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1  INLEIDING 
 

Beleidsplan Hervormde gemeente Hedel 
 
Met vreugde biedt de kerkenraad u als gemeente het nieuwe beleidsplan aan. ‘Nieuw’ in zoverre dat 
het een herziening en aanpassing van het vorige (periode 2013-2018) is. In dit document verwoorden 
we als kerkenraad onze visie op de kernzaken van het gemeente zijn.  
 
Beleid is nodig. Juist in een christelijke gemeente. Alles wat niet gedragen wordt door beleid en door 
visie is onderhevig aan de willekeur van het moment en van personen. Daarom hechten we als kerken-
raad aan een helder geschreven en goed doordacht beleidsplan. Wie doet wat en op welke termijn? 
Wat zijn de onderlinge verbanden tussen de verschillende activiteiten in de gemeente? Is er aanslui-
ting, maar ook: zijn er hiaten? De herziening van het vorige beleidsplan was een goed moment om dat 
nog eens helemaal door te lopen en waar nodig aan te passen of te verhelderen. 
 
Wezenlijke aanpassingen zijn er niet. Daar waar aanpassingen zijn gemaakt, heeft dat meer te maken 
met actualisering dan met wijzigingen in visie en beleid. Prediking en pastoraat blijven de pijlers van 
onze gemeente, beide gefundeerd op het Woord van onze God. Op een aantal punten hebben we “pas-
toraat” wat meer toegespitst bv als het gaat om pastoraat rond de doop en huwelijk. Het pastoraat via 
huisbezoek wil de kerkenraad de komende tijd opnieuw doordenken. De vragen van deze tijd dwingen 
ons daartoe, waarbij de roeping om oog te hebben voor de hele kudde blijft staan. 
Op het moment van vaststellen van dit beleidsplan is een discussie binnen kerkenraad en gemeente over 
het wel of niet invoeren van de Herziene Statenvertaling in de Eredienst nog niet afgerond. De verwach-
ting is dat de afronding daarvan in de eerste helft van 2020 zal plaatsvinden. 
 
Om helder te krijgen wat we als kerkenraad en gemeente gerealiseerd hebben in de achterliggende 
periode en wat ons nog te doen staat, hebben we, waar nodig, aan het einde van elk hoofdstuk een 
paragraaf opgenomen met beleidsvoornemens. Hierin treft u de belangrijkste resultaten aan, maar hebt 
u ook een kort overzicht van de intenties voor de komende jaren.  
 
Dit beleidsplan bieden we, zoals geschreven, met vreugde aan. Waar een door visie gedragen beleids-
plan voorligt, kunnen we ons als kerkenraad en gemeente richten op onze kerntaak. Of liever: op onze 
roeping. Het is ons diepste verlangen om de gemeente te dienen als dienaren van Christus. Het be-
leidsplan hoort bij het steigerwerk hiervoor. Het gebouw waar het om gaat is de gemeente als de heili-
ge tempel waar onze God en Heere gediend en aanbeden wordt. In het verlangen dat dit document 
daartoe haar dienst bewijzen zal, bieden we het u als gemeente aan. Opdat ook u mede, op het funda-
ment Christus, gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest (Éfeze 2:20-22). Ons gebed is wat 
Paulus schrijft aan de gemeente te Éfeze: 
 

‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk 
geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus 
door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten 
volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u 
de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot 
heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of den-
ken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, 
door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (Éfeze 3:14-21) 
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1.1  Ons staan in de Protestantse Kerk in Nederland 

 
Onze Hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Dit houdt ondermeer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend 
aan schriftuurlijke en appellerende prediking in de twee zondagse erediensten en op de christelijke 
gedenkdagen. Met de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 
In de beide sacramenten, te weten het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop belijdt en ervaart de 
gemeente de verbondstrouw van God en de gemeenschap met Christus en met elkaar. 
Wij belijden het algemeen ongetwijfeld, christelijk geloof zoals neergelegd in de drie algemene 
belijdenisgeschriften, namelijk de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea 
en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Wij willen staan in de traditie van de Reformatie en trouw 
zijn aan de belijdenis van de vaderen. Wij achten ons dan ook gebonden aan de drie bijzondere 
belijdenisgeschriften van de kerk (de Drie Formulieren van Enigheid), te weten de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 
Deze grondslag voor onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van 
ambtelijke vergaderingen van de kerk of van de overheid. 
 
De kerkenraad heeft deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geeft daar-
mee aan waarop zij de meerdere vergaderingen aanspreken en waarop zij door haar aangesproken 
willen en mogen worden. 
 
1. Als kerkenraad belijden wij, met Gods hulp, acht te geven op en vast te houden aan de predi-

king van het gehele Woord van God, de bediening van de sacramenten, het bestraffen van de 
zonden, ons in alle dingen te richten naar het Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee 
in strijd is, verwerpen. Als gemeente, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, 
aanvaarden wij daarom niet zondermeer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van 
Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad 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 ge-
meente, als erfgenamen van het Rijk van God, gedoopt te zijn. 

3. Als kerkenraad belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, dat 
Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen (die in het midden van de gemeente belijdenis 
van het geloof hebben afgelegd). Daarom vermanen wij alle ongelovigen en hen die zich met 
openbare zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich 
niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten 
misbruiken of verachten. 

4. Als kerkenraad belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente (ouderlingen, ouderling-
kerkrentmeesters en diakenen) door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te wor-
den, mannenbroeders, belijdende leden van de gemeente en vervuld met de Heilige Geest. 

5. Als kerkenraad belijden wij dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst toegela-
ten en bevestigd dienen te worden in onze gemeente, die, staande op de hierboven vermelde 
en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. 

6. Als kerkenraad belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is 
en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbij-
bels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op bijbelse wijze tucht uitoefenen over 
hen die deze instelling van God ontkrachten. 

 
Het is ons verlangen, dat de hele kerk waarvan wij deel uit maken, waarlijk belijdende kerk zal 
zijn, levend overeenkomstig het Woord van God, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk 
wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk waarin wij 
staan (PKN) en die God in ons vaderland geplant heeft ons volk te dienen vanuit en met het heilig 
Evangelie der genade Gods. 
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2  DE PLAATS EN VISIE VAN DE KERKELIJKE GEMEENTE 
 
 
2.1  Een belijdende gemeente 
 
In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, belijden wij dat de gemeente: 
1. het lichaam van Christus hier op aarde is; 
2. vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en zegel is; 
3. is te onderscheiden in een zichtbare en een onzichtbare kerk, aangezien er tweeërlei kinderen des 

verbonds zijn: zij die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden, en 
zij die in ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen; 

4. geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te verkondigen van 
Hem, Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. 

 
In praktische zin kan de Hervormde gemeente Hedel worden gerekend tot de modaliteit van de Gere-
formeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
  
2.2  Geroepen tot getuigenis en dienst 
 
De gemeente wordt als lichaam van Christus geroepen tot geloof en bekering door middel van het 
gepredikte Woord. Daarnaast mag het geloof versterkt worden door de bediening van de sacra-
menten om zo gehoorzaam te zijn aan haar Heere en Heiland.  
 
Christus vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente. De gemeente is gebouwd op het fun-
dament van het Evangelie: de verlossing, die er alleen in Christus is. Christus is de Hoeksteen. De 
leden van de gemeente zijn geroepen om, ieder met zijn of haar eigen talenten en gaven, als leven-
de stenen bij te dragen aan de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk, verwachtende de we-
derkomst van Christus. Het werk in de gemeente is gericht op de verkondiging van het Evangelie, 
de opbouw en de uitbreiding van de gemeente en de toerusting van de leden in pastorale en diaco-
nale zorg. 
 
De Hervormde gemeente Hedel weet zich geroepen tot getuigenis van de ene Naam die onder de 
hemel gegeven is tot zaligheid. Dat getuigenis richt zich zowel naar binnen als naar buiten de ge-
meente. 
Ze wil daarom in woord en daad inhoud geven aan alle taken die zij op zich neemt. Elk lid van dat  
lichaam dient zijn of haar eigen rol en opdracht te vervullen. 
De dienst van het Woord en de bediening van de sacramenten, het pastoraat, alle activiteiten van 
verenigingen, commissies en kringen, alle toerustingswerk, worden ondernomen vanuit dit beginsel. 
 
 
2.3  Plaatselijke situatie 
 
De Hervormde gemeente Hedel is de enige gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland in 
Hedel.  
 
Kerkverlating gaat ook onze gemeente niet voorbij. Maar ook de betrokkenheid op de gemeente 
van velen die staan ingeschreven in de gemeente geeft reden tot zorg. Verminderde betrokkenheid 
kan zich bijvoorbeeld uiten in niet trouwe kerkgang. Jongeren, maar zij niet alleen, ervaren de 
enorme zuigkracht van deze wereld. De sociale controle van vroeger tijden is er nauwelijks meer 
en eigen keuzes zijn voor hen veel doorslaggevender geworden. Het hier en nu wordt veel belang-
rijker gevonden en de vraag naar God verdwijnt uit het zicht en daarmee heel vaak ook de 
kerk/gemeente. Als gemeente weten we ons rijk gezegend met jonge gezinnen met kinderen en zo 
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zien we een nieuwe generatie opgroeien. We hopen en bidden dat zij door Gods genade worden 
vastgehouden, de Heere Jezus mogen gaan leren kennen en dat uit hen de gemeente mag door-
groeien.   
Voor de opbouw van de gemeente wordt verwezen naar de statistische gegevens, die zichtbaar zijn 
in het LRP-systeem (Leden Registratiesysteem Protestantse kerk). In november 2019 telde de 
gemeente 1003 leden, te weten 266 belijdende leden, 487 doopleden en 250 overige leden. 
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3  DE KERKENRAAD EN DE AMBTEN 
 
 
3.1 Principieel 
 
De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij 
zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad 
ook de vertegenwoordiging van de gehele gemeente. 
 
