelijk. De jeugdouderling draagt zorg dat er een kerkordelijke weg bewandeld 
 wordt voor het behandelen van eventuele klachten of problemen.  

De jeugdouderling  is medeverantwoordelijk voor het werven van nieuwe leidinggevenden 
voor het jeugdwerk. Indien er nieuwe leidinggevenden nodig zijn, dienen de besturen van de 
clubs/verenigingen dit aan hem door te geven. De jeugdouderling zal, samen met het bestuur 
van de betreffende club/vereniging en met de predikant, een lijst maken met mogelijke 
kandidaten. Gezamenlijk wordt er een selectie gemaakt en er wordt besproken wie welke 
kandidaat zal benaderen. 
Het vragen  van nieuwe leidinggevenden voor jeugdwerkers binnen de wijk, ook voor 
missionaire activiteiten, vindt plaats in overleg tussen de dominee, de sectieouderling, de 
kerkelijk werker en de jeugdouderling. 

 

7.1.3 Jeugdpastoraat 
 In september 2017 is er een stuurgroep opgezet om het jongerenpastoraat in de Grote 

Kerk vorm te geven, dit naar aanleiding van een enquête onder de jongeren, in de leeftijd 
van 14 – 18 jaar. De HGJB heeft hierin ook een rol gespeeld. Hierna zijn wij op zoek gegaan 
naar verschillende vormen die gebruikt worden voor het Jeugdpastoraat. Van al deze 
vormen hebben wij een eigen ontwerp gemaakt, waarvan de stuurgroep dacht, dat dit zou 
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passen binnen onze eigen gemeente. 
 
Alle tieners en jongeren hebben een plek in de gemeente, waar ze worden gezien en 
gehoord. De gemeente is een veilige plaats voor elke jongere. Ze weten en ervaren dat ze 
door God en tot Zijn eer zijn geschapen. Onze drie-enige God heeft tijdens de doop 
verklaard, dat Hij hen als Zijn kinderen wil aannemen en dat zij daarmee dus leden zijn 
van Zijn gemeente. Mede door persoonlijke contacten binnen het Jeugdpastoraat hopen we, 
dat ze iets mogen ervaren van Gods liefde en dat ze daardoor meer naar Hem zullen worden 
toe getrokken. Het is ons verlangen, dat onze jeugd op deze manier mag ervaren, dat er ook 
binnen de kerkelijke gemeente plekken/plaatsen zijn waar zij de dingen, die hen 
bezighouden, kunnen benoemen en durven te bespreken en waarbij er ook aandacht is voor 
hun levensvragen. Doordat de jeugd op deze manier ook meer actief betrokken wordt bij het 
gemeenteleven, wordt Gods liefde en trouw meer zichtbaar voor hen en ontstaan er nieuwe 
verbanden en relaties binnen de gemeente. 
 
Door het Jeugdpastoraat willen we oplopen met de jeugd, hen mede begeleiden in hun 
ontwikkeling naar zelfstandige volwassenen, hen helpen om hun identiteit te vinden in 
Jezus en daar vanuit te mogen leven.  
Dit leidt tot de volgende doelstellingen (in willekeurige volgorde): 
- met de tieners op gaan lopen, hen zien en horen, waardoor zij weten dat er een 
  aanspreekpunt voor hen is; 
- de tieners Gods liefde en bewogenheid laten ervaren; 
- de tieners een plaats en een stem in de gemeente geven; 
- met de tieners spreken over hun weg en plaats in de wereld en alle vragen die zij 
  daarbij hebben; 
- de tieners onderling met elkaar verbinden, zodat zij ook zorg en oog voor elkaar 
  kunnen hebben, evt onderlinge vriendschappen kunnen opbouwen. 
Door de stuurgroep is een apart document opgesteld waarin uitgebreid de visie en het 
beleidsplan van het jeugdpastoraat is geformuleerd. 

7.1.4 Wijkgericht jeugdwerk  
De ambtelijke verantwoordelijkheid voor het wijkgerichte jeugdwerk ligt bij de kerkenraad. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de activiteiten. 

