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1. Inleiding
De kerkenraad heeft een beleidsplan opgesteld om te kunnen voldoen aan de bepaling van de
kerkorde in ord. 1, art. 3a. Hierin wordt het volgende gesteld: ‘De (centrale) kerkenraad stelt, na
overleg met het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters en nadat de
organen van bijstand en in een centrale gemeente de wijkkerkenraden over het ontwerpbeleidsplan zijn gehoord, voor vijf jaren een beleidsplan vast’.
Van wezenlijk belang is dat we ons werk voortdurend bezien in het licht van de Heilige Schrift,
zoals die ons van God is gegeven. De Bijbel dient ons uiteindelijke richtsnoer te zijn. In het
beleidsplan wordt aangegeven hoe het werk in de gemeente dient plaats te vinden. Bezinning
op de verschillende facetten van het gemeentewerk is een goed en zinvol gebeuren. Het is
onze wens dat dit beleidsplan daar een positieve bijdrage aan mag leveren. Opdat de Koning
der kerk de eer zal ontvangen die Hem toekomt!
2. Plaats van de kerkelijke gemeente
2.1 Uitgangspunt
Het Woord van God is ons uitgangspunt, want daarin maakt de Heere God Zijn wil bekend aan
de mens. Hierbij openbaart God in Zijn Woord dat Hij het heil ons wil schenken tot ons behoud.
Dat wordt ten volle duidelijk in de komst van Jezus Christus de Heiland, Die door kruis en
opstanding zondige mensen met God verzoent. De bediening van Woord en sacramenten
vormen dan ook het hart van het gemeente-zijn. Hierbij weten we ons ook gebonden aan de
belijdenis van onze kerk: De drie oecumenische en de drie reformatorische
belijdenisgeschriften.
De gemeente is deel van het lichaam van Christus op aarde, waarvan Hij het hoofd is in de
hemel.
De gemeente mag delen in het verbond van God, waarvan de Heilige Doop het teken en zegel
is. Van daaruit wordt ook iedereen opgeroepen de Heere Jezus Christus te volgen in de weg
van geloof en bekering. Zo dient een ieder zijn of haar roeping en zending in gemeente en
wereld ernstig te nemen.
2.2 Ligging van de gemeente
We oriënteren ons op de Gereformeerde Bond in de Protestante kerk in Nederland en haar
organisaties.
2.3 Plaatselijke situatie
Het dorpje Meeuwen is één van de zeven kerkdorpen van de gemeente Aalburg. Het dorp zelf
heeft slechts zo’n 850 inwoners. Ondanks het geringe aantal inwoners treffen wij er toch een
drietal kerkgenootschappen aan. Naast de Hervormde Gemeente is er een Gereformeerde
Kerk (Synodaal) en een Gereformeerde Gemeente.
Onze Hervormde Gemeente telt circa 250 leden. De gemeente is ingedeeld bij de
werkgemeenschap Heusden, alsook de classis Heusden. De kerkenraad bestaat uit 1
predikant, 2 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderlingen-kerkrentmeester. Daarnaast is er
eventueel een (administrerend) kerkrentmeester, die geen deel uitmaakt van de kerkenraad.
2.4 Doelstelling
De kerkenraad ziet haar taak vooral hierin dat zij mag werken aan uitbreiding en verdieping van
het geloofsleven. De gemeente is immers geroepen tot een leven naar het Woord van God, tot
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eer van de Heere en tot dienst aan de naaste. Het beleid van de kerkenraad dient er op gericht
te zijn om in prediking, pastoraat, vorming en toerusting daaraan gestalte te geven.
Onze hulp is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij spreken uit dat
wij in alle dingen volkomen afhankelijk zijn van de leiding des Heeren door Zijn Woord en
Heilige Geest. Onze plannen aangaande beleid roepen dringend om de zegen van de Heere.

