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LEESWIJZER

De structuur en opzet van het beleidsplan 2023 - 2026 is anders dan voorgaande beleidsplannen en dan u gewend 
was. In deze leeswijzer staat kort beschreven wat de verbinding is tussen (het) vorige beleidsplan(nen) en het nieuwe 
beleidsplan 2023 – 2026.

Met dit nieuwe beleidsplan bouwen we verder op het fundament van (het) vorige beleidsplan(nen), Er zijn immers 
veel beleidsvoornemens gerealiseerd en in uitvoering of gebruik. Daarnaast is in diverse documenten beschreven 
hoe het er aan toe gaat binnen de Hervormde gemeente van Meerkerk, welke afspraken in het verleden zijn gemaakt 
en welke gebruiken we kennen. We beginnen immers niet blanco als gemeente. Er is door de kerkenraad de keuze 
gemaakt om dit alles in de vorm van gebruikersafspraken op te nemen in het nieuwe beleidsplan. U vindt deze gebrui-
kersafspraken vanaf pagina 11.

Nieuw aan de opzet is dat we via onze missie, inleiding en visie de verbinding maken met de gekozen beleidsvoornemens 
aan de hand van een aantal thema’s. Deze beleidsvoornemens zijn schematisch opgenomen van pagina 7 t/m pagina 10. 
U kunt hiermee in één oogopslag zien welke beleidsvoornemens we de komende vier jaar als gemeente verder hopen 
uit te werken en waarom we dat willen doen.

Door deze nieuwe opzet is het niet nodig om veel pagina’s tekst door te lezen en verwachten we dat het nieuwe  
beleidsplan overzichtelijker en eenvoudiger is geworden om te lezen. Voor meer details verwijzen we u graag naar de 
verschillende gebruikersdocumenten. Deze zijn geheel van toepassing en maken onlosmakelijk onderdeel uit van het 
beleidsplan 2023 - 2026.
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BELEIDSPLAN 2023 - 2026

Onze missie

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

(Mattheüs 28:19-20)

Deze magistrale slotwoorden van het Mattheüs evangelie vormen de missie van de Kerk van Christus op aarde en 
daarmee ook de opmaat voor het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Meerkerk. In de belofte van Jezus, de 
Levende Immanuel (God met ons), horen we onze kerkelijke opdracht om het evangelie van Jezus te vertellen, voor 
te leven en te onderwijzen. Onderwijzen en dopen, omdat Zijn gemeente een gemeenschap is die door de HEERE aan 
elkaar verbonden is en middels de doop bezegeld. We delen in de geloofsgemeenschap waarin we leren en geleerd 
worden, spreken en aangesproken worden en samen leven op deze aarde en ons oefenen in het verlangen naar Gods 
Koninkrijk.

Inleiding
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 
Elke week belijden we in de eredienst in verbondenheid met de kerk van alle tijden en generaties het geloof in de 
Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze uitgesproken belijdenis laat duidelijk horen dat we als kerkelijke 
gemeente niet op onszelf staan, maar leven in verbondenheid, zowel door de tijd als in de ruimte. Velen beleden het 
geloof voor ons en na ons zal dat ook doorgang vinden en we belijden niet alleen in Meerkerk dit geloof, maar wereldwijd.
 
Niet voor niets schrijven we bovenstaande regel uit de geloofsbelijdenis als opening van het beleidsplan 2023- 2026. 
We zien ons geroepen als christelijke gemeente om te leven tot eer van God en om christenen te zijn in de tijd waarin 
wij leven. Elke periode heeft de Kerk voor vragen gesteld, die toen om een antwoord vroegen; steeds heeft de Kerk van 
Christus gezocht naar de juiste Weg in het diepe geloof dat Zijn gemeente geleid wordt door de Goede Herder. Ook nu 
geldt dat we voor nieuwe vragen gesteld worden in de tijd waarin we nú Kerk zijn. In dit beleidsplan beschrijven we de 
vragen waarvoor we ons gesteld weten en de richting waarin we zoeken naar antwoorden op die vragen.