 

Crèche 

Zondagsschool 

 
Upstairs 

Benjamin  
Catechese 

 
Huwelijks catechese Lichtdrager 

JV Belijdenis catechese Jonggehuwden 

Jongeren worden 
leidinggevende 

Leerhuis  

 
Het wijkgerichte jeugdwerk omvat de onderdelen zoals hierboven zijn aangegeven 

1. De crèche: Dat is de kinderoppasdienst tijdens de zondagse erediensten. 
2. Zondagsschool "Samuel" voor kinderen t/m groep 4 van de basisschool op 

zondagmiddag tijdens eredienst, met een Bijbelverhaal en zingen. 
3. Jeugdclub "Benjamin" voor jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 van de basisschool 

op woensdagavond, met een bijbels onderwerp, handenarbeid en spel. 
4. Jeugdclub "De Lichtdrager" voor tieners van klas 1 t/m 4 van het voortgezet 

onderwijs op vrijdagavond, met een bijbels onderwerp en op ontspanning gerichte 
activiteiten.  

5. De catechese is bedoeld voor tieners van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. 
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De catechese wordt in principe gegeven door de predikant. 
6. De Upstairs tieneravond is een missionaire activiteit die onder leiding van missie Oost 

wordt uitgevoerd. Hier komen jongeren van de Lichtdrager, maar ook jongeren die 
niet tot de gemeente behoren, bij elkaar. Het is vooral gericht op ontmoeting en het 
Bijbelse geluid te laten horen. 

7. Na de Lichtdrager is er voor de kerkelijke jeugd de Jeugdvereniging. De JV is een 
gezamenlijke activiteit op zondagavond van wijkgemeente Oost en West en valt 
onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Het JV bestuur wordt 
gekozen uit en door JV leden. 

8. Na de catechese is er de mogelijkheid voor het volgen van belijdenis catechese onder 
leiding van de dominee 

9. Van tijd tot tijd wordt er door de predikant  voor een aantal jongeren die 
trouwplannen hebben huwelijkscatechese gegeven.  

10. Ook is er om de paar jaar een aantal bijeenkomsten voor jonggehuwden. 
 
Enkele aandachtspunten: 

• Oppasdienst 
o De inhoudelijke invulling van de oppasdienst valt onder verantwoordelijkheid 

van de wijkkerkenraad 
o het materiele aspect van de oppasdienst is een taak van de 

kerkrentmeesters. Hieronder valt het beschikbaar stellen van middelen: zoals 
oppasruimte, speelgoed e.d. 

• Zondagsschool 
o Inhoudelijke invulling valt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad 
o De kerstfeestviering op de 2de kerstdag is gezamenlijk met de Benjamin uit 

beide wijken en met de zondagsschool uit wijkgemeente West. 

• Jeugdclubs: 
o De keuze van leidinggevenden, het gebruikte materiaal, de invulling van de 

avonden en de toerusting van de leidinggevenden valt onder 
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. 

o Gezamenlijke activiteiten met de Benjamin en Lichtdrager in de andere wijk 
gebeurt in onderling overleg met de jeugdouderling. 

o De jeugdouderling bespreekt de doorstroming van "Benjamin" naar "De 
Lichtdrager", van "De Lichtdrager" naar JV "Die U Roept Is Getrouw".  

 

7.1.5 Jeugdplatform Wijk Oost 
Wat betreft de zondagsschool, jeugdclub "Benjamin" en jeugdclub "De Lichtdrager", 
organiseert de kerkenraad bijeenkomsten voor de leidinggevenden van genoemde 
verenigingen. We willen in gesprek zijn met de leidinggevenden. Met elkaar nadenken over 
het hoe en waarom van het jeugdwerk en dat we elkaar kennen en weten waar we voor 
staan. 
Doelstellingen: 

• De jongeren voelen zich thuis op de vereniging en in de kerk. 

• Bemoedigen en motiveren van de leidinggevenden. 

