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I. Plaatselijke regeling Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)
A. Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente
Wijk (bij Heusden) op 25 juni 2015.
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B. De identiteit van de Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)
1. Convenant Classis Alblasserdam
De kerkenraad heeft met het oog op de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland per 1
mei 2004 het zogenaamde Convenant van Alblasserdam ondertekend. De tekst van dit
Convenant is hieronder integraal weergegeven. Het geeft een goed beeld van hoe we als
Hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland willen staan.
Onze Hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Hervormde Kerk. Dat
houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan
een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de
christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God,
gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van
de Heilige Doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar
en de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in
de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht
zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie
Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van
meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan
verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar
aangesproken willen en mogen worden:
 Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te
houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de
sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.
 Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet
zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen
wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
 Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus
Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine
kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
 Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van
Jezus Christus, dat Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de
gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen
die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden,
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zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de
heilige sacramenten misbruiken of verachten.
 Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel
ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te
worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
 Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op
bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
 Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de
heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven
vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van
Jezus Christus.
Het is ons verlangen dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig
Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan
door verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons
vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade
Gods.
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C. Plaatselijke Regeling
1. De samenstelling van de kerkenraad
1.1 Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Ambt
Predikant
Ouderling
Ouderling-kerkrentmeester
Diaken
Totaal

Aantal
1
3
3
3
10

1.2 Vaste adviseurs
Als adviseurs kunnen aan de kerkenraadsvergadering deelnemen de kerkelijk werkers die in
een bediening zijn gesteld.
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2. De verkiezingen van ambtsdragers
2.1 Stemrecht
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Gastleden hebben geen stemrecht.
2.2 Regels voor het stemmen
De stemming geschiedt schriftelijk, in een gesloten vergadering. Indien er meer kandidaten
zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste
stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben
behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen
van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de
twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt
herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
2.3 Stemmen bij volmacht
Er kan niet bij volmacht worden gestemd.
2.4 Moment van verkiezingen
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in de regel plaats in november. De
uitnodiging tot het doen van aanbevelingen (Ord. 3-6-3) wordt tenminste vier weken voordat
de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt
tenminste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan.
2.5 Verkiezingsvergadering
Ouderlingen en diakenen
stemgerechtigde leden.

