Hervormde Gemeente Werkhoven
St. Stevens Kerk

Beleidsplan 2016 - 2019

Woord vooraf
Dit is het beleidsplan van de Hervormde Gemeente van Werkhoven voor de jaren 2016 tot en
met 2019. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft voor dat iedere kerkenraad
voor vier jaar een beleidsplan vast stelt, vandaar deze uitgave als vervolg op het voorgaande
beleidsplan.
We beginnen dit beleidsplan met de belijdenis uit te spreken dat we geloven in één heilige,
algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Wij weten ons verbonden met Gods
wereldwijde kerk, van alle tijden en plaatsen. En we geloven dat God Zelf aan de basis staat van
onze gemeente.
In dit beleidsplan beschrijven we wat er in onze gemeente momenteel gebeurt en met welk doel
dat gebeurt. Daarnaast worden in dit beleidsplan in globale lijnen de voornemens van de
kerkenraad vastgelegd. Wij belijden daarbij dat niet onze plannen, maar Gods plan bepalend is
voor de toekomst van onze gemeente.
Als er in dit beleidsplan gesproken wordt over “onze gemeente”, dan moeten we ons daarbij het
onderstaande goed beseffen:
 Het is niet “onze gemeente” maar de gemeente van Jezus Christus Zelf. Wij mogen een
stukje zijn van het grote Lichaam, de wereldwijde gemeente die Jezus Christus
bijeenbrengt.
 Wij hebben dienend en volgend te handelen daar waar Christus ons als discipelen een
grote verantwoording geeft over een deel van Zijn gemeente (zowel binnen onze
gemeente, als ook daarbuiten).
 Wij zullen en kunnen niet alles wat in dit beleidsplan geschreven staat als leidend en
bindend verklaren, maar ons bij voortduur, biddend en smekend (af)vragen wat Zijn wil en
Zijn weg is; dat wij door Zijn Geest geleid mogen worden.
 Wij hebben en houden voortdurend voor ogen dat het niet om onze verlangens, onze eer,
onze “eigen-wijze” inzichten gaat, maar dat het gaat om de Eer van Christus en het
voortgaande getuigenis van de blijde boodschap.
Het beleidsplan wordt voorafgegaan door een inleiding over de Hervormde Gemeente van
Werkhoven en over de aloude Stevenskerk waarin we als gemeente samenkomen. Daarna volgt
er een opsomming van een aantal aandachtsgebieden in hoofdstukken die met name in dit
beleidsplan verder worden uitgewerkt.
Wij spreken de wens uit dat het beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de opbouw en trouw van
onze gemeente, en aan de verheerlijking van Gods Naam
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1. Onze gemeente
De Hervormde Gemeente Werkhoven bestaat al eeuwenlang. De wortels van onze gemeente
gaan terug naar het jaar 900 na Christus. Al eeuwenlang klinken dus de klokken van de toren
over ons dorp en luisteren de Werkhovenaren naar Gods Woord, opgeschreven in de Bijbel.
Iedere zondag komen de gemeenteleden in de Sint Stevenskerk bij elkaar om God in Zijn Woord
te ontmoeten. We zingen dan tot eer van God, we bidden voor de wereld, we luisteren naar de
verkondiging van het Evangelie en we ontvangen de zegen van de Heere God. Wij geloven in
God, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Dat Hij echt bestaat heeft Hij bewezen door als
mens naar de aarde te komen, in Zijn Zoon, Jezus Christus. Door Christus laat God ons de zin
van het bestaan zien en biedt Hij ons een uitweg uit een bestaan, dat op zichzelf uitzichtloos is.
We willen als gemeente in het spoor van Jezus gaan. Van daaruit willen we er nadrukkelijk voor
het hele dorp zijn. Iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, is van harte welkom in de kerk.
Profiel
De Hervormde Gemeente Werkhoven is een christelijke gemeente. Dat betekent dat we
onderdeel van het lichaam van Christus op aarde zijn. Zij aanvaardt heel de Bijbel als Gods
Woord. Wij geloven dat we hierin kunnen ontdekken wie God is en wat Hij in Christus gedaan
heeft. En dat God via Zijn Woord tot ons spreekt. De Hervormde Gemeente Werkhoven is
onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij aanvaardt daarmee de drie algemene
christelijke geloofsbelijdenissen. Verder zijn we op bijzondere wijze verbonden met de
gereformeerde belijdenis(geschriften); de Nederlandse geloofdsbelijdenis, de Heidelbergse
catechismus en de Dordste leerregels. Onze gemeente sympathiseert met de Gereformeerde
Bond, maar is toch ook een echte volksgemeente. Onze gemeente behoort tot de classis Zeist.
