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Voorwoord Beleidsplan Hervormde Gemeente te Montfoort

De kernvraag voor het Gemeente-zijn is zondermeer de vraag naar de zaligheid. De Ge-
meente komt samen rond de dienst der verzoening in de prediking van het Woord. Dit
sluit niet uit dat er geen bezinning mag zijn op het Gemeenteleven dat voortvloeit uit die
dienst der verzoening. Daar komt bij dat de Heere Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard
als een God van orde.

De bedoeling van dit beleidsplan is dan ook om het Gemeente-zijn op een geordende wijze
te beschrijven. Dit bevordert de inzichtelijkheid in wat er in de Gemeente gebeurt en kan
meer lijn brengen in de besluitvorming. 

In dit beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Montfoort is gepoogd om vanuit Schrift
en belijdenis een typering te geven van de Christelijke Gemeente vanuit Bijbels perspectief. 
Daarna is een profielschets gegeven van onze gemeente die voorts is uitgewerkt in de
praktijk van ons Gemeente-zijn.

Tevens zijn de structuren van diaconie en het college van kerkrentmeesters uiteengezet,
zodat er duidelijkheid wordt verschaft over het financiële beleid.

Het beleidsplan is dus bedoeld om de onderlinge afspraken vast te leggen en daar zo-
doende de gemeente een overzicht van te geven.  Een beleidsplan komt natuurlijk niet in
de plaats van het gezonde verstand of van het hart en komt zeker niet in plaats van Gods
Woord.
Beleidsplan of geen beleidsplan – ieder Gemeentelid is in de eerste plaats liefde en ge-
hoorzaamheid verschuldigd aan de Heere Jezus. Zijn woord, Zijn wet gaat boven alles. De
samenvatting van de wet luidt, dat wij God boven al zullen liefhebben, en de naaste als
onszelf. Wie daarnaar leeft, bouwt mee aan Gods Gemeente.

Ook in onze Gemeente mag het Evangelie van Jezus Christus nog doorgaan, van geslacht
tot geslacht. Laat ons dan de talenten van God, in genade ontvangen, gebruiken tot op-
bouw van Zijn Gemeente. Weest eensgezind onder elkaar, draagt zorg voor elkaar. Laat
uw oog eenvoudig zijn, want het oog is de kaars van het lichaam. Als uw oog eenvoudig
is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen.

Het is onze wens dat de Heere de bezinning op het Gemeente-zijn wil zegenen tot welzijn
van de Gemeente, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot eer van Zijn Naam.

Montfoort,    Juni 2013.
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Beleidsplan Hervormde Gemeente te Montfoort

1. De Christelijke Gemeente vanuit Bijbels perspectief.

De Heilige Schrift reikt bouwstenen aan om de Christelijke Gemeente in de gewenste si-
tuatie te typeren. Hieronder wordt een uitwerking gegeven van verschillende aspecten van
Gemeenteleven. 

      •  

      •  

      •  

      •  

      •  

De Gemeente heeft een zichtbare en een onzichtbare gestalte. Zij staat in een zon-
dige wereld, waarin zij haar roeping dient te vervullen.

De kern van de zichtbare Gemeente wordt gevormd door de heilige vergadering
van ware Christgelovigen, die al hun zaligheid van Jezus Christus verwachten, ge-
wassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. (Ned.
Gel.Bel.art 27). Zij zijn uit de wereld of uit de zichtbare Gemeente geroepen en ge-
trokken om de Heere te vrezen, Hem alleen te dienen en te volgen.

De Gemeente, die in de eredienst bijeenkomt, stelt zich in haar geheel onder de
verkondiging van het heil en de roeping die van de prediking en het zingen van
de Psalmen uitgaat en van de tucht die zowel door de prediking van het Woord uit-
geoefend wordt over het gehele leven, als ook gepraktiseerd wordt indien zij in leer
of leven zich komt te ontgaan.

De Gemeente wordt in het Nieuwe Testament ook wel genoemd het Lichaam van
Christus. De gemeente is verbonden aan Christus, haar Hoofd. Dat Lichaam kent
wel onderscheiden leden, maar de één kan niet zonder de ander.

Wanneer de zichtbare gestalte van de Gemeente, door de werking van de Heilige
Geest, veel vertoont van het Lichaam van Christus, zal zij ook veel vrucht van de
Geest voortbrengen (Gal.5). Tevens zal er verscheidenheid zijn in de gaven van de
Geest (1 Kor. 12 en 14). In de eerste Christengemeente ligt het voorbeeld: 'En da-
gelijks ééndrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood bre-
kende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen
God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de
gemeente, die zalig werden' (Hand. 2:46/47). Voor de Gemeente in haar geheel en
ieder lid persoonlijk geldt het woord van Paulus: 'Draagt elkanders lasten en vervult
alzo de Wet van Christus' (Gal.6:2) èn 'Zo dan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed
doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs' (Gal.6:10).
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2. Profielschets van de Hervormde Gemeente te Montfoort.

Onze Hervormde Gemeente maakt deel uit van de Classis Woerden van de ‘Protestantse
Kerk in Nederland’ en kan geplaatst worden in de Hervormd-Gereformeerde modaliteit
binnen deze kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het Gemeenteleven een centrale
plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide zondagse
erediensten, op de Christelijke gedenkdagen en in de overige kerkdiensten. Daarbij geldt
de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal (4 keer per
jaar) en de bediening van de Heilige Doop belijdt de Gemeente de gemeenschap met Chris-
tus 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 Geloofsbelijde-
nis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. De
Gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van
de vaderen. Zij acht zich dan ook gebonden aan de Heilige Schrift en de daarop gebaseerde
drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk - de zogenoemde Drie Formulieren van
Enigheid - namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de
Dordtse Leeregels.

Hieronder volgt de concretisering van de grondslag van onze Gemeente, die binnen de
‘Protestantse Kerk in Nederland’ een Hervormde Gemeente wenst te blijven. Deze grond-
slag kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke
vergaderingen van de Kerk of van de Overheid. Deze concretisering laat zien hoe wij als
Hervormde Gemeente in de ‘Protestantse Kerk in Nederland’ willen (blijven) staan, waarop
wij acht geven en waaraan wij vasthouden.

Door het Samen-op-weg-proces zijn we als Hervormde Gemeente te Montfoort op een
weg gebracht die door ons niet is begeerd. Wij zijn ook tegen het genomen fusiebesluit
van 12 december 2003, en herkennen in voornoemd proces en fusie geen gestalte van
belijdenis van zonden en verootmoediging. Tegelijkertijd belijden wij dat wij delen in de
schuld van de kerk. 
We weten ons geroepen om te zoeken naar eenheid en samenwerking waar dat mogelijk
is, op grond van Schrift en belijdenis.

Wij geven bij deze aan, waarop wij de kerk aanspreken en waarop wij door de kerk aan-
gesproken willen en mogen worden.

   1.Als Gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te zullen geven en vast te houden aan
de reine prediking van het Evangelie, de reine bediening van de sacramenten, het be-
straffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbare Woord van
God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen.
De volkomen leer der zaligheid vinden wij ten eerste begrepen in de drie oecumensche
belijdenisgeschriften, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Belijdenis van
Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. 

En ten tweede in de Gereformeerde belijdenisgeschriften van de Reformatie – de zo-
genoemde Drie Formulieren van Enigheid - te weten de Heidelbergse Catechismus,
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels (ook wel genoemd ‘De Vijf
Artikelen tegen de Remonstranten’). Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren
al wat in strijd is met dit belijden.
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   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

   7. 

   8.

   9.

Als kerk, geboren uit de Gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij niet
zondermeer de onveranderde Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther.
Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmen Thesen.

Als Gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om
ons en ons zaad Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van
de Gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn Verbond gedoopt te
wezen. Wij houden vast aan het klassieke doopformulier wat deel uitmaakt van de
zogenoemde ”Liturgische formulieren uit de Gereformeerde traditie”.

Als Gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Chris-
tus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Wij willen dan ook in beginsel
alleen diegenen toelaten die belijdend lid zijn van onze Gemeente. Verder vermanen
wij alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de
Tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Wij houden vast aan het
klassieke avondmaalsformulier, wat deel uitmaakt van de zogenoemde ”Liturgische
formulieren uit de Gereformeerde traditie”. 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 der Gemeente – zowel
ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te
worden mannenbroeders, zijnde belijdende leden van onze Gemeente.

Als Gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van
God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevings-
vormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse
wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. Daarom zul-
len wij personen van hetzelfde geslacht niet in hun huwelijk kerkelijk bevestigen.

Als Gemeente  belijden wij dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de in dit schrijven verant-
woorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

a. De kerkenraad neemt met overtuiging haar plaats in de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Met alle zorgen die zij heeft zal zij het goede voor deze kerk zoeken. Omwille
van het geweten kunnen wij haar niet verlaten.

b. De kerkenraad is dankbaar voor de prediking die we hebben. Daar staat zij bewust
voor en deze wil zij ook handhaven en bewaren voor de toekomst.

c. Het streven is om een aantal keren per jaar een predikant uit de ring voor te laten
gaan.

Als kerkenraad stemmen wij in met de verklaring die de Generale Synode heeft aan-
gereikt (zie bijlage I) en staan wij achter de inhoud van het Convenant van Alblasser-
dam, wat geacht wordt integraal deel uit te maken van dit beleidsplan (zie bijlage II).
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Tot slot van dit hoofdstuk nog een aantal opmerkingen.

   •  De liturgie van de erediensten is sober; de nadruk ligt op de Woordverkondiging. 

   •  De Gemeente hecht aan het gebruik van de Statenvertaling en aan de psalmberij-
      ming van 1773, waaraan enige gezangen zijn toegevoegd. 

   •  Door de ontwikkelingen van de Nederlandse taal is de verstaanbaarheid van de Sta-
      tenvertaling (SV) zodanig afgenomen dat ten behoeve van een goed verstaan van de
      Heilige Schrift, aanpassing noodzakelijk wordt geacht. De kerkenraad heeft besloten
      om om per 1 januari 2014 in de erediensten de Herziene Statenvertaling te gaan ge
      bruiken.

   •  Gastpredikanten behouden de vrijheid om de SV te gebruiken.

   •  Bij huwelijksdiensten is de trouwfamilie vrij om te kiezen voor de SV of voor de HSV.