De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen, is: 
 
1. verantwoordelijk voor de voortgang van de bediening van het Woord van God en de sacramen-

ten; 
2. geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren, 
3. gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden, 
4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente, 
5. belast met de diaconale zorg zowel binnen als buiten de gemeente.  
 
Dit alles opdat de gemeente zal mogen groeien in Hem, Die haar Hoofd is: Christus.  
 
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, om vanuit dat Woord, de Bijbel, de boodschap 
van het Evangelie (redding door Jezus Christus, gekruisigd voor verloren zondaren) te verkondigen. 
Tot datzelfde doel bedient hij de sacramenten en gaat voor in de dienst van de gebeden in de ere-
diensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf bij de Bron 
van dat ‘Woord’ (Jezus Christus) (in meditatie en gebed) is van onschatbare waarde voor zijn arbeid 
in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het benutten van de geldende regelingen voor 
studieverlof, waartoe de kerkenraad hem de ruimte en de mogelijkheden biedt. Vanuit het onderzoek 
van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, 
vermaning, bestraffing en vertroosting, naar wat nodig is. Bovenal verkondigt hij de bekering tot 
God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus als de enige weg om behouden te 
worden. Daarnaast onderwijst en leert hij hoe wij wandelen moeten als wij door het geloof met de 
Heere Jezus verbonden zijn. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met het oog op de  
christelijke levenswandel van de gemeente. 
 
De ouderling (kerkrentmeester) is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het 
opzicht over de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad. Hij ziet toe dat alle din-
gen in de gemeente met orde plaatsvinden en verleent pastorale zorg (zie ook § 5.2). Ook heeft hij de 
taak toe te zien op leer en leven van de predikant. Daarnaast behartigt de ouderling-kerkrentmeester 
de stoffelijke belangen van de gemeente. 
 
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden. Hij dient te 
signaleren waar nood is, en met een bewogen hart daarin te voorzien. Hij gaat voor in het dienen, 
opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan.  
 
 
3.2  Praktisch 
 
De kerkenraad bestaat uit twaalf ambtsdragers, te weten: de predikant; vier ouderlingen, drie ou-
derling-kerkrentmeesters en vier diakenen. Eén ambtsdrager behartigt met name de belangen van 
de jeugd, één ambtsdrager heeft zitting in de evangelisatie en nieuw ingekomenen commissie en 
één ambtsdrager is belast met het scribaat. Binnen het college van kerkrentmeesters is het ook 
mogelijk om een kerkrentmeester zonder ambt te benoemen.  
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Om ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen te kunnen kiezen, moet men belijdend 
lid van onze gemeente zijn. 
 
De wijze waarop de verkiezing tot ambtsdrager plaatsvindt, wordt eens per zes jaar bepaald. De ge-
bruikelijke wijze van verkiezing in onze gemeente is, dat belijdende leden van de gemeente wordt 
gevraagd namen in te dienen voor een vacature. Daarna stelt de kerkenraad (na overweging van de 
ingediende namen) per vacature een dubbeltal op. Op een daartoe belegde stemmingsvergadering 
kunnen de belijdende leden van de gemeente dan hun stem uitbrengen.  
 
De kerkenraad vergadert in de regel ongeveer tien keer per jaar. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar 
midden het moderamen, bestaande uit de predikant, scriba, een ouderling-kerkrentmeester en een 
diaken.                                  
 
De Hervormde Gemeente van Hedel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De ge-
meente telt ongeveer 1.000 zielen. Ze behoort tot de Classis Gelderland Zuid en Oost. De classicale 
vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de kerkenraden van de tot de classis 
behorende gemeenten. De classis is de schakel tussen de gemeenten en de landelijke synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Uit onze gemeente is 1 ambtsdrager afgevaardigd naar de Classis Gelderland Zuid en Oost. 
 
 
3.3  Beleidsvoornemens 
 

Gerealiseerde Beleidsvoornemens 2013-2018 
 

 Een geactualiseerde ledenadministratie is nu aanwezig in de vorm van het LRP Systeem. 
Hierbij is ook inzage mogelijk van zogeheten SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Admi-
nistratie) bezwaarden. 

 Er is een begin gemaakt met de registratie en korte verslaglegging van huis- en andere pasto-
rale bezoeken in de gemeente door de ambtsdragers. Dit geeft binnen de grenzen van het 
LRP-systeem de mogelijkheid om een goed en up-to-date overzicht te hebben van afgelegde 
bezoeken. Tevens biedt het de mogelijkheid tot identificatie van extra pastorale zorg door 
bijv. de predikant.  

 De jaarlijkse ambtsdragersbijeenkomsten, als toerustingsmoment van de Gereformeerde 
Bond, worden door leden van de kerkenraad bezocht. Ook bijwoning van toerustingsmo-
menten van andere kennisplatforms vindt plaats. 

 In de afgelopen jaren organiseerde de kerkenraad bezinningsbijeenkomsten, consistorie-
overleg genoemd. Binnen dat kader heeft o.a. de bezinning op het ambtelijk/pastoraal werk 
plaats gevonden. 

 
 
 
 Beleidsvoornemen 2019-2024 
 

 De plaatselijke regeling van onze gemeente moet na vaststelling van dit nieuwe beleidsplan 
ge-update worden. 
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4  DE EREDIENST 
 
 
4.1  Prediking 
 
De prediking in de eredienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is het hart van 
het gemeenteleven. In de prediking wordt gezocht om de boodschap van het Evangelie zo te vertol-
ken dat die verstaanbaar is en het hart van de mensen raakt. In de prediking staan het kruis en de 
opstanding van de Heere Jezus centraal. In de weg van lijden, kruis en opstanding heeft Hij de zon-
den verzoend en de macht van de dood overwonnen voor allen die in Christus Jezus geloven. Daarin 
zijn Woord en Geest niet te scheiden. De gemeente wordt (op)geroepen het gepredikte Woord te 
gehoorzamen en daarnaar te handelen en te wandelen. 
 
De prediking heeft als doel de eer van God door het reddende werk van Jezus Christus en roept op 
tot bekering en geloof. Zij wil zo de gemeente bouwen in het allerheiligst geloof en dient zo tot uit-
breiding van Gods koninkrijk. Gewoonlijk gebeurt dat aan de hand van Schriftgedeelten die door de 
predikant worden gekozen ter voorbereiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de momenten in 
het kerkelijke jaar. Met regelmaat wordt een bepaald Bijbelgedeelte of -boek aan de orde gesteld 
(vervolgstof). 
 
De avonddiensten die door de eigen predikant worden geleid, zijn in principe leerdiensten. In de 
leerdienst staat het leerelement op de voorgrond. In deze diensten wordt de Heidelbergse Catechis-
mus of een ander belijdenisgeschrift behandeld. De kerkenraad hecht aan het belang van de leer-
dienst. Als gemeente stellen we ons in dit opzicht volledig achter het reformatorisch belijden, name-
lijk dat het geloof die genade is die de Heere ons wil leren beoefenen. Wij geloven en belijden dat 
het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof ook redelijk is (op een nuchtere manier te beredene-
ren). De leerdienst is, zo bezien, een vitaal onderdeel van het permanente discipelschap waartoe 
Christus ons heeft opgeroepen (Matth. 28:19). 
 
 
4.2  Liturgie 
 
De eerbied voor Gods Woord en Zijn Majesteit komt tot uiting in de liturgie (of: orde van dienst) die 
valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, alsmede op de wijze waarop gemeenteleden 
ter kerke gaan (decorum). De eredienst heeft een bijzonder karakter en we komen voor Gods aange-
zicht in Zijn huis. Ten aanzien van de kleding worden gemeenteleden geacht vooraf hierover na te 
denken wat dat voor hen betekent. De Schrift geeft ons richtlijnen ten aanzien van het dragen van 
hoofdbedekking en daarom verwacht de kerkenraad dat vrouwen tenminste bij het ten doop houden 
van hun kind, bij het aangaan aan de tafel des Heeren en bij het afleggen van openbare geloofsbelij-
denis een hoofdbedekking dragen.   
 
 
 
De orde van dienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen: 
 
1. Intrede  
2. Stil gebed 
3. Votum en Groet 
4. Ochtend: Lezing van de wet des HEEREN / Avond: Geloofsbelijdenis 
5. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
6. Schriftlezing(en) 
7. Dienst der offeranden 
8. Dienst van het Woord (prediking) 
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9. Dienst der gebeden (dankzegging en voorbede) 
10. Gemeentezang 
11. Opleggen van de zegen 
 
 
Voorafgaand aan en na afloop van elke dienst is er het consistoriegebed door de dienstdoende ouder-
ling. 
 
Praktische uitwerking 
 In de morgendiensten wordt ter verootmoediging de wet des HEEREN voorgelezen. In de avond-

diensten wordt het christelijke geloof beleden, meestal met de Apostolische geloofsbelijdenis, 
soms met één der andere belijdenisgeschriften. 

 Voor de Schriftlezingen in alle diensten die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad val-
len, wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Op het moment van vaststellen van dit be-
leidsplan is een discussie binnen kerkenraad en gemeente over het wel of niet invoeren van de 
Herziene Statenvertaling in de Eredienst nog niet afgerond. 

 Tijdens de diensten worden de Psalmen in de berijming van 1773 en de zogeheten ‘Enige gezan-
gen’ gebruikt. Deze worden op niet-ritmische wijze gezongen. 

 Alle onderdelen van de eredienst worden door daartoe bevestigde ambtsdragers verricht. Daar-
naast kunnen taken worden gedelegeerd aan bijvoorbeeld koster, organist en extra collectanten. 

 De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerktelefoon/internet. 
 
 
4.3  Sacramenten 

4.3.1 De Heilige Doop 

Op grond van het genadeverbond van God wordt de Heilige Doop bediend aan de jonge kinderen 
van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, 
na voorafgaande belijdenis van het geloof. 
 