worden

gekozen

tijdens

een

gesloten

vergadering

van

2.6 Verkiezing van predikanten
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraad.
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3. De werkwijze van de kerkenraad
3.1 Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar.
3.2 Termijnen
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste vijf dagen van tevoren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen
komen (de agenda) en de notulen van de vorige vergadering.
3.3 Verslag
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld en door de preses en scriba ondertekend.
3.4 Moderamen van de kerkenraad
3.4.1 Verkiezing moderamen
De in Ord. 4-8-2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste
vergadering van het kalenderjaar.
3.4.2 Plaatsvervangers moderamen
In de vergadering genoemd in art. 3-4-1 worden de plaatsvervangers van de preses en de
scriba aangewezen.
3.4.3 Samenstelling moderamen
De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit een preses, een
scriba en een assessor . In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling,
een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting.
3.4.4 Taakomschrijving van het moderamen
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de
bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad
waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad
het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel
gedogen.
3.5 Het horen en kennen van de gemeente
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een
bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de
(betreffende) leden van de gemeente. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in het kerkblad,
dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen,
die aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad
kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.
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3.6 Toegang tot de kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder
tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.
3.7 Archief
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, het lopend archief van het college
van kerkrentmeesters bij de secretaris van kerkrentmeesters en het lopend archief van het
college van diakenen bij de secretaris van het college van diakenen. De overige archieven van
de kerkenraad berusten bij het streekarchief in Heusden.
3.8 Commissies
De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden
ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in
verantwoording aan de kerkenraad.
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4. Besluitvorming
Besluitvorming vindt plaats conform Ord. 4-5:
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo
mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar dan wordt
besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet
meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer,
dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan
er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de
aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt
voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer,
dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten
worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die
de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures
dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een
meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die
de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken
de stemmen weer, dan beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal
leden van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering
het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend
voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee
weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
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5. De eredienst
5.1 Regeling van de erediensten en samenkomsten
De erediensten worden gehouden in de Hervormde kerk, Grote Kerkstraat 26 te Wijk en
Aalburg. Op zondag zijn de diensten om 9.30 en 18.30 uur. Op Goede Vrijdag en
Oudejaarsavond zijn de diensten om 19.30 uur en op nieuwjaarsmorgen, tweede feestdagen
en Hemelvaartsdag om 9.30 uur. Op bid- en dankdagen worden de diensten gehouden om
14.00 en 19.30 uur.
5.2 Het beantwoorden van de vragen bij de bediening van de Heilige Doop
Bij de bediening van de doop aan de kinderen kunnen zowel belijdende leden als doopleden
de doopvragen beantwoorden.
5.3 Toegang tot het Heilig Avondmaal
Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten.
5.4 Levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen of meer personen, anders dan een huwelijk van man
en vrouw, kunnen niet voor Gods aangezicht worden gezegend, ingezegend of bevestigd.
5.5 Huwelijksdienst
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren in te dienen bij de
kerkenraad. Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn. Na
ontvangst van het verzoek voert de predikant een gesprek met betrokkenen. Tenminste twee
weken voorafgaande aan de kerkdienst waarin het huwelijk wordt gezegend, wordt dit
bekendgemaakt in het kerkblad.
Namens de kerkenraad wordt aan het bruidspaar de trouwbijbel overhandigd in de Herziene
Statenvertaling (of desgewenst de Statenvertaling) door de ouderling van dienst. In
huwelijksdiensten gaat als regel de plaatselijke predikant of diens plaatsvervanger voor. Alleen
in bijzondere omstandigheden kan hier na bespreking in de kerkenraad van afgeweken worden.
Huwelijksdiensten zijn erediensten en derhalve zijn alle bepalingen van het houden van een
eredienst van toepassing.
