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0. Inleiding/waarom een beleidsplan 
 
 
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Hervormde Gemeente Papendrecht, wijk West (Sionskerk). 
Iedere vier jaar maakt de kerkenraad een beleidsplan om richting en structuur te geven aan het 

gemeentewerk. In het seizoen 2020/2021 hebben we ons als kerkenraad daarom intensief beziggehouden 

met de overdenking van de huidige situatie van de gemeente en de kansen en bedreigingen die we voor 
de komende periode zien. Belangrijker nog: we hebben ons bezonnen op de vraag wat God van ons 

vraagt. Hoe kunnen we een gemeente naar Zijn beeld zijn? Het was ook juist deze periode dat de 
coronacrisis een zware wissel trok en nog trekt op onze samenleving, het leven van ieder persoonlijk en 

niet in het minst op het leven en functioneren van de christelijke gemeente. Een periode waarin, door de 

moeiten en zorgen heen, het omzien naar elkaar meer gestalte kon krijgen en we ook Gods omzien naar 
ons mochten ervaren. Hij is nabij. Op dit moment ligt deze crisis nog niet achter ons en de gevolgen, ook 

voor de gemeente, zullen pas later goed zichtbaar en merkbaar worden. De kerkenraad is geroepen ook 
in die veranderde omstandigheden leiding te geven. De in dit beleidsplan genoemde beleidsvoornemens 

zijn ook daarbij van betekenis. 
 

Het hoofdthema van dit beleidsplan is 'Omzien naar….'. In hoofdstuk 4 zijn in een viertal subthema's de 

beleidsvoornemens en de speerpunten benoemd. Dit geeft richting aan het beleid voor de komende jaren. 
De uitwerking is beknopt gehouden. Niet alles kan tegelijkertijd worden gerealiseerd en dat hoeft ook 

niet.  
 

Daarnaast kan het voorkomen dat omstandigheden of prioriteiten in de loop der jaren wijzigen, waardoor 

tussentijdse aanpassingen nodig zijn. Die ruimte is er indien nodig, maar dit plan geeft wel richting. Door 
het opstellen van jaarplannen wordt in de komende jaren een verdeling, prioritering en praktische 

uitwerking gemaakt.  
 

De eerste 3 hoofdstukken van het beleidsplan vormen een min of meer vaststaand gedeelte met een 

praktische en organisatorische beschrijving en de visie van onze gemeente. Dit is waar nodig 
geactualiseerd ten opzichte van het vorige plan. 

 
We zijn dankbaar dat dit plan er ligt. Het is ons gebed dat onze Heere God de gemeente wil zegenen, en 

dat dit plan tot opbouw en versterking van de gemeente kan dienen. Het hoogste doel is Zijn eer en we 
weten ons volledig afhankelijk van Zijn zegen.  
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1. Aansluiting vorige beleidsplan, achtergrond, doel en opzet 
 
 
1.1 Aansluiting bij het vorige beleidsplan 
 
Jaarlijks houdt de kerkenraad een evaluatie van het beleidsplan. Daarnaast is er elke vergadering van de 
kerkenraad een bezinning over een bepaald onderwerp. De uitkomsten en de verslagen van deze 

activiteiten vormen de input voor een volgend beleidsplan. Niet elk thema kan daarin een plaats krijgen. 
Als kerkenraad proberen we te ontdekken welke thema's vragen om prioriteit en of daarin een 'rode 

draad', een samenhang naar voren komt. 
 

De keuze van onderwerpen is beïnvloed door de coronacrisis, waarin we nu al bijna twee jaar verkeren. 

Als kernbegrip kwam daaruit naar voren: 'Omzien naar….'. Een actueel onderwerp en vandaar gekozen 
als titel voor dit beleidsplan. In hoofdstuk 4 wordt dat verder uitgewerkt. 

 
Bovenaan staat Gods omzien naar ons. Uit genade ziet Hij door Jezus Christus naar ons om en draagt Hij 

ons. Vanuit die dragende kracht mogen wij Zijn liefde delen met de ander, binnen en buiten de gemeente: 

Omzien naar de ander.  
Daarbij is het belang dat we onszelf niet vergeten, maar ons voeden en laten voeden zodat we mogen 

groeien in geloof, hoop en liefde: Omzien naar jezelf.  
Dankbaar zijn we ook voor nieuwe gemeenteleden die we mochten verwelkomen. We geloven en 

vertrouwen dat God Zijn gemeente bewaart. We zijn dankbaar voor de mooie initiatieven om invulling te 

geven aan het gemeente-zijn en het omzien naar elkaar (ook in coronatijd): Omzien naar elkaar. 
 

 

1.2 De achtergrond van het beleidsplan  
 
De opstelling van een beleidsplan voor onze Hervormde Gemeente Papendrecht, wijk West is een 
verplichting die de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland in ordinantie 4 artikel 8 lid 6 aan elke 

gemeente oplegt. 
 