Vanuit iedere classis wordt iemand afgevaardigd naar de generale synode. De synode neemt
besluiten over de koers van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze organisatorische
structuur is de plaatselijke gemeente het gelovige hart van de kerk.
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Geschiedenis
Wekelijks komt de gemeente samen in de Sint Stevenskerk.
Deze kerk is in het midden van het dorp gebouwd om te
accentueren waar het om gaat in het leven: de ontmoeting
met de levende God, onze Schepper. De kerk staat aan de
Brink in het dorp Werkhoven in de Nederlandse gemeente
Bunnik. De eerste kerk die hier rond het jaar 900 werd
gebouwd was van hout en reeds gewijd aan Sint Stefanus.
De huidige kerk is van romaanse oorsprong, het gebouw
werd begin twaalfde eeuw opgetrokken uit tufsteen en is
versierd met lisenen en rond- en keperboogfriezen. In
ongeveer 1480 kreeg ze een gotisch uiterlijk en in 1830
volgde een verbouwing in neo-gotische stijl. Sinds een
restauratie in 1995 is de tufsteen van de noordmuur weer
zichtbaar.

Er is in deze kerk een eenklaviersorgel uit 1862, het is
gebouwd door Johannes Vollebregt.

De toren is ook uit tufsteen opgetrokken en dateert van eind twaalfde eeuw. In de klokkenstoel
hangt een klok uit 1480 van S. Butendic, hij heeft een diameter van 133,5 cm. Het mechanisch
smeedijzeren torenuurwerk dateert uit 1699 en is vervaardigd door Hermen Claaszn van
Meerkerk (Meerkerk, ca. 1661) uit Schoonrewoerd.Het bij
de kerk staande lijkbaarhuisje werd in 1860 gebouwd. De
Sint Stevenskerk geleek veel op het kerkgebouw te Odijk
dat werd vervangen door de huidige Sint Heribertkerk,
beter bekend als het witte kerkje. Beide kerken behoorden
toe aan de bisschop van Utrecht.
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2. De Eredienst
Het hart van het gemeenteleven klopt in de eredienst. In de liturgie staat de verkondiging van
Gods Woord centraal. Het doel van de Woordverkondiging is de gemeente tot het geloof in Jezus
Christus te bewegen en dit geloof te bevestigen en te verdiepen.
Onze Hervormde gemeente hecht aan een gereformeerde eredienst waarin de gemeente God
ontmoet in woord, gebed, zang en sacrament. De Woordverkondiging staat daarbij centraal.
Kenmerkend voor een gereformeerde eredienst is ernst en eenvoud. Vandaar dat de
gereformeerde eredienst heel ordelijk verloopt. Centraal staat daarbij het Woord van God. Dit is
de enige bron en norm voor de verkondiging. Via de verkondiging wordt dit verbonden aan de
levens van mensen.
Omdat de Woordverkondiging centraal staat, dient de Bijbelvertaling begrijpelijk te zijn en
grondtaalgetrouw. De gemeente kiest daarom voor de Herziene Statenvertaling als kanselbijbel.
Dit alles, opdat de eredienst werkelijk een dienst zal zijn tot eer van God.
Omdat het Woord van God centraal staat in een gereformeerde eredienst ligt het accent qua
zang op de psalmen. Hiermee blijven we dicht bij de Bijbel en drukken we uit dat we verbonden
zijn met Israël. Wat betreft de psalmberijming wordt er tot nu toe gekozen voor de Berijming
1773. Daarnaast kan er zowel in de ochtenddienst als de avonddienst kan er een lied uit de
HGJB-bundel ‘Op Toonhoogte’ worden gezongen. Bij bijzondere diensten kunnen dat meerdere
en andere passende liederen zijn. De liturgie en de liederen die we zingen blijven een punt van
bezinning. Ontwikkelingen op dit vlak houden de aandacht van onze gemeente.