• Goede aansluiting tussen de verschillende verenigingen 
 
Tevens wordt er elk seizoen een bezoekrooster opgesteld waarin staat welke 
kerkenraadsleden wanneer welke vereniging bezoeken. Van deze bezoeken wordt verslag 
gedaan in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering 
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7.1.6 Ouders (groep 20 tot 50) 
 De kerkenraad wil zich meer gaan richten op onze gemeenteleden met kinderen in de leeftijd 
 van 20 tot 50 jaar. Vaak hebben ze een drukke baan, een gezin met opgroeiende kinderen en 
 de nodige verplichtingen. We vinden het als kerkenraad belangrijk dat ook deze groep hun 
 plaats heeft en houdt in de kerk. Zij en hun kinderen. 
 

Doelstellingen: 

• Ondersteuning in de (geloofs)opvoeding voor ouders 

• Onderlinge gemeenschapszin 
Als kerkenraad denken we hierbij aan onderwerpen als 

• Nieuwe media 

• Verkering, vrienden, seksualiteit en alles wat daar mee samenhangt 

• Hoe kunnen we jongeren voorgaan in een leven om de Heere bewust te volgen. 

7.1.7 Materiaal voor Benjamin en Lichtdrager 
Binnen wijk Oost werken we voornamelijk met het HGJB materiaal, maar we zijn vrij om 
keuzes te maken die aansluiten bij het profiel van onze wijkgemeente. We putten dan ook uit 
het aanbod van o.a. evangeliestek. 
 
Binnen wijk West werkt men met het HGJB materiaal. In ons jeugdwerk maken wij soms 
andere keuzes in ondersteunende materialen zoals hierboven vermeldt. Een goede 
samenwerking is en blijft een belangrijk uitgangspunt. Op de Benjamin en de Lichtdrager 
clubs wordt voornamelijk gewerkt met het materiaal van de HGJB, en deels met ander 
materiaal. Niet elke werkvorm wordt gebruikt, maar er zijn ruim voldoende 
keuzemogelijkheden om een avond verantwoord in te vullen. We streven waar mogelijk naar 
een continering van de prettige samenwerking tussen de leidinggevenden van de Benjamin 
en de Lichtdrager uit Wijk Oost en West  

7.2 Toerusting 
Het is van groot belang, dat er ook doordeweeks mogelijkheden zijn om bezig te zijn met het 
Woord van God. Naast het gemeente-brede verenigingswerk zijn er in de wijkgemeente dan 
ook gelegenheden om de geestelijke vorming, de toerusting en het “gemeente-zijn” gestalte 
te geven. Samen onderzoeken wat de Heere ons in Zijn Woord en in deze tijd te zeggen 
heeft, onder gebed om Zijn zegen en de leiding van de Heilige Geest.  

7.2.1 Kringwerk 
Het kringwerk wordt gestimuleerd ter versterking van het godvruchtig leven in de 
gemeente, tot een goede onderlinge band en het met raad en daad omzien naar elkaar. 

 
1. Bijbelkring. Zes maal per seizoen wordt door de predikant een Bijbelkring gehouden, 

waarop een gedeelte uit Gods Woord wordt verklaard. Deze kring is toegankelijk voor 
alle gemeenteleden. 

2. Huisbijbelkringen. Gedurende het winterseizoen komen gemeenteleden op een avond bij 
elkaar thuis om samen een bijbels- of actueel onderwerp te bespreken, met elkaar te 
bidden, te zingen en om elkaar te ontmoeten. In de kerkenraad is een ouderling 
verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de kerkenraad en de goede gang van 
zaken. Ambtsdragers nemen ook deel aan de kringen. De kerkenraad stimuleert de 
natuurlijke groei van de kringen.  

7.2.2. Wijkgemeenteavonden(Toerusting) 
1. Gemeenteavonden.  

De kerkenraad belegt ten minste twee maal per seizoen een gemeenteavond, waarop 
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een Bijbels, praktisch, actueel of ethisch onderwerp wordt behandeld. Dit kan door een 
deskundige van binnen of buiten de gemeente behandeld worden. Ook kunnen daarop 
zaken die de wijkgemeente aangaan worden behandeld, bijvoorbeeld zaken betreffende 
verantwoording en beleid. Deze avonden hebben een toerustend en 
gemeenschapsvormend (samenbindend) karakter. Daarbij zal het missionaire element 
van ‘gemeente zijn’ steeds aan de orde komen. 