3. Kerkdiensten
3.1 Uitgangspunt
Het middelpunt van het gemeenteleven wordt gevormd door de erediensten, waarin God de
gemeente samenroept. In de eredienst neemt de verkondiging van het Woord de belangrijkste
plaats in. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’
(Rom.10:17).
Deze verkondiging wordt bepaald door de bijbelse boodschap van zonde en genade, van
schuld en vergeving. Voortdurend wordt er gepredikt dat er een weg tot God is voor zondige
mensen door het bloed van Jezus Christus. Van hieruit wordt een praktisch, pastorale
toespitsing gemaakt naar het hart en het leven van de gemeenteleden. Door de verkondiging
van dit Woord wordt het geloof gewerkt en versterkt.
3.2 De erediensten
De kerkdiensten als openbare samenkomsten van de gemeente vinden twee maal per zondag
plaats, in een morgen- en een avonddienst. Daarnaast zijn er diensten op de christelijke
feestdagen alsook tijdens de jaarwisseling. Eveneens wordt er jaarlijks een bid- en dankstond
gehouden voor gewas en arbeid.
Wanneer de eigen predikant voorgaat, is het gebruikelijk om tijdens de avonddiensten op de
zondag zogenaamde leerdiensten te houden. In de regel wordt er dan een gedeelte
behandeld uit de Heidelbergse Catechismus.
De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerktelefoon, terwijl er eveneens de mogelijkheid
is om een CD op te vragen van de diensten.
Aan het begin van het winterseizoen wordt in een dienst speciaal aandacht geschonken aan de
start van het zogenaamde winterwerk (kringwerk, catechese, enz.).
Op bepaalde momenten wordt er een preekbespreking gehouden.
Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar worden tijdens de avonddienst de namen gelezen
van hen die het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Hiervoor is een speciale liturgie
voorhanden (zie bijlage 2).
Enkele keren per jaar wordt er na de morgendienst gezamenlijk koffie gedronken
.
3.3 De sacramenten
De Heilige Doop wordt bediend als er aanvragen zijn om kinderen te laten dopen, bij voorkeur
in de morgendienst. Voorafgaand aan deze doopdienst wordt er een doopbezoek bij de ouders
gebracht om met hen te spreken over de vragen en verantwoordelijkheden die te maken
hebben met de doop. Tevens wordt de gemeente gelegenheid geboden voor doopaangifte.
Bij de bediening van de Heilige Doop wordt gebruik gemaakt van het klassieke
doopformulier,uit de gereformeerde traditie.
Bij de bediening van de Heilige Doop wordt gebruik gemaakt van een speciale liturgie (zie
bijlage 1).
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar tijdens de morgendienst gevierd. Voorafgaand
aan de viering van dit sacrament is er een dienst van voorbereiding op de zondag voorafgaand
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aan betreffende avondmaalszondag. De tweede dienst op de avondmaalszondag staat in het
teken van dankzegging en nabetrachting.
De toegang tot het Heilig Avondmaal staat open voor de belijdende leden.
In de week van voorbereiding vindt Censura Morum plaats. Hierdoor wordt de mogelijkheid
geschapen om door gesprek met de kerkenraad eventuele belemmeringen voor het Heilig
Avondmaal bespreekbaar te maken en zo mogelijk weg te nemen.
Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt gebruik gemaakt van het klassieke
avondmaalsformulier uit de gereformeerde traditie. Het eerste deel van dit formulier wordt
gelezen tijdens de dienst van voorbereiding.
3.4 Liturgie
In de samenkomsten valt de nadruk op de bediening van het Woord; daarom heeft de liturgie
een eenvoudig en sober karakter. Tijdens de erediensten wordt er gezongen uit de
Psalmberijming van 1773 en uit de Enige Gezangen achter de Psalmen. De psalmen worden
ritmisch gezongen.
Op de bijzondere feestdagen, Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag, worden
er voor de aanvang van de morgendienst een aantal liederen gezongen die betrekking hebben
op het betreffende heilsfeit. In de morgendienst van Eerste Kerstdag wordt het ‘Ere zij God’ als
slotzang gezongen vóór de zegen.
Op de eerste zondag na 27 april worden na de morgendienst de coupletten 1 en 6 van het
Wilhelmus gezongen.
Op de eerste zondag na 31 oktober worden na de morgendienst enkele coupletten van Gez.
96 gezongen (“Een vaste Burcht…”)
De psalmen, die tijdens de voorzang gezongen zijn, staan (in overwegende mate) op het
rooster van te-leren-psalmen van de plaatselijke basisschool.
Slotzang wordt staande gezongen.
In de gebeden is er aandacht voor lof- en dankzegging, maar worden ook de noden van de
gemeente, kerk en wereld voor de Heere neergelegd.
Tijdens de Schriftlezingen wordt er gebruik gemaakt van de (herziene) Statenvertaling. In de
morgendienst worden in de regel de Tien Geboden gelezen, bij voorkeur met de hoofdsom die
de Heere Jezus heeft gegeven. In de avonddienst is het gebruikelijk dat het geloof wordt
beleden met één van de geloofsbelijdenissen die door onze kerk zijn aanvaard.
Huwelijksdiensten
Huwelijksdiensten worden in de regel geleid door de eigen predikant. Op verzoek kan hiervan
worden afgeweken wanneer het bruidspaar een predikant binnen de eigen familiekring heeft.
Het kerkgebouw wordt niet beschikbaar gesteld voor huwelijksdiensten die niet onder
verantwoordelijkheid van de eigen kerkenraad vallen.
Ruim vóór de huwelijksdienst vinden er één of meerdere gesprekken plaats tussen predikant
en aanstaand bruidspaar, waarbij de inhoudelijke aspecten van het huwelijk worden belicht.