 

1.3 Het doel van het beleidsplan  
 
Het doel van het beleidsplan is de geestelijke opbouw van de gemeente. De plannen die wij maken, 
hebben de uitbreiding van Gods Koninkrijk als het hoogste doel. Met de verwoording van de middelen 

hiertoe in een beleidsplan willen we de continuïteit waarborgen en een goede overdracht bij wisselingen 

in de kerkenraad bevorderen. Dit geldt ook voor de onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
vallende verenigingen en commissies. 

 
 

1.4 De opzet van het beleidsplan 
 
Wij erkennen als Hervormde Gemeente de Bijbel als het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God. 

Dat Woord is de vaste grond waarop wij bouwen. Het vormt het fundament van ons leven en leren. De 

eerste hoofdstukken bevatten een beschrijving van de gemeente en benoemen onze identiteit en onze 
visie. Hoofdstuk 4 vormt het dynamisch deel waarin wij de beleidsvoornemens en de speerpunten 

benoemen voor de komende jaren. 
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2. De identiteit van onze gemeente 
 
 
2.1 Uitgangspunten 
 
In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden wij dat de gemeente het lichaam van Christus is, door 
de verkiezende liefde van de Vader en op grond van de werking van de Heilige Geest. De gemeente 

belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijke geloof in de drie-enige God met de woorden van de drie 
algemene belijdenisgeschriften, te weten:  

 

• de Apostolische Geloofsbelijdenis  

• de Geloofsbelijdenis van Nicea  

• de Geloofsbelijdenis van Athanasius  
 

De gemeente wil ook staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het 

voorgeslacht. Daarom weet ze zich in haar belijden ook verbonden aan de drie bijzondere 
belijdenisgeschriften van de kerk – de zogenoemde 'Drie Formulieren van Enigheid', namelijk:  

 

• de Nederlandse Geloofsbelijdenis  

• de Heidelbergse Catechismus  

• de Dordtse Leerregels 
 

Aan deze zes belijdenisgeschriften weet de Hervormde Gemeente Papendrecht zich, ook na de in 2004 

tot stand gekomen fusie met andere kerken, met het hart verbonden. 
 

 

2.2 Concretisering van de identiteit  
 
Onze wijkgemeente heeft in de loop van de jaren een eigen identiteit gekregen. Deze identiteit bestaat 
hierin dat de van oorsprong meer behoudende ligging van de wijkgemeente is uitgegroeid naar een 

wijkgemeente, die staat voor een duidelijk appellerende prediking, waarin het verzoeningswerk van onze 
Heere Jezus Christus centraal staat en waarin meer ruimte gekomen is voor verbreding van de liturgie.  

Daarbij schenken we zeker aandacht aan de jongeren en de kinderen van de gemeente, zodat ook zij de 

prediking kunnen begrijpen en dat onze gemeente ook voor hen een thuishaven kan zijn.  
De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan de vorming en toerusting van jongeren en kinderen.  

We zien de wijkgemeente als een groot gezin, waarvan de leden oog hebben voor elkaar in goede en 
slechte dagen. 

De kerkelijke ligging van onze wijkgemeente sluit aan bij het Convenant dat is opgesteld door de classis 

Alblasserdam en dat door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in maart 2004 is 
overgenomen. 

Vanuit onze eigen Hervormd Gereformeerde identiteit zien wij dat onze wijk, binnen de verscheidenheid 
aan kerken in Papendrecht, een eigen plaats heeft. 

De kerkenraad is zich bewust dat onze wijkgemeente een verscheidenheid van leden telt ten aanzien van 
de beleving van het geloof. Wij staan een gereformeerde prediking voor en wij staan open voor alle leden, 

die gezien worden als volwaardige leden van het gezin, dat onze gemeente vormt. Bij onze wijkgemeente 

behoren veel gemeenteleden die niet in de geografische wijk wonen, maar die zich hebben laten 
overschrijven vanuit de andere wijk of vanuit omliggende gemeenten. 

 
 

2.2.1 Wat doen we nu?  
 
Onze gemeente weet zich verbonden met de 'Gereformeerde Bond'. In de prediking wordt in de 

Hervormde Gemeenten die zich houden aan de gereformeerde grondslag nauwe aansluiting gezocht bij 
de belijdenisgeschriften van de kerk der Reformatie. In de kerkdiensten hanteren we een betrekkelijk 
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sobere liturgie. We gebruiken de Herziene Statenvertaling en we zingen naast Psalmen, uit oude en 
nieuwe(re) berijmingen, ook liederen uit 'Weerklank' en 'Op Toonhoogte' of andere passende liederen. 

Daarnaast heeft onze muziekgroep SOL (Sound of Life) een aandeel in de muzikale ondersteuning van 

de gemeentezang. Om redenen van praktische aard is dat doorgaans beperkt tot de diensten met de 
eigen predikant. 

Er wordt gebruik gemaakt van een beeldscherm voor de weergave van te zingen psalmen/liederen en te 
lezen Bijbelgedeelte. 

 
We streven ernaar dat de tweede diensten op zondag een ander karakter hebben dan de eerste diensten, 

bijvoorbeeld in de vorm van een leerdienst.  