   •  Op catechisaties, verenigingen en in kerkdiensten waarin de liturgie wordt afgedrukt
      wordt reeds in 2013 de Herziene Statenvertaling (HSV) gebruikt. 

   •  De Belijdenisgeschriften (zie art. 2.1.) en de ‘Liturgische formulieren uit de Gerefor-
      meerde traditie’ acht de gemeente van grote waarde. In het belang van de verstaan-
      baarheid zal bezinning moeten plaatsvinden op gebruik van edities waarin de taal is
      aangepast aan de taalontwikkelingen. Hierbij is grote aandacht geboden dat er geen
      sprake mag zijn van inhoudelijke veranderingen. Streven is om de z.g. ‘hertaling’ van
      de liturgische formulieren te gaan gebruiken. Bezien zal worden hoe dit op verstandige
      wijze zal kunnen gebeuren.

   •  Intussen kunnen in het belang van goede verstaanbaarheid bij voorlezing van be-
      paalde artikelen uit de geloofsbelijdenis reeds beperkte aanpassingen worden gedaan.

   •  De catechese is vooral gericht op het onderwijs van de Schrift en de belijdenisge-
      schriften als voornoemd. In het verenigingswerk ligt de nadruk op Bijbelstudie.

   •  De Gemeente wordt gediend door de drie ambten: 
      1) dienaar des Woords, zijnde tevens herder van de Gemeente, 
      2) ouderling of opziener der Gemeente en 
      3) diaken. Wij staan afwijzend tegenover de vrouw in het ambt.

   •  Het diaconaat richt zich op de mens-in-nood, zowel in de Gemeente als daarbuiten.

   •  Hoewel het pastoraat overwegend ambtelijk en door de pastoraal medewerker wordt
      uitgevoerd, kent de gemeente ook zogenoemde ‘bezoekdames’ en ‘bezoekbroeders’.
      Ook aan de evangelisatiecommissie kunnen pastorale taken worden toegekend. De 
      kerkenraad draagt er zorgt voor dat het pastoraat uit deze verschillende invalshoe-
      ken op elkaar wordt afgestemd.

   •  Apostolaat. Wij proberen de rand- en buitenkerkelijken te bereiken met het evange-
      lie en bij de erediensten te betrekken. Verder is er betrokkenheid bij zending- en 
      evangelisatieprojecten. Voorts komt Apostolaat in hoofdstuk 4 uitgebreider aan de orde.

   •  De Gemeente telt ongeveer 325 doopleden en ongeveer 140 belijdende leden. 
      Ongeveer 100 personen bezoeken de diensten. De Gemeente beschikt over een mo-
      numentaal gebouw dat plaats biedt aan circa 650 kerkgangers.

   •  Wij zien het als onze opdracht om te streven naar samenwerking en eenheid met 
      Gemeenten die op dezelfde grondslag staan van schrift en belijdenis. Wij beschou-
      wen deze Gemeenten als deel van het lichaam van Christus en het is Christus Zelf 
      Die bidt ‘dat zij die in Hem geloven één zijn‘ (Joh 17:21-23). 
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3. Het profiel in de praktijk.

3.1 De Gemeente.

   •  De zondagse erediensten zijn de kern van het "Gemeente" zijn. 
      De Gemeente dient de erediensten trouw te bezoeken.

   •  Binnen de gemeente neemt schriftonderzoek een belangrijke plaats in. In verenigings-
      werk, bijbelkring, jonge lidmatenkring etc. zal daar, ook vanuit de actualiteit, de no-
      dige aandacht aan worden besteed.

   •  Binnen de Gemeente moet het "één Lichaam met verschillende leden" gestalte krij-
      gen: zorg voor elkaars geestelijk welzijn, gebed voor elkaar, aandacht voor elkaar, 
      onderling respect, meeleven in voor- en tegenspoed. Het ‘ambt aller gelovigen’ draagt
      enerzijds een persoonlijk karakter. Anderzijds dienen er binnen de gemeente structu-
      ren en voorzieningen te zijn, die de uitoefening van dit ‘ambt aller gelovigen’  bevor-
      deren. Te denken valt aan kring-, bezoek-, en verenigingswerk en gemeenteavonden.

3.2. De kerkenraad.

Het is de taak van de kerkenraad om in een dienende gestalte leiding te geven aan de ge-
meente, waarbij ze het belang van de gehele breedte van de gemeente op het oog heeft. 
   •  Dit gebeurt in het bijzonder door zorg te dragen voor een prediking naar Schrift en 
      belijdenis, het verzorgen van het pastoraat en het verrichten van diaconale taken.

   •  Dit gebeurt tevens door de gemeente te kennen en te horen middels één of meer ge
      meente-avonden die elk jaar gehouden worden.

De kerkenraad – mits voltallig - bestaat tenminste uit: één predikant, twee ouderlingen,
twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.
In principe bestaat er tussen  kerkenraadsleden geen familierelatie in de 1e graad. 

Wanneer de gemeente geen eigen herder en leraar heeft wordt ernaar gestreefd dat in de
gemeente, gedurende één of meer dagdelen per week, een pastoraal medewerker in de
gemeente werkzaam is.

De predikant heeft als primaire taak de verkondiging van het Woord en de bediening van
de sacramenten. Daarnaast verzorgt hij het pastoraat in de gemeente, daarin bijgestaan
door ouderlingen. Verder draagt de predikant zorg voor de Bijbellezingen, en de catechese. 
Ook de rouw- en trouwdiensten zijn aan zijn zorgen toevertrouwd. Bij rouwdiensten is mi-
nimaal één ouderling en bij trouwdiensten minimaal één ouderling en één diaken aanwezig.
Overige taken bestaan uit het verzorgen van de kerkbode (de Bazuin) 
Verder toont de predikant zijn betrokkenheid bij het verenigingsleven en stimuleert dat.

Voor de periode dat de gemeente vacant is zorgt de kerkenraad ervoor dat bovengenoem-
de taken door de kerkenraad, door de pastoraal medewerker en/of een gastpredikant wor-
den waargenomen. 

De kerkenraad vergadert in principe één maal in de maand. Alle zaken die de Gemeente
betreffen worden hier in gezamenlijkheid besproken. 

Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters vormen ieder een apart
college. De taken en verantwoordelijkheden hiervan zijn elders in dit plan beschreven.
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3.3. De prediking.

   •  De prediking van het evangelie dient Trinitarisch-Christocentrisch te zijn. Dat wil zeg-
      gen dat in de prediking het werk van de Drie-enige God tot uitdrukking gebracht 
      wordt, waarin Christus centraal staat.

   •  In de prediking komt steeds tot de hoorders de nodiging tot het heil en de oproep tot
      bekering en geloof. (zie Mark 1:15 en Hand.20:21)

   •  De prediking dient de oproep aan de gelovige te bevatten om te komen tot heiligma-
      king: 'O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk'. Een appèl tot opwas in de genade en het 
      beoefenen van het geloof in de praktijk mag niet ontbreken, opdat de gemeente 
      steeds meer vertoont van het Lichaam van Christus.

   •  Prediking is roeping, die uitgaat tot de hele gemeente. Vanuit de Schrift worden 
      lijnen getrokken naar het leven van alle dag.

   •  Door de prediking wordt het hemelrijk ontsloten voor allen die de beloften van het 
      Evangelie met een waar geloof aannemen en toegesloten voor alle ongelovigen, 
      zolang als zij zich niet van harte bekeren (H.C. vr. en antw. 84).

3.4. De kerkdiensten.

Op de dag des Heeren komt de gemeente tweemaal bijeen in de eredienst. De prediking
van het Woord staat hierin centraal. Wanneer de gemeente een eigen predikant heeft,
heeft de  middagdienst in de regel het karakter van een zogenoemde ‘leerdienst’. Dan
wordt er gepreekt uit de Heidelbergse Catechismus of uit één van de andere reformatori-
sche belijdenisgeschriften. 

Naast de zondagse erediensten worden er kerkdiensten belegd op:
   -  Nieuwjaarsdag,
   -  Op bid- en dankdagen (2 diensten elk),
   -  Goede Vrijdag,
   -  Tweede Paasdag,
   -  Hemelvaartsdag,
   -  Tweede Pinksterdag,
   -  Eerste Kerstdag (2 diensten),
   -  Tweede Kerstdag,
   -  Oudejaarsdag.

Verder worden er zo mogelijk diensten belegd op/rond Hervormingsdag.

Er wordt gebruik gemaakt van de klassieke orde van dienst.

De Schriftlezing geschiedt uit de (Herziene) Statenvertaling en wordt voorgelezen – evenals
het lezen van de Wet des Heeren in de morgendienst en de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’
in de middag-/avonddienst - door de ouderling van dienst. 
Als een nieuwe predikant hier moeite mee heeft of een duidelijke voorkeur heeft om zelf
te lezen, dan maakt de kerkenraad hier geen punt van.

In principe wordt na het lezen van de wet des Heeren de samenvatting van de wet voor-
gelezen (Markus 12 of Mattheüs 22 ).Weliswaar heeft het de voorkeur van de kerkenraad
om ook de samenvatting te lezen, maar dat wordt – afhankelijk van de wensen van de
voorganger – niet verplicht gesteld.
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- In de diensten op feestdagen, bid- en dankdag, nieuw- en oudejaarsdag kan er voor ge-
kozen worden de Geloofsbelijdenis van Nicea of van Athanasius te lezen of te lezen uit één
van onze Belijdenisgeschriften.

Tijdens de eredienst wordt uitsluitend gezongen uit de psalmen (berijming 1773) en uit
de z.g ‘Enige Gezangen’ (De ‘Tien Geboden des Heeren’ t/m de ‘Avondzang’). Als een  kerk-
dienst gehouden wordt in het teken van Hervormingsdag worden 2 coupletten van ‘Het
Lutherlied’ gezongen nadat de eredienst is beëindigd. 
Op 1e Kerstdag wordt na afloop van de eredienst het ‘Ere zij God’ gezongen en op of rond
koninginnedag/koningsdag worden 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen: couplet 1
en het couplet “Mijn Schild ende betrouwen, zijt Gij, o God mijn Heer (..)”.
Als die dag op maandag of dinsdag valt: de zondag ervoor; de overige dagen: de zondag erna.