2. Samenzangavonden.  
Onder verantwoording van de kerkenraad wordt per seizoen een samenzangavond 
gehouden, waarin naast samenzang ook plaats is voor de organisten om orgelwerken uit 
te voeren.  

7.3. Samenbinding  
Omzien naar elkaar, onderlinge ontmoeting en gemeenschap zijn wezenlijke kenmerken van 
de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het is dan ook goed van elkaars wel en wee op 
de hoogte te zijn, mee te leven met elkaar en elkaars lasten te dragen. Naastenliefde 
betrachten en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen is een Bijbelse roeping en opdracht.  
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8. Beleid voor de komende jaren. 

8.1. Analyse 
Allereerst wordt hier een overzicht gegeven van de manier waarop de beleidsvoornemens van het 
vorige beleidsplan (2015-2018) zijn uitgevoerd. Deze beleidsvoornemens voor de periode 2015-2018 
worden hieronder één voor één doorgenomen. 

1. Voornemen was om in te zetten op verdieping van het geestelijk leven van de gemeente, met 
name door de prediking en op te roepen tot onderlinge liefde en trouw in de erediensten, en 
hierover regelmatig in de kerkenraadsvergaderingen te spreken.. Wat de prediking betreft is 
de afspraak gemaakt dat ook in een vacante periode de middagdienst het karakter zal 
hebben van een leerdienst waarin een gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus behandeld 
wordt. In de huisbezoeken wordt regelmatig gevraagd naar de kerkgang en de deelname aan 
activiteiten door de week. Dit beleidsvoornemen is dus omgezet in beleid. 

2. De kerkenraad heeft zich, zoals voorgenomen, bezonnen op de thuisviering van het Heilig 
Avondmaal en hiervoor een procedure opgesteld die in het plaatselijk reglement wordt 
opgenomen. Ten aanzien van de voortzetting van het Heilig Avondmaal in de middagdienst is 
destijds besloten dit niet te doen. Inmiddels is tot nieuw beleid besloten (zie 3.3.2). 

3. Het voornemen om aan het begin van het catechisatieseizoen de aanwezigheid te 
controleren is omgezet in beleid en opgenomen in het plaatselijk reglement, en ook de 
evaluatie van het seizoen in de kerkenraad aan het einde van het seizoen. Ook de 
ouderavond in januari is in het plaatselijk reglement opgenomen. 

4. Het zoeken naar gaven in de gemeente is tot beleid gemaakt en ten aanzien van het 
stemmen bij volmacht is om diverse redenen besloten dat niet tot stemmen bij volmacht zal 
worden overgegaan. 

5. Het missionaire werk van de gemeente wordt gecoördineerd door Missie Oost. Dit is tot 
beleid geworden.  

6. Volgens het beleidsvoornemen is in de beleidsperiode contact gezocht met alle 
randkerkelijken in het ledenbestand. Het diaconale bezoek in enkele specifieke noodsituaties 
is opgenomen in het plaatselijk reglement. Het LRP-systeem is inmiddels standaard gebruik 
voor registratie van de bezoeken. 

7. Het voornemen om bijzondere aandacht te schenken aan leden met een handicap is beleid 
geworden. 

8. De kerkenraad heeft zicht bezonnen over de ziekenzalving en besloten deze niet in te voeren, 
maar bij vraag hiernaar een pastoraal gesprek te voeren om dit te verantwoorden. 

9. Het is beleid geworden om huwelijkscatechese te geven en om bij huwelijksproblemen 
aparte pastorale gesprekken te voeren. 

10. Het vinden van nieuwe medewerkers voor jeugdwerk vindt inmiddels plaats in overleg tussen 
de predikant, de kerkelijk werker en de jeugdouderling. 