 
 

2.2.2 Wat willen we gaan doen?  
 

Wij willen, ruim 17 jaar na de fusie (met andere kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland), onze 

verbondenheid houden met de inhoud van 'Het Convenant'.  
Onze tijd kent elkaar snel opvolgende veranderingen die voortdurend een heldere verantwoording van 

ons belijden noodzakelijk maken. Antwoorden in de sfeer van 'zo hebben we het altijd gedacht en gedaan' 
werken niet meer en worden afgedaan als dooddoeners. Daarom moeten we telkens opnieuw Gods Woord 

en de belijdenisgeschriften uitleggen en toepassen in de concrete situaties van de 21e eeuw. 
 

 

2.2.3 Hoe denken we ons doel te bereiken? 
 

Met studie en bezinning willen we een bijdrage leveren aan het doel de geestelijke uitbreiding van de 
gemeente te vergroten. Als middelen hiervoor willen we intensiever gebruik maken van het materiaal dat 

het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond ons aanreikt. We denken hierbij aan het weekblad 'De 

Waarheidsvriend' en aan diverse brochures waarin actuele onderwerpen aan de orde komen.  
 

Voor een goede toerusting voor onze taak in het leven van alle dag zijn onder andere de boekjes uit de 
Artiosreeks (boeken en brochures uitgegeven door de Gereformeerde Bond) uitermate geschikt. 

 

Voor de jeugd van de gemeente denken we aan materiaal dat de HGJB aanreikt. In vergaderingen van 
de kerkenraad, op diverse verenigingen en op gemeenteavonden willen we aan deze studie en bezinning 

gestalte geven.  
 

 

2.3 Kerkelijke kaart 
 
2.3.1 Plaatselijke situatie 

 
De Hervormde Gemeente Papendrecht bestaat uit twee wijkgemeenten met elk een eigen 

predikantsplaats: wijk West (wijk 1) en wijk Oost (wijk 2) en zij behoren tot de Protestantse Kerk in 
Nederland. Beide wijken rekenen zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Daarnaast zijn er in 

Papendrecht nog twee kerken die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren, namelijk de Hervormde 
Bethlehemkerk en de Gereformeerde Morgensterkerk. 

 

Wij zijn dankbaar voor de goede verhouding met wijkgemeente Oost wat o.a. tot uiting komt door een 
aantal gezamenlijke diensten. Er wordt jaarlijks 1 gezamenlijke ambtsdragers vergadering gehouden en 

zijn er 4 censura morum bijeenkomsten. 
 

Onze wijkkerkenraad neemt ook deel aan het jaarlijkse plaatselijke overleg met alle kerken die behoren 
bij de Protestantse Kerk van Nederland. 
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2.3.2 Woonomgeving en leeftijdsopbouw wijk West 
 

Onze wijkgemeente bestaat voornamelijk uit leden, welke woonachtig zijn in de wijken rondom de 

Sionskerk inclusief de wijk Wilgendonk. 
Er zijn binnen onze wijkgrenzen twee verzorgings-/verpleeghuizen: De Markt en De Wieken. Daarnaast 

zijn er enkele complexen met seniorenwoningen. 
 

Tot wijk West behoren momenteel 862 leden, die op één of andere manier meeleven met de wijk.  

 
 

 
2.3.3 Ambten 
 
De instelling van de ambten is een Bijbels gegeven. Het woord ouderling, of oudste is afkomstig uit het 

Oude Testament, maar wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd door de apostel Paulus in 1 Tim. 

5:17. De predikant, of herder en leraar, wordt genoemd in Efeze 4, terwijl het ambt van diaken is 
ingesteld, zoals dat te lezen is in Handelingen 6:1-6.  

 
Wij zien het als een Goddelijke roeping, wanneer wij worden verkozen tot het ambt. De bevestiging in 

het ambt geschiedt in de eredienst, waarbij door de dienstdoende predikant uit de hertaling van de 

liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie wordt gelezen.  
Onze wijkkerkenraad bestaat uit 9 pastoraal ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 4 ouderlingen-

kerkrentmeester, 4 ouderlingen met een bepaalde opdracht (voorzitter kerkenraad, scriba, 
ouderenpastoraat, scriba algemene kerkenraad - deze laatste is door de wijkkerkenraad voor die taak 

afgestaan aan de Algemene Kerkenraad) en 6 diakenen. Deze ambten worden vervuld door mannelijke 
belijdende leden, die zijn ingeschreven bij onze wijkgemeente en deelnemen aan het Heilig Avondmaal. 

Ze worden door de belijdende leden gekozen voor een periode van 4 jaar.  

 
Na deze periode zijn de ambtsdragers weer voor 4 jaar herkiesbaar tot een maximum van 12 jaar. Bij de 

wijkgemeente behoort een fulltime predikantsplaats en een parttime kerkelijk werker (max. 0,6 fte). 
Samen met de kerkenraad wordt het werk in de wijk verdeeld en ter hand genomen.  

De kerkelijk werker heeft in de taakomschrijving drie terreinen, waar hij/zij samen met de kerkenraad 

probeert te werken: 
 

• pastoraat en catechese 

• missiewerk, met als doelstelling: het coördineren en aansturen van de evangelisatiecommissie, 

opstarten van kringwerk en naar buiten gerichte evangelisatieactiviteiten van de gemeente. 