Voorbede/dankzegging.
In het gebed tijdens de erediensten heeft voorbede en dankzegging een plaats.
Het doen van voorbede is niet alleen een goede gewoonte, maar vooral een Bijbelse op-
dracht. 
In de Bijbel lezen we hoe de jonge christengemeente voorbede deed voor Petrus toen hij
in de gevangenis zat. Ook Paulus roept er in zijn brief aan Timotheüs toe op: “Ik vermaan
dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeg-
gingen, voor alle mensen;
Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden
mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;(..)”. (1Timotheus 2).

Voorbede en dankzegging wordt gedaan n.a.v. tegen- of voorspoed, droevige- en blijde
gebeurtenissen, persoonlijk en algemeen, voor kerkelijke- en wereldlijke overheden, Israël
en voor allen die door onheil – vervolgingen/rampen – zijn getroffen.

Wie een verzoek tot voorbede heeft, kan contact opnemen met de scriba of één van de
andere kerkenraadsleden.

3.5. De Sacramenten en huwelijk- en rouwdiensten.

   •  Aan de kleine kinderen der gemeente wordt het sacrament van de Heilige Doop be-
      diend als teken en zegel van het Genadeverbond.
   •  Het Heilig Avondmaal wordt bediend als een zichtbaar teken van Christus' kruisver-
      dienste en als gemeenschap van de leden van Christus' Lichaam.
   •  Het is nodig dat de sacramenten regelmatig worden bediend naar Gods instelling en
      de orde der kerk, tot versterking van het geloof en tot troost van de gelovigen. 
   •  Automatisme enerzijds en mijding anderzijds doen tekort aan de rechte bediening en
      onderhouding van de sacramenten.
   •  Aangezien van de ambten beleden wordt dat zij een kenmerk zijn van de ware kerk,
      is het Schriftuurlijk dat ambtsdragers deelnemen aan de sacramenten.
   •  Volwassenen die ongedoopt zijn kunnen gedoopt worden nadat zij belijdeniscatechi-
      satie hebben gevolgd en openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. 

Bij de bediening van de Heilige Doop en van het Heilig Avondmaal en bij huwelijksbeves-
tigingsdiensten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de klassieke liturgische formulieren,
ook wel genoemd de ”Liturgische formulieren uit de Gereformeerde traditie”. Vanwege de
sterke veranderingen die de Nederlandse taal heeft ondergaan, vindt er bezinning plaats
over eventueel gebruik van aan de taalontwikkelingen aangepaste versies. Uitgangspunt
daarbij is dat er geen sprake mag zijn van inhoudelijke veranderingen. 
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3.5.1. De Heilige Doop.

Nadat de kerkenraad een aanvraag ontvangen heeft voor het bedienen van de Heilige Doop
wordt er doopzitting gehouden. In dit gesprek – waarbij aanwezig zijn de predikant en
een ouderling (indien vacant twee ouderlingen) wordt met de ouders het doopformulier
behandeld en aan de hand daarvan de betekenis en het gewicht van de Doop en de doop-
belofte. Krachtens Gods verbond dopen wij in principe alle kinderen die op het erf van het
verbond geboren zijn. 
Doopvragen mogen worden beantwoord door kerkelijk meelevende belijdende leden. 

Door doopleden mogen de doopvragen worden beantwoord nadat hierover met hen vol-
doende is doorgesproken en door hen de nodige blijken van instemming zijn gegeven.

Indien de doopouders randkerkelijk zijn, zal er gesproken worden over de kerkelijke be-
trokkenheid en zal er zo nodig nader onderwijs gegeven worden, wat tot gevolg kan heb-
ben dat de doopbediening enige tijd wordt uitgesteld. 

Na de doopbediening ontvangen de ouders een doopkaart.

Aan de doopouders zal na verloop van enige tijd extra pastorale zorg worden gegeven. 

3.5.2. Het Heilig Avondmaal.

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. 
Op de zondag voorafgaand wordt er een Voorbereidingsdienst gehouden en in de dienst
erna Dankzegging en Nabetrachting. In de voorbereidingsdienst zal het eerste gedeelte
van het Avondmaalsformulier worden gelezen. 

In de week van voorbereiding wordt er een voorbereidingsavond gehouden, waarvoor de
gehele gemeente wordt uitgenodigd. 
Voorafgaand aan de voorbereidingsavond wordt Censura Morum gehouden, waarbij de ge-
hele kerkenraad aanwezig is. Het eerste gedeelte staat open voor de Gemeente. Dit zal in
de voorafgaande zondag worden afgekondigd. 

Alleen belijdende leden van de Gemeente, op wie geen maatregel van kerkelijke tucht van
toepassing is, hebben toegang tot het Heilig Avondmaal. 
Degenen die geen belijdend lid zijn van de Gemeente, kunnen deelnemen na – zo mogelijk
– ontvangen toestemming van de kerkenraad. Deze regel zal ruimhartig zal worden toe-
gepast.

Vooralsnog is er in de Gemeente geen tafelwacht ingesteld.

Na de bediening van het Heilig Avondmaal worden gemeenteleden die voor het eerst heb-
ben deelgenomen pastoraal bezocht.

3.5.3. Het is gebruikelijk dat meisjes/vrouwen met gedekt hoofd ten avondmaal gaan, een
kind ten doop houden en belijdenis doen. 
De kerkenraad hecht hieraan op grond van overwegingen naar aanleiding van 1 Korinthe
11 en van stijl. Daarom wil zij dit graag zo houden. 
Van iedereen – zowel mannen als vrouwen – wordt verwacht dat zij netjes gekleed zijn,
met name tijdens de genoemde ‘bijzondere’ momenten.
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3.5.4. Huwelijksdiensten.

Met elk aanstaand bruidspaar dat om kerkelijke bevestiging van het huwelijk vraagt, wordt
vooraf een pastoraal gesprek gevoerd. (zie verder onder pastoraat)
(In)zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk van man en vrouw vinden
niet plaats.

3.5.5. Rouwdiensten.

Rouwdiensten worden gewoonlijk gehouden in Rehoboth, maar – afhankelijk van de om-
standigheden – kan ook in de kerk de rouwdienst worden gehouden. Bij deze diensten is
in ieder geval een ouderling aanwezig. De liturgie tijdens de rouwdienst is sober.

3.5.6. Crematie.

Ingeval van cremeren zal de gebruikelijke pastorale zorg worden verleend. Zowel voor als
na overlijden en uitvaart.

Om principiële redenen moeten wij het cremeren van onze doden afwijzen. 
Wel zal om pastorale redenen op verzoek van de familie – nadat met de familie is gespro-
ken over argumenten voor afwijzing van cremeren – medewerking worden verleend aan
de familie voor:
   -  Het opbaren van de overledene in ons mortuarium
   -  Het houden van de condoleancebijeenkomst, de rouwdienst en eventueel samenzijn
      van de familie in Rehoboth voor of na de uitvaart al of niet gecombineerd met een 
      maaltijd.

* Voorganger of kerkenraadslid gaat niet mee naar het crematorium.
* Van de kerk mag geen gebruik worden gemaakt.

Het verlenen van boven genoemde medewerking wordt door ons gezien als een mogelijk-
heid om Gods Woord door te kunnen geven. 

Onze principiële afwijzing van lijkverbranding is gebaseerd op Bijbelse gronden en op de
christelijke traditie.

Bijbelse gronden.
Genesis 3:19. Hier spreekt de HEERE God tegen Adam als straf op de zonde: “(..)totdat u
tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult
tot stof terugkeren”. Deuteronomium  34:6. Hier wordt Mozes door God Zelf begraven.

Het niet begraven van de lichamen en het verbranden van de beenderen werd als een oor-
deel van God beschouwd (zie Jeremia 8:2 en 16:6, 1 Kon. 13:1-6 en 2 Kon. 23:5-20).

In het Oude Testament komt het verbranden van lijken voor: Als Korach, Dathan en Abiram
gestraft zijn, worden de 250 mannen (Num. I6: 2) door vuur verteerd als straf op hun
zonden. In Amos 2: 1-3 spreekt God een oordeel over Moab uit, ''(..) omdat hij de been-
deren van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft.''

De lijkverbranding werd als een heidense gewoonte in Israël ingevoerd. 

In het Nieuwe Testament wordt met het oog op de eeuwige toekomst gesproken van het
‘zaaien van het lichaam in de schoot der aarde’. Hiermee wordt begraven bedoeld en het
(ver)wachten is tot het gezaaide (vergeleken met tarwegraan) tot een nieuw leven komt
(de opstanding van het lichaam) (1 Korinthe 15). 
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Christus werd begraven. Als onze Heere Zich liet begraven, zouden wij ons dan laten ver-
branden?

Opmerkelijk dat zowel Mozes – de middelaar van het oude verbond – als Christus de Mid-
delaar van het nieuwe verbond worden begraven. 

Christelijke traditie.
Lijkverbranding is van heidense oorsprong en als het christendom komt maakt de ver-
branding plaats voor begraven. Het tegenovergestelde zien we eveneens: waar het hei-
dendom steeds meer invloed krijgt (zoals in onze samenleving) zien we een terugkeer
naar lijkverbranding.

3.6. Catechese en toerusting.

De Gemeente dient onderwezen en gevormd te worden in de Bijbelse leer én in het geloof. 
Naast de prediking zijn catechese en kringwerk hiervoor geëigende middelen. Ook Bijbel-
lezingen dienen dit doel. 
Catechese en toerusting richten zich vooral op de jongeren, het opkomend geslacht. Te
denken valt aan zondagsschool (*), catechese en jeugdwerk. Dat alles met het doel dat
de jongeren geworteld en gefundeerd worden in Schrift en belijdenis, en dat zij als kinde-
ren van het verbond geleid worden tot het Hoofd van het verbond, Jezus Christus. 
(*) momenteel heeft onze Gemeente geen zondagschool.