5.6 Liturgie
 In de morgendiensten wordt de wet des HEEREN voorgelezen. In de avonddiensten wordt
het christelijk geloof beleden, gebruik makend van één van de belijdenisgeschriften.
 De avonddiensten zijn leerdiensten waarin bij voorkeur één van de drie Formulieren van
Enigheid wordt behandeld.
 De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt, is de Herziene Statenvertaling.
 Tijdens de diensten wordt niet-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de
berijming van 1773 en de zogenaamde enige gezangen.
 Voorafgaand aan de morgendienst op eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag
worden een drietal geestelijke liederen gezongen. De keuze van de liederen is de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
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 Er wordt gebruik gemaakt van de klassieke formulieren.
 De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerktelefoon en opgenomen op geluidsdragers.
5.7 Sacramenten
5.7.1 De Heilige Doop
De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst (op zondag) in het midden van
de gemeente. De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen. De
doopbediening vindt plaats voor de preek. De gedoopte kinderen blijven tijdens het dankgebed
direct na de doopbediening in de kerk.
Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopzitting plaats, waar de ouders onderwezen worden
in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier.
5.7.2 Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit
geschiedt vier maal per jaar, zo mogelijk op de eerste zondag in de maanden maart, juni,
september en december. De avonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van
dankzegging op de viering van het Heilig Avondmaal.
De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in de
morgendienst, voorbereiding gehouden op het sacrament. In de voorbereidingsweek wordt een
bijeenkomst belegd ter bezinning op het Heilig Avondmaal.
Tevens wordt in de voorbereidingsweek censura morum gehouden.
Gasten die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, worden geacht zich
voorafgaand aan de viering in verbinding te stellen met de kerkenraad. Tijdens de
avondmaalsdienst worden zij mede genodigd.
5.8 Rouwsamenkomsten
 Op verzoek van de familie zal er een rouwsamenkomst gehouden worden, voorafgaand aan
de begrafenis.
 Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het woord, is de kerkenraad
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze diensten.
 In rouwsamenkomsten gaat als regel de plaatselijke predikant of diens plaatsvervanger voor.
Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier na bespreking in de kerkenraad van afgeweken
worden. Bij de begrafenis is behalve de predikant, indien mogelijk, ook een kerkenraadslid
aanwezig.
 Indien de betreffende nabestaanden dit niet afwijzen, wordt de rouwdienst uitgezonden via
de kerktelefoon.
 Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van
nabestaanden op zich. Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoleance
door een afvaardiging van de kerkenraad met Schriftlezing en gebed afgesloten.
 De namen van overleden gemeenteleden worden in de oudejaarsdienst voorgelezen.
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 Er zal geen medewerking worden verleend aan een rouwsamenkomst op het crematorium.
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6. Vermogensrechtelijke aangelegenheden
6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
 Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden.
 Het college van kerkrentmeesters kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een
penningmeester, dit voor de duur van één jaar.
 Van de drie kerkrentmeesters zijn er drie ouderling.
 Het college van kerkrentmeesters wijst de penningmeester aan als administrerend
kerkrentmeester, die belast wordt met de aansturing van de boekhouding van het college,
welke uitbesteed kan worden aan een externe organisatie.
 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een
maximaal bedrag van € 1.000,- per betaling, met uitzondering van de reeds door het
college geaccordeerde offertes en bestaande contracten.
 Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de plaatsvervangers
van de voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
 Het college van diakenen bestaat uit drie leden.
 Het college van diakenen kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een
penningmeester, dit voor de duur van één jaar.
 De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding van het college.
 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van € 1.000,- per betaling, met uitzondering van de betaling van collectegelden en
contracten met externe partijen.
 Tijdens de eerste vergadering van het college in het nieuwe kalenderjaar wijst het college
de plaatsvervangers van de voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
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7. Tenslotte
In het voorgaande heeft de kerkenraad een beeld geschetst van de wijze waarop het
gemeenteleven is opgezet.
De kerkenraad spreekt de wens uit dat we gemeente mogen zijn zoals verwoord in Efeze 4:
15 en 16: Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden
groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam
samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig
de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van
zichzelf in de liefde.
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D. Ondertekening
Aldus te Wijk en Aalburg vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 25 juni 2015.
ds. M.A. Kuijt
preses