1. Elk zondag komt de gemeente twee maal bijeen om eredienst te houden. 's Morgens
begint de dienst om 10.00 uur en 's avonds om 18.30 uur. Er worden ook kerkdiensten
gehouden op:
 Goede Vrijdag (19:30 uur);
 Hemelvaartsdag (10.00 uur);
 Eerste kerstdag (10.00 uur);
 Nieuwjaarsdag (10.00 uur);
 Oudejaarsavond (19.30 uur);
 Bid- en dankdag (beide 19.30 uur).
In uitzonderingsgevallen kan de kerkenraad besluiten tot aanpassen van deze tijden.
2. In de regel worden vier maal per jaar laagdrempelige diensten gehouden. Twee maal rond
de kampweek. Eenmaal een lofprijzingsdienst. En eenmaal in samenwerking met de
Protestants Christelijke School “de Werkhof”, zolang deze school er nog is, hierna zal voor
deze dienst een andere invulling worden gezocht.
3. De verantwoordelijkheid voor de eredienst ligt in de handen van de kerkenraad. Er is
daarom een rooster voor de dienstdoende ouderling. Deze doet voorafgaand aan de
dienst de nodige afkondigingen. Bij onverwachte uitval van de predikant is de
dienstdoende ouderling verantwoordelijk voor de invulling van de eredienst.
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4. Het regelen van voorgangers is een taak van de kerkenraad en wordt feitelijk uitgevoerd
door de aangestelde preek-regelaar in opdracht van de kerkenraad.
5. Zonder een zwart kostuum verplicht te stellen, is het gewenst dat de broeders in gepaste
kleding dienst doen.
6. Tijdens de morgendienst is er een kindernevendienst voor kinderen vanaf 4 t/m 8 jaar. De
kinderen gaan na de Schriftlezing en de psalm voor de preek naar de consistorie voor een
bijbelverhaal en verwerking. We maken daarvoor gebruik van het programma van de
stichting “Vertel het maar”. De kinderen komen terug in de kerk na de psalm na de preek,
dat is net voor de collecte.
7. De avonddienst dient voluit de opbouw van het geestelijk leven en de verdieping van de
kennis van de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. De avonddienst heeft daarom bij
voorkeur het karakter van een leerdienst
8. Kerkenraad en organist dragen samen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van
de eredienst. Inbreng van de organist wordt op prijs gesteld om de lofzang gaande te
houden.
9. De eredienst is een onderwerp wat regelmatig besproken wordt in de vergadering van de
kerkenraad en bij het ouderlingoverleg.
10. Bij huwelijksinzegeningen en rouwdiensten zal de kerkenraad de gemeente oproepen om
deze diensten ook als gemeente bij te wonen.
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3. Sacramenten
Naast de bediening van het Woord in de eredienst, ontvangt de gemeente ook het sacrament van
de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
De doop wordt in principe bediend aan de kinderen van ouders die daarom vragen.
Eén van beide ouders dient daarbij belijdend lid te zijn of dooplid met de intentie belijdenis te doen.
Dit omdat ouders bij de doop van hun kind ook een belijdenis afleggen. Ze belijden op dat moment
het geloof. Daarbij past het om als ouder(s) zelf persoonlijk geloofsbelijdenis gedaan te hebben / te
doen, als blijk van geloof.
In een doopgesprek voorafgaande aan de doopbediening wordt ingegaan op de motivatie van het
verlangen om het kind ten doop te houden en komt de waarde van de doop aan de orde.
Voor hen die niet als kind gedoopt zijn, is er de mogelijkheid als volwassene gedoopt te worden,
nadat in het midden van de gemeente de openbare geloofsbelijdenis heeft plaatsgevonden. Dit is
in de lijn van de Bijbel, waarbij volwassenen de doop ontvangen na belijdenis van het geloof.
Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De zondag voor de viering is er een dienst
van voorbereiding; dan wordt het eerste deel van het formulier gelezen. Voorafgaand aan deze
voorbereidingsdienst is er gelegenheid tot censura morum. In de week voorafgaande aan het
Avondmaal is er een bezinningsuur. De viering vindt plaats in de morgendienst, terwijl 's avonds
de dankzegging wordt gehouden.