• klankbord voor jeugdouderlingen 
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De wijkkerkenraad verwacht dat vanwege de grootte van de wijkgemeente er voor de uitvoering van de 

taken en doelstellingen ook in de komende jaren een kerkelijk werker nodig is. 

 
 

2.3.4 Leiding 
 

De leiding van de wijkgemeente berust bij de wijkkerkenraad met haar wijkpredikant. Deze leiding is erop 
gericht om de gemeente de juiste richting aan te geven in overeenstemming met haar roeping, zoals 

verwoord in punt 2.1. 

 
De kerkenraad streeft er naar dat elk gemeentelid een volwaardige plaats binnen de gemeente heeft en 

zich veilig en gekend weet. Ook houdt deze leiding in dat er ruimte geschapen dient te worden, dat elk 
gemeentelid zich thuis kan voelen in de manier waarop het gemeenteleven functioneert, zowel door de 

weeks als op de zon- en feestdagen.  

Vanuit dit streven werkt de kerkenraad, samen met de Algemene Kerkenraad, aan een 'veilige gemeente'. 
Dit krijgt de komende tijd verder gestalte. Zo zullen er zowel voor jongeren als ouderen 

vertrouwenspersonen worden benoemd, waarmee contact opgenomen kan worden bij 
grensoverschrijdend gedrag, vermoeden hiervan of vragen hierover. 

 
Voor concrete invulling en de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers en 

predikant en de invulling van kerkdiensten wordt verwezen naar de Plaatselijke Regeling van 

Wijkgemeente West en het Handboek voor Ambtsdragers. 
 

 
2.3.5 Pastoraat 
 

Om een werkbare eenheid te krijgen binnen de wijkgemeente, is onze gemeente onderverdeeld in 9 
secties. Door met sectieteams te werken, wordt de afstand tussen de verschillende colleges en 

commissies kleiner. Vanuit de secties kunnen er initiatieven worden ontplooid om elkaar te stimuleren en 
te motiveren. 

 

De sectieteams bestaan uit een sectieouderling, een bezoekbroeder en/of een bezoekzuster en een 
sectiediaken. De sectieouderling draagt de verantwoording m.b.t. het functioneren van het sectieteam. 

De sectieteams zijn geroepen om in de sectie uitvoering te geven aan de drievoudige opdracht, die kan 
worden samengevat in: gemeenschap (pastoraat), dienstbetoon (diaconaat) en getuigenis (apostolaat).  

 
 

2.3.6 Diaconaat 
 
De christelijke gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Deze roeping 

krijgt zowel gestalte in diaconale zorg in de directe omgeving van de eigen gemeente en wereldwijd in 
de vorm van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. Deze zorg blijft niet beperkt tot de leden 

van de eigen gemeente, maar strekt zich ook uit tot mensen van buiten de kerk. In navolging van onze 

Heere Jezus Christus willen we omzien naar de zwakkeren in de maatschappij en ons oefenen in 
dienstbetoon. De gemeente geeft gehoor aan haar diaconale opdracht met behulp en onder leiding van 

de diakenen.  
 

De diakenen maken als ambtsdrager deel uit van de wijkkerkenraad. Zij hebben daarnaast zitting in het 
College van Diakenen van onze Hervormde gemeente, waarin de diakenen van beide wijken met elkaar 

samenwerken. Met het oog op zending en werelddiaconaat is in onze wijkgemeente een 

zendingscommissie actief, die weer deel uitmaakt van de centrale zendingscommissie.  
Deze commissie heeft tot doel de betrokkenheid van de gemeenteleden bij het werk van de zending te 

stimuleren, geeft adviezen en doet voorstellen aan de Algemene Kerkenraad op het gebied van 
ondersteuning aan en contacten met onze zendingsarbeiders en de gemeenten in Oost-Europa (onder 

andere de Fasor gemeente). 
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Onze wijkgemeente conformeert zich aan de besluiten die door de Algemene kerkenraad hiervoor 

genomen zijn.  

 
Wanneer mensen financieel in de problemen geraken, kunnen zij een beroep doen op de diaconie. 

Probleem daarbij is dat het voor de diakenen vaak niet eenvoudig is om eventuele financiële problemen 
te signaleren. De andere leden van het sectieteam, maar ook gemeenteleden kunnen hier wellicht meer 

alert op zijn. De stap om zelf een beroep te doen op de diaconie is voor veel mensen nog altijd erg groot, 
terwijl de urgentie van de hulpvraag de laatste jaren sterk is toegenomen.  

 

Als wijkgemeente zijn we mede door de traditie waarin we staan, sterk gericht op een persoonlijke relatie 
met God. Er is daarbij weleens te weinig aandacht in de gemeente voor de zorg voor het lichamelijke en 

psychische welbevinden van onze naaste en de materiële omstandigheden waarin deze verkeert. Naar 
onze overtuiging spreekt uit de Bijbel keer op keer Jezus bewogenheid met de armen en de zieken. De 

diakenen hebben dan ook als eerste taak om de gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping. 