3.6.1. De jeugdcatechese.

De jeugdcatechese wordt verzorgd door de predikant. Wanneer de Gemeente vacant is
wordt de catechese verzorgd door een door de kerkenraad te benoemen catechisatiele-
raar(catecheet). 
De catechisaties worden wekelijks gegeven van september tot en met maart. Gestreefd
wordt naar een evenwichtige groepsindeling van catechisanten, waarbij de groepen niet
te klein zijn en geen al te grote leeftijdsverschillen in één groep zijn. 
De predikant/catecheet kiest in overleg met de kerkenraad de te gebruiken onderwijsme-
thodes. 
De doelstelling van de catechese is om de jeugd de grondbeginselen van de Gereformeerde
leer bij te brengen. Deze wordt zo veel mogelijk geactualiseerd. 
Er is ruimte voor behandeling van vragen die bij de jeugd opkomen.

3.6.2. Belijdeniscatechese

In de belijdeniscatechese wordt de Gereformeerde geloofsleer, zoals verwoord in de Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis of de Heidelbergse Catechismus, behandeld en uitgelegd. De
catechisanten behoren het Kort Begrip te leren alsmede de vragen die bij de stof behoren
en door de predikant/catecheet zijn gemaakt. 
Het is de bedoeling dat er op de avonden een open sfeer gecreëerd wordt en ook wordt er
gelegenheid geboden voor open gesprek. 

In de periode voor de Openbare Belijdenis hebben alle catechisanten een gesprek met de
predikant c.q. catecheet/kerkenraad over hun persoonlijke doorleving van het heil in Jezus
Christus. 

Voorafgaand aan de Openbare Belijdenis is er de aannemingsavond, waarbij de kerkenraad
aanwezig is. Op deze avond wordt de kennis van de leer getoetst. 
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Tijdens de eredienst waarin de openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd, zullen
de vragen van Voetius worden gesteld en beantwoord. (zie bijlage III). Hiermee wordt te-
vens de continuïteit met de reformatorische traditie tot uitdrukking gebracht.

De Openbare Belijdenis geeft een kerkelijk recht op deelname aan het Heilig Avondmaal.
In onze Gemeente wordt geen automatisme voorgestaan tussen Belijdenis en Avondmaal.
Evenmin wordt uitgegaan van het ontbreken van samenhang. Het doen van Openbare Be-
lijdenis maakt deelname aan het Heilig Avondmaal tot een zaak van ernstige bezinning en
aanhoudend gebed.

3.6.3. Kring voor Jonge Lidmaten.

Deze kring is er voor de jongere lidmaten van onze Gemeente. In het bijzonder denken
we dan aan de belijdeniscatechisanten die langere tijd zeer regelmatig bij elkaar kwamen
om het Woord van God te onderzoeken en om zich te verdiepen in de geloofsleer. Na de
afronding van de belijdeniscatechese kunnen de nieuwe lidmaten elkaar toch weer ont-
moeten rondom de Schrift. Om onderwijs te ontvangen, voor verdere verdieping, maar
ook om met elkaar ervaringen te delen. 
Uiteraard zijn ook andere jonge lidmaten van de Gemeente van harte welkom op deze kring.

3.6.4. Bijbelkring.

De Bijbelkring is opgericht voor mensen in de leeftijd van 25 jaar en ouder. Het doel is:
bijeenkomen van leden van de Gemeente voor onderzoek en bespreking van  het Woord
van God, en ter bevordering van de onderlinge band. Wijze van invulling en werkwijze zijn
vastgelegd in een reglement, dat door de kerkenraad wordt vastgesteld.

3.6.5 Gebedskring. 

De gemeente kent een gebedskring. De gebedsbijeenkomsten worden jaarlijks ingeroos-
terd op de activiteitenkalender en vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de ker-
kenraad In principe is bij deze bijeenkomsten een kerkenraadslid aanwezig. 

3.7. Verenigingsleven.

De onder dit punt genoemde activiteiten vinden eveneens plaats onder verantwoordelijk-
heid van de kerkenraad. Om daaraan uitvoering te geven benoemt de kerkenraad uit haar
midden 1 of meer leden als contactpersoon en vindt er jaarlijks een overleg plaats tussen
de verenigingen en de kerkenraad. Tijdens het overleg wordt het afgelopen seizoen ge-
ëvalueerd en worden de plannen voor het komende seizoen besproken. 
De verschillende activiteiten binnen de Gemeente hebben een plaats in de voorbede. 

3.7.1. Zondagsschool.

Bij voldoende belangstelling zal worden gestreefd naar het oprichten van een zondag-
school.

3.7.2. -12 Kinderclub.

Deze club is bestemd voor jongeren van 4 t/m 12 jaar.  Het doel is om op begrijpelijke
wijze de Bijbelse beginselen te leren en de onderlinge band tussen de jeugd van de Ge-
meente te versterken. Om zo, onder de zegen des Heeren, het heil van de kinderen te be-
vorderen. Op de kinderclub zijn kinderen van buiten de Gemeente eveneens hartelijk
welkom. De wijze van invulling, benoeming van de leidinggevenden, te gebruiken materiaal
enz. zijn vastgelegd in een reglement dat door de kerkenraad wordt vastgesteld. 
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3.7.3 . Jeugdvereniging  12+ (incl. 16+)

De Jeugdvereniging komt bijeen van september tot  april op vrijdagavond om de veertien
dagen. Wanneer er voldoende jongeren zijn van 16 jr en ouder zal bezien worden of het
raadzaam is om een aparte Jeugdvereniging 16+ te beginnen.

Op de Jeugdvereniging komen leidinggevenden en jongeren bijeen met het doel:   

1. In aanraking te komen en te brengen met het evangelie van Jezus Christus in het ver-
langen dat allen de Heere Jezus persoonlijk zullen kennen als hun Zaligmaker.
2. Verdieping van de kennis van Gods Woord.
3. Het versterken van de band tussen jongeren onderling.
4. Betrekken van de jongeren bij het gemeenteleven.
Ten behoeve van e.e.a. wordt er ook plaats ingeruimd voor verantwoorde ontspanning.
Werkwijze, benoeming van leidinggevenden, huishoudelijke zaken e.d. zijn vastgelegd in
het huishoudelijk reglement, dat door de kerkenraad wordt vastgesteld.

3.7.4. Vrouwenvereniging.

De vrouwenvereniging “Priscilla” vergadert 2 keer per maand van september tot april. Het
doel van de vereniging is de gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de Be-
lijdenis, de kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het belang van Gods
Koninkrijk. Onder andere worden de Bijbelstudies zoals uitgewerkt in “de Hervormde
Vrouw”  gevolgd. Verder organiseert de vrouwenvereniging contactmiddagen en kan zij
eventueel sprekers uitnodigen die een avondvullend programma geven aan gemeentele-
den. De vereniging is aangesloten bij de ‘Bond Hervormde van Vrouwenverenigingen op
Gereformeerde Grondslag’  en de statuten van deze bond worden gehanteerd.  

3.7.5. Bezoekgroep.

Een aantal gemeenteleden bezoekt ouderen, alleenstaanden, en zieken.  Ook n.a.v. ge-
boorten en jubilea worden bezoeken afgelegd. Mensen die ook graag een bezoekje willen
hebben kunnen dit aangeven bij de bezoekdames.  

3.8 Pastoraat.

   •  In het pastoraat dient op een geestelijke wijze leiding gegeven te worden aan hen 
      die lijden aan de gevolgen van de zonde: n.l. de gebrokenheid van het leven. Wij kun
      nen hier denken aan: ziekte, sterven, relatieproblemen etc. Daarnaast dient het pas-
      toraat een Bijbelse beleving van de door God gegeven relaties te bevorderen.

   •  In het pastoraat moet onderzoek plaatsvinden naar de doorwerking van de prediking
      in het persoonlijk leven en de levenspraktijk. Het trouw bijwonen van de erediensten
      wordt gestimuleerd.

   •  Het pastoraat dient zich te richten op de gehele Gemeente: gezinnen, ouderen en 
      jongeren. Geen lid van de Gemeente mag zich achtergesteld voelen. Er moet oog zijn
      voor ieder afzonderlijk lid. Dat betekent dat het pastoraat de betrokkenheid op elkaar
      binnen de Gemeente dient te bevorderen.

   •  Rond de sacramenten is bijzonder pastoraat nodig: onderwijzend, bemoedigend,
      vertroostend, vermanend.

   •  De Gemeente is verdeeld in wijken en elke wijk heeft zijn ‘eigen’ ouderling; de zoge-
      noemde wijkouderling.
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3.8.1. Huisbezoek.

Vanaf het najaar tot en met het voorjaar legt de kerkenraad – in principe wekelijks - huis-
bezoek af. De predikant – indien aanwezig - participeert hierin. Ook niet-leden die wel met
de Gemeente meeleven worden bezocht. De kerkenraad doet dit in tweetallen en elk twee-
tal legt in principe twee bezoeken per avond af. Op deze wijze kunnen alle meelevenden
(zowel leden als niet-leden) 1 maal per jaar worden bezocht. 

Tijdens het huisbezoek is er gesprek over:
   -  de kerkgang
   -  de vrucht op de prediking,
   -  de geloofsbeleving en 
   -  de persoonlijke/huiselijke omstandigheden.

Waar mogelijk worden de kinderen in het gesprek betrokken. 
Ook de niet-meelevende (doop-)leden zullen worden benaderd. Tenzij door het gastgezin
wordt aangegeven dat dit ongewenst is, wordt tijdens ieder huisbezoek een Bijbelgedeelte
gelezen - waar kort op ingegaan wordt – en wordt het huisbezoek afgesloten met gebed.
Indien aangegeven wordt dat schriftlezing niet gewenst is, zal gevraagd worden om een
passend boekje te mogen achterlaten.

Nieuw-ingekomenen ontvangen via de ledenadministratie een kort welkomstbriefje, waar-
na een kerkenraadslid kort daarna contact met hen opneemt, hen de gemeentegids over-
handigt en - eventueel in samenwerking met de evangelisatiecommissie – desgewenst
nader contact met kerkenraad/gemeente tot stand brengt.

Alle ledenmutaties zullen worden vermeld in De Bazuin: zowel inkomende als vertrekkende
leden. De vermelding van de nieuw-ingekomenen gebeurt pas nadat deze door de ker-
kenraad zijn bezocht. Van leden waarvan bekend is dat zij lid willen worden of willen mee-
leven bij een andere gemeente zullen de mutaties niet worden vermeld.