Het Heilig Avondmaal staat open voor de belijdende leden van de eigen gemeente en voor
gasten die elders belijdenis hebben afgelegd.
Doopleden die willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal zijn daartoe bij uitzondering welkom
na gesprek met de kerkenraad, indien zij binnen afzienbare tijd in het openbaar hun geloof willen
belijden.
In voorkomende gevallen is het mogelijk om thuis het avondmaal mee te vieren.
Een delegatie van de kerkenraad zal daarbij aanwezig zijn.
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4. Het huwelijk
Het huwelijk van een man en een vrouw is een instelling van God. Man en vrouw beloven in een
kerkdienst – en daarmee voor Gods aangezicht - elkaar trouw voor het leven. De Bijbel tilt het
huwelijk op het niveau van een verbond. Dat is het unieke van het christelijke huwelijk. Een
kerkelijke inzegening van het huwelijk kan alleen plaatsvinden nadat het burgerlijk huwelijk
gesloten is.
Zij die een kerkelijke inzegening van het huwelijk wensen, nemen minimaal twee maanden van
tevoren contact op met de predikant. Na overleg met de kerkenraad wordt al dan niet
toestemming gegeven tot de inzegening van het huwelijk in onze gemeente. In de regel zijn er
voorafgaand twee tot viertal gesprekken c.q. huwelijkscatechese met de predikant waarbij de
inhoud van het huwelijk en voorbereiding van de trouwdienst aan de orde komt.
De trouwdienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Dat betekent dat er zowel
een ouderling als een diaken aanwezig is. De kerkenraad draagt alleen de verantwoordelijkheid
bij een huwelijk indien beide of één van beide partners lid is van de Protestantse Kerk.
We geloven dat het huwelijk de weg is die God wijst in Zijn Woord voor een man en vrouw die
samen door het leven willen. Ongehuwd samenwonen kunnen we daarom niet goedkeuren. Toch
streven we ernaar dat samenwonende stellen de keuze gaan maken om te trouwen. Echter,
omdat hierbij al is vooruitgegrepen op het huwelijk, zal er dan eerst een pastoraal gesprek zijn
met deze stellen. Over de weg die ze gegaan zijn en de weg die God ze als man en vrouw wijst.
Het huwelijk en seksualiteit zijn gaven van God bij de schepping gegeven aan man en vrouw. We
leven echter in een gebroken wereld. Dat manifesteert zich ook als het gaat om het huwelijk,
relaties en seksualiteit. Met alle situaties die zich kunnen voordoen, zal de kerkenraad dan ook
helder, pastoraal en in liefde moeten omgaan. Dat neemt niet weg dat er in onze gemeente op
geen enkele wijze medewerking wordt verleend aan de zegening van alternatieve verbintenissen.
Hertrouwen na echtscheiding is Bijbels gezien alleen in bepaalde gevallen geoorloofd. Alleen als
één van de Bijbelse gronden aan de orde was, dan ligt de weg naar een nieuwe
huwelijksinzegening open en verleent onze gemeente daar medewerking aan. Het spreekt
vanzelf dat ook hier een pastoraal gesprek met de kerkenraad aan vooraf gaat.
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5. Gemeente in dagen van rouw
De predikant zal, wanneer daartoe een verzoek komt, in overleg met de familie afspraken maken
voor de uitvoering van de begrafenisplechtigheid.
Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene en de
directe familie.
De vormgeving van de rouwdienst is afgeleid van de openbare eredienst. De liturgie dient dan
sober te zijn.
In bijzondere gevallen kan ook aan huis een korte rouwdienst gehouden worden.
De Bijbelse wijze van het verzorgen van de doden is de graflegging. Ook Christus is in het graf
gelegd. Wij geloven in de opstanding der doden. Een dode wordt ‘ter ruste gelegd’. Op grond van
deze bijbelse motieven zijn we voorstander van het begraven van de doden. Crematie zien we
als een on-bijbelse wijze van omgaan met de doden. Het is in strijd met de christelijke hoop op de
opstanding. Onze gemeente stelt zich dan ook afwijzend op ten aanzien van crematie. Wel zal er
in de pastorale betrokkenheid een zekere openheid zijn voor hen die toch kiezen voor crematie.