De Heilige Doop wordt bij voorkeur bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. 
Er wordt gebruik gemaakt van het ‘Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kin-
deren van de gelovigen’ (hertaalde versie). De jongeren/doopouders van de gemeente worden in het 
geloofsonderricht (in de doorlopende leerlijn), en ook meer specifiek rondom de Doop(diensten), 
gestimuleerd om de waarde van hun Doop te leren verstaan. 
  
 Pastorale zorg omtrent de Heilige Doop 
Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt dooponderricht plaats (meestal thuis bij de doopouders) 
door de predikant met de wijkouderling. De ouders worden onderwezen in de leer van de Heilige 
Doop aan de hand van het doopformulier en/of andere daarop betrekking hebbende geestelijke lec-
tuur. Ook vindt dit bezoek plaats om met de doopouders te spreken over het persoonlijk leven met de 
HEERE in verband met de aanstaande doopbediening. Voornemende doopouders die nog geen be-
lijdenis van geloof hebben afgelegd, worden pastoraal daarin begeleid, met het doel te komen tot een 
hartelijke geloofsbelijdenis, waarin ze mogen laten zien dat zij Christus willen volgen, en zo toege-
rust mogen zijn tot het nakomen van de belofte, die bij de Doop afgelegd wordt. 
 
Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van de 
doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. De mogelijkheid tot uitstel van de 
Heilige Doop wordt besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te 
laten blijken.  
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4.3.2 Het Heilig Avondmaal 

Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof 
zijn ingelijfd. De kerkenraad laat diegene toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof 
heeft afgelegd, tenzij op hem of haar maatregelen van tucht van toepassing zijn. 
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit vindt 
viermaal per jaar plaats. Er wordt gebruik gemaakt van het ‘Formulier om het Heilig Avondmaal te 
houden’ (hertaalde versie) 
De zondag voorafgaande aan de viering wordt er voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden, 
meestal in de ochtenddienst. In de voorbereidingsweek is er op (meestal) woensdagavond een voor-
bereidingskring wat een meditatief karakter heeft. De avonddienst op de zondag van de bediening is 
een dienst van dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal. De diensten van voorberei-
ding op het Heilig Avondmaal, bediening Heilig Avondmaal en Nabetrachting en Dankzegging op 
het Heilig Avondmaal, alsmede de voorbereidingskring, vormen één geheel. De gemeente, en met 
name de Avondmaalsgangers, worden geacht deze diensten/bijeenkomst bij te wonen. 
 
Gasten die elders belijdend lid zijn en aan het Heilig Avondmaal wensen deel te nemen, zijn hartelijk 
welkom en worden verzocht vooraf contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad.  
 
 
 Voorbereiding 
In de voorbereidingsweek wordt door de kerkenraad Censura Morum gehouden. De bedoeling van 
Censura Morum is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament heilig wordt gehouden. Daartoe 
kunnen eventuele verhinderingen, die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, behandeld wor-
den door pastorale zorg en/of vermaning. Alle kerkenraadsleden zijn zo mogelijk op het Censura 
Morum aanwezig. De kerkenraad overweegt gemeenteleden ook op een andere manier gebruik te 
kunnen laten maken van het Censura Morum door bijvoorbeeld predikant of scriba op de hoogte te 
stellen van een aangelegen onderwerp. Er zal dan naar een geschikt moment van bespreking gezocht 
worden. 
Na het Censura Morum wordt er voor heel de gemeente een voorbereidingskring op het Heilig 
Avondmaal gehouden. 
 
 
4.4.  Bijzondere diensten  
 

4.4.1 Openbare belijdenis van het geloof 

De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van 
de gemeente tijdens een kerkdienst. In de regel is dit tussen Pasen en Pinksteren.  
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen worden de kandidaten gedurende tenminste één 
seizoen op de belijdeniscatechisatie onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk. Van hen 
die belijdenis van het geloof wensen af te leggen, wordt een trouw kerkelijk meeleven en trouwe 
kerkgang verwacht. 
 

4.4.2 Huwelijksdiensten 

Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden 
en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet kerkelijk bevestigd worden.  
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeen-
te. In de regel wordt hiervoor het ‘Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te be-
vestigen’ gebruikt (hertaalde versie)  
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Namens de kerkenraad wordt het bruidspaar de zogeheten trouwbijbel naar keuze in de Herziene 
Statenvertaling of in de Statenvertaling overhandigd. Indien gewenst kan voor of na de dienst een 
bijdrage geleverd worden door familie of vrienden in de vorm van een (muzikale) bijdrage die niet in 
strijd is met het karakter van de dienst en aan de predikant kenbaar is gemaakt. 
 
 
 Voorbereiding op het huwelijk              
De kerkenraad verheugt zich als er een aanvraag tot huwelijksbevestiging ingediend wordt, want het 
huwelijk is een instelling van de heilige God, en wie daarin Gods weg wil gaan, is hartelijk welkom. 
Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-bijbels en daarom censurabel. (zie 1.1.6.) 
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die een aanvraag tot huwelijksbevestiging indie-
nen, daar alleen een wandel in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen.  Daar waar sprake is van 
ongehuwd samenwonen voor het huwelijk of een huwelijksscheiding zich heeft voltrokken, zal de 
kerkenraad de pastorale weg bewandelen. Ter sprake dienen onder andere te komen de vraag waar-
om het paar tot een huwelijk wil komen, en waar van toepassing, zal hoor-en-wederhoor worden 
toegepast. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er minimaal één huwelijksgesprek van de predi-
kant met het aanstaande bruidspaar, waar in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. 
Ook de invulling van de dag wordt ter sprake gebracht en dient niet strijdig te zijn met de huwelijks-
bevestiging. Daarnaast wordt er voor aanstaande bruidsparen de mogelijkheid geboden tot het vol-
gen van de huwelijkscatechese. Dit wordt aan ieder aanstaand of pasgetrouwd echtpaar sterk aange-
raden. 
 

4.4.3. Rouwsamenkomsten 

Een kerkelijke begrafenis van hen die binding met onze gemeente hadden, valt onder de verantwoor-
delijkheid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Hedel. De kerkenraad zal de wijze aange-
ven welke in onze gemeente gebruikelijk is. 
De huurder van één van de kerkelijke gebouwen dient de christelijke grondslag van de verhuurder te 
respecteren en draagt er zorg voor dat het gehuurde ook als zodanig zal worden gebruikt. Er mogen 
geen activiteiten worden uitgevoerd die daarmee in strijd zijn. 
 
Een nadere uitleg van de gang van zaken rond een rouwbijeenkomst zijn in een apart reglement vast-
gelegd en als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd. 
 

4.4.4 Overige diensten 

Op bid- en dankdagen worden twee kerkdiensten belegd, waarbij de ochtenddienst zoveel als moge-
lijk wordt afgestemd op de (kleine) kinderen van de gemeente en de kinderen van de Christelijke 
basisschool “De Zaaier” die in deze dienst aanwezig zijn.  
 
Op eerste Kerstdagmiddag, in plaats van een reguliere avonddienst, wordt er een Kerstviering van de 
gemeente met alle verenigingen en de zondagsschool gehouden. Valt deze eerste Kerstdag op zon-
dag, dan verschuift deze kerstviering naar de zaterdag ervoor of naar de tweede Kerstdag. Op een 
avond kort voor eerste Kerstdag is er een kerstzangdienst. Meestal zal dit de zaterdagavond zijn, 
maar niet op zondag. 
 
Na het uitspreken van de zegen aan het einde van de ochtenddienst op eerste Kerstdag wordt het 
“Ere zij God” gezongen. 
 
Op de zondag van of na Hervormingsdag worden ‘s morgens twee coupletten van ‘Een vaste burcht 
is onze God’ gezongen, na het uitspreken van de zegen aan het einde van de dienst. 
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Aan het eind van de ochtenddienst op of na de verjaardag van het Staatshoofd worden na het uit-
spreken van de zegen het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. 
 
Voor aanvang van de diensten op eerste feestdagen en Hemelvaartsdag worden een aantal geestelijke 
liederen gezongen. 
 
Voor gemeenteleden, die een jubileum vieren bestaat de mogelijkheid een herdenkings- of dank-
dienst te houden die valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
 
 
4.5  Beleidsvoornemens 
 
 

Gerealiseerde beleidsvoornemens 2013-2018 
 De visie van de kerkenraad op de waarde van de Heilige Doop komt in bovenstaande para-

grafen uitdrukkelijk aan de orde mede door middel van de toevoegingen die in het Beleids-
plan 2019-2024 op dit punt zijn gedaan, waardoor een apart visiedocument momenteel niet 
nodig geacht wordt. 

 Op het moment van vaststellen van dit beleidsplan is een discussie binnen kerkenraad en ge-
meente over het wel of niet invoeren van de Herziene Statenvertaling in de Eredienst nog 
niet afgerond. De verwachting is dat de afronding daarvan in de eerste helft van 2020 zal 
plaatsvinden. 

 
 
 Beleidsvoornemens 2019-2024 

 De kerkenraad overweegt gemeenteleden ook op een andere manier gebruik te kunnen laten 
maken van het Censura Morum door bijvoorbeeld predikant of scriba op de hoogte te stellen 
van een aangelegen onderwerp. Er zal dan naar een geschikte vorm gezocht worden. 
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5  PASTORAAT 
 
 
5.1  Inleiding 
 
Pastoraat is de herderlijke zorg in en voor de gemeente en is een onmisbaar middel voor de opbouw 
van de gemeente. Daartoe zijn in de eerste plaats de predikant en de ambtsdragers geroepen. Daar-
naast is het ook de Bijbelse roeping van gemeenteleden om naar elkaar om te zien. Behorend bij de 
gemeente van Christus delen wij elkaars zorgen zowel geestelijk als stoffelijk. 
Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vor-
men van pastoraat. 
 