3.8.2. Bejaarden.

Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden rond hun verjaardag bezocht door de predi-
kant. Indien de Gemeente vacant is worden zij bezocht door de pastoraal medewerker of
een ouderling. Bovendien worden alle 70+ jarigen bezocht door de bezoekdames. Som-
mige alleenstaanden ontvangen extra pastoraal bezoek. Rond Kerst ontvangen alle oude-
ren (70+) een dagboek en een fruitbakje.

3.8.3. Zieken.

De zieken in de ziekenhuizen worden zo mogelijk elke week in het ziekenhuis bezocht door
de predikant. Ook de ernstig zieken thuis worden frequent bezocht door de predikant. In-
dien de Gemeente vacant is of de predikant verhinderd is, neemt de pastoraal medewerker
of een ouderling deze taken waar. Gemeenteleden die in een zorginstelling verblijven wor-
den tenminste één keer per 2 maanden bezocht.

De zieken worden op zondagmorgen in de voorbede genoemd. Bij thuiskomst ontvangen
zij een fruitbakje of een andere passende attentie.

3.8.4. Geboorten.

Na een geboorte brengt de predikant (indien vacant de pastoraal medewerker of de wijk-
ouderling)  een geboortebezoek, waarbij een psalmboekje, voorzien van de naam van het
kind wordt gegeven. Tevens wordt een boekje overhandigd dat bedoeld is als hulpmiddel
voor de Christelijke opvoeding. Bij het eerste kind wordt tevens een kinderbijbel gegeven.
In de zondagse eredienst wordt de geboorte bekendgemaakt en zal dankzegging en voor-
bede worden gedaan.
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3.8.5 Overlijden.

In geval van overlijden van een Gemeentelid (of meelevend lid) wordt de familie bezocht.
De frequentie van de bezoeken hangt af van de familie.

Indien dit door de familie op prijs wordt gesteld, wordt de condoleance-bijeenkomst door
de predikant of één van de kerkenraadsleden afgesloten met schriftlezing en gebed. 
Het overlijden wordt in de eerstvolgende zondagse eredienst bekendgemaakt en tevens
wordt er voorbede gedaan. De rouwdienst wordt geleid door de predikant. Indien de Ge-
meente vacant is, wordt  met de familie overlegd wie de rouwdienst zal leiden. De dienst-
doende ouderling sluit af. 
Na het overlijden ontvang(t)en de nabestaande(n) enige tijd pastorale zorg. 
Ook kunnen gemeenteleden bezoek ontvangen indien naaste familieleden zijn overleden
die niet bij de Gemeente behoorden.

3.8.6. Huwelijk.

Met elk aanstaand bruidspaar, dat om kerkelijke bevestiging van het huwelijk vraagt, wordt
vooraf een pastoraal gesprek gevoerd. Hierbij wordt aan de hand van het huwelijksformu-
lier de betekenis en het gewicht van het huwelijk behandeld, waarbij ook bezinning zal
zijn met betrekking tot de kinderzegen. Wanneer er bezwaren rijzen – zoals bijvoorbeeld
vanwege gescheiden zijn, ongehuwd samenwonen of iets dergelijks – neemt de kerkenraad
een beslissing, gehoord hebbende het verslag van het pastorale gesprek. Tijdens het pas-
torale gesprek, wordt er tevens bij het bruidspaar op aangedrongen de stijl van hun brui-
loftsviering passend te laten zijn bij de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk voor Gods
aangezicht. Van de kerkenraad is tenminste één ouderling en één diaken aanwezig.
Namens de kerkenraad wordt door de dienstdoende ouderling tijdens de bevestigingsdienst
een Bijbel als huwelijksgeschenk uitgereikt.

3.8.7. Huwelijksjubileum.

Verder wordt aandacht besteed aan huwelijksjubilea (12.1/2, 25, 40, 45, 50-jarig), indien
dit door de betreffende gemeenteleden op prijs wordt gesteld. Zij worden door de predi-
kant/het predikantsechtpaar (indien vacant : door de pastoraal medewerker of de wijkou-
derling) bezocht. Er wordt voorbede gedaan in de zondagse erediensten.  

3.8.8. Heilige Doop.

Rond de Heilige Doop vindt er pastoraat plaats zoals beschreven onder 3.5 (De sacramenten).

3.8.9. Heilig Avondmaal.

Na de bediening van het Heilig Avondmaal worden gemeenteleden die voor het eerst heb-
ben deelgenomen pastoraal bezocht.

3.8.9. Kinderoppas 

Tijdens de morgendiensten – en op bid- en dankdagen ’s middags - is er gelegenheid jonge
kinderen (tot ongeveer 4 jaar) die de kerkdiensten niet kunnen bijwonen naar de crèche
te brengen. Moeders (en  hun oudere kinderen of andere hulpen van de gemeente) passen
dan op de kleintjes.
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3.9.1 Gemeentegids.

De Gemeente heeft een Gemeentegids waarin voornamelijk de nodige praktische infor-
matie met betrekking tot het Gemeenteleven te vinden is.

3.9.2 Activiteitenkalender. 

Alle activiteiten/bijeenkomsten worden zoveel mogelijk voor het gehele jaar tijdig inge-
pland en d.m.v. de Activiteitenkalender - die aan de gemeente wordt uitgereikt - kenbaar
gemaakt.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor planning en indeling en pleegt met alle betrokke-
nen in de gemeente vooraf overleg.  
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4. Zending en evangelisatie

Het apostolaat.

   •  De Gemeente heeft een roeping ten opzichte van hen die buitenkerkelijk zijn. Dit geldt
      zowel in de eigen omgeving als wereldwijd. 
      E.e.a overeenkomstig de opdracht van de Heere Jezus: 
      “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schep-
      selen.’’ (Mark 16) en volgens Zijn woorden  “Ga eropuit naar de landwegen en heg
      gen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt” (Lukas 14).
      

   •  De praktijk van het gemeenteleven dient een apostolaire wervingskracht te hebben.
      De wereld ziet wat dit betreft scherp. Daarnaast heeft ieder gemeentelid een taak om
      de ongelovige naaste bij het Woord te betrekken.

Evangelisatie.

De secularisatie van de samenleving gaat ook aan onze stad niet voorbij.
Om die reden probeert de gemeente in contact te komen met hen die niet bekend zijn
met het evangelie of daarvan vervreemd zijn. Om dit te bevorderen en (helpen) uit te voe-
ren is de evangelisatiecommissie in het leven geroepen.

Omdat evangelisatie een zaak van heel de gemeente dient te zijn probeert de evangelisa-
tiecommissie de gemeente bij evangelisatieactiviteiten te  betrekken. Zij  zorgt voor gees-
telijke (waarom evangeliseren we eigenlijk? enz.) en praktische (hoe begin je een gesprek?
enz.) toerusting voor haar leden en de vrijwilligers uit de gemeente die de commissieleden
bijstaan. Jaarlijks wordt een eredienst gehouden waarin het Evangelisatiewerk vanuit  Bij-
bels perspectief aandacht krijgt. 

Speerpunten van de evangelisatieactiviteiten zijn: 
Jaarmarkt Montfoort, open monumentendag en openstelling van de kerk, de kerstmarkt,
bijbelstudieavonden en het afleggen van bezoeken.

In het bijzonder mag er hier wel het gebed zijn dat de HEERE betrokkenheid (eigen ge-
meente) en openingen (naar buiten toe) geeft.

Evangelisatie buiten de Gemeente krijgt onder meer aandacht door steun aan de evange-
lisatieposten van de Stichting ‘Predik het Woord’ zowel in de vorm van hulp bij folderacti-
viteiten als financiële steun aan deze en andere evangelisatieposten. 

Zending in het buitenland.

Een aantal zendingswerkers wordt door ons - wanneer ze met verlof zijn - uitgenodigd
voor ons te spreken. Hetzij dmv zendingsavonden in Rehoboth, hetzij dmv kerkdiensten.
Via collecten en giften aan de Gereformeerde Zendingsbond worden zendingswerkers met
wie wij ons qua identiteit verbonden voelen vanuit de Gemeente ondersteund. Zowel in
de voorbede, als met financiële steun en de persoonlijke betrokkenheid van gemeentele-
den. Op dit moment betreft dat familie ds P.C.H. Kleinbloesem in Peru terwijl Heleen van
den Berg – momenteel werkzaam in China - wordt ondersteund dmv een Thuisfrontcom-
missie (TFC) alsmede door het beschikbaar stellen door de diaconie van een bankreke-
ningnummer waarop giften kunnen worden overgemaakt en door voorbede. 
Als gemeente ontvangen we hun nieuwsbrieven die door de TFC’s worden verspreid. Voorts
houden we een aantal keer per jaar een doelcollecte voor zending in het buitenland, waar-
onder de diaconale pinkstercollecte.

Het werk van Kand C. Schreur (China) wordt financieel gesteund via de Stichting Bonisa 
Zending.
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Beleidsplan Diaconie

1. Visie op diaconaal handelen.

   •  Het diaconaat dient op een zodanige wijze in de materiële en sociale noden binnen 
      de Gemeente te voorzien, dat niemand belemmeringen ondervindt om als volwaar-
      dig lid van de Gemeente te functioneren.
   •  Verder heeft het diaconaat een taak in het wereldwijd ondersteunen van Christelijke
      hulpverlening.

Diaconaat is het verlenen van daadwerkelijke c.q. financiële ondersteuning van degene
die één of meerdere, van diverse naar vorm te onderscheiden, hulp- en/of zorgverlening
nodig heeft of geeft.
De basis en het kader van onze diaconale opdracht is het Woord van God. Zowel in het
Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt geschreven over het dienen van de
HEERE en dienstbaar zijn aan de naaste.

In het diaconaat gaat het er ten eerste om dat er in alle getrouwheid en naarstigheid aal-
moezen en goederen verzameld en bewaard worden, en ten tweede gaat het om de uit-
deling waarbij onderscheidingsgave en voorzichtigheid betracht wordt, om de giften daar
te besteden daar waar het nodig is, om met blijmoedigheid en eenvoudigheid met een be-
wogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen.

De hulp- en/of zorgverlening kan liggen in de directe lijn, dat wil zeggen door of in opdracht
van de diaconie in eigen Gemeente, of in de indirecte lijn. Hierbij moet gedacht worden
aan de instellingen die diaconaal handelen. In alle gevallen zal Gods Woord als toetsings-
criterium gehanteerd worden. Bij de hulp- en/of zorgverlening mag het Woord van God,
ter vertroosting voor degene die hulp/zorg ontvangt, niet ontbreken. Het gaat dus om
Woord en Daad.