Het spreekt voor zich dat de kerkenraad het tot haar verantwoordelijkheid acht om ook in de
periode na een verlies de (direct) nabestaande nog geregeld te bezoeken.
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6. Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit:
De predikant, drie ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen die tevens
kerkrentmeester zijn, een jeugdouderling en drie diakenen.
In de maand oktober wordt de verkiezingsprocedure in werking gesteld. De gemeente kan namen
indienen van mensen die zij geschikt acht voor de ontstane vacature in de kerkenraad. Uit deze
ingediende namen kan de kerkenraad besluiten iemand te verkiezen tot het ambt. Is een persoon
10 of meer keer ingediend dan is de kerkenraad verplicht deze persoon te verkiezen tot het ambt.
(Zie ordinantie 3-6-4).
Het is onze overtuiging dat de leer- en regeerambten in de kerk door mannen bekleed worden.
Vrouwen kunnen met de hen geschonken gaven volop in het geheel van de gemeente dienstbaar
zijn, zoals in pastoraat, diaconaat, catechese, jeugdwerk en in allerlei kerkelijke commissies. Het
is ons streven vrouwen met de hen geschonken gaven op al deze gebieden in te schakelen.
De kerkenraadsvergaderingen worden eens per maand gehouden, uitgezonderd de
zomervakantie. Naast de voltallige kerkenraad functioneert ook een moderamen voor de meest
urgente zaken en ter voorbereiding van de agenda.
Alle taken en bevoegdheden van de kerkenraad staan beschreven in de Plaatselijke Regeling ten
behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Werkhoven.
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7. Pastoraat
Het pastoraat wordt verzorgd door de predikant en ouderlingen, die bijgestaan worden door
bezoekbroeders en diakenen.
De gemeente is daartoe verdeeld in drie wijken.
Aan pastorale ouderlingen is de taak toevertrouwd om de herderlijke zorg uit te oefenen ten
aanzien van heel de gemeente en aan individuele leden in het bijzonder. Het streven is om eens
per twee jaar alle toegewezen adressen te bezoeken.
Gemeenteleden die geen bezoek op prijs stellen worden na verloop van tijd toch nog eens
benaderd.
Daarnaast zijn er nog de volgende bezoekcommissies:
 Bezoekcommissie voor nieuw ingekomen leden.
 Bezoekcommissie voor 60-plussers en jubilea.
In de praktijk komt met name het crisispastoraat naar de predikant toe.
Waar nodig en mogelijk seint hij de wijkouderling in.
De predikant brengt eens per jaar een bezoek aan de 70-plussers, en verder aan iedereen die
daar behoefte aan heeft en dit laat weten. Wanneer gemeenteleden in het ziekenhuis zijn
opgenomen, brengt de predikant, nadat hij daarvan in kennis is gesteld, zo mogelijk wekelijks een
bezoek. Indien nodig is er ook daarna in de thuissituatie pastorale zorg.
Eenmaal per jaar komt het team van pastorale ouderlingen en de bezoekbroeders bijeen om het
bezoekwerk te bespreken en met elkaar toegerust te worden.
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8. Diaconaat
De diaconie bestaat uit drie diakenen.
Zij beheert de gelden die gecollecteerd worden voor diaconale doeleinden en het eigen
vermogen. Het streven is dit vermogen zoveel als mogelijk constant te houden. Tevens beheren
zij het onroerend goed dat eigendom is van de diaconie.
Ze proberen een zo’n helder mogelijk beeld te vormen van de noden in de gemeente. Daarbij
heeft de gehele gemeente als taak om noden (zowel binnen als buiten de eigen kerkelijke
gemeente) te signaleren, te helpen en/of zo nodig de diaconie te informeren zodat de benodigde
hulp kan worden geregeld. Dit vooral omdat de drempel om hulp te vragen voor mensen vaak erg
hoog is.
De diakenen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijkse collecterooster. Doelen
kunnen ook door de gemeente worden voorgedragen.
Zij informeren de gemeente over de hulp die nodig is, dichtbij en ver weg. Onder meer via de
kerkbode wordt aangegeven voor welke doelen en organisaties er wordt gecollecteerd en wordt
verantwoord wat de opbrengsten van de verschillende collectes zijn.