 
5.2  Huisbezoek 
 
De gemeente is verdeeld in wijken, met voor iedere wijk een eigen ouderling. Uitgangspunt voor het 
huisbezoek is, dat alle in de gemeente geregistreerde adressen eens in de twee à drie jaar worden 
benaderd voor huisbezoek. In de regel gaat een ouderling op huisbezoek met (bij voorkeur) een dia-
ken. De wijkouderlingen doen huisbezoek in hun eigen wijk. De primaire verantwoordelijkheid voor 
het huisbezoek in de specifieke wijken valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
wijkouderling. 
Een belangrijk aspect van het huisbezoek is de ontmoeting met de gemeenteleden waarin plaats is 
voor hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke en gezinsomstandigheden en waarin 
ook zeker het persoonlijk geloofsleven en de vrucht op de prediking aan de orde dienen te komen.  
Het huisbezoek in deze tijd wordt als zwaar ervaren door de ambtsdragers. Continue bezinning over 
de betekenis van het huisbezoek is noodzakelijk. 
 
 
5.3  Specifieke vormen van pastorale zorg 
 

5.3.1 Bezoek nieuw-ingekomenen 

Bij kennisneming van nieuw-ingekomenen in de gemeente zullen de betreffende personen welkom 
worden geheten middels een bezoek door de evangelisatie en nieuw-ingekomenen commissie, waar-
bij ook nagegaan zal worden in hoeverre sprake is van een actieve kerkelijke betrokkenheid. Dege-
nen die deze bezoeken doen, brengen daarvan verslag uit bij de predikant of scriba van de kerken-
raad. Dit om de band tussen beide te bewaren.   
 

5.3.2 Ouderenpastoraat 

De gemeenteleden boven de 80 jaar worden kort na hun verjaardag door de predikant bezocht. Daar-
naast ontvangen zij eens per jaar bezoek van de wijkouderling en ook eens per jaar van de bezoek-
commissie (zie par. 5.3.6).   
 

5.3.3 Pastoraat bij zieken 

Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen, worden bij voorkeur wekelijks door de predi-
kant bezocht. Ook na thuiskomst zal kort daarna een bezoek worden gebracht door de predikant of 
wijkouderling. Langdurig zieken die thuis of in een verzorgingstehuis worden verpleegd krijgen 
bezoek van hun wijkouderling en/of predikant. 
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5.3.4 Crisispastoraat 

Crisispastoraat behoort primair tot de taak van de predikant. Zo nodig wordt doorverwezen naar 
professionele hulp. In een steeds complexere wereld met alle daarbij komende psychische nood, 
dienen de ambtsdragers te waken voor de valkuil dat alle nood geestelijke nood is. Vroegtijdige on-
derkenning van de aard van de nood kan behoeden dat ambtsdragers zelf vastlopen in de hulpverle-
ning. Rondom ingrijpende gebeurtenissen in de familie of in de nabije persoonlijke omgeving probe-
ren de predikant of de wijkouderling present te zijn.   
 

5.3.5 Examenkandidaten 

Rond het afleggen van examens van de middelbare school zal speciale aandacht aan deze groep jon-
geren worden besteed. Na het behalen van het examen wordt middels een presentje meeleven be-
toond. Zij die het examen niet gehaald hebben, zullen zeker niet vergeten worden. 
 

5.3.6 Bezoek door gemeenteleden 

Naast het ambtelijke bezoekwerk wordt er door gemeenteleden bezoekwerk in de gemeente gedaan. 
De bezoekdames en –heren zijn in tweetallen gekoppeld aan een wijk met de desbetreffende wijkou-
derling. De wijkouderling onderhoudt het contact met hen, voorziet hen van de bezoeklijsten en is 
eerste aanspreekpunt in geval van bijzonderheden.  
 
 
5.4 Beleidsvoornemens 
 
Gerealiseerde Beleidsvoornemens 2013-2018 
 Sinds een paar jaar is er een vaderkring waar met name opvoedkundige zaken aan de orde ko-

men vanuit Bijbels perspectief. 
 In 2015 zijn alle bewoners van de nieuwe ‘witte wijk’ welkom geheten via een brievenbusactie 

en daarna een persoonlijk bezoek. 
 
 
Beleidsvoornemens 2019-2024 
 Voortdurende bezinning over “Huisbezoek in deze tijd”. Wat betekent het en hoe doen we het? 
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6  VORMING EN TOERUSTING 
 
 
Centraal in de vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de gemeente in al 
haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week vele gelegenheden om bezig te zijn met 
Gods Woord en om daarin gevormd te worden. Dit alles dient om in kennis toe te nemen, gericht op 
het daadwerkelijk geloven, het groeien hierin en de opbouw van de gemeente. Als gemeente willen 
we de vorming en toerusting gestalte geven volgens de leerlijnen die aan het einde van dit hoofdstuk 
zijn opgenomen. 
 
 
6.1  Catechese 
 

6.1.1 Jongerencatechese 

De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in Gods Woord en de leer van de kerk. Dit 
ligt in het verlengde van de door de ouders gedane doopbelofte en dient gericht te zijn op het doen 
van openbare belijdenis. Primair door de predikant wordt deze catechese onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad gegeven. Dit geschiedt in de periode van eind september tot de paasvakantie. De 
gebruikte methode is passend bij de leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof en 
is ook uitgangspunt van de gesprekken. Er zijn per seizoen ongeveer 20 catechese-uren per groep. 
Naast de predikant denkt de kerkenraad mee in de te hanteren stof en zorgt zo mogelijk voor vervan-
ging bij afwezigheid van degene die gewoonlijk de catechese verzorgt. 
 

6.1.2 Belijdeniscatechese 

De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het streven is de openbare belijdenis te 
doen plaatsvinden in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Zij die te kennen geven zich te willen 
voorbereiden op het doen van openbare belijdenis volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke 
catechese met een verdiepend en verbredend karakter, met name ten aanzien van persoonlijke le-
vens- en geloofsvragen. Gods Woord, de belijdenissen van de kerk en het gesprek hierover zijn hier 
de vitale onderdelen. 
In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek tussen de predikant en degenen die te kennen hebben 
gegeven belijdenis te willen doen. In dit gesprek komt aan de orde, of en waarom men daadwerkelijk 
wil overgaan tot het doen van belijdenis. Hierna wordt in de laatste kerkenraadsvergadering, vooraf-
gaand aan de aannemingsavond, de toelating tot het doen van openbare belijdenis van de belijdenis-
catechisanten aan de orde gesteld. Vlak voor de belijdenisdienst wordt dit voornemen aan de ge-
meente bekend gemaakt vanaf de kansel en in het kerkblad. Tevens heeft een delegatie van de ker-
kenraad op de aannemingsavond de gelegenheid zich ervan te vergewissen dat er geen verhindering 
bestaat tot het afleggen van openbare belijdenis. Op deze avond zullen vragen naar en over het per-
soonlijk geloof van de catechisanten aan de orde komen. Op deze avond worden catechisanten aan-
genomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend. 
 
 
6.2  Jeugdwerk 
 

6.2.1 Ambtelijke zorg 

Ten behoeve van het plaatselijke jeugdwerk heeft de kerkenraad een jeugdambtsdrager benoemd. 
De jeugdambtsdrager is medeverantwoordelijk voor de geestelijke zorg van de jongeren. Daar-
naast adviseert de jeugdambtsdrager de kerkenraad inzake het jongerenwerk en begeleidt hij de 
dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk. Hij signaleert problemen of knelpunten en pro-
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beert oplossingen daarvoor aan te dragen. De jeugdambtsdrager streeft ernaar om elk jaar aanwe-
zig te zijn op een avond van de verschillende verenigingen. In alle vormen van jeugdwerk geldt de 
Bijbel als norm voor leer en leven en wordt de Bijbel besproken en de boodschap toegepast in het 
leven van de betrokkene. Door deze samenkomsten wordt al vroeg vormgegeven aan het gemeen-
televen. De verenigingen en de zondagsschool hebben ieder een eigen leiding die, onder de ver-
antwoordelijkheid van de kerkenraad valt. Voorstellen tot nieuwe leiding worden vanuit de ver-
enigingen aan de kerkenraad gedaan die goedkeuring dient te geven alvorens een nieuw lid ge-
vraagd kan worden. Namen van kandidaten hiervoor dienen minstens één week voor de betreffen-
de kerkenraadsvergadering bekend te zijn.  
 

6.2.2 Zondagsschool 

Deze is er speciaal voor de leeftijdscategorie van 4-12 jaar. Tussen september en april is er op 
zondagmiddag zondagsschool (met uitzondering van de zondagen die in een schoolvakantie val-
len). De kinderen worden gevormd door Bijbelverhalen, afkomstig uit het materiaal van de Her-
vormde zondagsscholenbond. De bijeenkomsten worden verder gevuld met zingen en verwerking 
van het vertelde verhaal. Uiteraard is dit toegesneden op het niveau van de kinderen en heeft ook 
het met elkaar doen en leren omgaan een belangrijke rol. De zondagsschool is bedoeld voor zowel 
kinderen uit onze gemeente als daarbuiten.  
 

6.2.3 Jeugdgroep Connect (11+) 

De doelgroep is kinderen tussen de 11 en 14 jaar. Doel is om tieners te laten ontdekken hoe waar-
devol hun leven is als zij God mogen kennen en ook met Hem rekening houden in het dagelijkse 
leven. Daarnaast is het belangrijk dat zij als groep een band met elkaar kennen en zoeken naar 
wegen om iets voor de gemeente te kunnen betekenen. Het vormende karakter binnen deze groep 
van deze leeftijdscategorie wordt als zeer belangrijk gevonden. Elke twee weken komt de groep 
samen op vrijdagavond. Connect is bedoeld voor kinderen uit onze gemeente, maar ook voor kin-
deren van daarbuiten. 
 