A. Stam
scriba
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II. Beleidsplan Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)
Preambule
I. De orde van de kerk
Hoewel menselijke regels op zich hun nut hebben, geloven wij dat we ons in het leiding geven
aan de gemeente moeten laten leiden door wat Christus ons gebiedt. Daarom verwerpen wij
menselijke wetten en voorschriften die dwang uitoefenen over de gewetens van mensen. We
dienen de eenheid te zoeken door God te gehoorzamen. Dan kan het gebeuren dat iemand
die hiervan afwijkt gestraft wordt door tuchtmaatregelen. (Artikel 32 NGB, een eigentijdse
weergave; dr. W. Verboom)
II. De Heilige schrift
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven. De gemeente weet zich
gebonden aan de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de
Geloofsbelijdenis van Athanasius en de drie Formulieren van Enigheid. Zij zal in leer en leven
alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.
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Inleiding
Ord. 4-8-5 van de kerkorde schrijft voor dat elke gemeente telkens voor een periode van een
aantal jaren een beleidsplan opstelt. Dit document bevat de beleidsvoornemens van de
Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) voor de periode 2015 t/m 2019. Naast dit document
bestaat de plaatselijke regeling. In de plaatselijke regeling zijn zaken als de grondslag, het
belijden en functioneren van het gemeenteleven vastgelegd. In de plaatselijke regeling wordt
de feitelijke gang van zaken van het gemeenteleven verwoord. In dit document komen die
zaken aan de orde waarop de kerkenraad zich de komende jaren specifiek wil richten.
De kerkenraad heeft het beleidsplan opnieuw bewust kort gehouden. Hiermee wordt de
leesbaarheid bevorderd en dient het voor zowel gemeente als kerkenraad als een besturend
document. De kerkenraad zal jaarlijks nagaan of de genoemde beleidsterreinen inderdaad
voldoende aandacht krijgen en daar waar nodig bijsturen.
Per onderwerp dat in dit beleidsplan behandeld wordt, wordt (indien van toepassing) tevens
het vorige beleidsplan geëvalueerd.
Dit beleidsplan behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:
1. Eredienst en toerusting
2. Pastoraat en huisbezoeken
3. Getuigend dienen
4. Organiseren en communiceren
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1. Eredienst en toerusting
Beleidslijn 1 – jaarthema’s
Het beleidsplan 2010 - 2014 beschrijft het voornemen van de kerkenraad om jaarlijks een
thema te kiezen en rond dat thema één of meerdere bezinningsmomenten te organiseren. Om
verschillende redenen is hier de afgelopen jaren slechts beperkt invulling aan gegeven. Voor
de beleidsperiode 2015 - 2019 is de kerkenraad voornemens jaarlijks een thema te kiezen en
dit op enigerlei wijze een plaats te geven in de prediking, kringwerk, catechese en jeugdwerk.
De gemeente zal van tijd tot gevraagd worden ideeën te opperen voor mogelijke jaarthema’s.
Beleidslijn 2 – betrokkenheid gemeenteleden
In de periode december 2010 t/m april 2012 is de betrokkenheid van gemeenteleden bij de
verschillende activiteiten in de gemeente geïnventariseerd. Daarnaast is gevraagd naar
suggesties om de betrokkenheid bij de verschillende activiteiten te vergroten. Ook is gevraagd
naar hoe het gemeente zijn wordt ervaren. Hierop is uiteenlopend gereageerd. Naar
aanleiding van de ingevulde enquêteformulieren zijn verschillende suggesties opgepakt en
hebben intussen een plaats gekregen in het gemeenteleven. Voorbeelden hiervan zijn: het
koffiedrinken na afloop van de eredienst, de totstandkoming van een gebedskring en het
noemen van de namen van overleden gemeenteleden tijdens de dienst op oudejaarsavond.
De kerkenraad is voornemens zich voortdurend te blijven bezinnen op de kerkelijke
betrokkenheid van jongere en oudere gemeenteleden en het creëren van saamhorigheid,
onder andere over de invulling van de Bijbelgesprekskring voor jong volwassenen. Bij alle
activiteiten die georganiseerd worden streeft de kerkenraad naar verdieping door middel van
bijvoorbeeld Bijbelstudie.
Beleidslijn 3 – bezinning rondom visie op het jeugdwerk
In de achterliggende beleidsperiode heeft de kerkenraad een visiedocument opgesteld met