Dit doen zij vooral door de gemeente gericht informatie te verschaffen over de diaconale projecten 
waarvoor geld wordt ingezameld. Daarnaast door concreet voorbede te vragen en te doen voor deze 

projecten. 
 

Voor verdere omschrijving zie daarvoor het beleidsplan van de plaatselijke diaconie. 
 

 
2.3.7 Kerkrentmeesters 
 

De gebouwen en de financiën van onze gemeente worden beheerd door het College van 
Kerkrentmeesters. De wijkgemeente heeft de beschikking over de Sionskerk voor het houden van de 

erediensten en gebruikt het wijkgebouw De Ark voor de doordeweekse activiteiten. De pastorie voor de 

predikant van wijk West staat in de wijkgemeente. Voor verdere informatie zie daarvoor het beleidsplan 
van het College van Kerkrentmeesters. 

 
 

2.3.8 Communicatie 
 
Het gemeentenieuws wordt wekelijks vermeld in de Kerkbode, welke samen met andere Hervormde 

Gemeenten in de Alblasserwaard wordt uitgegeven. 
Daarnaast wordt het wijknieuws vermeld in de Nieuwsbrief, welke door de wijkkerkenraad wekelijks wordt 

uitgebracht. In deze Nieuwsbrief wordt de gemeente in de Sionskerk op de hoogte gebracht van de 
actuele zaken van alles wat het gemeenteleven van onze wijkgemeente aangaat. Bijna alle 

gemeenteleden ontvangen de nieuwsbrief digitaal. Bij een aantal gemeenteleden wordt de nieuwsbrief 

nog thuisbezorgd. De wijkkerkenraad streeft ernaar om de communicatie met en in de gemeente optimaal 
te laten zijn. 

 
De kerkenraad heeft de Nieuwsbrief aangewezen als hèt kanaal voor officiële mededelingen van de 

kerkenraad. Denk daarbij aan procedures waarbij wettelijke termijnen in achtgenomen moeten worden. 

 
Verder biedt de 'chrchapp' ook mogelijkheden om informatie uit de wijk te delen. 

 
Daarnaast wordt via www.hervormdpapendrecht.nl veel informatie gegeven over activiteiten, 

gemeentewerk, jeugdwerk enz., en kunnen de kerkdiensten met beeld en geluid gevolgd worden. Dat is 
ook mogelijk via de app of website van kerkdienstgemist.nl. 

 

Onze wijkgemeente participeert via een afgevaardigde (voormalig) ambtsdrager in het Overleg Kerken 
Papendrecht (OKP). De statuten 'Overleg Kerken Papendrecht' zoals die zijn opgesteld en door de kerken 

zijn goedgekeurd, blijven uitgangspunt voor onze participatie.  
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3. Visie van onze gemeente 
 
 
3.1 Bijbelse uitgangspunten van het gemeente-zijn 
 
In de Bijbel wordt Christus het Hoofd van Zijn Gemeente genoemd. De gemeente heeft haar oorsprong 
en bestaan aan Hem te danken. Het is dan ook Zijn gemeente en niet die van ons als (kerk)mensen. 

Christus heeft de gemeente gefundeerd in Zijn kruis en opstanding. Hij heeft zeggenschap over haar en 
wil door Zijn Geest in haar wonen en werken. De gemeente is als het lichaam van Christus een geestelijke 

gemeenschap, die geroepen is zichtbaar en tastbaar in de wereld te staan. In al haar gebrokenheid wijst 
zij van zichzelf af naar haar Hoofd: Jezus Christus. 

 

 

3.2 Gemeente-zijn 
 
Door het geloof verbonden met Christus, zijn we als gemeenteleden ook verbonden met elkaar. Alleen 
als eenheid kan het lichaam echt functioneren. Dat neemt niet weg, dat er binnen die eenheid ook sprake 

is van verscheidenheid: de gemeente heeft vele leden. De apostel Paulus wijst daarop in 1 Korinthe 12. 
Hij benadrukt dat de leden, hoe verschillend zij ook zijn, allemaal nodig zijn. Leden kunnen niet los van 

elkaar functioneren, er kan er niet één gemist worden.  

Daarom dragen ze ook verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Zij delen vreugde en verdriet met elkaar 
en zijn elkaar tot een hand en een voet. Binnen deze gemeenschap behoudt de gelovige echter zijn of 

haar eigen unieke, door God gekende persoonlijkheid en draagt ieder gemeentelid mede 
verantwoording/roeping om de gemeente mee te bouwen. 

 
 

3.3 Woordverkondiging 
 
De verkondiging van het Evangelie is één van de eerste kenmerken van de gemeente, zoals we ook in 

Handelingen 2 : 42 lezen. God geeft Zijn Woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. 