Elke tijd is aan verandering onderhevig, ook de onze. Na de unieke jaren van de coronapandemie zien we de  
veerkracht van de gemeente duidelijk in de zondagse dienst. Zeker in de morgendienst is de kerk goed gevuld, komt 
de gemeente samen om in de Naam van Jezus het loflied aan te heffen en het Woord van God te horen. Tegelijk merken 
we dat de individualisering van de samenleving ook haar sporen trekt door de gemeente. De gemeenschap der heiligen, 
het leven als één kudde staat in de praktijk van elke dag haaks op de boodschap van individuele keuzevrijheid. De 
vertraging die we zien in de liturgie van de gemeente, schuurt langs de snelheid van het ‘gewone’ leven en botst met 
de volle agenda’s van velen. Dit gaan we als kerkelijke gemeente niet veranderen, tegelijk belijden we in ons geloof 
‘de gemeenschap van de heiligen’. Zoals in het begin van Handelingen de gemeente ‘alles gemeenschappelijk’ had 
en door hun manier van leven er een aantrekkingskracht van de gemeente uitging, zo zien we ons als Hervormde 
Gemeente te Meerkerk geroepen om nadruk te leggen op dit aspect van onze geloofsbelijdenis. Om te getuigen niet 
alleen met woorden of alleen met daden, deze lopen samen op.

De regel uit de geloofsbelijdenis die we boven dit beleidsplan zetten is onlosmakelijk verbonden met de hele geloofs-
belijdenis. Ze is niet los te verkrijgen van het geloof in God de Vader en Schepper, God de Zoon, de Redder en Verlosser 
en God de Heilige Geest, de Vernieuwer van het leven. Dit betekent dan ook dat we in de komende beleidsperiode 
deze heilige grond onder het geloof niet loslaten, integendeel. Staande op deze grond zien we ons geroepen om -  
naar het zendingsbevel van Jezus – Kerk te zijn op deze aarde in deze tijd en uit te gaan om Zijn evangelie aan het 
licht te brengen. Naar het voorbeeld van Handelingen 2 doen we dat door te volharden in het Bijbels onderwijs, in de 
ontmoetingen, in het breken van het brood en in de gebeden (Handelingen 2:42).
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De Kerk van Christus is een heilige Kerk, een groep mensen die aan Hem verbonden is en daarom apart gezet om het 
licht van de wereld te zijn en het zout van de aarde. Heilig, apart gezet betekent niet dat we buiten de werkelijkheid 
staan, juist niet. We hebben onze plek in deze wereld en zullen de komende jaren de rijkdom van het evangelie mogen 
uitdragen. Dat vraagt om:
• verbondenheid met God en met elkaar;
• toerusting om antwoorden te kunnen geven op vragen;
• verbondenheid met Gods Geest die de woorden in onze mond zal leggen;
• een geloofsleven dat niet alleen op zondag gevoed wordt, maar elke dag opnieuw ontvangt en uitdeelt van het 

levende Brood en Water.

Het nieuwe beleidsplan van onze gemeente zet voor de komende jaren de piketpaaltjes neer hoe we gemeente willen 
zijn, in het besef dat die piketpaaltjes geplaatst worden op het fundament van Jezus Christus. We mogen verder 
bouwen op wat de vorige generaties ons hebben overgeleverd in de hoop en verwachting dat ook wij aan de generatie 
die na ons komt het evangelie van God doorgeven.