Eveneens zal er aandacht zijn voor de praktische invulling van de dienst.
Bij de bevestiging van het huwelijk wordt gebruik gemaakt van het klassieke huwelijksformulier
uit de gereformeerde traditie.,
In onze gemeente wordt tijdens de erediensten gezongen uit de Psalmberijming van 1773 en
uit de Enige Gezangen achter de Psalmen. Tijdens huwelijksdiensten is het op verzoek van het
bruidspaar mogelijk hiervan af te wijken. Dit alles dient te geschieden in goed overleg met de
predikant die de dienst zal leiden.
Tijdens de dienst wordt aan het bruidspaar een huwelijksbijbel aangeboden door de ouderling
van dienst.
Zodra de dienst is aangevangen worden er geen foto’s of filmopnamen meer in de kerk
gemaakt.
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Wanneer een huwelijk wordt aangevraagd terwijl men vooraf samenwoont, zal de kerkenraad
niet zonder meer op dit verzoek kunnen ingaan. Ongehuwd samen wonen wordt afgewezen als
in strijd zijnde met de Schrift. De kerkenraad heeft bij dezen haar verantwoordelijkheid naar het
geheel van de gemeente. Wel zal zoveel mogelijk worden getracht de aanvragers van de
kerkelijke huwelijksbevestiging te overtuigen van hun zondige handelwijze. Wanneer zij tot dat
inzicht komen en besluiten om hun alternatieve samenlevingsvorm te beëindigen, zal de
kerkenraad alsnog kunnen overgaan tot kerkelijke bevestiging van het huwelijk.
Rouwdiensten
Voorafgaand aan een begrafenis is het gebruikelijk dat er in de kerk een rouwdienst wordt
gehouden. Deze dienst wordt geleid door de eigen predikant of eventueel zijn vervanger.
Tijdens de dienst is er een ouderling aanwezig die ook het consistoriegebed uitspreekt.
Wat betreft de liturgie kunnen de diensten van elkaar verschillen, al naar gelang het verzoek
van betreffende familie. Wanneer er gezongen wordt, zal er gebruik gemaakt worden van de
Psalmberijming 1773 en de Enige gezangen achter de Psalmen. Op verzoek kan hiervan
worden afgeweken.
De kerkenraad wijst crematie op grond van de Schrift af. Zij gaat niet mee naar het
crematorium. Het is ook niet mogelijk dat er voorafgaande aan de crematie een rouwdienst in
de kerk wordt gehouden.
3.7 Bijzondere bijeenkomsten
Er wordt gestreefd om rond één van de kerkelijke feestdagen voor de gemeente een
zangdienst te organiseren.
Met kerst viert de zondagsschool met de kinderen het kerstfeest. De organisatie hiervan is in
handen van de leiding van de zondagsschool.
Jaarlijks sluiten de jeugdclubs en zondagsschool het winterseizoen af in een speciale
bijeenkomst. De organisatie en leiding hiervan is in handen van de leiding van de clubs en
zondagsschool.
3.8 Uitgangspunten
Omdat de verkondiging van het Woord een prioriteit is, dienen we er voor te zorgen dat de
voorbereiding zowel voor predikant als gemeente niet in het gedrang komt. We hechten eraan
dat zowel jongeren als ouderen in de taal van onze tijd worden aangesproken.
Het kerkbezoek heeft voortdurend de aandacht van de kerkenraad. In prediking en pastoraat
zal steeds weer het belang van het bijwonen van de diensten benadrukt moeten worden.
3.9 Voornemen
De kerkenraad heeft het voornemen om een standpunt te formuleren aangaande doopaangifte
voor kinderen uit alternatieve samenlevingsvormen.
4. Pastoraat
4.1 Uitgangspunt
De kerkenraad ziet het als haar taak om geestelijke steun te verlenen aan de leden van de
gemeente, daar waar het nodig is. Terwijl de prediking gericht is op de gehele gemeente, kan
pastoraat gezien worden als de herderlijke zorg voor de afzonderlijke leden van het lichaam
van Christus.
Pastoraat wordt ten uitvoer gebracht vanwege de bijbelse opdracht, zoals wij die o.a. verwoord
vinden in 1 Petr.5:2,3: ‘Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet
uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; noch als
heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde
geworden zijnde.
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Het pastoraat is geen op zich zelf staand gebeuren, maar trekt door alle aspecten van het werk
in de gemeente heen. Pastoraat kan plaatsvinden in prediking, catechese, diaconaat en
huisbezoek.
4.2 De pastorale zorg
Het is de bedoeling dat alle gezinnen huisbezoek ontvangen van ambtsdragers. ouderlingen en
predikant (elke pastorale eenheid komt ongeveer één maal in de anderhalf jaar hiervoor in
aanmerking).
De kerkenraad streeft ernaar deze bezoeken te verrichten met twee ambtsdragers. Wanneer
dit om een of andere reden niet mogelijk is, danwel anders gewenst is met betrekking tot de
situatie, kan een huisbezoek ook gebracht worden door één persoon.
Tijdens de huisbezoeken wordt aandacht besteed aan het gemeente zijn, de doorwerking van
de prediking, het persoonlijke geloofsleven, enz. Ook praktische zaken met betrekking tot het
gemeente-zijn kunnen aan de orde komen.
Naast deze huisbezoeken worden er extra bezoeken door de predikant gebracht aan ouderen
en alleenstaanden. Oudere gemeenteleden vanaf 70 jaar ontvangen in ieder geval rond hun
verjaardag een bezoek van de predikant. Waar mogelijk en noodzakelijk worden er bij de
ouderen van de gemeente door de predikant meerdere bezoeken gebracht.
Het zal duidelijk zijn dat er eveneens pastorale bijstand wordt geboden in crisis-situaties.
Gemeenteleden in het ziekenhuis worden zo mogelijk elke week bezocht. Bij thuiskomt uit het