betrekking tot het jeugdwerk. Hierin is verwoord welke plaats jongeren in de gemeente
innemen, welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft richting jongeren en met welk doel
toerusting plaatsvindt. Daarnaast gaat het document in op de rol van de leidinggevenden en
op welke wijze evaluatie van het jeugdwerk kan plaatsvinden. Het visiedocument bevat
handvatten voor evaluatie van de verschillende vormen van jeugdwerk, zowel wat betreft de
inhoud als wat betreft de vorm. Het visiedocument is tot stand gekomen na overleg met de
jeugdraad en is vastgesteld door de kerkenraad. In de beleidsperiode 2015 - 2019 wil de
kerkenraad zich richten op het invulling geven aan wat in het visiedocument is verwoord.
Beleidslijn 4 – liturgische formulieren
Tijdens de erediensten wordt sinds januari 2012 gebruik gemaakt van de Herziene
Statenvertaling (HSV). Voor wat betreft de formulieren wordt gebruik gemaakt van de
klassieke liturgische formulieren. In de beleidsperiode 2015 - 2019 is de kerkenraad
voornemens om de hertaling van genoemde formulieren in te voeren.
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2. Pastoraat en huisbezoeken
Beleidslijn 5 – pastorale zorg en huisbezoeken
De herderlijke zorg voor de gemeente berust voor een belangrijk deel bij de predikant en de
pastoraal medewerker. De pastoraal medewerker is vooral gericht op het ouderenpastoraat.
Het pastoraat rondom onder andere ziekte, huwelijk, jubilea en in crisissituaties ligt
hoofdzakelijk bij de predikant. Daarnaast leggen de kerkenraadsleden huisbezoeken af. Het
streven is dat alle kerkelijk meelevende gezinnen één keer per twee jaar worden bezocht.
Gezinnen die wel ingeschreven staan maar niet kerkelijk betrokken zijn, worden bezocht door
de evangelisatiecommissie (EC-1 leden). De kerkenraad wil de huidige invulling van de
pastorale zorg en de daarbij behorende taakverdeling tussen predikant, pastoraal medewerker
en kerkenraadsleden voor de komende beleidsperiode continueren.
Beleidslijn 6 – vertrouwenspersonen
De zorg voor elkaar in de gemeente krijgt ook inhoud door de inzet van een aantal
vertrouwenspersonen. Op dit moment zijn er vier vrouwelijke vertrouwenspersonen die
gedurende een kortere of langere periode in voorkomende gevallen extra pastorale zorg
kunnen bieden. In de achterliggende beleidsperiode is de vraag aan de orde geweest of het
wenselijk is een mannelijke persoon aan het team van vertrouwenspersonen toe te voegen.
Gelet op de beschikbaarheid van predikant en pastoraal medewerker is besloten dit niet te
doen. Voor de beleidsperiode 2015 - 2019 beziet de kerkenraad of het mogelijk is pastorale,
psychologische en praktische hulp meer integraal te organiseren.
Beleidslijn 7 – evangelisatiecommissie
De kerkenraad heeft in 2013 een visiedocument met betrekking tot het evangelisatiewerk
opgesteld. Hierin is verwoord dat evangelisatiewerk roeping is van iedere christen. De
evangelisatiecommissie (EC) heeft vooral een stimulerende en coördinerende functie. De
belangrijkste taken van de EC zijn het bezoeken van de EC-1 leden, het verspreiden van
evangelisatielectuur en het organiseren van activiteiten met een evangelisatorisch karakter.
Laatstgenoemde taak is met name gericht op het missionair gemeentezijn voor de hele
gemeenschap van Wijk en Aalburg. Voor de beleidsperiode 2015 - 2019 is de continuïteit van
de EC een belangrijk aandachtspunt van de kerkenraad. Daarnaast wil de kerkenraad het
huidige nauwe contact met de evangelisatiecommissie vasthouden.
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3. Getuigend dienen
Beleidslijn 8 – gemeenteproject
In de achterliggende beleidsperiode heeft een projectgroep, bestaande uit een aantal actieve
jongere gemeenteleden, gemeenteprojecten georganiseerd met een diaconaal karakter. Er zijn
acties gevoerd voor vervolgde christenen in Syrië (in samenwerking met Open Doors) en er
zijn acties geweest voor noodlijdende naasten in Myanmar/Birma (in samenwerking met
Luisterend Dienen). De kerkenraad wil de projectgroep stimuleren ook in de beleidsperiode
2015 - 2019 projecten te organiseren voor externe en interne doelen. Naast het bieden van
hulp aan de naasten, hebben de gemeenteprojecten ook een samenbindend karakter.