Onze visie
De tijd waarin wij leven is met een breed scala aan labels te typeren. Het beleidsplan is geen cultuurstudie, maar toch 
is het goed om iets van het klimaat waarin we (samen)leven te duiden. We zien een sterke mate van aandacht voor 
het individu. Gedachten als: ‘wat levert het mij op?’, ‘wat heb ik er aan?’ en ‘welk nut heeft dit voor mij?’ zijn signaal-
woorden die wijzen op een individualistische cultuur. In tijden van crisis zien we een sterkere gemeenschapszin, maar 
die verdampt ook als de crisis voorbij is. Zwart-wit gezegd zien we een verschuiving van een samenleving naar een 
poging om samen te leven. Een sterke nadruk op wat ‘ik’ voel, gevoed door wetenschappelijke uitkomsten die daarbij 
passen, vormen een belangrijke ondergrond waarop het leven wordt gebouwd. Daar waar meningen botsen, groeit de 
kloof van de polarisatie. We erkennen dat deze levenshouding ook de kerk niet voorbij gaat; de geloofsgemeenschap 
is door God gegeven en dient door mensen bewaard te worden. Dat vraagt om zelfverloochening en om inzet voor  
Gods gemeente. Dit kan op gespannen voet staan met de houding die leeft in onze maatschappij, waarbinnen een 
bijdrage aan de samenleving in het geheel zeker wordt gebracht, maar de individuele kosten in veel gevallen niet 
hoger mogen of kunnen zijn dan de collectieve opbrengst. Die opbrengst wordt gemeten in het genot in het heden en 
is veelal financieel en persoonlijk gedreven.

Bovenstaande typering geldt niet voor ieder mens en is zeker niet uitputtend. Desondanks is het wel de ‘lucht’ die 
we inademen, in de ene omgeving meer dan in een andere omgeving. Ons beleidsplan zet in op geloof, gemeenschap 
en het goede leven hier en nu, in de verwachting van Gods koninkrijk dat komt. Hiermee staat het haaks op wat we 
dagelijks om ons heen zien. Ook kerkmensen zijn mensen die in het heden leven en niet ontkomen aan het denken van 
de samenleving. Juist de kerkelijke gemeenschap zien we als een oefenplaats om het leven te richten op God en samen 
in de Naam van Jezus weerstand te bieden aan invloeden die vandaag de dag heel gewoon, maar niet normaal zijn. 
De boodschap van Gods evangelie is bevrijdend voor het leven en op bevel van Jezus zijn we geroepen dit evangelie 
wereldkundig te maken. Dat betekent enerzijds het toerusten van gemeenteleden om zelf staande te blijven en  
anderzijds mensen te enthousiasmeren om buiten de muren van de kerk en gemeente te gaan. Verschillende onderdelen 
van het beleidsplan zijn op deze houding gericht.

Om antwoord te kunnen (blijven) geven op bovenstaande typering en om als christelijke gemeente staande te blijven, 
willen we ons als Hervormde gemeente van Meerkerk de komende periode richten op een aantal thema’s. Daarmee 
geven we richting aan wat we belangrijk vinden en kunnen aanpakken. Tegelijk geven we hiermee ook aan wat we niet 
kunnen doen en de komende jaren niet gaan oppakken. Deze afbakening is nodig om niet kopje onder te gaan in de 
veelheid aan onderwerpen en activiteiten.
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De thema’s waar we ons de komende beleidsperiode op willen richten zijn de volgende:

Vorming en toerusting van de geloofsgemeenschap
Onze basis is een open Bijbel. Wat leert God ons vanuit Zijn Woord en hoe passen we dat toe in ons dagelijks 
leven. Dit vraagt om een doorgaand gesprek in de gemeente, waarin we in een open houding naar elkaar 
zoeken naar de betekenis van Gods Woord. Verschillende menselijke perspectieven op het Woord van 
God proberen we met elkaar in contact te brengen. Hierbij willen we alle terreinen van het dagelijks leven 
verbinden met de vrijheid die God ons in Zijn Woord wil bieden. De zondagse diensten zien we hierin 
als kernmomenten waarin het evangelie verkondigd wordt en we de ruimte hebben om te leren uit Gods 
Woord. Tegelijk stimuleren we de ontmoetingen in de week, waarin we de evangelieverkondiging van de 
zondag verbinden met het ‘gewone’ leven van elke dag.