ziekenhuis wordt er door de diakonie gezorgd voor een fruitbakje. Verder worden bijvoorbeeld
rouwdragenden intensiever begeleid dan andere gemeenteleden.
Van de huisbezoeken worden geen verslagen worden gemaakt. De predikant houdt in ieder
geval wel de frequentie bij. Eventuele aantekeningen gaan geen deel uitmaken van het archief
van de gemeente en/of Kerkenraad; zij blijven persoonlijk eigendom en vallen onder het
ambtsgeheim. Na verloop van tijd dienen ze vernietigd te worden.
5. Vorming en toerusting
5.1 Uitgangspunt
Vorming en toerusting moet in de eerste plaats gestalte krijgen middels de prediking in de
zondagse erediensten. Daar mag de Bijbel open gaan; daar mag gebeden worden om de
Geest, opdat door het geloof de juiste luisterhouding zal ontstaan.
Van daaruit is vorming en toerusting een wezenlijk onderdeel van het gemeentewerk. Het is
van groot belang dat de omgang met God en Zijn Woord verdiept wordt, opdat er groei mag
zijn in de persoonlijke kennis van het heil.
Daarnaast is het van belang dat de leden van de gemeente hun plaats zullen innemen in
allerlei verbanden van de samenleving. We zijn immers geroepen om in onze geseculariseerde
samenleving als getuige van Christus te leven.
5.2 Toerusting in de gemeente
Het toerustingswerk vindt vooral plaats in de maanden september tot en met maart. Er is in
onze gemeente een Bijbelkring, die ongeveer één maal in de vier weken bij elkaar komt onder
leiding van de predikant. Aan de hand van Bijbelstudieboekjes wordt er aan Schriftonderzoek
gedaan door leden van de gemeente.
Daarnaast is er een Themakring, die in de regel wordt bezocht door de wat jongere leden van
de gemeente. Op deze kring wordt eveneens aan Bijbelstudie gedaan, en worden er ook wat
meer actuele thema’s met elkaar besproken. Deze kring komt ongeveer één maal in de drie
weken bijeen.,
Voor de vrouwelijke leden van de gemeente is er de mogelijkheid om lid te worden van de
vrouwenvereniging ‘Johanna’. Ook op deze vereniging wordt aan bijbelstudie gedaan, meestal
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aan de hand van ‘De Hervormde Vrouw’. Deze vereniging is verder ook aktief als het gaat om
verkopingen en het organiseren van open bijeenkomsten (o.a. rond kerst en Pasen).
Verder wordt er door gemeenteleden, we denken dan b.v. aan de leiding van de clubs, wel aan
vorming en toerusting gedaan door het bijwonen van toerustingsbijeenkomsten, o.a. belegd
door de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond..
Elk jaar worden er een gemeenteavond belegd. Er wordt naar gestreefd om deze avond te
houden in het voorjaar. Op deze avond worden zaken besproken die het belang van de
gemeente aangaan. Tevens worden er ook regelmatig sprekers uitgenodigd die een bepaald
onderwerp inleiden, waardoor een stukje bezinning tot stand komt.
6. Catechese en jeugdwerk
6.1 Uitgangspunt
De kinderen en jongeren van de gemeente behoren evenals de ouderen tot het verbond van
God: ‘En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u’ (Gen.17:7).
Daarom is het ook de opdracht van de ouders en de gemeente om de jongeren bekend te
maken met het Woord van God. Vandaaruit is het noodzakelijk om leiding en bijstand te
verlenen aan de jeugd in haar ontwikkeling, arbeidsleven en ontspanning.
6.2 Catechese
Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er tijdens het winterseizoen elke week gelegenheid om
catechisatie te volgen. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen.
De catechese wordt in de regel door de predikant gegeven.
Er wordt op de catechisatie materiaal gebruikt dat is geënt op de Heidelbergse Catechismus.
Hieruit kunnen lijnen getrokken worden naar de vragen waar jongeren mee leven en de praktijk
waar ze mee te maken krijgen. Er is elk jaar de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te
volgen, om te komen tot het doen van openbare belijdenis des geloofs.
Tijdens het seizoen wordt door de catechisanten gespaard voor een project wat in overleg met
henzelf is gekozen.
Jeugdwerk
Sinds kort is er een vorm van overleg in een jeugdraad. In deze raad hebben zitting de
predikant, een ambtsdrager, en een vertegenwoordiger uit de verschillende clubs en
zondagsschool. De jeugdraad komt tweemaal per jaar bijeen in de maanden januari en juni (zie
bijlage 4).
Voor de jongere kinderen zijn er een tweetal clubs: ‘Benjamin’ voor de kinderen uit groep 3 t/m
5, en ‘Samuël’ voor de groepen 6 t/m 8 van de basisschool. Op deze clubs wordt de kinderen
verteld uit de Bijbel, terwijl er ook ruimte is om samen spelletjes te doen of te knutselen.
Voor de jongeren vanaf 12 jaar zijn er de jeugdclubs die samen met de Hervormde Gemeente
te Dussen en Hank worden gehouden.
Verder wordt er gedurende het winterseizoen elke week zondagsschool gehouden voor de
kinderen. Ook hier is het weer de bedoeling dat aan de kinderen de boodschap van de Bijbel
wordt overgedragen.
In de laatste week van de zomervakantie wordt jaarlijks de Vakantie-Bijbel-Week gehouden
voor de kinderen van de basisschool. Ook dit werk wordt, evenals het andere jeugdwerk,
gedragen door de vele vrijwilligers.
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7.
Diaconaat
7.1
Inleiding:
Op grond van de Heilige Schrift en de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is onze
gemeente geroepen om te zien naar gemeenteleden en andere (wereld)burgers, die in zware
omstandigheden verkeren. Deze kunnen zowel geestelijk, maatschappelijk, emotioneel en/of