6.2.4 Jeugdgroep Follow (14+) 

De doelgroep is tieners tussen de 14 en 17 jaar. Doel is om jongeren/tieners te laten ontdekken hoe 
waardevol hun leven is als zij God mogen kennen en ook met Hem rekening houden in het dage-
lijkse leven. Daarnaast is het belangrijk dat zij als groep een band met elkaar kennen en zoeken 
naar wegen om iets voor de gemeente te kunnen betekenen. Het vormende karakter binnen deze 
groep van deze leeftijdscategorie wordt als zeer belangrijk gevonden. Elke twee weken komt de 
groep samen op vrijdagavond. Follow is bedoeld voor zowel jeugd uit onze gemeente als van 
daarbuiten.  
 

6.2.5 Jeugdvereniging Focus  

De jeugdclub Focus is bedoeld voor jeugd van 17 jaar en ouder. De groep komt elke twee weken 
na de avonddienst op zondag samen. Focus houdt zich bezig met Bijbelstudies, gebed, bezinning 
op actuele onderwerpen of een preekbespreking. Cruciaal is de ontmoeting met christelijke leef-
tijdgenoten om zodoende herkenning te vinden in het zoeken naar je plaats in deze wereld, alsook 
om toegerust te worden in het leven van het geloof. Focus is bedoeld voor zowel jeugd uit onze 
gemeente als daarbuiten.  
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6.2.6 Jongerenbijbelstudiekring 

De jongerenbijbelstudiekring heeft tot doel om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele 
onderwerpen in Bijbels licht. De doelgroep valt ongeveer in de leeftijd van 20 tot 35 jaar. 
 
 
6.3 Volwassenenvormingswerk 
 

6.3.1 Ouderencontactmiddagen 55+ 

Eenzaamheid komt vaak voor, zeker onder ouderen en alleenstaanden. Daarom worden er door de 
diaconie contactmiddagen georganiseerd. Tijdens deze middagen is er de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. Tevens houdt de predikant of één van de leden van de kerkenraad een meditatie en is 
er een stuk vrije invulling. 
 

6.3.2 Mannenvereniging “Rondom het Woord” 

De bijeenkomsten van de mannenvereniging zijn meestal eens in de drie weken op een woensdag-
avond. Het eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden. De vereniging is aangesloten bij de 
Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. 
 

6.3.3 Vrouwenvereniging “Weest getrouw” 

De bijeenkomsten van de vrouwenvereniging zijn eens in de twee weken op een dinsdagavond. Het 
eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden. De vereniging is aangesloten bij de Bond van 
Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. 
 

6.3.4 Gebedskring 

Op zaterdagavond om 18.45 uur is er een gebedskring voor mannen in Rehoboth.  
 

6.3.5 Bijbelstudiekring 

Op de Bijbelstudiekring voor volwassenen bestuderen gemeenteleden gedeelten uit de Bijbel. 
Daarbij staat het verstaan van de Bijbel en het (opnieuw) ontdekken van de rijkdom van de Bijbel 
centraal. 
 

6.3.6 Vaderkring  

Een paar keer per jaar, na de zondagse avonddienst, komen vaders uit de gemeente samen om te 
spreken over het onderwerp (Christelijke) opvoeding van kinderen en delen hierover ervaringen 
met elkaar. De jeugdouderling bereidt de avonden voor, maar dit kan ook door één van de vaders 
gedaan worden.   
 
 
6.4  Overige gemeenteopbouw 
 

6.4.1 Kerk op internet  

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet, zodat mensen die niet fysiek aanwezig kunnen 
zijn, in staat worden gesteld om deze diensten via kerktelefoon en/of internet toch mee te maken.  
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6.4.2 Gemeentelijke ontmoeting 

De kerkenraad biedt ruimte aan momenten waarop de gemeenteleden elkaar ontmoeten. Vormen 
waarin dit gebeurt zijn divers, zoals: gemeentedag, koffiedrinken na de dienst en de nieuwjaarsrecep-
tie. Het koffiedrinken is na de zondagse ochtenddienst op de laatste zondag van de maand.  
 

6.4.3 Opening en sluiting van het winterwerk 

Aan het begin van het winterwerk wordt jaarlijks een gemeentedag georganiseerd. Deze dag heeft 
vooral een ontspannend karakter en is gericht op de onderlinge ontmoeting. Ter afsluiting van het 
winterwerk wordt een avond voor de gehele gemeente gehouden. Aan de orde kunnen komen meest-
al praktische onderwerpen als: zending en zaken die met de opvoeding en opgroeiende jeugd te ma-
ken hebben. 
 

6.4.4 Activiteitendag/voorjaarsmarkt 

De activiteitendag-commissie bereidt jaarlijks een voorjaarsmarkt voor die op 14.00 uur ’s middags 
wordt geopend en duurt tot ca. 10 uur ‘s avonds. Er zijn allerlei activiteiten zoals raden en braden en 
verkoop van allerhande producten. De jeugd doet volop mee en de opbrengt komt ten goede aan de 
kerk.  
 
 

6.4.5 Centraal Verband 

Om tot een goede afstemming van alle activiteiten te komen wordt twee maal per jaar (begin sep-
tember en begin januari) het Centraal Verband gehouden waarin alle verenigingen en commissies 
zijn vertegenwoordigd. Ook de predikant en de jeugdouderling hebben daarin zitting.  
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6.5  Leerlijnen in de gemeente 

 
Afbeelding I: ‘De doorlopende leerlijn in kinder- en jeugdwerk 

 
 

DE DOORLOPENDE LEERLIJN IN KINDER- EN

JEUGDWERK

Heilige Doop

Zondagschool Catechese
Belijdenis-
catechese

Leeftijd  0 0-3 4-6  //   7-9  //  10-12     12-13  //  14-15  //  16-17               18

Eerste leerlijn 
gemeentebreed

14+ club (Follow)
11+ club 
(Connect)

16+ (Focus)

Tweede leerlijn
doelgroepgericht
overdrachtgericht

Zondagse erediensten I. bediening het Woord (ochtenddienst én avonddienst = 
leerdienst) en II. Bediening van de heilige sacramenten

Derde ‘leerlijn’
doelgroepgericht

Ontspannen leren
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Afbeelding II: ‘De doorlopende leerlijn: vervolg’ 
 

 

DE DOORLOPENDE LEERLIJN – VERVOLG!

Belijdenis-
catechese

18

16+ (Focus)

Bijbelstudiekring Jongeren-bijbelstudiekring

Mannen-
vereniging

Vrouwen-
vereniging

Koren 
(Maranatha + de  
Maaszangertjes)

Ouderen-
contactmiddag

Eerste leerlijn 
gemeentebreed

Zondagse erediensten I. bediening het Woord (ochtenddienst én avonddienst = 
leerdienst) en II. Bediening van de heilige sacramenten

Tweede leerlijn
doelgroepgericht
overdrachtgericht

Derde ‘leerlijn’
doelgroepgericht

Ontspannen leren

Vaderkring 
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6.6 Organogram vorming en toerusting 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.7 Beleidsvoornemens 

 
Beleidsvoornemens 2019-2024 

 De kerkenraad neemt zich voor om beleid te formuleren op het gebied van (voorkoming van) 
seksueel misbruik en/of ontoelaatbaar gedrag in het jeugdwerk. 

 De kerkenraad neemt zich voor om de vertrouwensrelatie met de leidinggevenden van het ver-
enigingswerk te continueren en te verdiepen. 

 Onder paragraaf 6.4 zijn nu geen Bijbellezingen opgenomen. De kerkenraad bekijkt ieder jaar 
opnieuw of er Bijbellezingen in het winterprogramma van dat jaar kunnen worden opgenomen. 
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7  DIACONAAT 
 

7.1  Inleiding 

 
In de Bijbel worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan de vreemdelin-
gen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6, wordt de basis ge-
vonden voor de instelling van het ambt van diaken. 
 
Voor het diaconaat kunnen onderstaande uitgangspunten worden geformuleerd: 
1. De basis van het diaconaat is de Woordbediening en het Woord van God Zelf. 
2. De gemeente dient op haar diaconale roeping gewezen te worden, gestimuleerd te worden om 

invulling te geven aan die roeping en geholpen te worden bij het uitvoeren van haar roeping. 
 
Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen 
woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag "wie zal de naaste 
zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken", wie zij ook zijn of waar zij ook wonen. 
Naast de zorg voor de ‘eigen’ kerkelijke en burgerlijke gemeente zal steun aan landelijke en parti-
culiere organisaties onverminderd dienen te worden voortgezet op een wijze als in achterliggende 
jaren is gebeurd. De nadruk zal (blijvend) worden gelegd op activiteiten van organisaties in bin-
nen- en buitenland die binnen de gereformeerde gezindte op een brede steun mag rekenen. 
Daarnaast maken diakenen gemeenteleden bewust van haar taak en verantwoordelijkheid, ook als 
het gaat om het lenigen van noden. Dat houdt ook in signalen opvangen en doorgeven aan de dia-
conie. 
 
Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland worden jaarlijks jaarre-
kening en begroting opgesteld. Hiermee wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid 
en inzicht gegeven in het te voeren beleid. Jaarrekening en begroting zijn voor gemeenteleden ter 
inzage en wordt toegezonden aan de PKN. Een samenvatting hiervan wordt ook gepubliceerd op 
de website van de kerk. 
 

7.2  Activiteiten 

 
Het college van diakenen wordt gevormd door vier diakenen die onderling zorgen voor een goede 
taakverdeling.  
 