2. Toetsing.

Beantwoordt de doelstelling van de aanvrager aan onze diaconale opdracht ?
   •  Komt bij de aanvrager via andere kanalen geld binnen? Zo ja, is onze bijdrage echt 
      nodig?

   •  Bijdragen worden alleen verstrekt aan instellingen/organisaties die diaconaal 
      handelen, waarbij de diaconie als norm hanteert:
      - dat de geestelijke boodschap van de begunstigde stichting in overeenstemming is 
      met de prediking zoals die in de Hervormde Gemeente te Montfoort wordt voorgestaan. 
      - de diaconie voldoende inzage heeft in de financiële situatie van de aanvrager, om te
      kunnen beoordelen of de bijdrage echt nodig is.
      - bij acute nood, b.v. in het geval van rampen, kan van eerder genoemde regels wor-
      den afgeweken.

3. Intern beleidsplan diaconie.

3.1. Collecten

In iedere eredienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is in principe altijd bestemd voor
het diaconaat. 
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3.2. Diaconale vergadering

Indien nodig vergaderen de diakenen in een aparte vergadering om de diaconale zaken te
bespreken.
Normaliter worden diaconale zaken in de kerkenraadsvergadering als vast agendapunt be-
handeld. In deze vergadering worden de ingekomen stukken en de lopende zaken bespro-
ken en al of niet een besluit genomen over diverse diaconale aangelegenheden. 
Ook wordt verslag gedaan van het diaconaal bezoekwerk en van kerktelefoon aangele-
genheden: 2 maal per jaar (juni en december) brengen diakenen een bezoek aan de kerk-
telefoonbezitters.

Ook geeft de penningmeester maandelijks de collecteopbrengsten door ten behoeve van
het kerkblad. 
Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. In de maandelijkse kerkenraadsvergadering
wordt door de voorzitter verslag gedaan van de besluiten en handelingen die gedaan zijn.

3.3. Administratie

De secretaris/penningmeester is de verantwoordelijke diaken voor het administreren van
inkomsten en uitgaven en briefwisseling met verschillende instanties over alle zaken die
de diaconie betreffen; uiteraard in samenspraak met de voorzitter en de overige diakenen
en de kerkenraadsvoorzitter en scriba. Bij het beheer van de diaconale bezittingen en gel-
den kan de diaconie een beroep doen op de deskundigheid van een extern deskundige,
die hierin enkel een adviserende taak heeft. Een extern deskundige kan behulpzaam zijn
bij het opstellen van de begroting en de rekening. De geldelijke vermogens van de diaconie
worden belegd op spaarrekeningen bij in Nederland bekend zijnde bankinstellingen of in
niet risico dragende fondsen. Ieder jaar wordt de jaarrekening van de diaconie opgemaakt
en wordt deze voor de Gemeente ter inzage gelegd uiterlijk in de maand mei na vooraf in
de kerkenraadsvergadering te zijn ingebracht.

3.4 Onroerend goed

De diaconie heeft 3 appartementen aan de Schoolstraat in eigendom.
De appartementen worden zo mogelijk verhuurd aan leden van de plaatselijke Hervormde
Gemeente. Als er binnen de gemeente geen belangstelling is om te huren zal, via een ma-
kelaar, gezocht worden naar een huurder. Samenwonenden of andere buitensporige sa-
menlevingsvormen komen niet in aanmerking.

3.5. Diaconaal huisbezoek

De diakenen komen in aanraking met probleemgevallen in onze Gemeente; door eigen
waarneming of doordat ze attent gemaakt worden door andere gemeenteleden, de predi-
kant of de wijkouderling. 

3.6 Collecte- en giftenrooster

Aan de hand van de begroting stelt de diaconie een collecte- en giftenrooster samen.
Daarin worden giften aan diverse Stichtingen opgenomen die overeenstemmen met onze
visie op het diaconaat. Op het collecterooster wordt verder het volgende vermeld:

   a) een maandelijkse doelcollecte
   b) een Pinkster zendingscollecte  (3 maal)
   c) een collecte voor de plaatselijke basisschool Het Kompas (1 maal)
   d) een collecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente (2 maal). Deze collecte wordt 
      door de diaconie afgestaan aan het CvK, aangezien bekostiging van het jeugdwerk
      onder het CvK valt.
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Deze collecten worden in de Bazuin aangekondigd en toegelicht.
Zo nodig zal de diaconie om bekendheid te geven van de maandelijkse doelcollecte een
folder uitdelen.
De diaconie stelt jaarlijks het collecterooster op en de kerkenraad stelt het rooster vast.

3.7. Besteding diaconale gelden

Uitgangspunt bij de besteding van de jaarlijks binnenkomende middelen is dat de diaconie
een zekere verdeling maakt tussen
   -  enerzijds evangelieverkondiging (zending), hulpverlening maatschappelijke noden 
      (zoals Stichting Ontmoeting), algemeen maatschappelijke noodzaak (zoals: Bond 
      tegen het Vloeken, Voorlichting tegen drugsgebruik op scholen) en
   -  anderzijds eigen Gemeente, binnenland, buitenland.
   -  calamiteiten

3.8. Zieken- en bejaardenbezoek

Zieken en bejaarden worden bezocht door de dominee, de pastoraal medewerker en de
ouderlingen als onderdeel van de pastorale arbeid. Ook diakenen bezoeken zieken en be-
jaarden; hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk diaconaal huisbezoek.
De bejaarden van onze Gemeente ontvangen omstreeks het Kerstfeest een attentie in de
vorm van een Bijbels dagboekje, en een fruitbakje, bekostigd en verzorgd door de diaconie
uit onze Gemeente. 

3.9. Kerktelefoon.

De kerktelefoon functioneert als een dienstverlening voor die gemeenteleden die niet in
staat zijn om de kerkdiensten in de kerk mee te beleven.
Via de kerktelefoon kunnen de luisteraars alle kerkdiensten bijwonen van de Hervormde
Gemeente te Montfoort.
Aanvraag voor kerktelefoon gebeurt middels aanmelding bij de diaconie welke de aanvraag
beoordeelt.
Het beleid van de diaconie inzake toestemming dan wel weigering voor de aansluiting is
gelegen in de vraag of en in hoeverre de aanvrager in staat is zelf de twee zondagse ere-
diensten bij te wonen. Indien er sprake is van structurele onmogelijkheid tot het bijwonen
van de beide erediensten, zal een positieve beoordeling worden gegeven.
Verder is het mogelijk om op vrijwillige basis middels een collectebusje thuis de gaven
voor de dienst des Heeren af te zonderen. 
Deze gaven worden 2x per jaar door de diakenen opgehaald. De opbrengst van deze bus-
jes is op dit moment geheel voor het college van kerkrentmeesters.

4. Bibliotheek

De Bibliotheek, gehuisvest in Rehoboth, is eigendom van de Hervormde Gemeente en
wordt beheerd door de diaconie. De lectuur die wordt aangeboden moet voldoen aan de
Christelijke normen en waarden die gelden in onze Gemeente.
Een daartoe aangewezen diaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de
kerkenraad in deze bepaalde beleid. Hij draagt o.a. zorg voor de personele bezetting, het
in standhouden c.q. het uitbreiden van de boekencollectie. Indien nodig overlegt hij met
het college van diakenen. 

Eénmaal per jaar brengt hij aan de kerkenraad verslag uit over de gang van zaken met
betrekking tot de bibliotheek.
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5. Begroting, Jaarrekening en Verantwoording

5.1 Begroting en Jaarrekening

Ieder jaar wordt er in november een begroting voor het daarop volgende jaar gemaakt en
voorgelegd aan de kerkenraad.

De jaarrekening wordt uiterlijk maart van het volgende jaar gepresenteerd aan de ker-
kenraad.

Elk jaar krijgen de gemeenteleden gelegenheid om, gedurende een week, de jaarrekening
en de begroting in te zien. Dit zal middels de kerkbode bekend gemaakt worden.

Controle van de begroting en de jaarrekening wordt uitgevoerd door een onafhankelijke
kascommissie bestaande uit 2 externe deskundigen.

Tevens zal een verkorte versie van de jaarrekening en de begroting aan de gemeenteleden
worden gepresenteerd. Dit gebeurt gelijktijdig met de actie ten behoeve van de zoge-
noemde ‘Vrijwillige Bijdragen’.

5.2. Voorlichting over het diaconaat aan de Gemeente.

Eens per jaar wordt er een Gemeenteavond door de kerkenraad belegd – uiterlijk in de
maand mei – waarbij het college verantwoording aflegt van het gevoerde beleid. In ge-
noemde vergadering wordt door de diaconie verslag gedaan. 
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Beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Inleiding.

De taak van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is om - in materieel opzicht -voor-
waarden te scheppen en te borgen, welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een
gezond kerkelijk leven van de Hervormde Gemeente te Montfoort.
Zij is als zodanig verantwoordelijk voor het financiële beleid wat noodzakelijk is voor de
instandhouding van de erediensten, het pastoraat, de catechisaties, het jeugdwerk, de
kerkelijke verenigingen etc. alsmede van de kerkelijke goederen en het beheer daarvan. 
Ook draagt zij zorg voor een degelijke financiële- en ledenadministratie.

1. Kerkgebouw.

1.1. Beleidsuitgangspunt

De kerk wordt gezien als Gods huis. Reeds eeuwen lang heeft het God behaagd in deze
kerk Zijn woord te laten verkondigen en Zijn genadewerk in veler harten te verheerlijken. 
Het CvK hecht er grote waarde aan dat dit in de toekomst voortgezet kan worden. Wel zal
dit de nodige offers van de Gemeente vragen. 
De basis voor een gezond financieel beleid berust op giften van de Gemeente en de gelden uit
opbrengsten van verhuur van goederen, panden en terreinen en het verlenen van diensten.
Het beleid van het CvK is gericht op het in goede staat brengen en houden van de gebou-
wen op korte en lange termijn. Om dit te bereiken wordt (is) voor het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente van Montfoort een meerjarenbegroting opgesteld die al dan niet
met subsidies van overheden wordt uitgevoerd. 
Het onderhoudsplan waarin de benodigde werkzaamheden met de daaraan verbonden kosten
zijn begroot, wordt iedere 5 jaar opgesteld en, zo nodig, per jaar bijgesteld/geactualiseerd. 
Subsidieaanvragen en het beheer van de kosten wordt door het CvK uitgevoerd. Werk-
zaamheden aan gebouw, de inrichting en de installaties worden uitgevoerd onder toezicht
en beheer van het CvK.