financieel van aard zijn.
De hulp die vanuit de Diaconie – maar ook door de gehele gemeente, krachtens het ambt aller
gelovigen – geboden moet en/of kan worden, is geestelijk en/of financieel van aard (zie het
formulier ter bevestiging van diakenen).
De diaconie streeft de bovenstaande doelen na door het bezig zijn met persoonlijke toerusting;
toerusting van anderen en het inzamelen van gelden.
De geldmiddelen kunnen worden verkregen uit:
Collectes
Rente van kapitaal
Pachtopbrengsten
Giften
Erfstellingen en legaten
Verkoop van eigendommen
7.2 Organisatie van de diaconie.
7.2.1 Verdeling functies
Er is een voorzitter, secretaris en penningmeester. De uit te voeren werkzaamheden worden
onderling verdeeld. In de regel wordt (ruim) voor een kerkenraadsvergadering ook een
diaconievergadering belegd. De behandelde zaken worden schriftelijk vastgelegd. Indien het
nodig wordt geacht, worden bepaalde zaken ter bespreking/goedkeuring aan de kerkenraad
voorgelegd. De kerkenraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de zaken die binnen
de diaconie aan de orde zijn.
Systematisch opbergen van belangrijke stukken en/of informatie.
Bijhouden van de diverse archieven.
Het verzamelen – innen van gelden
Collectes in de kerkdiensten (gewone en extra collecten)
Giften uit de gemeente (contant). Indien diakenen in de gemeente cash geld ter hand gesteld
krijgen als gift, moet aan de gever/geefster gevraagd worden, waarvoor het geld is bestemd.
Dergelijke giften worden in de Voetius vermeld.
Pachten. Organisatie en inning van pachten wordt geregeld via het Kantoor Kerkelijke
Goederen (KKG) en de administrerend diaken.
Rente van gelden. De renten van gelden wordt geregeld door de administrerend diaken.
Overige. Overige opbrengsten worden door de diaconie per geval bekeken en via de
administratie verwerkt.
7.3.
Het verdelen van gelden
De instellingen-lijst
In de loop der jaren is er een aantal instellingen geselecteerd, waaraan de diaconie (grote)
giften geeft. Instellingen staan op een lijst en er is een aparte map, waarin informatie over de
betreffende instelling is opgenomen. Zoveel mogelijk adresgegevens zijn verzameld (i.v.m.
adreswijzigingen)..
Regelmatig ontvangt de diaconie ook mailings van nog niet bij ons bekende instellingen. Deze
zullen in het vervolg worden beoordeeld overeenkomstig het (nieuwe) beleid (7.4). Indien een
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dergelijke instelling niet past binnen dit beleid, zal de diaconie daar melding van maken en de
instelling verzoeken, toezending van informatie te staken. Hetzelfde zal gebeuren met reeds bij
ons bekende instellingen, die niet binnen dit beleid vernieuwde zullen passen.
7.4.
Het giften beleid
In het najaar van 2001 heeft de diaconie op de kerkenraad voorgesteld de uitgaande gelden te
gaan beoordelen uit (bijbelse) criteria, en wel de volgende:
“Ik ben hongerig, dorstig, een vreemdeling, naakt, ziek, in de gevangenis geweest” (Mt.25)
Bijbelvertaling / Bijbelverspreiding (o.a. Mt. 28)
Israël (o.a. Ps. 122 en Rom. 9-11)
Daarnaast zal er aandacht zijn voor acute noodsituaties (rampen) en/of instellingen, maar dit
blijven incidentele gevallen.
7.5.
Aanpassen van instellingen-lijst
Uit bovenstaande valt af te leiden, dat de aandacht van de diaconie zich vooral zal richten op
aspecten van zorg voor (christen)mensen in bovengenoemde omstandigheden. Overlappingen
binnen de verschillende instellingen zullen opgezocht worden en keuzes moeten worden
gemaakt. Het streven zal zijn, een beperkt aantal instellingen over te houden. Ook zal gezocht
moeten worden naar instellingen, die zich bezighouden op gebieden, die bij de diaconie nog
niet of slecht vertegenwoordigd zijn.
Van de instellingen die overblijven, zal goede informatie opgevraagd worden, terwijl de
”afvallers” een verzoek als bovenstaand zullen ontvangen. (Zie bijlage).
Door overleg met de Zendingscommissie kan een zekere afstemming worden nagestreefd
t.a.v. giften aan zendinggerelateerde instellingen. Hierdoor kan een evenwicht worden bereikt
in de spreiding van beschikbare gelden over het totaal der instellingen.
7.6.
De begroting/rekening.
Op grond van de te verwachten inkomsten wordt een begroting voor het komende jaar
gemaakt. Hierin wordt aangegeven, welke bedragen voor welke doelen zullen worden
bestemd. Bij de begroting kan dan een lijst van instellingen/doelen gevoegd worden, waarop
de bedragen per instelling zichtbaar zijn. In de maand oktober moet de conceptbegroting ter
goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd. Een goedgekeurde versie wordt
opgestuurd naar het RDC in Eindhoven.
Na afloop van een jaar wordt de rekening van inkomsten en uitgaven opgemaakt. Ook deze
wordt ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd (uiterlijk op de kerkenraadsvergadering
van maart)
Tijdens een (voorjaars)gemeenteavond worden begroting en rekening aan de gemeente
voorgelegd. Z.s.m. daarna worden ze ter inzage gelegd bij de administrerend diaken,
gedurende één week. Ruim vooraf dient dit in het kerkblad aangekondigd te worden. (zie
nieuwe ambiregeling/ kerkelijke regelingen)
7.8.
Minimale hoogte benodigd kapitaal
De diaconie heeft besloten het kapitaal op deze hoogte te houden om hieruit een zo hoog
mogelijk rendement te behalen, om zo verzekerd te blijven van inkomsten om deze te kunnen
besteden aan onze doelen.