De taken van de diaconie zijn als volgt kort te omschrijven: 
1. Het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel plaatselijk, lan-

delijk als wereldwijd); 
2. Het bijstaan van hen (in eigen gemeente) die door materiële noden en zorgen hulp nodig heb-

ben; 
3. Het bijstaan van hen die sociale en lichamelijke noden en moeiten kennen; 
4. Het assisteren van de predikant aan de avondmaalstafel; 
5. Zorg dragen voor de instandhouding van de kerktelefoon uitzendingen; 
6. De organisatie van kontaktmiddagen voor 55+ en alleenstaanden; 
7. De organisatie van het jaarlijkse reisje met de ouderen van de gemeente; 
8. Het verzorgen en uitdelen van een attentie aan zieken en gemeenteleden van 80 jaar of ouder 

kort voor de viering van het Kerstfeest;  
9. Het verzorgen van een attentie voor de middelbare school examenkandidaten; 
10. Het beheren van ongeveer 3 ha grond wat verpacht wordt aan diverse personen 
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Indien noodzakelijk werken de diakenen samen met anderen. Zo is er een goede samenwerking 
met de wijkouderling en kan voor specifieke situaties worden teruggevallen op professionele hulp. 
Daarvoor onderhoudt de diaconie contacten met relevante instellingen en organisaties. 
 

7.3 Beleidsvoornemens 

 
Gerealiseerde beleidsvoornemens 2013-2018 
 

 In de achterliggende periode is regelmatig in de Kerkbode toegelicht welke diaconale doe-
len gesteund worden met als doel de gemeente te stimuleren hieraan te geven, al dan niet 
via de collecte tijdens de zondagse Eredienst. 

 
 
Beleidsvoornemens 2019-2024 
 

 De diaconie wil kijken of de organisatie van kontaktmiddagen voor 55+ en alleenstaanden 
gedelegeerd kan worden naar gemeenteleden.  
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8  DE MISSIONAIRE GEMEENTE 
 
 
8.1  Inleiding 
 
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de Heilige 
Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige Naam gegeven tot zaligheid. 
 
Dit getuigenis vindt zijn grond in de omgang met God. Wij geloven dat de breuk tussen God en 
mens alleen geheeld kan worden door het verzoenend werk van Christus. Dat dit niet alleen een 
noodzaak voor onszelf is, maar ook van levensbelang voor onze naaste, is een aansporing tot het 
verkondigen van de Goede Boodschap. Dit kunnen en mogen wij doen in gehoorzaamheid aan het 
zendingsbevel van onze Heere (Matth. 28:19; Hand 1:8). 
 
Getuigen van Jezus Christus is de primaire opdracht aan de gemeente en deze opdracht moeten we 
op een cultuur betrokken wijze uitvoeren, zonder daarmee de inhoud ervan aan te passen. Uiter-
aard zal dit niet gaan zonder het persoonlijke geloof van gemeenteleden. Hiervoor is het nodig dat 
op een regelmatige wijze aandacht aan het evangelisatie- en zendingswerk gegeven wordt via on-
der andere prediking en voorbede. 
 
Binnen de kerkenraad participeert één van de ambtsdragers in de evangelisatie- en nieuw-
ingekomenen commissie om in het bijzonder aandacht te vragen voor evangelisatie in onze (bur-
gerlijke) gemeente en om mensen die in onze gemeente zijn komen wonen en lid zijn van de PKN, 
welkom te heten. Deze ambtsdrager rapporteert aan de kerkenraad. 
Daarnaast kent onze gemeente nog een zendingscommissie die meer aandacht vraagt voor zen-
dingswerk buiten onze landsgrenzen. 
 
 
8.2  De evangelisatie- en nieuw-ingekomenen commissie 
 
Deze commissie is door de kerkenraad ingesteld, waarbij de kerkenraad door minstens één ouder-
ling of diaken in de commissie is vertegenwoordigd. De commissie heeft als doel om het evange-
lie in Hedel op een laagdrempelige manier te verspreiden, gedragen door voorbede van de ge-
meente. 
De volgende activiteiten komen jaarlijks of met enige regelmaat terug: 

 Met een kraam op de plaatselijke markten staan met o.a. evangelisatiemateriaal voor ver-
spreiding 

 Voor Kerst worden er een aantal Kerst-Echo’s verspreid door zoveel mogelijk gemeente-
leden 

 Met bid- en dankdag krijgen alle kinderen na de morgendienst een klein cadeautje uitge-
reikt, zo mogelijk met een boodschap of verwijzing naar de preek 

 Aan mensen, ingeschreven in het PKN ledenregister en die in onze gemeente zijn komen 
wonen, wordt een welkomstbezoek gebracht, vergezeld van een bloemetje en wordt een 
gemeentegids aangeboden. Als er interesse is, wordt een vervolggesprek afgesproken. 

 Als er belangstelling voor is, wordt de cursus “Christianity Explored” aangeboden 
 Het organiseren van de VakantieBijbelclub dagen in de zomer. 
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8.3  Evangelisatiewerk in Uden 
 
Vanuit onze gemeente zijn een aantal mensen al enige jaren betrokken bij het kinderevangelisa-
tiewerk in Uden, wat plaatsvindt onder moslimkinderen op zaterdagmiddag. Deze werkzaamheden 
vallen onder verantwoordelijkheid van de stichting ‘Het Levende Woord’. 
 
 
8.4  Het zendingswerk 
 

8.4.1 De Zendingscommissie 

De gemeente steunt het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Als schakel naar de 
GZB fungeert de zendingscommissie voor o.a. zendingsavonden in de Bommelerwaard. 
 

8.4.2. Thuisfrontcommissie Iljo de Keijzer 

Iljo de Keijzer is via de GZB/OMF uitgezonden naar de Filipijnen, vanuit de PKN-gemeente van 
Wageningen. Ook onze gemeente ondersteunt deze uitzending door periodieke voorbede en een 
financiële bijdrage. De Thuisfrontcommissie ondersteunt op allerlei manieren (contacten, nieuws-
brieven, gebed en vele andere zaken), maar draagt ook zorg voor de fondsenwerving.  
 
 
8.5  Beleidsvoornemens 
 
Gerealiseerde Beleidsvoornemens 2013-2018 

 In 2015 zijn alle bewoners van de nieuwe ‘witte wijk’ welkom geheten via een brievenbus-
actie en daarna een persoonlijk bezoek.  
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9 BEHEER EN FINANCIËN 
 
 
9.1  Inleiding 
 
Beheer als taak en verantwoordelijkheid wil zeggen: het behartigen van de stoffelijke belangen 
van de gemeente. Alles wat we zijn en alles wat we hebben ontvangen is ons door God geschon-
ken. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de erediensten en van alle andere in 
dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een geestelijke aangele-
genheid. In onze gemeente wordt het kerkrentmeesterschap conform de kerkorde in meerderheid 
ingevuld door ouderling-kerkrentmeesters (dat moeten er minimaal 2 zijn). Daarnaast is er de mo-
gelijkheid dat één kerkrentmeester wordt benoemd van buiten de kerkenraad. Dit driemanschap 
vormt samen het college van kerkrentmeesters. 
Het college van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle stoffelijke zaken van de gemeen-
te, voor zover niet van diaconale aard, en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden in over-
eenstemming met een daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling. Het gevormde college van kerk-
rentmeesters wordt bijgestaan door een Commissie van Bijstand, bestaande uit 4 leden (zijnde 
mannelijke belijdende lidmaten). Deze leden worden benoemd conform de regels uit de Plaatselij-
ke Regeling. 
 
 
9.2  Beheer 
 
De taken van de kerkrentmeesters zijn in grote lijnen te onderscheiden in personeelsbeheer, ge-
bouwenbeheer, beheren van landeigendom, financieel beheer, geldwerving en bijhouden van de 
kerkelijke registers en archieven. Hieronder wordt op enkele punten nader ingegaan. 
 

9.2.1  Predikant 

De Hervormde gemeente van Hedel beschikt over een fulltime eigen predikantsplaats. 

 
9.2.2 Organist 

Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft onze 
gemeente enkele vrijwilligers die dienstdoen volgens een kwartaalrooster. 

 
9.2.3 Koster 

Het dagelijks beheer met alle daarbij behorende werkzaamheden in het kerkgebouw is in handen 
van twee kosters die werkzaam zijn op vrijwillige basis. Bij afwezigheid van de kosters fungeert 
een plaatsvervangende koster. Wanneer die ook niet beschikbaar is worden de werkzaamheden 
waargenomen door één van de kerkrentmeesters, bij voorkeur de kerkrentmeester buiten de ker-
kenraad indien van toepassing. 
 

9.2.4 Gebouwen 

De gemeente beschikt over drie gebouwen: het kerkgebouw, de pastorie en verenigingsgebouw Reho-
both. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle gebou-
wen en het feitelijke beheer. Voor het dagelijks beheer van het kerkgebouw zijn de kosters verant-
woordelijk, voor het beheer van verenigingsgebouw Rehoboth is een beheerder(ster) aangesteld. De 
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pastorie wordt primair beschikbaar gehouden als ambtswoning voor de aan de gemeente verbonden 
predikant. Het kerkgebouw is een Rijksmonument.  
 

9.2.5 Gebruik van de kerk en gebouw Rehoboth  

Het monumentale kerkgebouw is primair bedoeld voor het houden van de erediensten. Nevenge-
bruik voor trouwdiensten, begrafenisdiensten, zanguitvoeringen en ander gebruik van het kerkge-
bouw is met toestemming van zowel het college van kerkrentmeesters als van de kerkenraad mo-
gelijk. De kerk wordt niet beschikbaar gesteld voor diensten waarbij het bruidspaar geen binding 
heeft met onze gemeente. Ditzelfde geldt in principe voor rouwsamenkomsten van personen of 
families die geen binding met de gemeente hebben.  
Rehoboth is primair beschikbaar voor het verenigingsleven en andere aan de kerkelijke gemeente 
gebonden activiteiten. Hieronder worden verstaan: catechisaties, clubs en verenigingen, gemeente-
avonden, Bijbellezingen en kringen alsmede commissie- en kerkenraadsvergaderingen. Voor het 
gebruik wordt in principe geen vergoeding gevraagd aan de gebruikers. Daarnaast kan het gebouw 
(geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt voor begrafenissen, verjaardags- of jubileumvieringen en 
regionale vergaderingen van de met de gemeente verbonden kerkelijke verenigingen en instanties. 
In het algemeen wordt (behoudens de regionale vergadering van verbonden organisaties) wel een 
huurvergoeding gevraagd. Met name voor verjaardag- en jubileumviering wordt een terughoudend 
beleid gevoerd. Het college van kerkrentmeesters stelt daarvoor de vergoedingen vast. Naast bo-
vengenoemd gebruik wordt het gebouw ook verhuurd als stemlocatie aan de burgerlijke gemeente.  
Voor overig gebruik is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk. Bij twijfel over de pas-
sendheid van het gevraagde gebruik, stemt het college van kerkrentmeesters dit af met de kerken-
raad.  
In z'n algemeenheid wordt het gebouw niet verhuurd of beschikbaar gesteld zonder beheer-
der(ster). Kerkelijke activiteiten zoals b.v. rouwsamenkomsten prevaleren. Andere activiteiten 
worden niet geweerd maar anderzijds ook niet gepropageerd.  
 