1.2. Beleidsuitgangspunt onderhoud aan de kerk

Concreet plan binnenonderhoud (zie onderhoudsplan)
Klein onderhoud, zoals het ophalen van bestrating rondom het gebouw, het verwisselen
van lampen, schoonmaken e.d. wordt in eigen beheer door vrijwilligers uitgevoerd.

1.3. Orgel

In het kerkgebouw is een monumentaal orgel aanwezig. 
Het orgel wordt door vrijwilligers bespeeld, te weten 1 hoofdorganist (deze neemt klein
periodiek onderhoud voor z’n rekening) en 2 hulporganisten. De hoofdorganist  krijgt hier-
voor een vergoeding in de vorm van een tegemoetkoming in zijn studiekosten die te maken
hebben met het bespelen van het orgel.
Tevens kan aan speciaal daarvoor toegelaten personen gelegenheid worden gegeven om
het orgelspel te (be-)oefenen dan wel om les te geven. Het CvK is in deze gevallen bevoegd
hiervoor geld in rekening te brengen. 

1.4. Verzekeringen kerkgebouw

Voor het kerkgebouw is een brand- en stormschadeverzekering afgesloten. 
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1.5. Kerkgebruik voor andere doeleinden

Het CvK is van mening dat het kerkgebouw in de eerste plaats bestemd is voor de ere-
diensten. Dit zowel op zondag alsook door de weeks. Het CvK kan het kerkgebouw, met
goedvinden van de kerkenraad (onder voorwaarden) beschikbaar stellen voor begrafenis-
sen, huwelijksdiensten, herdenkingsdiensten, jeugdappeldagen/-avonden, kerstfeestvie-
ringen van de jeugdverenigingen e.d. Ook kunnen er, onder genoemde voorwaarde,
orgelconcerten en zanguitvoeringen worden gegeven. Verdere aanvragen voor het gebruik
van het kerkgebouw buiten de hiervoor genoemde doelstellingen zullen per geval door de
kerkenraad worden behandeld.
Kerkgebruik (bezichtigingen) voor cultuurhistorische doeleinden, zal worden gecoördineerd
door een door het college aangewezen persoon. 

Het kerkelijk archief is ondergebracht in de ruimte boven de consistorie.
In geval van nood worden de consistorie zowel als de kerkvoogdijkamer gebruikt voor het
houden van vergaderingen, catechisaties, kerkelijke verenigingen en andere kerkelijke ac-
tiviteiten. De koster is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gebouw en houdt
toezicht op de luchtvochtigheid en temperatuur.

1.6. Gezamenlijk gebruik met Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) te Montfoort.

Er is een overeenkomst met de HHG te Montfoort. Hierin is vastgelegd dat de HHG het
kerkgebouw huurt voor een periode van 5 jaar met een opzegtermijn van 2 jaar. Zonder
tegenbericht wordt deze overeenkomst telkens met perioden van 5 jaar verlengd.
De huur bedraagt 50 % van de totale kosten van het kerkgebouw. Iedere maand wordt er
een voorschot betaald door de HHG aan de HG. Vóór 1 maart van het volgend jaar worden
de werkelijk gemaakte kosten van het voorafgaande jaar door partijen vastgesteld en
wordt het verschil tussen de werkelijk gemaakte kosten en de voorschot betalingen gede-
biteerd/gecrediteerd.
Onderhoud aan het kerkgebouw wordt gepleegd in overleg met de kerkvoogdij van de HHG.

2. Rehoboth.

2.1. Beleidsuitgangspunt gebruik Rehoboth

Het verenigingsgebouw Rehoboth is er primair voor het houden van activiteiten die direct
te maken hebben met onze Gemeente, zoals vergaderingen van kerkenraad, Diaconie,
CvK, catechisaties, jeugdverenigingen, vrouwen-/mannenvereniging, Bijbelkring, Gemeen-
teavonden, kindercrèche etc. Ook is er de bibliotheek in gehuisvest.

2.2. Beleidsuitgangspunt onderhoud Rehoboth 

Omdat Rehoboth een rijksmonument is, zal hier iedere 5 jaar een meerjarig onderhouds-
plan voor gemaakt worden. Het streven is dat dit voor 1 juli 2013 is gerealiseerd. Dit zal,
indien nodig, tussentijds worden aangepast.
Werkzaamheden aan gebouw, inrichting en installaties worden uitgevoerd onder toezicht
en beheer van het CvK. 

2.3. Verzekering Rehoboth 

Het gebouw is verzekerd tegen brand- en stormschade. 
De waarde is vastgesteld: zie 1.4
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2.4. Gebruik Rehoboth voor andere doeleinden 

Het gebouw wordt in voorkomende gevallen, geheel of gedeeltelijk, verhuurd als rouwka-
mer, voor begrafenissen, eventueel voor het houden van verjaardagen of jubilea van ge-
meenteleden, verkopingen van kleding en voor vergaderingen door derden etc. Voorwaarde
is dat het gebruik niet conflicteert met de identiteit en de doelstellingen van de gemeente. 
Het CvK heeft een tarievenlijst samengesteld. Het CvK is te allen tijde bevoegd een aan-
vraag te weigeren die niet in overeenstemming is met de eerder genoemde activiteiten. 

2.5. Gebruik Rehoboth door Hersteld Herv. Gem. te Montfoort (HHG)

Indien de HHG in de toekomst behoefte heeft aan het gebruik van Rehoboth of een ge-
deelte daarvan zal het CvK afspraken met hen maken over de wijze waarop, wanneer en
tegen welke voorwaarden dit plaatsvindt.

3. Pastorie.

3.1. Beleidsuitgangspunt gebruik pastorie

De pastorie aan de Hofstraat wordt verkocht waarna een woning zal worden teruggekocht
die geschikt is of geschikt gemaakt wordt om als pastorie te worden bewoond. 
De pastorie is verzekerd tegen brand- en stormschade. 
De waarde is vastgesteld: zie 1.4.

3.2. Beleidsuitgangspunt onderhoud pastorie

De pastorie zal op een verantwoorde wijze worden onderhouden.

3.3. Verzekering pastorie

Als genoemd onder 1.4 en 2.3

4. Kosterswoning.

4.1. Beleidsuitgangspunt gebruik kosterswoning

De kosterswoning dient als dienstwoning voor het kostersgezin.

4.2. Beleidsuitgangspunt onderhoud kosterswoning

Het onderhoud gebeurt op basis van hetgeen noodzakelijk is om het pand in goede staat
te houden. De koster zal als goed gebruiker van het pand gebreken tijdig aangeven waar-
door verdere schade wordt vermeden.

4.3. Verzekering kosterswoning

Zie 1.4, 2.3 en 3.3

4.4. Vergoeding gebruik kosterswoning

De koster betaalt voor het gebruik van de dienstwoning  een marktconforme vergoeding
die per maand verrekend wordt met zijn salaris.
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5. Personeelsbeleid.

5.1. Beleidsuitgangspunt personeel CvK

Het personeelsbestand van de Hervormde Gemeente bestaat uit de volgende perso-
nen/functies.

5.2. Predikant (vacant)

Het streven is om zolang de Gemeente vacant is z.s.m. wegen en middelen te vinden om te
komen tot het beroepen van een predikant. Om dit te realiseren moeten wij een zogenaamde
solvabiliteitsverklaring van de Regionale Commissie van Beheerszaken zien te verkrijgen.
Hiervoor zijn o.a. nodig;
   -  één of meerdere afgesloten jaarrapporten
   -  een degelijke begroting voor de komende 4 jaar
   -  een overzicht waaruit de leeftijdsopbouw van de Gemeente blijkt
   -  een profielschets van de te beroepen predikant

De beroepingsprocedure vindt plaats op de wijze zoals de kerkorde van de ‘Protestantse
Kerk in Nederland’ voor onze Gemeente voorschrijft.

5.3.  Pastoraal medewerker/catecheet

De pastoraal medewerker/catecheet is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werk-
zaamheden welke vooraf met hem worden afgesproken door de kerkenraad. Hij maakt
gebruik van materiaal wat vooraf is goedgekeurd door de kerkenraad en voert zijn werk-
zaamheden uit binnen de uren en/of tijden die daarvoor zijn overeengekomen. 
De kerkenraad stelt in overleg met hem de prioriteiten van de werkzaamheden vast.

De pastoraal medewerker dient per maand een gespecificeerde declaratie in welke, na
goedkeuring van het CvK, per omgaande wordt voldaan.

De salariëring is gebaseerd op en in overeenstemming met de actuele arbeidsvoorwaar-
denregeling van de  ‘Protestantse Kerk in Nederland’.

5.4.  Koster

De koster is verantwoordelijk voor het huishoudelijk beheer van de kerk en van Rehoboth.
Hieronder is begrepen het schoonmaken van de kerk en Rehoboth en/of het toezicht hou-
den hierop. Hij draagt er zorg voor dat de gebouwen beschikbaar zijn voor het doel waar-
voor zij zijn bestemd: kerkdiensten, bijzondere diensten, activiteiten zoals catechisaties,
jeugdverenigingen, Bijbelkring, vrouwenvereniging etc. die onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad/c.q. met goedvinden van en/of in overleg met de kerkenraad/het CvK
worden gehouden. Tevens verzorgt hij de catering. Dit alles ten behoeve van de Hervormde
Gemeente of leden daarvan.
Bij begrafenissen draagt hij zorg voor een gepaste ontvangst van familie en belangstel-
lenden voor zover dat niet de verantwoordelijkheid is van de begrafenisondernemer. 