Indien nodig organiseren zij hulp:
- Voor praktische problemen bij bijv. ziekte, ongeval of ander ongerief, kan wanneer er geen hulp
verkregen kan worden, contact worden opgenomen met de diaconie welke zal proberen om
bijstand te regelen bij de noodzakelijke activiteiten
- Voor acute financiële nood maakt zij hierbij o.a. gebruik van de financiële middelen die door de
gemeente aan hen ter beschikking zijn gesteld. Voor meer structurele financiële problemen
wordt (zo nodig) contact opgenomen met andere instanties om tot een duurzame oplossing te
komen.
- De diaconie heeft tevens zitting in een regionaal fonds waarin diaconieën van verschillende
kerkgenootschappen samenwerken om mensen, met meer of minder erge financiële problemen
(financieel) bij te staan.
Binnen de eredienst heeft de diaconie de mogelijkheid om onderwerpen voor de voorbede aan te
reiken.
De diaconie is verantwoordelijk voor de kerkomroep. Wanneer men (tijdelijk) niet in staat is om de
erediensten bij te wonen, dan kan contact worden opgenomen met de diaconie om de
verschillende mogelijkheden te bespreken.
Het heeft prioriteit de middelen te beheren, duidelijk te communiceren en verantwoording af te
leggen naar de gemeente toe, en goede diaconale zorg te verlenen binnen de hervormde
gemeente Werkhoven. Hierbij zal de diaconie het dorp Werkhoven zeker betrekken bij haar
activiteiten.
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9. Kerkrentmeesterschap
De zorg van alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale
aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeester en één
kerkrentmeester die geen ouderling is. Deze laatste wordt door de kerkenraad uit de leden van
de gemeente benoemd.
Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door de commissie van bijstand.
Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de administratie van het ledenbestand.
Het college beheert de begraafplaats aan de Leemkolkweg.
Zij nemen besluiten inzake het beschikbaar stellen van de gebouwen.
Zij nemen het voortouw om gemeenteleden op hun financiële roeping te wijzen.
Zij zijn verantwoordelijk voor alle financiële actie die worden gehouden ten bate van de
plaatselijke gemeente.
Bij het houden van deze acties schakelen zij zo veel mogelijk de gemeenteleden in.
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10. Jeugdwerk
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de jeugdouderling. Ter ondersteuning van de
jeugdouderling is er een jeugdraad van een aantal personen. Deze jeugdraad zal het jeugdwerk
ook coördineren en sturen als er geen jeugdouderling is.
Binnen onze gemeente hebben we de volgende clubs:
1.
2.
3.
4.

Maandagavondclub voor kinderen van 7 jaar t/m groep 6 van de basisschool;
Dinsdagavondclub voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool;
Zaterdagavondclub voor kinderen van 12 jaar t/m 15 jaar;
Jeugdvereniging voor jongeren van 15 jaar en ouder.

Op zondagmiddag is er een Zondagschool voor kinderen van 4 jaar t/m groep 8 van de
basisschool.
In de zomervakantie wordt er een kampweek georganiseerd. Deze kampweek staat onder
verantwoording van de kerkenraad.
Het eerste weekend van oktober vormt in de regel het startweekend van het nieuwe seizoen.
Voor het jeugdwerk als voor andere activiteiten in de gemeente. Op zaterdag is dan de startdag
georganiseerd door een commissie. Op zondag is de startdienst.
Catechese:
In het kader van het jeugdwerk past natuurlijk ook de catechese, het zogenaamd onderwijs van
de kerk.
Het doel van dit onderwijs is:
1. Het bijbrengen van kennis van het christelijke geloof;
2. Het stimuleren van het persoonlijk lezen van de bijbel.
3. Het kunnen verwoorden van de hoofdpunten van de geloofsleer.
4. Het stimuleren tot het doen van de openbare geloofsbelijdenis.
5. Het stimuleren tot een actieve deelname in de gemeente.
6. Het leren van een persoonlijke omgang met God.
Catechese vindt plaats tijdens het winterseizoen en wordt afgesloten met een gezamenlijke
avond.
De catechese wordt gegeven vanaf de middelbare school leeftijd. Er is een groep van 12 t/m 16
jaar, hieraan wordt mentorcatechese gegeven. Daarnaast is er een groep van 17 plus. Daarna
heeft men de mogelijkheid tot het volgen van belijdeniscatechese.