9.2.6 Kerkelijke registers en archieven; geldwerving 

Een door de kerkenraad aangesteld gemeentelid houdt zich bezig met de registratie en mutatie van 
leden, ‘blijkgevers’ en andere meelevenden, waarvoor de informatie wordt ontvangen in het lande-
lijke ledenregistratiesysteem, het LRP.  
 
De jaarlijkse vrijwillige bijdrage is een actie van de kerkrentmeesters om geld te werven en wordt 
in de maand september gehouden aan de hand van het ledenbestand. 
 

9.2.7 Beheer landeigendommen  

De gemeente is eigenaar van totaal ca. 10 ha. agrarische grond verdeeld over enkele percelen. 
Deze grond wordt in principe niet verkocht omdat dit een stille reserve voor de gemeente vormt. 
De percelen worden verpacht door middel van de daarvoor in de pachtwet aangegeven richtlijnen. 
Uitgangspunt voor de verpachting is dit te doen tegen reguliere pachttarieven en bij voorkeur aan 
agrariërs (doop- dan wel belijdende leden of kerkelijk met ons meelevend) uit de eigen gemeente 
met het hoofdberoep in de landbouw. Wanneer daarvoor onvoldoende belangstelling bestaat, 
wordt de kring uitgebreid met leden die een agrarisch bedrijf als nevenactiviteit exploiteren of als 
hobby uitvoeren. Het te voeren verpachting- en beheersbeleid valt onder de verantwoordelijkheid 
van het college van kerkrentmeesters. 
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9.2.8 Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Tijdens de kerkdiensten is een (informeel gevormde) hulpverleningsgroep beschikbaar (leden met 
deskundigheid op gebied van gezondheidszorg) om bij calamiteiten op te treden. In gebouw 
Rehoboth is een AED beschikbaar. De kosters hebben gedurende de diensten toegang tot de AED 
en deze is uiteraard ook beschikbaar bij bijeenkomsten in gebouw Rehoboth. 
 
 
9.3  Financiën 
 

9.3.1 Algemene gang van zaken 

Het gaat hier over twee onderwerpen: de kosten die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde 
zaken van beheer (uitgaven) en waar het geld vandaan komt om die kosten te kunnen betalen (in-
komsten). Een begroting dient het uitgangspunt te zijn voor het financiële handelen in het kalen-
derjaar waarop het betrekking heeft. 
 

9.3.2 Kosten / bestedingen 

Alle kosten worden zo nauwkeurig mogelijk begroot: zowel de personeels- en gebouwenexploita-
tiekosten als de aan (de)centrale organen af te dragen bedragen.  
Jaarrekening en begroting zijn voor gemeenteleden ter inzage en wordt toegezonden aan de PKN. 
Een samenvatting hiervan wordt ook gepubliceerd op de website van de kerk. 
 

9.3.3 Inkomsten/werving 

Met betrekking tot de inkomsten is het college van kerkrentmeesters vrijwel geheel aangewezen 
op bijdragen en giften uit de gemeente. Eén derde hiervan is afkomstig van de vrijwillige bijdra-
gen. 
De overige bijdragen van de gemeenteleden zijn afkomstig uit de collecten tijdens de erediensten, 
de bijzondere maandelijkse deurcollecte en de Bid- en Dankdagcollecte. Daarnaast zijn er bijzon-
dere inkomsten zoals uit de Voorjaarsmarkt, het Verjaringsfonds, de verhuur van pastorie (bij 
bezetting van de predikantsplaats) en gebouw Rehoboth. Ook de opbrengst van de pachten van de 
landeigendommen maken deel uit van de overige begrotingsbedragen. 
Voor het Solidariteitsfonds wordt jaarlijks een acceptgiro aangeboden aan de belijdende leden van 
de gemeente. 
 
9.4 Privacy wetgeving/AVG 
In het kader van de privacy wetgeving (AVG) heeft de kerkenraad een AVG-beleid opgesteld. 
Belangrijk punt daarin is dat voor het opnemen van persoonlijke voorbede in de kerkdienst, als 
mede berichtgeving in de Kerkbode vooraf toestemming aan betrokkenen wordt gevraagd. Een 
privacy statement is ook te vinden op onze gemeente website. 
 

9.5 Archivering 
Het lopende archief (jonge stukken) worden gearchiveerd (grotendeels in een daarvoor geschikte kast in het 
kerkgebouw). Het statische archief (oude stukken) zullen ter bewaring overgebracht worden naar het regionale 
streekarchief.  
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9.6  Beleidsvoornemens 

 
Gerealiseerde beleidsvoornemens 2013-2018 

 Het meerjarenonderhoudsplan voor de kerk (met name schilder- en voegwerk). 
 Het vervangen van de geluidsinstallatie in de kerk. 
 Het opknappen van de ruimte ‘De Wijngaard’ in gebouw Rehoboth 
 Gemiddeld genomen zijn de jaarrekeningen over de afgelopen jaren sluitend gebleken, met 

weliswaar verschillen per jaar door bijzondere omstandigheden (renovatie pastorie en wel/niet 
vacante periode). 

 
Beleidsvoornemens 2019-2024 

 Het College van kerkrentmeesters streeft naar een gemiddeld genomen sluitende jaarrekening 
en een vrije liquide reserve van 1 jaarbegroting (ca. € 125.000). Door jaarlijks de jaarrekening 
ter inzage te leggen en (mede in het kader van ANBI) in een verkorte versie op de site van de 
gemeente weer te geven, wordt de gemeente op de hoogte gehouden. Ook op periodiek te 
houden gemeenteavonden wordt de gemeente geïnformeerd over de financiële situatie. 

 In het kader van de Rijksregeling voor Monumenten zal een nieuwe subsidieaanvraag voor  
        instandhoudingswerkzaamheden worden aangevraagd voor de periode 2020-2026. 

 Een nieuw energiezuinig verlichtingsplan voor de kerk ontwerpen en uitvoeren. 
 de informele hulpverleningsgroep formaliseren en periodiek een bijeenkomstbeleggen  om de 

werkwijze te evalueren, waaronder het houden van een ontruimingsoefening. 
 Het ontwerpen en plaatsen van een basistafel voor de preekstoel, die bij avondmaalsdiensten  

verlengd kan worden 
 Het renoveren/opknappen van enkele ruimten in gebouw Rehoboth. 
 Het statische archief wordt overgebracht naar het regionale streekarchief. 
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10  UITDAGINGEN EN MOEILIJKHEDEN 
 
 
 
We sluiten dit beleidsplan af met een korte vooruitblik. Dat is de primaire blikrichting van Chris-
tus’ gemeente: vooruit. De toekomst lijkt soms een somber relaas. Niets is echter minder waar. De 
gemeente van Christus leeft onder Zijn voortdurende en nooit aflatende zorg. We leven onder Zijn 
belofte dat de poorten der hel Zijn gemeente nooit zullen overweldigen. Echter, hoewel de poorten 
der hel Gods wereldwijde gemeente nooit zullen overweldigen, zijn er wel zorgen over de kerk. In 
ons land, in ons dorp, maar eigenlijk in de hele westerse wereld.  
 
Ten eerste constateren we dat de kerk steeds meer haar plaats gaat krijgen in de marge van onze 
samenleving. Dat is echter naar Bijbels getuigenis haar rechtmatige en meest vruchtbare plaats. De 
vroegchristelijke kerk is niet gegroeid omdat ze politiek zo sterk in het zadel zat, maar omdat ze 
radicaal leefde met haar Heere. Dat is de grootste les die we als kerk opnieuw zullen moeten leren. 
Het gaat niet goed als iedereen buiten de kerk naar ons luistert, maar het gaat goed als wij gehoor-
zaam zijn aan onze Heere en Heiland. Wat is een belijdende gemeente en welke kerk is missio-
nair? Inderdaad, die gemeente die leeft in de tere geloofsgemeenschap met Christus!  
 
Hieraan verbonden is het in de tweede plaats onze overtuiging dat het daarom te meer aankomt op 
een ‘weten’ van de dingen die ons van God genadig geschonken zijn (1 Korinthe 2:12). Daarom 
zijn we, meer dan op iets of iemand anders, aangewezen op de Heilige Geest. Er is hoop voor onze 
gemeente, er is hoop voor de kerk waar we ons op onze plaats geroepen weten, als we die rijkdom 
persoonlijk, maar ook als gemeente leren verstaan. De kerk is er niet voor de wereld, maar voor 
Christus. Hij is onze bruidegom, die ons tot Zijn bruidsgemeente heeft aangenomen. Wat zou het 
een zegen zijn als de wereld het contrast opmerkt tussen ons die Christus toebehoren en diegenen 
die Hem niet kennen.  
 