Klokluiden.
Voor iedere ochtenddienst en voor iedere bijzondere dienst luidt de koster de kerkklok als-
mede – tegen betaling – na het overlijden op verzoek van de familie of wanneer het CvK
dit nuttig acht.
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Activiteitenagenda. 
De koster houdt een activiteitenagenda bij mbt het gebruik van het kerkgebouw, Rehoboth
en het parkeerterrein rondom de kerk. Hij coördineert het gebruik hiervan. Hij zorgt dat
het parkeerterrein goed bereikbaar is voor de door het CvK aangewezen gebruikers. Pri-
oriteit heeft het gebruik voor kerkelijke activiteiten in kerk en rehoboth, zowel tbv de HG
als de HHG. Het primair beheer is een taak van de koster. Ingeval van onduidelijkheid of
verschil van inzicht mbt het gebruik beslist het CvK.

Bij (neven)activiteiten die niet direct onder verantwoordelijkheid van de koster vallen wordt
er door de koster vooraf overleg gepleegd met het CvK. Die bepaalt, met inachtneming
van de in art. 1.5 genoemde voorwaarde, of iets al dan niet wordt uitgevoerd.
De koster is verantwoording schuldig aan het CvK.
De koster is gehuisvest in de daarvoor bestemde kosterswoning
De beloning is conform de daarvoor geldende arbeidsvoorwaardenregeling van de ‘Protes-
tantse Kerk in Nederland’.

5.5. Organist

Deze zorgt primair voor de begeleiding van de Gemeentezang. Tevens is hij verantwoor-
delijk voor het klein onderhoud wat nodig is voor de instandhouding van het orgel. Verder
informeert hij het CvK wanneer er bijzonderheden zijn te melden die betrekking hebben
op het orgel, zoals noodzakelijk onderhoud wat niet door hem verricht kan worden e.d.
De hoofdorganist krijgt een vergoeding voor zijn diensten welke bestaat uit een tegemoet-
koming in zijn studiekosten die betrekking hebben op zijn orgelspel dan wel het beheer
van het orgel. De maximale hoogte hiervan wordt vooraf vastgesteld. De organist is ver-
antwoording schuldig aan het CvK.

5.6. Archiefbeheerder

De archiefbeheerder is verantwoordelijk voor bijhouden van het archief en de conditione-
ring van de ruimte waarin het archief is opgeslagen. Dat betekent dat e.e.a. in ordelijke,
overzichtelijke staat wordt gehouden en dat met name de luchtvochtigheid op het ge-
wenste peil wordt gehouden
Hij registreert zaken als het uitlenen van archiefstukken aan personen of organen die direct
met onze Gemeente te maken hebben waarbij nauwkeurig door hem wordt bijgehouden
wie wat, wanneer geleend heeft en weer ingeleverd heeft. Bij aanvragen door anderen
dan genoemde personen of organen pleegt hij overleg met het CvK. Zij beslissen of al dan
niet gehoor gegeven wordt aan zo’n verzoek. 
De archiefbeheerder  ontvangt voor zijn werkzaamheden geen financiële vergoeding. Hij
legt verantwoording af aan het CvK. 

6. BibliotheeK.

De Bibliotheek is gehuisvest in Rehoboth, is eigendom van de Hervormde Gemeente en
wordt beheerd door de diaconie (zie pag 29)
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7. Financiën lange termijn.

7.1. Beleidsuitgangspunt financiën lange termijn

Het financiële beleid is gericht op het scheppen en in standhouden van de voorwaarden
die noodzakelijk zijn voor een gezond kerkelijk leven.

7.2. Geldwerving

   a) Door middel van collectes tijdens de kerkdiensten: “bestemd  voor de instandhou-
   ding van de eredienst” - en “bestemd voor het gebouwenfonds”. 
   De gemeenteleden kunnen collectemunten kopen bij het CvK. 
   Zij zal hier een degelijke administratie van bijhouden.

   b) Vrijwillige bijdrage actie. Deze wordt 1 keer per jaar gehouden. De gemeenteleden,
   doopleden van 18 jaar en ouder, belijdende leden en  met ons meelevende leden uit 
   omliggende Gemeenten worden hiertoe aangeschreven. 
   Zij worden hierin opgeroepen hun bijdrage te leveren en tevens op de hoogte gesteld 
   van de financiële gang van zaken middels een kort overzicht van de jaarrekening van 
   het voorafgaande jaar en de begroting voor het lopende jaar. 

   c) Bijzondere collecten: Biddag- en dankdag collecten. 

   d) Er wordt nagedacht over alternatieven voor het verkrijgen van financiële middelen,
   dan wel het verkrijgen van garanties, wanneer dit noodzakelijk mocht blijken voor het
   verkrijgen van toestemming van de Regionale Commissie van Beheerszaken voor het 
   beroepen van een predikant.

7.3. Begroting, Jaarrekening en Verantwoording

Het CvK draagt zorg voor het beheer van de kerkelijke goederen van de Gemeente. Tevens
zorgt zij voor de betaling aan allen die in opdracht van de kerkenraad of van het CvK werk-
zaamheden verrichten ten behoeve van de Hervormde Gemeente. 
Het college voert hiervoor een degelijke administratie.

Ieder jaar wordt er in november een begroting gemaakt voor het daarop volgende jaar.
De jaarrekening wordt uiterlijk maart van het volgende jaar gepresenteerd aan de ker-
kenraad.

Controle van de begroting en de jaarrekening wordt uitgevoerd door een onafhankelijke
kascommissie bestaande uit 2 externe deskundigen.

Elk jaar krijgen de gemeenteleden gelegenheid om, gedurende een week, de jaarrekening
en de begroting in te zien. Dit zal middels de kerkbode bekend gemaakt worden.
Tevens zal een verkorte versie van de jaarrekening en de begroting aan de gemeenteleden
worden gepresenteerd. Dit gebeurt gelijktijdig met de actie ten behoeve van de zoge-
noemde ‘Vrijwillige Bijdragen’.

7.4. Voorlichting aan de Gemeente over het gevoerde beleid door CvK

Eens per jaar wordt er een Gemeenteavond door de kerkenraad belegd – uiterlijk in de
maand mei – waarbij het CvK verslag doet van het gevoerde beleid en daarover verant-
woording aflegt.  

29 



Bijlagen

Bijlage I

Verklaring ‘Verbonden met het Gereformeerd Belijden’

Verklaring Generale Synode

Als kerkenraad van de Hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Her-
vormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het ge-
weten 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. 2:13)
weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te
zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.

Met de kerk belijden wij dat ‘Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet
zijn kan’ (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) 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 sacra-
menten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te be-
waren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God
en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige
Hoofd.

Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel
van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belij-
denis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is.
Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die
met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avond-
maal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des ge-
loofs 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' (antw. 55 Heid. Cat.) 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.

30 



Bijlage II

Preambule (= toelichting vooraf)
“Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder
zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk,
dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze
enige Meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en
alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en door deze de consciëntiën
te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn.
Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden
en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt
de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen
daaraan hangt”.  (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 32)

De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijk leven. De gemeente weet
zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie Formulieren
van Enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt. 

Convenant van de Classis Alblasserdam

De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort.
Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin gemeenten,
die in de klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen. Aan het con-
venant ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleids-
plan spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan de
Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de oecumenische symbolen van
de Kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X van
de hervormde kerkorde. Hiermee geven de gemeenten aan dat de binding aan de Heilige
Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften voor hen de enige deugdelijke basis is
voor hun kerkzijn.

Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren alles wat in strijd is met dit belijden. Als
gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij niet zondermeer de
Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden zij niet de Konkordie
van Leuenberg en de Barmer Thesen.
De gesprekken die de afgelopen jaren binnen onze hervormd-gereformeerde beweging
gevoerd zijn, hebben laten zien dat er ten opzichte van de SOW-kerk verschillende posities
worden ingenomen. In 1992 werd in Putten uitgesproken: ‘Wij kunnen niet weg en wij
kunnen niet mee.’ Hoewel er na 1992 in hervormd-gereformeerde kring breed verzet is
gebleven tegen het SOW-proces in zijn huidige vorm, is er aan de ene kant een beweging
die zich terugtrekt op het ‘wij kunnen niet weg’. Anderzijds is er een beweging waarneem-
baar die zich beroept op het ‘wij kunnen niet mee’. Zo dreigt het SOW-proces de eenheid
onder de gereformeerde belijders in onze kerk te ondermijnen.

Het bewaren van de eenheid.

De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de een-
heid te bewaren. 
Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het Aangezicht Gods niet te
verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten meevoeren
in de SOW-kerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en scheuren in
en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te houden op
basis van Schrift en belijdenis. Het convenant is daarom een verband waardoor gemeenten
elkaar in de kerkelijke verwarring vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor
zijn, maar wil een bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de onmogelijke
positie van ‘wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee’ terecht zijn gekomen. 
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Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant
gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze
keuze zou immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. 
Aan de andere kant laten zij de synode weten dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun
instemming met het geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Her-
vormde 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, nl. 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 Ge-
loofsbelijdenis 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 hou-
den 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 gere-
formeerde 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 ker-
kenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus
Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de ge-
meente 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, zo-
lang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige
sacramenten misbruiken of verachten. 

De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige
basis van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig
belijdende kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God. Omdat wij met dit
voorstel de kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de
coördinatie van het convenant o.i. op de weg van de classes.

De rol van de classis.
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort
ziet de classis het als haar taak dit convenant te coördineren.

Namens het breed moderamen van de classis Alblasserdam
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Bijlage III

Belijdenisvragen Hervormde Gemeente te Montfoort

   1. Verklaart u, dat u de leer van onze kerk, zover u die geleerd, gehoord en beleden 
      hebt, houdt voor de ware zaligmakende leer, overeenkomend met de Heilige Schrift?

   2. Belooft u, dat u door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer stand-
      vastig zult blijven, en daarin zult leven en sterven?

   3. Belooft u, dat u zich met Christus’ hulp en genade altijd volgens deze heilige leer, 
      Godzalig, eerbaar, en onberispelijk zult gedragen, uw belijdenis met goede werken 
      zult versieren, en met de u geschonken gaven zult meewerken aan de opbouw van 
      de gemeente van Christus?

   4. Belooft u, dat u zich aan de vermaning, bestraffing en kerkelijke tucht wilt en zult on-
      derwerpen, indien het zou gebeuren, (wat God verhoede), dat u zich in leer of leven
      zou misgaan?
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