Daarom zal Zijn betrouwbare Woord centraal staan in de gemeente. De zondagse erediensten waar het 
Woord verkondigd wordt, de lof van God gezongen wordt en de sacramenten van Doop en Heilig 

Avondmaal worden bediend, vormen het hart van het gemeente-zijn.  
Daaruit ontvangt de gemeente het geloof en de versterking van het geloof in Jezus Christus. Vanuit de 

verkondiging wordt de gemeente toegerust om staande te blijven en te getuigen in de wereld. Waar Gods 
Woord in zijn volle breedte en diepte verkondigd wordt, dat wil zeggen wijzend op onze zonde en de 

blijde boodschap van genade, van oordeel en vrijspraak, van verzoening met God en van het nieuwe 

leven in Christus, zal onder aanroeping van de Heilige Geest de gemeente groeien in geloof, hoop en 
liefde. 

 
 

3.4 Missionaire gemeente 
 
De gemeente van Christus heeft een boodschap aan en voor de wereld. Zij staat getuigend, wervend en 

dienend in deze wereld. Dat is de opdracht die Christus haar gegeven heeft. Zending, evangelisatie en 

diaconaat behoren tot het wezen van het lichaam van Christus. De gemeente is geroepen om in woord 
en daad, een zichtbaar en hoorbaar getuigenis te zijn van het Evangelie. Zij zal oog hebben voor armen 

en verdrukten, eenzamen en bedroefden, verslaafden en minderheden.  
 

De gemeente heeft de opdracht rekenschap af te leggen van de hoop, die in haar is aan ieder die daarnaar 
vraagt. Zij zal getuigen van haar Heere en Heiland, opdat zij die vervreemd zijn van het Evangelie van 

Christus, het geloof zullen ontvangen en gaan behoren tot de kring van de gemeente. 
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Onze wijkgemeente wil een krachtige geloofsgemeenschap voor mensen zijn, die de zin van hun leven 
willen ontdekken; een gemeenschap die staat voor de levens veranderende boodschap van het Evangelie 

en hiervan getuigt; een gemeenschap waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in prediking, liederen, 

gebeden en de tekenen van doop en avondmaal; een zorgzame gemeenschap die zich bekommert om 
mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt; een gemeenschap waar mensen zich geborgen 

mogen weten. 
 

 

3.5 Roeping 
 
In hoofdlijnen kent de christelijke gemeente drie Bijbelse taken, die samenhangen met de roeping van 
de kerk. Deze kunnen worden weergegeven met de woorden: pastoraat, diaconaat en apostolaat. 

 

 
3.5.1 Pastoraat  
 
De kerk is geroepen om door het geloof gemeenschap te hebben met God en met elkaar. Dit krijgt op 

vele wijzen gestalte: in de erediensten, op gemeenteavonden, op Bijbelkringen, gebedsbijeenkomsten en 
bij huisbezoeken.  Als gemeenteleden vragen naar ziekenzalving dan wordt daar door onze wijkgemeente 

aan meegewerkt. In het handboek Pastoraat staat omschreven hoe het pastoraat wordt vormgegeven.  

 
 

3.5.2 Diaconaat (zie voor verdere informatie paragraaf 2.3.6) 
 

De kerk heeft zelf haar bestaan te danken aan Christus' dienst aan ons. Hij diende ons met het offer van 

Zijn leven. De gemeente is daarom geroepen om, levend uit die liefde, dienstbaar te zijn aan elkaar en 
aan de wereld. Dit wordt concreet op tal van terreinen: onderlinge hulp, georganiseerde hulpverlening, 

zieken- en ouderenzorg, werelddiaconaat enz. 
 

 

3.5.3 Apostolaat  
 

De gemeente is geroepen om, luisterend naar het Woord van God, het goede nieuws van Gods liefde in 
Christus Jezus door te geven aan alle mensen. Dit luisteren en doorgeven gebeurt op vele manieren: 

kringwerk, cursussen, zending, evangelisatie, spontane getuigenis van gelovigen enz. 
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4. Beleidsvoornemens en speerpunten 
 
4.1 Omzien van God en omzien naar God – De Eredienst 
 
4.1.1 Inleiding 
 

In de eredienst ontmoeten we God. Daar dienen, eren en loven we Hem. Daar bidden wij en daar 
spreekt God tot ons. In de eredienst klinkt het evangelie tot eer van God en tot opbouw van de 

gemeente. Hier toont God zijn trouw in de doop en het heilig avondmaal.   

In de eredienst ontmoeten ook de gemeenteleden elkaar. Om God te eren, elkaar te sterken en om in 
liefde naar elkaar om te zien. Verbonden in Christus, als kinderen van God. Hier geven wij onze gaven 

om onze dankbaarheid te tonen. In de eredienst ontvangen we de zegen om ons leven te leven.  
 

In de liturgie wisselen Gods woorden en onze woorden elkaar af. Hij spreekt en wij beamen.  

 
Tijdens de hele dienst beseffen we dat we in aanwezigheid van een heilig God zijn. We zijn eerbiedig 

en vol ontzag. Hier roept God ons op om onze zonden weg te doen, ons naar Hem toe te keren en om 
ons toe te wijden aan Hem. 

 

 
4.1.2 Doelstelling 
 
Wij willen de eredienst inrichten als plaats waar God en de gemeente elkaar ontmoeten. Waar de Geest 

van God in zoveel mogelijk harten kan wonen en God geëerd wordt. 
 