Hoe zal dat kunnen? In de eerste plaats vraagt dat om strikte onderhorigheid aan de heilige Schrift 
als Woord Gods. Wat we als kerk en als gemeente zijn, dat zijn we omdat we het heilig Evangelie 
hebben. Dat is inderdaad onze grootste schat (Luther). Vandaar dat we blijven inzetten op de ere-
dienst met als centrum de woordverkondiging. Het geloof is uit het gehoor! En de geloofsgroei 
voltrekt zich in hetzelfde krachtenveld van Woord en Geest. 
Onze gemeente staat ook voor de uitdaging om opnieuw de levendigheid en de kracht van het 
gereformeerde belijden te verstaan en te ervaren. Om ons heen zijn allerlei initiatieven die ons een 
spiegel voorhouden. Zijn we in de loop van de recente geschiedenis niet iets wezenlijks kwijtge-
raakt? Wat is de vitaliteit van de gereformeerde traditie ook voor ons vandaag? Als kerkenraad 
zijn we van deze vitaliteit overtuigd. Niet omdat ‘gereformeerd’ zijn op zich iets betekent, maar 
omdat ze pretendeert een volledig naspreken te zijn van het Bijbelse onderwijs. De kernvraag hier-
in is hoe we in de gereformeerde belijdenisgeschriften het Bijbels getuigenis horen doorklinken. 
Tot onderwijs, tot aanscherping, tot vermaning en tot bloei van de gemeenteleden, maar ook van 
ons als gemeente met elkaar.  
 
Nog steeds geldt dat we bezwaard onze plaats innemen in het geheel van onze kerk. Evenwel is 
het blijvend nodig om zicht te houden op onze kerk als geheel. Er is genoeg op aan te merken. 
Toch bouwt de Heere Zijn kerk van beneden af op. Dat betekent concreet dat we eerst naar onszelf 
en naar onze gemeente moeten kijken. Want de kerk, dat zijn wij. Daarom is het blijvend nodig 
om betrokken te zijn waar dat kan. We dienen onze plaats in te nemen in het grotere geheel. 
Staande op het fundament van de Bijbel, gesteund door de belijdenis, is dat mogelijk, ook in de 
tijd die voor ons ligt.  
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Als dit beleidsplan een hulp is om ons te richten op Christus en de uitdagingen van onze tijd in 
geloof aan te gaan, heeft ze haar doel bereikt. In het vertrouwen op onze God, die niet loslaat wat 
Zijn hand begon, slaan we opnieuw de hand aan de ploeg, zonder om te kijken. 
 
 
 
Aldus door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Hedel vastgesteld op 
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Bijlage: Regelement rouwdienst en begrafenis Hervormde Gemeente Hedel 
 
 
Een kerkelijke begrafenis valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente Hedel. De Kerkenraad zal de wijze aangeven welke in de Hervormde Gemeente gebruike-
lijk is. 
De huurder van één van de kerkelijke gebouwen dient de christelijke grondslag van de verhuurder te 
respecteren en draagt er zorg voor dat het gehuurde ook als zodanig zal worden gebruikt. Er mogen 
geen activiteiten worden gedaan die daarmee in strijd zijn.   
 
De Hervormde Gemeente van Hedel kan op twee manieren betrokken worden bij een begrafenis: 

A. Pastorale begeleiding bestaande uit: 
a. Afsluiten condoleancebezoek 
b. Leiden van de begrafenisdienst 
c. Overige rouwbegeleiding 

 
B. Beschikbaar stellen van gebouwen Rehoboth en/of Kerk 

 
A. Pastorale begeleiding: 

        Ad.a:  Afsluiten condoleancebezoek 
Afsluiten door wijkouderling van de overledene, in overleg met de familie. 
 

      Ad.b: Leiden van de begrafenisdienst 
Rouwdienst kan beginnen met gebed met naaste familie en in overleg met de familie.

  
Persoonlijke bijdrage door familie: 
Dankwoord keuze: begin van de dienst, of op de begraafplaats. 
In Memoriam/gedicht, wij stellen het op prijs als de overledene niet wordt aangespro-
ken alsof hij/zij nog leeft; m.n. gebruikelijke afscheidsgedichten bevatten dergelijke 
passages. 
Persoonlijke bijdragen worden altijd vooraf ingezien door de dienstdoende voorganger 
en door hem geaccordeerd. 
 
Begraafplaats: 
Begrafenis afsluiten door de ouderling van dienst of afsluiten op de begraafplaats in 
overleg met familie  
Als er een maaltijd is, in het kerkelijk gebouw, wordt altijd ruimte gegeven voor stil 
gebed. (Predikant of ouderling van dienst kunnen ook voorgaan in gebed!) 
Bij het overlijden van een lid van de Hervormde Gemeente, waarvan de kerkenraad 
officieel in kennis is gesteld, wordt op de zondag na overlijden, in overleg met de fa-
milie, in de dienst Ps. 103 vers 8 en 9 gezongen. 
In de eindejaardienst worden de overledenen van het achterliggende jaar herdacht. 
Hun naam en leeftijd worden afgelezen en een moment van stilte wordt in acht geno-
men, tenzij de nabestaanden daar geen prijs op stellen. De familie ontvangt een uitno-
diging om bij deze dienst aanwezig te zijn. 
 

      Ad.c: Overige rouwbegeleiding 
Predikant van de Hervormde Gemeente Hedel. 
Mocht de familie rond de hierboven aangegeven richtlijnen afwijkende wensen heb-
ben dan dienen zij dat bij het vragen van de predikant/voorganger aan te geven, zodat 
deze een afweging kan maken of hij de begrafenis wel of niet leidt. 
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Wanneer de predikant wordt uitgenodigd om elders een rouwdienst/ begrafenis van 
een gemeentelid te leiden/spreken gelden dezelfde regels als hierboven gesteld. 
 

B. Beschikbaar stellen van de kerkelijke gebouwen. 

                
De kerkelijke gebouwen (kerk/Rehoboth) zijn beschikbaar voor begrafenissen en niet 
voor crematies. 
 

          Kerk en Rehoboth 
Tijdens de dienst wordt een meditatie gehouden n.a.v. een gedeelte uit de Bijbel. De 
predikant bepaalt de tekstkeuze en invulling van de liturgie. (In overleg met de fami-
lie) 
 
Muzikale omlijsting: 
Orgelspel voor/na de dienst, in overleg met de familie 
Zingen in de dienst. Psalmen/gezangen, in overleg familie/voorganger. 
Alternatieven, alle in overleg met en op goedkeuring van de dienstdoende voorganger! 
In de kerk/Rehoboth wordt gebruik gemaakt van de beschikbare muziekinstrumenten. 
(orgel/piano) 
Een geluidsdrager kan worden beluisterd, altijd in overleg met de predi-
kant/voorganger.  

 
Het gebouw Rehoboth is geen rouwcentrum en kan als zodanig niet worden gebruikt. 
(vb. alleen te gebruiken als opbaarruimte). Bloemen worden toegelaten 
 
B1: Indien de begrafenisdienst niet onder verantwoordelijkheid van de Hervormde       
Gemeente wordt geleid, is naar keuze van de familie het kerkgebouw en/of gebouw 
Rehoboth beschikbaar met in achtneming van de hierboven genoemde richtlijnen 
 
B2: Indien de begrafenisdienst niet door of namens de Hervormde Gemeente wordt 
geleid zijn de gebouwen Kerk/Rehoboth beschikbaar, onder voorwaarden dat de dienst 
geleid wordt vanuit de gereformeerde traditie en geschriften en alleen gebruik wordt 
gemaakt van de Psalmen en Bijbelgetrouwe liederen (zie onder B muzikale omlijsting) 
 
B3: In samenhang met de onder B 1 en B2 genoemde begrafenisdiensten kan ook 
voorafgaand aan de begrafenis gebouw Rehoboth gebruikt worden voor condoleance 
en/of opbaren. 
 
B4: Bovenstaand betekent, dat de gebouwen niet beschikbaar zijn voor andersoortige 
begrafenisdiensten en in samenhang daarmee ook niet beschikbaar is voor condolean-
ce en/of opbaren. 
 
B5: De kosten van beschikbaar stellen worden in rekening gebracht conform de gel-
dende tarieven, zoals is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters. 

 
B6: De begrafenisondernemer draagt zorg voor de facilitaire zaken rond de condole-
ance-/begrafenisbijeenkomst en kan daarbij gebruiken maken van (leden van) een be-
staand team van bedienend personeel. De begrafenisondernemer verrekent rechtstreeks 
de uurvergoeding met betrokken medewerkers. 
 
Aldus opgemaakt te Hedel op 18 april 2019. 
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Bijlage bij “Reglement Rouwdienst en Begrafenis Hervormde Gemeente Hedel”, gedateerd 18 april 2019. 
 
  
 
Tarieven: 
 
Condoleances: 
 Gebruik grote zaal     € 125,- 
 Koffie/Thee     € 0,50 per consumptie 
 Koek/Cake     Kostprijs 
 Bediening (inclusief klaarzetten/opruimen  € 15,- per uur, per personeelslid 
 
Rouwsamenkomst: 
 Gebruik grote zaal Rehoboth of Kerkgebouw € 125,- 
 Organist (indien door ons te regelen)  € 35,- 
 Koffie/Thee     € 0,50 per consumptie 
 Koek/Cake/Broodjes in overleg   Kostprijs 
  Bediening (inclusief klaarzetten/opruimen  € 15,- per uur, per personeelslid 
 
Opbaren: 
 Opbaren overledene in “Het Visnet”  € 75,- (ongeacht aantal nachten) 
 
NB. Voor het opbaren van de overledene tussen condoleren en begrafenis volgende dag worden geen kosten in 
rekening gebracht. 
 
 
Luiden kerkklok 
 Van de dag van overlijden tot en met de begrafenis: € 100,- 
 Alleen bij de begrafenisplechtigheid:  € 50,- 
 
 
Voor het aanvragen van het gebruik van Kerkgebouw en/of Rehoboth kunt u contact opnemen met de plaatse-
lijke predikant of Mevr. J. van Driel (06-49499450/073-5992574)  
Voor het luiden van de kerkklok contact opnemen met de Dhr. H.van Hemert (06-55588645/073-5992043) 

 
 

 