-
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Apostolaat.

Doelstelling
De Bijbel zien wij als leidraad in ons leven en dus ook in onze gemeente. Over zending staat
het e.e.a. geschreven (o.a. Matth. 28: 19). Om aan deze zendingsopdracht gestalte te geven,
bestaat er in onze gemeente een zendingscommissie.
8.2.

Taakstelling

Het zendingsbewustzijn in onze gemeente te versterken;
Het voordragen van projecten om te steunen in gebed en financieel
Activiteiten van de zendingscommissie.
Gebed voor de zending.
Het beleggen van een zendingsavond over het project van het lopende jaar.
Geld inzamelen voor het project.
Zangavond organiseren.
Verkoop GZB-dagboekje.
Verzenden van nieuwjaarswensen aan de zendingswerkers van de GZB.
Samenstelling van de zendingscommissie.
De zendingscommissie bestaat uit tenminste drie leden, onder wie de taken verdeeld worden.
Commissieleden worden persoonlijk gevraagd, of opgeroepen via het kerkblad.
Commissieleden worden met toestemming van de kerkenraad benoemd.
De commissie vergadert minimaal 4x per jaar. Van deze vergadering worden notulen gemaakt,
waarvan de scriba van de kerkenraad een afschrift ontvangt.
9.

College van Kerkrentmeesters.

9.1.
Uitgangspunt
Gods Woord spreekt meermalen over de materiële aspecten van het gemeenteleven. In het
Oude Testament was er de zorg voor de eredienst in tabernakel, tempel en synagoge. Ook in
het Nieuwe Testament vinden we de zorg voor het stoffelijke in de gemeente (Joh.6:5 e.v.
Hand.4:37 Efeze 4:11 en 12 1 Tim. 5:18).
Er is geen scheiding tussen de stoffelijke en geestelijke aspecten van het gemeenteleven.
Zakelijke besluitvorming is noodzakelijk, doch dient altijd het (uiteindelijke) geestelijk doel te
dienen. Een van de voornaamste onderdelen van dit doel is het zo goed waarborgen van de
continuïteit van de gemeente op de lange termijn. Wij belijden in deze onze afhankelijkheid van
de Heere en we mogen leven in het besef, dat we per definitie Zíjn Zaak dienen.
9.2.
Doelstellingen en taken.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert alle aan haar toevertrouwde roerende en
onroerende overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties; dit alles met
inachtneming van de bepalingen, die in de plaatselijke regelingen zijn gesteld
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Het werven van gelden t.b.v. onderhoud en reserveringen van de onroerende goederen en
t.b.v. het instandhouden van de predikantsplaats vindt plaats door middel van collecten in de
erediensten; door het systeem van vrijwillige bijdragen; verjaardagsfonds; opbrengst verkoping
vrouwenvereniging en door diverse acties, zoals ophalen oud papier etc. De actie Kerkbalans
vindt plaats in de laatste twee weken van januari.
Jaarlijks vindt het voorbereiden en opstellen van de rekening en begroting van de gemeente
plaats. Tijdens de voorjaarsgemeente-avond wordt verantwoording over het afgelopen
boekjaar afgelegd en wordt de begroting voor het lopende en de bijgebouwen – ánders dan
ten behoeve van het regulier gebruik van de eigen gemeente – is voorbehouden aan het CvK.
Gebruik en beheer van de pastorie vallen onder de verantwoording van het CvK.
Het CvK draagt zorg voor beheer en onderhoud van de Hervormde Begraafplaats. Dit gebeurt
met vrijwilligers. Het is niet mogelijk bij leven een graf voor zichzelf te kopen. Grafrechten
kunnen worden gekocht voor een periode van 20 jaar, met telkenmale de mogelijkheid deze
termijn met 10 jaar te verlengen. Het plaatselijk Reglement voor het beheer van de
begraafplaats van de Hervormde gemeente van Meeuwen en Hagoort (Plaatselijk Reglement)
is in 2007 vastgesteld en geldt vanaf dat jaar voor alle graven op de genoemde begraafplaats.
Op de begraafplaats kunnen alleen inwoners van Meeuwen begraven worden, m.u.v. degenen,
die in het verleden reeds een graf hebben aangekocht. (let op: dit is dus een gewijzigd punt;
wellicht dat het een plaats moet krijgen bij de voornemens)
Het CvK is door de kerkenraad aangewezen als verantwoordelijke voor de registratie van
belijdende leden, doop- en gastleden. Tevens wordt door het CvK de voorgeschreven
correspondentie met het Stichting Mechanische Registratie en Administratie (S.M.R.A.)
gevoerd.
9.3.

Beleidsvoornemens 2016-2020

9.3.1
Begraafplaats
Alle beschikbare informatie met betrekking tot de ingebruik zijnde graven zal in de komende
beleidsperiode geanalyseerd worden en opnieuw in kaart worden gebracht. Dit zal in nauw
overleg met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in Dordrecht uitgevoerd worden.
Tevens zal aan adviserende deskundigen een oordeel gevraagd worden. Het doel van deze
vooreerst administratieve operatie is:
inzicht te verkrijgen van de hoeveelheid beschikbare graven op een termijn van 20 jaren;
een plan op te stellen voor een gedeeltelijke herinrichting van de begraafplaats ten einde het
aantal beschikbare graven te vergroten;
een plan op te stellen om informatie te verkrijgen omtrent in gebruik zijnde graven, waarvan bij
het CvK niets bekend is;
een plan op te stellen voor het eventueel ruimen van in gebruik zijnde graven, waarvan geen
informatie beschikbaar is (gekomen); een en ander conform de daarvoor geldende richtlijnen
van de Overheid.
Het Plaatselijke Reglement zal door deskundigen geëvalueerd worden, m.n. op het punt van
het niet toegestaan zijn van het begraven en/of plaatsen van urnen op onze begraafplaats.
Indien de nieuwe Wet op de lijkbezorging in werking treedt in de komende beleidsperiode
zullen de daarin neergelegde wijzigingen z.s.m. door het CvK bekend en doorgevoerd worden
op de daarvoor voorgeschreven wijze.
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9.3.2
Detachering en eventuele samenwerking op langere termijn met de
hervormde gemeente Bethel te Den Bosch
Per 1 februari 2010 geldt er een detacheringovereenkomst tussen onze gemeente en de
hervormde gemeente Bethel in Den Bosch. De looptijd van deze overeenkomst is 1 jaar. Bij
wederzijds goedvinden kan deze termijn steeds met een jaar verlengd worden tot een
maximum van totaal 4 jaren. De predikant werkt 20% van zijn tijd voor en/of in de Bethelgemeente.
In de komende periode zal onderzocht worden of het wenselijk en mogelijk is, tot een
intensievere manier van samenwerken te komen. Dit zou er uiteindelijk toe kunnen leiden, dat
de beide gemeentes fuseren. Het zal duidelijk zijn, dat deze ingrijpende zaak zeer diepgaand
en breed voorbesproken zal moeten worden in beide gemeentes. Een tijdpad is nog niet
gemaakt, maar het voornemen is, tijdens déze beleidsperiode een definitief standpunt in te
nemen en ook eventueel tot uitvoering van besluiten over te gaan.
9.3.3. Overleg met de meerdere Organen binnen de PKN over de financieel zorgelijke
situatie van kleine gemeentes.
Voorzover het CvK op dit moment kan inschatten, staan de huidige richtlijnen van de PKN
inzake bekostigingsstructuur van de predikanten haaks op onze doelstelling de continuïteit van
onze gemeente op lange termijn te waarborgen. Het is mede om déze reden, dat onze
gemeente de samenwerking op langere termijn met Bethel nastreeft.
Aan de andere kant dient het CvK rekening te houden met het feit, dat bij vertrek van onze
huidige predikant, de mogelijkheid voor een fulltime predikant vrijwel nihil is; zelfs als er sprake
zou zijn van een samenwerking (fusie) met Bethel.
Het CvK, de kerkenraad én de hele gemeente dienen zich in de komende periode te bezinnen
op de mogelijkheden, die ons in dat geval resten.
Het CvK neemt zich in ieder geval ernstig voor in de komende periode deze problematiek sterk
onder aandacht te brengen van de daarvoor aangewezen organen binnen de PKN. Het CvK
zal dit zoveel mogelijk in combinatie met andere gemeentes doen.