 

4.1.3 Taken 
 

Onze erediensten dienen het hart van onze gemeente te zijn.  
 

 

4.1.4 Beleidsvoornemens 
 

Wij willen de gemeente bewust maken van wat de eredienst inhoudt. Waar het in de dienst over moet 
gaan en welke rol we zelf hebben. Zo hopen we de betrokkenheid te vergroten.  

Dit willen we doen op de volgende wijze: 
1. Prediking moet bestaan uit verkondigen, onderwijzen, bemoedigen vertroosten en vermanen. 

Daarom willen we de prediking onder de loep te nemen en kijken hoe we die nog verder kunnen 

verbeteren.  
2. Door de sacramenten te verhelderen en de gemeente hongerig maken om ze te vieren. 

3. Door uitleg te geven over de verschillende liturgische elementen om Gods Woord nog duidelijker 
te laten klinken.   

 

We willen ons allereerst richten op de bovenstaande punten. Verder vinden we de volgende punten ook 
van groot belang. 

a. De jeugd meer betrekken bij de erediensten. 
b. Wij vinden het belangrijk dat er leerdiensten gehouden worden, hier moeten we zeker mee 

doorgaan. Mogelijk met ondersteuning op de schermen als dit helpt om duidelijker uit te kunnen 

leggen. 
c. De wereld om ons heen verandert. We zitten daar middenin en veranderen mee. Daarom moeten 

we proberen om de tijdgeest goed helder te hebben en als christen onze plek bepalen t.o.v. de 
tijdgeest. Gewoonten en tradities dienen we te bezien op hun inhoud en toegevoegde of 

belemmerende waarde aan de Eredienst en de boodschap van God. 
d. Vasthouden aan de inhoud en daarop communiceren, sturen en voortdurend (nieuwe) middelen 

onderzoeken tot ondersteuning daarvan. 
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4.2 Omzien naar elkaar - De Gemeente 
 
4.2.1 Inleiding 
 

Wij vormen samen een gevarieerde gemeente. Er zijn verschillen in leeftijdsopbouw, interesses, talenten 
en gaven. Toch richten we ons allemaal op Christus. Die bindt ons samen. Zo vormen we een deel van 

het lichaam van Christus, waar we bezig kunnen zijn tot eer van God. Tot opbouw van de gemeente, 

tot versterking van het geloof en tot heil van de naaste. We moeten als gemeenteleden elkaar liefhebben 
als broers en zussen en met elkaar meeleven. Zoals God ons heeft liefgehad, moeten we ook elkaar 

liefhebben.  
 

 

4.2.2 Doelstelling 

 
Wij willen dat we elkaar beter leren kennen Elkaar meer liefhebben en beter naar elkaar om zien. Om 
te groeien in geloof.  

We willen bereiken dat we als gemeente één lichaam van Christus zijn. En we goed kunnen reageren 

op de persoonlijke, praktische of geestelijke behoeften van gemeenteleden.  
 

 
4.2.3 Taken 

 
We kunnen elkaar op verschillende manieren ontmoeten. In de zondagse eredienst en bij het 
verenigings- en kringwerk. Op de bijbelstudiegroepen en bij het jeugdpastoraat. Ook bij gezamenlijke 

activiteiten zoals bijvoorbeeld: De rommelmarkt, het koffiedrinken na de dienst en opening winterwerk. 
Hier kunnen we met elkaar in gesprek gaan en elkaar te bevragen op de zaken die ons bezig houden.  

Bij ziekte wordt meegeleefd en de Nieuwsbrief is een belangrijke plaats om lief en leed te delen. Ook 
de appgroepen en het initiatief “Omzien naar elkaar”, zijn voorbeelden. 

Hiernaast speelt ook het pastoraat een rol. Niet alleen ambtelijk. Ook het onderlinge pastoraat. In 

ontmoetingen met vertrouwde mensen is soms op natuurlijke wijze de ruimte en het vertrouwen om 
iets te delen. In deze gesprekken kan zo nodig doorverwezen worden naar een volgende 

gesprekspartner. Bijvoorbeeld de predikant, kerkelijk werker of PPB'er.   
 

 

4.2.4 Beleidsvoornemens 

 
Ondanks veel mooie voorbeelden merken we toch dat we lang niet iedereen kennen. Om dat te bereiken 
zou het goed zijn als we vaker met elkaar in gesprek kunnen komen. Daarom willen we ontmoetingen 

en contactmomenten met elkaar stimuleren. Meer ontmoetingen openen de weg voor meer om te zien 

naar elkaar.  
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4.3 Omzien naar buiten -  
Christen zijn in je eigen wijk en omgeving in Woord(en) en daden 

 
4.3.1 Inleiding 
 

Wij willen ons gaan richten op het missionair zijn op de plaats waar God elk gemeentelid heeft gezet. 

In de eigen wijk en omgeving. De eerste gemeente uit Handelingen 2 toont ons op welke wijze dit vorm 
kan worden gegeven. 

 
 

4.3.2 Doelstelling 
 

We willen dat alle gemeenteleden leren ontdekken hoe je de ander tot zegen kan zijn. Jong en oud. 

