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Kerkelijke gemeente 

De Hervormde Gemeente van Hedel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

(PKN) 

De gemeente bestaat uit: 

- 264 belijdende leden ( 103 mnl. / 161 vrl. ) 

- 492 doopleden ( 271 mnl. / 221 vrl. ) 

- 258 geboorteleden ( 135 mnl. / 123 vrl. ) 

Totaal: 1014 personen. 

 

Bestuur en predikantsplaats 

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit ambtsdragers (predikant, 

ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen), verkozen uit en door de belijdende 

leden van de gemeente. 

In het eerste halfjaar was de predikantsplaats fulltime bezet. Vanaf juni was er een vacature 

m.b.t. de predikantsplaats, waarvoor in de herfst een beroep werd uitgebracht op een 

proponent. Deze proponent aanvaarde echter een beroep naar een andere gemeente. In de 

kerkenraad waren verder gedurende het jaar geen vacatures. 

 

Kerkdiensten 

Gedurende het jaar 2018 zijn er op alle zondagen steeds 2 kerkdiensten per zondag 

gehouden in het kerkgebouw aan de Kerkstraat 15 te Hedel. Daarnaast zijn er diensten 

gehouden op de Biddag en de Dankdag. Bij deze Bid- en Dankdag was er in de ochtenddienst 

speciale aandacht en betrokkenheid voor en met de kinderen van de Chr. Basisschool “De 

Zaaier”. Tevens werden er diensten gehouden op Goede Vrijdag (avonddienst), 2e Paasdag, 

Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag , 1e en 2e Kerstdag (steeds ochtenddiensten) en was er een 

dienst op Oudejaarsavond en op de Nieuwjaarsmorgen. 

In totaal zijn daarmee 111 kerkdiensten gehouden, waarin steeds een dominee of proponent 

de dienst leidde. Per kerkdienst waren er gemiddeld zo’n 200 personen die de diensten 

bezochten. 



Verenigingswerk  

In de gemeente functioneerden er diverse verenigingen en clubs. Gedurende ( met name de 

winterperiode) kwamen veelal éénmaal in de 2 weken de volgende verenigingen bijeen: 

- 11 + club 

- 14 + club 

- 17 + club 

- Mannenvereniging 

- Vrouwenvereniging 

 

Pastoraat 

Gedurende de vacante periode van dit jaar werk een parttime waarnemer ingezet. Samen 

met de leden van de kerkenraad verzorgden de eigen predikant en de tijdelijk waarnemer, 

de huisbezoeken, het crisispastoraat en rouwpastoraat en verleenden geestelijke bijstand 

waar nodig en gewenst. Tevens werden huwelijksgesprekken en huwelijksdiensten 

gehouden. Ook werden een aantal rouwdiensten geleid. 

Naast het ouderenpastoraat waren er gedurende de winterperiode ook ouderen- en 

alleenstaanden bijeenkomsten met een frequentie van 1 maal per 3 a 4 weken. 

 

Godsdienstonderwijs 

In de winterperiode werd er wekelijks catechese gegeven aan diverse naar leeftijd 

samengestelde groepen ( 3 groepen). Ook was er wekelijks een catechese-bijeenkomst voor 

belijdeniscatechisanten die het voorjaar openbare belijdenis van het geloof aflegden. 

Daarnaast was er gedurende het hele jaar (behalve in de zomerperiode) een zondagsschool 

voor de kinderen van de gemeente ( 4 – 11 jarigen ). 

Naast de diverse vormen van catechese , werden er incidenteel Bijbellezingen gehouden en 

waren er per kwartaal voorbereidingskringen voorafgaand aan een Avondmaalszondag. 

Daarnaast functioneerden een aantal Bijbelstudie- en Evangelisatiegroepen. Als 

evangelisatiemiddel in het eigen dorp werd een VakantieBijbelClub georganiseerd waar alle 

kinderen/jongeren uit het dorp welkom waren. 

Onderling contact 

Om binding en onderling contact tussen gemeenteleden te onderhouden werd er elke 

laatste zondag van de maand na de ochtenddienst gezamenlijk koffie gedronken. Bij de 

opening van het winterwerk (veelal medio september) werd een gemeente-dag voor jong en 

oud georganiseerd. Ook werden enkele sing-inns belegd na een ochtenddienst. Aan het eind 

van de winterperiode werd een afsluitingsavond voor de gezamenlijke verenigingen belegd. 

Twee maal per jaar is er op zaterdagavond een zangavond/muzikaal uur gehouden in het 

kerkgebouw. 



Om nieuw ingekomen leden van de gemeente welkom te heten functioneerde en 

welkomstcommissie. 

Beheer / onderhoud en financiën  

Aan de drie  gebouwen, zijnde een monumentaal kerkgebouw, een verenigingsgebouw en 

de  pastorie werd periodiek onderhoud gepleegd. Onder anderen werden de laatste puntjes 

van een grote renovatie ( 2017) van de pastorie afgewikkeld. Aan het kerkgebouw werd de 

bliksemafleidingsinstallatie hersteld. 

Voor het financieel beheer wordt verwezen naar de jaarrekening. De belangrijkste bron van 

inkomsten voor de gemeente waren: 

- De collecten in de gehouden kerkdiensten 

- De vrijwillige bijdragen 

- Opbrengsten uit pachten en huren 

De belangrijkste uitgavenposten waren: 

- Predikantsplaatskosten (en waarneming) 

- Onderhoud en beheer aan gebouwen 

- Energiekosten 

De inkomsten lieten t.o.v. de uitgaven dit verslagjaar een positief beeld zien. 

 

 

Jaarverslag vastgesteld door de kerkenraad op 18 april 2019. 

 