9.3.4. De pastorie
In het afgelopen jaar is gebleken, dat de kwaliteit van de pastorie dermate slecht is, dat
conserverende maatregelen direct noodzakelijk waren. Deze zijn intussen uitgevoerd.
Op korte termijn zal het CvK moeten beslissen, wat er met de pastorie moet gebeuren. Hierbij
is de mogelijkheid van een grondige renovatie bij voorbaat uitgesloten.
Zoals het er nu naar uitziet zijn er de volgende mogelijkheden:
De pastorie verkopen en met de opbrengst een vervangende woonruimte kopen of huren.
De huidige pastorie slopen; de kavel in tweeën delen (indien mogelijk en toegestaan); een
dubbel huis erop laten bouwen; één ervan verkopen en de andere pastorie.
9.3.5. Het kerkgebouw en de bijgebouwen.
Aangezien de kerkzaal – zowel van binnen, als buiten – in de afgelopen twee jaar grondig is
gerestaureerd, zullen de kosten voor onderhoud in de komende jaren ( hopelijk) meevallen.
Er zal bekeken worden, of er middelen vrijgemaakt kunnen worden, voor een bescheiden
interne opknapbeurt van de consistorie.
Het CvK zal actief proberen zaaltje van de kerk te verhuren op incidentele of structurele basis.
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10. Oecumene (Samenwerking met andere kerken en kerkgenootschappen).
Nu de fusie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, De Gereformeerde Kerken in Nederland
en de Evangelisch-Lutherse Kerk een feit is, veranderen er een aantal zaken voor de
gemeente in Meeuwen.
1. De Hervormde Gemeente van Meeuwen zich hier dienen te wapenen tegen alle
modernistische invloeden, die wel verankerd zijn in de Kerkorde en Ordinanties van de PKN.
De Synode heeft zelf een “Verklaring” uitgegeven, waarin deze zaken op een rij zijn gezet.
De tekst van deze “Verklaring” luidt:
Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde
Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten
bezwaard zijn. Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord
van de apostel:”Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw (2 Tim. :13) weten wij ons echter, zelf
levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping, waarmee de
Koning van de Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij, dat “Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn
kan” (art. 27 NGB) en dat Hij zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van
Christus.
Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te
bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn
ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te
verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel van de
verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met
Gods Hulp zullen wij weerspreken en weren als wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting
van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis
overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan
naar hen die tot de Openbare Belijdenis des geloofs zijn gekomen
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend, dan een huwelijk van
man en vrouw, dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven “ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten
gewillig en met vreugde aan te wenden (antwoord 5 uit de Heidelberger Catechismus)” zullen
wij de kerk en elkaar blijven oproepen om – in overeenstemming met de gereformeerde
belijdenisgeschriften van de kerk – de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te
gaan.”
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(De kerkenraad heeft deze “Verklaring” ondertekend en ter kennis van de Synode gebracht).

(ondertekening)
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Bijlagen
Liturgie doopdiensten:
Liturgie voor de doopdienst
Voorzang
Votum en groet
Zingen
Lezing van de wet
Zingen
Gebed
Lezing van het formulier voor de bediening van de Heilige Doop (tot aan gebed)
Zingen (ondertussen worden de kinderen binnengebracht (dopelingen blijven op stoelen bij
degene(n) die binnenbrengt(en)
Formuliergebed + stellen van de doopvragen
Dopelingen(en) wordt overgedragen aan de ouder(s)
Bediening Heilige Doop
Zingen (meestal ps. 134: 3)
Dankgebed formulier
Zingen (onder het naspel wordt dopeling weer de kerk uitgedragen)
Schriftlezing
Inzameling van de gaven
Zingen
Prediking
Zingen
Dankgebed
Slotzang
Zegen
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Liturgie voor de laatste dienst van het kerkelijk jaar:

Liturgie voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorzang
Votum en groet
Zingen

In deze laatste dienst van het kerkelijk jaar willen we als gemeente hen gedenken die uit ons midden zijn
heengegaan.
Aanstonds doen we staande belijdenis van ons geloof, waarna de namen zullen worden voorgelezen van
hen die ons voorgingen.