Binnen de gemeente en ook daarbuiten. Ook in de eigen omgeving waar mensen Jezus Christus nog 
niet kennen. Dit kan door het inzetten van Gods woord, het gebed en het delen van het evangelie in 

woorden en daden. 
 

 

4.3.3 Taken  
 

Wij willen door middel van de prediking en op andere manieren aandacht geven aan de missionaire 
roeping van alle gemeenteleden. 

 

 
4.3.4 Beleidsvoornemens 
 
Hierbij benoemen we drie kernwoorden: 

1. Trouw blijven aan wat God ons leert én getuigen van Gods werk en wonderen in het leven van 
mensen. Door: 

• (Dagelijks) volharden in de leer, trouw zijn.  

• (Leren) getuigen van Gods wonderen en van Gods werk in het leven van mensen. 

o Aandacht hiervoor in de kerkdienst, in de nieuwsbrief, in kringen. 

• Toerusting in de zondagse diensten door de predikant. 

o Hoe bent u/ben jij christen in je omgeving? 

 

2. Het gebed 

Het gebed neemt in het leven van een Christen een belangrijke plaats in. We geloven in de kracht 
van het gebed, zoals in Jakobus 5 geschreven staat. Het gebed kan wonderen tot stand brengen 

en levens van mensen veranderen.  
 
3. Delen 

(Missionair) Christen zijn beperkt zich niet tot jezelf, maar werkt ook uit naar je omgeving en 
wordt zichtbaar in je Woord(en)en daden. 

 
Mogelijk kan het Focustraject van de IZB hierbij behulpzaam zijn. Dit zijn we aan het onderzoeken. 

 

 
Opmerking: 
We moeten de bestaande activiteiten hierbij niet uit het oog verliezen. Bijvoorbeeld het ontbijt op de 
Westpolder. Waar mogelijk zoeken we daarbij de verbinding met organisaties, die éénzelfde doel 

nastreven. 
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4.4 Omzien naar jezelf – Persoonlijke toerusting 
 
4.4.1 Inleiding 
 
Het leven als christen is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. Daarom is het nodig om gevoed en 

gevormd te worden. Te leren om de juiste keuzes te maken en als christen herkenbaar te zijn. Om 
samen te zoeken naar de manier waarop je het volgen van Jezus Christus vorm kan geven in het leven 

van alledag. 

Persoonlijke toerusting bestaat uit twee pijlers: Leren wie de HEERE God is en van daaruit ontdekken 
wat dat betekent voor het christelijke leven. Ons leven mag zo antwoord geven op wie God is! 

 
 

4.4.2 Doelstelling 
 
Vanuit het christelijk geloof antwoord geven op de geest van de tijd. Bijvoorbeeld de Bijbelse visie op 

de hedendaagse ethische vragen. Of leren hoe je een christelijk huwelijk vormgeeft, hoe je de kinderen 
van jezelf of de gemeente leert om de HEERE te dienen, hoe je kunt bidden, hoe je Bijbelstudie kunt 

doen, hoe je in gesprek kunt gaan met je ongelovige of zoekende buren, etc. 
 

 

4.4.3 Taken 
 

Toerusting vindt al op verschillende manieren plaats. Door de prediking, bij catechese, bij clubs, bij 
verenigingen, bij Bijbelkringen en bij het jaarthema.  

We vinden het belangrijk dat gemeenteleden ook gericht worden toegerust als het gaat over 

bijvoorbeeld huwelijk, gezin, geloofsopvoeding, ethische thema’s, sacramenten, gebed, tijdgeest, 
geestelijke strijd en andere relevante thema’s.  

Als het gaat om de toerusting van de gemeente is er de laatste jaren geen vaste structuur.  
 

 

4.4.4 Beleidsvoornemens 
 

Wij willen gaan nadenken over het thema ‘persoonlijke toerusting’. Daarbij kunnen de volgende vragen 
leidend zijn:  

1. Wat willen we de gemeente meegeven? Op welke punten willen we haar graag toerusten?  
2. Op welke manier kan daar invulling aan worden gegeven, passend bij deze tijd?  

3. Wie is daarvoor verantwoordelijk en wie kan dat uitdenken en organiseren?  

 
Wij streven naar een vaste structuur waarbinnen toerusting doorlopend een plaats krijgt. Het kan per 

doelgroep verschillen welke leervragen er zijn en welke vorm van leren passend is. Daarbij is het van 
belang om te weten welke vragen er leven in de gemeente. Het huisbezoek kan daar een mooie rol in 

vervullen. 

Daarnaast moet er een groep komen die zich voor langere tijd in dit thema wil vastbijten. De groep 
bestaat uit leden van de kerkenraad (bezien vanuit hun roeping om geestelijk leiding te geven), een 

aantal gemeenteleden en eventueel aangevuld met of regelmatig geïnspireerd door predikant en/of 
kerkelijk werker en omgekeerd. 

 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van wijkkerkenraad West op 12 januari 2022. 
 

 

Voorzitter,     Scriba, 
H. van Wijngaarden    J. Theunisse 