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11. Vorming en toerusting
Naast de zondagse eredienst zijn er de volgende bijbelkringen:
1. De Consistoriekring;
2. De dinsdagbijbelkring;
3. De woensdagbijbelkring;
4. De gebedskring;
5. De Emmaüskring.
6. De MaandagAvondKring
In het kringwerk gaat het om vorming en toerusting van de gemeente.
Het gezamenlijk leren en het onderzoeken van de Bijbel en de christelijke leer.
Het doel daarvan is dat de gemeente gebouwd wordt in het geloof en dat het onderlinge gesprek
bevorderd wordt en men met elkaar deelt wat men gelooft.
Geloven doe je niet in je eentje, daar heb je elkaar bij nodig.
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12. Interkerkelijke activiteiten
Met de naburige Katholieke Parochie bestaan de volgende contacten:
1.
2.
3.
4.

Een maal per jaar overleg tussen kerkenraad en parochiebestuur;
Met Kerst is een gezamenlijke zangdienst in de plaatselijke Katholieke kerk;
Met Pinksteren is er een gezamenlijke zangdienst in de Stevenskerk;
Met Pasen en Kerst wordt in de Echo een gezamenlijk uitnodiging toegevoegd met daarin
vermeld de aanvangstijden van alle diensten in beide kerken;
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13. Toekomst van de gemeente
Voor de komende jaren is discipelschap een belangrijk begrip voor onze gemeente. Dit zien we
als een belangrijk begrip om als kerk de uitdagingen waar wij in deze jaren voor staan aan te
gaan. Tegenover diverse ontwikkelingen (secularisatie, van volkskerk naar keuzekerk,
individualisme, welvaart, een godloze cultuur, moreel verval, maakbaarheidsgeloof) is het nodig
om opnieuw te leren met elkaar als discipelen van Jezus Christus te leven. Alleen zo kunnen wij
de strijd aangaan tegen machten om ons heen en alleen zo kunnen wij ook andere mensen om
ons heen wijzen op onze Heer Jezus Christus en op Zijn komende Koninkrijk.
Discipelschap is een veelomvattend begrip. Het heeft te maken met alle aspecten van ons leven.
Belangrijke facetten ervan zijn:
-Discipelschap is een manier van leven volgens de waarden die Jezus heeft verkondigd
en heeft laten zien door zijn leven, sterven en opstaan. Het is alomvattend. Het vindt
plaats op alle terreinen van het leven.
-Discipelschap is een levenslang leerproces, een levenswijze met vallen en opstaan. Het
is nooit klaar. Het gaat door tot en in verwachting van de komst van Jezus
-Discipelschap is niet aangeboren, maar een manier van leven die je alleen kunt
beoefenen in de kracht van de Geest. Want leven in het spoor van Jezus is vertrouwen op
God, en het belang van anderen boven dat van jezelf stellen. Dat gaat vaak in tegen
jezelf. Jezus had het al over ‘kruisdragen en jezelf verloochenen’.
-Discipelschap is iets van de gemeenschap. Alleen samen met anderen lukt het je om te
blijven geloven en te blijven gaan in het spoor van Jezus. In afhankelijkheid van onze Hem
als Meester proberen we in ons leven iets te laten zien van Jezus waarmee we ook
anderen uitnodigen discipel van Jezus te worden.
Om deze facetten te versterken benoemen we een aantal speerpunten. Met name: eredienst en
de identiteit.
Eredienst
Het hart van discipelschap is de zondagse eredienst. Hier wil God ons ontmoeten en ons tot
discipelen van Jezus Christus maken. Hier worden we opgeroepen en toegerust om ons hele
leven in Zijn dienst te stellen. Hier mogen we ook elkaar ontmoeten en bemoedigen.
Doelstelling
De eredienst is een zaak van de gehele gemeente. Daarom is het belangrijk dat preek en liturgie
voor alle gemeenteleden begrijpelijk zijn en dat zij zich bij de verschillende onderdelen van de
eredienst met hoofd en hart betrokken weten. De andere kant is dat de gemeente trouw is onder
de bediening van het Woord. Het liefst zien we elke zondag een volle kerk, waarbij alle leeftijden
aanwezig zijn. Daarbij willen we de avonddienst behouden. We hopen in elk geval stabiel te
blijven.