Wanneer de namen zijn genoemd zullen we een moment stil zijn, waarna we afsluiten
met een uitspraak van de Heere Jezus Christus. In aansluiting daarop zingen
wij:……..
Ik verzoek u nu op te staan.
Geloofsbelijdenis
We gedenken hen die ons voorgingen:
Overlijdensdatum

Naam

Leeftijd

(enz.)
Stilte (ongeveer 1 minuut)

De Heere Jezus Christus heeft gezegd:”En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen,
tot de voleinding der wereld. Amen!
Zingen
Gebed
Schriftlezing
Inzameling der gaven
Zingen
Dankgebed
Slotzang
Zegen
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PLAATSELIJKE REGELING VOOR HET LEVEN EN WERKEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE
MEEUWEN EN HAGOORT

1.

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

De Hervormde Gemeente van Meeuwen heeft minder dan 300 leden. Daarom maken wij gebruik van
ordinantie 4-6-4. Dat betekent dat wij na medewerking en goedvinden van het Breed Moderamen van de
classicale vergadering een kerkenraad hebben van minder dan zeven ambtsdragers naast de predikant.
De kerkenraad bestaat per 01-05-2017 uit:
Ambt

Aantal

Predikanten

1

Ouderlingen

1

Ouderlingen-kerkrentmeester

1

Diakenen

2

Het college van kerkrentmeesters telt naast de ouderling-kerkrentmeester een kerkrentmeester.
Vervulling van de noodzakelijke taken: Pastorale bijstand wordt verleend door de predikant en de
ouderling. Zij worden indien noodzakelijk bijgestaan door de diakenen en de ouderling-kerkrentmeester.
Met betrekking tot rechtsgeldige besluitvorming over vermogensrechtelijke aangelegenheden geldt het
volgende, overeenkomstig Ordinantie 11, artikel 2: Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan
door een diaken.
Met betrekking tot rechtsgeldige besluitvorming over diaconale aangelegenheden geldt het volgende,
overeenkomstig Ordinantie 11, artikel 3:Het college van diakenen wordt bijgestaan door de
ouderlingkerkrentmeester.
2.

WIE MOGEN STEMMEN?

Alleen de belijdende leden zijn stemgerechtigd. Doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben
bereikt, zijn niet stemgerechtigd. Gastleden worden niet gelijkgesteld met de leden.
3.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan één gevolmachtigde
stem kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De
volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.
4.

IN WELKE MAAND KIEZEN WE AMBTSDRAGERS

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in november.
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ordinantie 3-6-3, wordt tenminste 6 weken
voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 6 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de
kerkenraad gedaan.
5.

METHODE VAN VERKIEZEN

De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden .
De verkiezing vindt plaats middels het 'gewone' verkiezingssysteem. Dit houdt in dat per ambt een lijst
opgesteld wordt, waarop namen voorkomen van personen, die door gemeenteleden zijn aanbevolen en
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namen van personen, die de kerkenraad voordraagt (zie Ordinantie 3-6-4). Bij het stemmen wordt
gekozen uit de namen, die op deze lijst voorkomen. De gemeenteleden kunnen – eventueel op initiatief
van de kerkenraad- kiezen voor een ander systeem. Dit systeem is beschreven in Ordinantie 3-6-6.
6.

DE VERKIEZING VAN EEN PREDIKANT

De verkiezing van een predikant wordt door de gemeente gedaan.
De uitnodiging om te stemmen heeft plaats tenminste één week voordat de verkiezing plaats heeft.
7.

HOE VERGADERT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar.
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste twee dagen van te voren bijeengeroepen door
het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).
De jaarlijkse verkiezing van het moderamen, en de vervangers, geschiedt in de eerste vergadering van de
maand januari.
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden (eventueel: en anderen belangstellenden) als
toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.
8.

DE KERKENRAADSCOMMISSIES

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door commissies. Zoals de Zendingscommissie.
9.

DE BEDIENING VAN DE DOOP

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen zowel de belijdende leden als ook doopleden, de
doopvragen beantwoorden.
10.

DE BEDIENING VAN HET AVONDMAAL

Tot de deelname aan het avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten.
11.

ZEGENING LEVENSVERBINTENISSEN

Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, worden niet voor
Gods aangezicht gezegend.
12.

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De kerkenraad bepaalt of de administrateur, die belast wordt met de boekhouding van het college, uit
het college van kerkrentmeesters komt, of anders. Indien anders dan uit het college voortgekomen,
woont de administrateur de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op
hem is het bepaalde in Ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
De penningmeester is bevoegd namens de gemeente betalingen te doen tot een maximum van € 500,=
per betaling, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de
begroting. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
De voorzitter treedt bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester op als diens plaatsvervanger.
Tijdens een collegevergadering in januari wijst het college een moderamen en de plaatsvervangers van
de voorzitter en de secretaris aan.
13.

HET COLLEGE VAN DIAKENEN

De kerkenraad bepaalt of de administrateur, die belast wordt met de boekhouding van het college, uit het
college van diakenen komt, of anders. Indien anders dan uit het college voortgekomen, woont de
administrateur de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het
bepaalde in Ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing
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De penningmeester is bevoegd namens de diaconie betalingen te doen tot een maximum van € 500,= per
betaling, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. Voor
betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester
gezamenlijk bevoegd.
De voorzitter treedt bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester op als diens plaatsvervanger.
Tijdens een collegevergadering in januari wijst het college een moderamen en de plaatsvervangers van
de voorzitter en de secretaris aan.
14.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Administratieve gegevens van leden worden niet verstrekt aan derden, tenzij de leden hiervoor
toestemming hebben gegeven.