Beleidslijn 9 – WMO en participatiewet
Vanaf 2015 is niet langer de landelijke overheid verantwoordelijk voor bepaalde taken maar de
plaatselijke gemeente. Dit geldt voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig
zieken en ouderen. Daarnaast wordt per 1 januari de nieuwe participatiewet ingevoerd.
Hiermee wil de overheid bereiken dat mensen die nu nog recht hebben op allerlei uitkeringen
en regelingen weer aan het arbeidsproces gaan deelnemen. De diaconie wil in de
beleidsperiode 2015 - 2019 in contact blijven met de gemeente Aalburg en in voorkomende
gevallen samenwerken. De impact van de veranderingen in de zorg zal groot zijn. Wat de
kerken en overheden elkaar hier in hebben te bieden, zal de praktijk uit moeten wijzen. De
samenwerking met de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) wil de diaconie continueren.
Beleidslijn 10 – diaconale projecten / onroerende goederen diaconie
In de achterliggende jaren heeft de diaconie bezittingen in de vorm van onroerend goed
verkocht. De vrijgekomen financiële middelen zijn aangewend voor de financiering van
diaconale projecten van de PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland). Wanneer in de
beleidsperiode 2015 - 2019 de mogelijkheden om onroerend goed te verkopen zich opnieuw
aandienen, zal hier invulling aan worden gegeven. De financiële middelen die vrij komen
zullen opnieuw ingezet worden voor het financieren van diaconale projecten.
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4. Organiseren en communiceren
Beleidslijn 11 – gemeenteavonden
Jaarlijks wordt in september of oktober een gemeenteavond georganiseerd. Op deze avond
staan allerlei zaken centraal die de kerkelijke gemeente aangaan. Ook de voortgang van de
invulling van het beleidsplan is een onderwerp op de gemeenteavonden. In de beleidsperiode
2015 – 2019 wil de kerkenraad tijdens deze avonden meer dan tot nu toe specifieke facetten
van het gemeenteleven belichten, bijvoorbeeld het jeugdwerk, het werk van de projectgroep,
de evangelisatiecommissie, etcetera. De hierbij betrokken gemeenteleden zal gevraagd
worden hierin een actieve rol te hebben.
Beleidslijn 12 – protocollen
Ter regulering van een groot aantal praktische zaken binnen, bestaan er verschillende
protocollen. In de komende beleidsperiode zal de kerkenraad de bestaande protocollen
evalueren en waar nodig aanpassen dan wel aanvullen.
Beleidslijn 13 – website
In 2014 is de website vernieuwd. Naast algemene informatie over Hervormd Wijk, bevat de
website informatie met betrekking tot actuele kerkelijke activiteiten. Daarnaast kan via de
website kennis worden genomen van de berichten zoals deze in kerkblad Voetius staan
vermeld en kunnen de zondagse diensten via de website (achteraf) worden beluisterd. De
kerkenraad streeft ernaar de informatie op de website actueel te houden.
Beleidslijn 14 – financieel meerjarenplan
Uitgangspunt voor het college van kerkrentmeesters is een sluitende begroting. Op basis van
het financieel meerjarenplan worden in de beleidsperiode 2015 – 2019 geen structurele
tekorten verwacht. De verwachting is dat eenmalige projecten, met name onderhoud aan de
kerkelijke gebouwen, niet uit de reguliere inkomsten betaald kunnen worden. Het college zal
hiervoor op zoek gaan naar aanvullende financiering, zowel binnen de gemeente als bij derden
(subsidies).
Beleidslijn 15 – onderhoud gebouwen
In de beleidsperiode 2010 – 2014 is een aantal verbeteringen aan de kerkelijke gebouwen
gerealiseerd. Gebouw Rehoboth is gerenoveerd en ook is een gedeelte van het dak van de
kerk vernieuwd. Naast het reguliere onderhoud, staan voor de beleidsperiode 2015 – 2019 de
volgende activiteiten gepland:
 Kerk: binnen- en buitenschilderwerk / herstel kozijnen / herstel metselwerk / inspectie en
reparatie kapconstructie / vervangen kussens.
 Rehoboth: realisatie ‘jeugdhonk’.
 Pastorie: buitenschilderwerk.
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Tenslotte
De kerkenraad spreekt de wens uit dat het bovenstaand beleid tot eer van God en tot opbouw
van Zijn gemeente mag dienen.
Wijk en Aalburg, 25 juni 2015
ds. M.A. Kuijt
preses

A. Stam
scriba
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