11. Aan het voornemen om meer in contact te staan met (ouders van) kinderen van boven de 20 
jaar oud is nog geen uitvoering gegeven. Dit beleidsvoornemen blijft staan voor de nieuwe 
beleidsperiode. 

12. De website van de gemeente is geactualiseerd. Verder beleid is nodig om deze actueel te 
houden. Hierover wordt een nieuw beleidsvoornemen opgenomen (zie 8.3). 

Voor het opstellen van beleid voor de komende jaren is inzicht nodig in waar de gemeente nu 
‘gelegerd’ is. Om te komen tot zo’n beeld heeft de wijkkerkenraad een hulpmiddel gebruikt in de 
vorm van een zogenaamde SWOT-analyse (Sterkten, Zwakten, Kansen, Bedreigingen). Dit middel zou 
de associatie kunnen opwekken met bedrijfsmatige beheersing. Dat gevaar is ook in de kerk niet 
denkbeeldig. Toch hoeft een SWOT-analyse niet in dat kader te staan, maar kan ook dienstbaar 
gemaakt worden aan Gods Koninkrijk. De Heere Jezus Zelf geeft in de zeven brieven aan de 
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gemeenten in Klein-Azië in feite ook SWOT-analyses van die gemeenten. Zo prijst Hij in de brief aan 
Efeze die gemeente om haar zuiverheid in de leer en het volharden in moeilijkheden. Maar Hij 
vermaant haar dat ze de eerste liefde verzaakt heeft. Hij roept haar op om zich te bekeren. Ook 
waarschuwt Hij haar dat Hij de kandelaar van haar plaats zal wegnemen als zij niet gehoorzaamt. In 
navolging van de Heere Jezus mogen wij onszelf de vraag stellen: als Hij een brief zou schrijven ‘aan 
de engel der gemeente te Papendrecht-Oost’, wat zou daar dan in staan? Natuurlijk kent alleen Hij 
de gemeente zo goed dat Hij die vraag kan beantwoorden. Toch zijn we als ambtsdragers geroepen 
om geestelijk leiding te geven aan de gemeente en dat kan niet zonder bezinning over die vraag. 
Daarom zoeken wij, biddend om de verlichting met de Heilige Geest, naar een antwoord op die 
vraag. Nadat alle broeders hun inbreng gegeven hadden, is de volgende samenvatting van de 
resultaten opgesteld. Daarbij zijn de termen vervangen door meer passende uitdrukking (Zegeningen 
in plaats van Sterkten, Zonden in plaats van Zwakten, Bekering in plaats van Kansen en Bedreigingen 
is als term aangehouden). 
Punten van dankbaarheid vanwege de zegeningen van de Heere waren: 

- De komst van ds. Bijl als onze nieuwe wijkpredikant, 
- De voortgaande Schriftuurlijk-bevindelijke prediking en de merkbare betrokkenheid van 

een deel van de gemeente op de erediensten 
- De betrokkenheid van een deel van de gemeente op doordeweekse activiteiten 
- Het onderling meeleven bij een deel van de gemeente 
- De aanwezige kennis bij een deel van de gemeente 
- De aanwezigheid van veel jonge gezinnen 

Punten van zorg zijn: 
- De afwezigheid van een deel van de gemeente bij middagdiensten, diensten op 

feestdagen en op bid- en dankdagen 
- De indruk die bestaat dat het thuis meekijken naar de diensten door een deel van de 

gemeente als comfortabel ervaren wordt en mogelijk het weer naar de kerk komen 
verhindert, alsmede het ongezien meekijken naar diensten elders 

- Een gebrek aan toewijding aan de dienst van de Heere bij een deel van de gemeente, 
- Een zekere groepsvorming, niet altijd op een goede manier over elkaar spreken, en 

gebrek aan eenheid 
- De toenemende verschillen tussen de wijken die de eenheid van de gemeente bedreigt 
- Een gebrek aan bewogenheid met de buitenkerkelijke medemensen. 