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Aandachtspunten:
1. Aandacht en tijd voor de preek van de predikant en gesprek over de preek in bijvoorbeeld
het ouderlingoverleg. Aandacht voor de liederen die we zingen. Daarbij willen we positief
kritisch kijken naar de nieuw te verschijnen liedbundel Weerklank en dit eventueel gaan
gebruiken. Met deels andere psalmberijming en meer ruimte voor andere liederen.
2. De gemeente bewust maken van wezen en functie van preek en liturgie. Door middel van
aandacht in de erediensten. Via een gemeenteavond over: in de kerk, bij God. Door het
gesprek in de gezinnen over de inhoud van de kerkdienst te stimuleren, via bijvoorbeeld
vragen over de preek/dienst.
3. De gemeente stimuleren om de eredienst met regelmaat te bezoeken om zo met elkaar
een gemeenschap te vormen. Dit vraagt ook oog voor hen die minder trouw of helemaal
niet meer naar de kerk komen. Dit kan door de kern van de woordverkondiging ter sprake
te brengen in catechese en jeugdwerk, in kringwerk en bij het huisbezoek. Bij dit alles is
een goed onderling contact van belang. Op diverse manieren wordt dit contact bevorderd
(koffiedrinken, BBQ, fietsen, opening winterwerk, enz.) dit vraagt om voortzetting.
Identiteit
Als gemeente willen we elkaar toerusten en aanmoedigen om in het dagelijks leven discipel te
zijn van Jezus Christus. Gemeenteopbouw ondersteunt de missie om discipelschap gestalte te
geven door: vorming van jongeren, toerusting van gemeenteleden en activiteiten die de
onderlinge band versterken.
Doelstelling
Van jong tot oud de gemeente toerusten en aanmoedigen. Waarbij een soort traject ontstaat wat
alle leeftijden doorgaat, omdat we levenslang leerling blijven. Om zo de kern van het christelijk
geloof je steeds weer en meer eigen te maken en ook toe te passen in het dagelijks leven.
Aandachtspunten:
1. Vorming van jongeren: geloofsopvoeding, het opvoeden tot leerlingen van Jezus, vindt
allereerst plaats in het gezin, en daarnaast op school en in de kerk. Als gemeente
willen wij ouders toerusten voor geloofsopvoeding binnen het gezin. Hiertoe valt te
denken aan doopcatechese als vervolg op de doop van een kind. Ook een
geloofsopvoedingskring kan hiertoe een middel zijn en, indien hier belangstelling voor
is, opgestart worden. Omdat de protestantse christelijke basisschool zijn deuren lijkt te
moeten sluiten, hechten we des te meer waarde aan de clubs.
2. -De keuze om wel of niet leerling van Christus te worden wordt door veel jongeren al
op jonge leeftijd gemaakt. Mede vanuit dit besef hebben we gekozen voor een
methode van mentorcatechese: Follow Me. In deze methode wordt getracht jongeren
te laten ontdekken wat het inhoudt om Jezus na te volgen. Ze worden opgeroepen om
een keuze te maken: wil ik achter Jezus aangaan? Mentoren vertellen over hun eigen
geloof en hoe zij in hun leven Jezus navolgen. Deze methode willen we blijven
gebruiken.
-Voor de leeftijd daarna (18-25 jaar) is het zaak de jongeren aan onze gemeente te
blijven binden. Mede door sociale oorzaken lukt dit niet altijd. Vaak is er sprake van
een golfbeweging wat betreft de aantallen. Derhalve wel aandacht blijven besteden
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aan deze groep. Misschien kan het contact met de jeugdvereniging van Langbroek tot
verdere uitwisseling leiden. Verder valt te denken over jongerenbezoekwerk: het
speciaal opzoeken van jongeren (18-25 jaar) uit de gemeente.
3. We zijn dankbaar voor de kringen in onze gemeente en willen dit graag continueren.
We streven ernaar zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te geven aan de
kringen deel te nemen. Om elkaar te helpen en te bemoedigen als discipel van Jezus
te zijn in het leven van elke dag.
Zonder het thema discipelschap in de gemeente te droppen, willen we dat het besef er
is van het belang en de vreugde van een leven met Jezus . Een gemeenteavond kan
hiertoe een belangrijke aanzet geven.
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