Als punten waar daarom bekering nodig is, zijn benoemd: 
- Het meer toerusten van de gehele gemeente om te onderscheiden waar het in de 

gemeente om gaat (hoofd- en bijzaken onderscheiden) en het leren luisteren naar 
preken met diepgang 

- Het stimuleren van de dagelijkse omgang met de Schrift en van het gebed, beide zowel 
thuis als in de gemeente 

- Onderling pastoraat stimuleren en aandacht voor elkaar (in geestelijke en praktische zin), 
en tevens het krachtiger aanpakken van conflicten en roddel 

- Het stimuleren van missionair bewustzijn van de gehele gemeente en de uitstraling naar 
buiten 

Mogelijke bedreigingen daarbij zijn: 
- De leeftijdsopbouw van de gemeente waardoor weinig leden beschikbaar zijn voor het 

ambt, in combinatie met: 
- De geest van de tijd die vrijblijvendheid stimuleert 
- De invloed van de media op met name jongeren 
- De invloed van de Corona-maatregelen die de verbinding met de gemeente kunnen 

aantasten 
- De toenemende aanwezigheid en populariteit van allerlei onbijbelse opvattingen (vrouw 

in het ambt, schepping en evolutie, homoseksualiteit, e.d.) 
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- Een god-loze omgeving die steeds minder begrip toont voor christelijke waarden en 
praktijken 

Vanwege het belang van toerusting dat blijkt uit de analyse, is ook de eigen toerusting van de 
kerkenraad apart besproken. Uit een gehouden enquête onder de ambtsdragers bleek dat er op het 
punt van dagelijkse omgang met de Schrift, lezen van de belijdenisgeschriften en kennisnemen van 
informatie die het ambt betreft zeker ruimte voor verbetering is. Ook hier zal beleid gemaakt moeten 
worden om er voor te zorgen dat de kerkenraad zelf toegerust is om zo ook de gemeente te kunnen 
toerusten. 
 

8.2. Beleidsvoornemens voortkomend uit de analyse 
Uit de analyse komen drie aandachtspunten naar voren die in de komende jaren de aandacht van de 
kerkenraad zullen vragen. 
In de eerste plaats dient de kerkenraad zich te bezinnen op de wijze waarop de gemeente meer kan 
worden toegerust tot toewijding in een tijd die eerder vrijblijvendheid stimuleert. Mogelijke 
middelen hiervoor zijn met name de prediking, huisbezoeken, en kringen voor Bijbelstudie en gebed. 
Ook toerustingsavonden, zoals die er in het verleden wel geweest zijn, kunnen worden ingezet. De 
eigen toerusting van de kerkenraad is een afzonderlijk aandachtspunt hierbij. 
In de tweede plaats dient de kerkenraad zich te bezinnen op de vraag hoe de geestelijke eenheid in 
de gemeente bevorderd kan worden. Mogelijke middelen hiervoor zijn opnieuw prediking en 
huisbezoeken. 
In de derde plaats is er de behoefte om de gemeente bewuster te maken van haar roeping tegenover 
de buitenstaanders. De gemeente mag niet naar binnen gekeerd zijn om het Evangelie voor zichzelf 
te houden. 
 

8.3. Resterende beleidsvoornemens uit het vorige beleidsplan 
Enkele beleidsvoornemens uit het vorige beleidsplan zij nog niet uitgevoerd en dienen in de 
komende periode alsnog te worden aangepakt. Ze betreffen vooral het jeugdwerk. Het zijn de 
volgende beleidsvoornemens. 

Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan hulp en advies bij de geloofs-opvoeding. Daarnaast 
is er vraag naar verdieping van de relatie binnen het huwelijk. 
Wat is de kracht van het huwelijk? Hoe voorkom je relatieproblemen en scheiding? 

De kerkenraad is voornemens een cursus jeugdpastoraat te gaan inzetten om onder meer kinderen 
van gescheiden ouders te leren begeleiden. 

De kerkenraad zal zich bezinnen over de vraag hoe reguliere actualisatie van de gemeentelijke 
website kan plaatsvinden. 
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Aldus vastgesteld en ondertekend in de kerkenraadsvergadering van 2 juni 2021. 
 

 