Gezin en geloofsopvoeding
De geborgenheid van het gezin staat onder druk in de huidige samenleving door allerlei oorzaken. We 
zien het gezin als de ‘oefenplaats’ waarin de jongeren van de gemeente mogen groeien in geloof. Hoe 
ouders praten over kerk, geloof, de doop en huwelijk is belangrijk voor hoe onze jongeren al dan niet 
betrokken zijn en blijven op onze gemeente en hoe zij hun leven inrichten. Zijn we als ouders/ouderen/
kerk in onderling gesprek met onze jongeren? Is daarin sprake van een relatie die twee kanten op gaat? 
Hoe zijn we in gesprek met hen over het leven als christen in het heden en wat het voor ons betekent? 
Laten we zowel jongeren als ouderen betrekken bij de geloofsopvoeding.

Zorg voor de schepping
God geeft ons de opdracht om voor de schepping te zorgen. Dit werkt door in privé, werk en kerk. Hoe 
kunnen we daar praktisch handen en voeten aan geven? Dit gaat niet alleen over milieubewust leven 
maar ook over de zorg voor onze medemens als schepsel van God. We zijn daarmee een missionaire 
gemeente in Meerkerk en daarbuiten, niet alleen in wat we zeggen, maar ook hoe we als gemeente  
handelen. Vanuit de kernwaarde dat God Schepper is en de mens als rentmeester mag wonen in wat God 
ons geeft, vraagt dat van ons om zuinig te zijn op de bronnen van de schepping en ruim te zijn in het 
delen van de vruchten die God ons schenkt.

Pastoraat
Hoe kunnen en willen we kerk zijn in ons dorp en op welke manier kan de kerk een centrale plaats innemen? 
Laten we daarin iets zien van een kerk die in verwachting is van wat gaat komen? We sporen elkaar aan 
om te spreken over het geloof. Er is behoefte aan meer ‘samen’ gevoel. Op zondag ontmoeten we elkaar 
in de kerk, maar door de week is dat veel minder het geval. We zien dat het huidige model van pastoraat, 
waarin het huisbezoek een centrale rol speelt, onder druk staat. Ambtsdragers zijn lastig(-er) te vinden, 
een groep gemeenteleden heeft geen behoefte aan regulier huisbezoek. Pastoraat zal waar nodig  
gerichter en intensiever moeten en waar de urgentie niet aanwezig is, zullen er andere vormen van 
pastoraal omzien gevonden moeten worden. Hierin ligt de nadruk op de ontmoeting met elkaar en met 
God, om een relatie op te bouwen om juist in tijden van moeite en zorg of vreugde en verdriet er voor 
anderen zijn. Dit kan een gemeentelid zijn binnen het ambt van aller gelovigen of een ambtsdrager dan 
wel pastoraal medewerker/predikant die op tijd in contact kan treden om gemeenteleden bij te staan. 

Uitbreiding Meerkerk
De komende jaren verwachten we dat meerdere nieuwe gemeenteleden/gezinnen zich zullen aansluiten 
bij onze gemeente door nieuwbouw van een flink aantal woningen. Daarnaast zullen er ook nieuwe 
inwoners op ons dorp komen die geen relatie (meer) hebben/willen met de kerk. Hoe zorgen we ervoor dat 
ze zich welkom voelen binnen onze gemeente en niet verdwijnen in de ‘anonimiteit’ waardoor ze mogelijk 
blijvend afhaken. We willen hier als gezamenlijke kerken binnen Meerkerk over nadenken zodra dat nodig 
is zonder dat we elkaar als kerkelijke gemeentes gaan ‘beconcurreren’. Dit thema benoemen we nu in het 
beleidsplan, maar hierin zijn we afhankelijk van de planning van de nieuwbouw Weide 2. Als er een concrete 
datum van de start van de bouw bekend is, zullen we de beleidsvoornemens ook concreet maken.
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Onze beleidsvoornemens
Als kerkenraad geven we richting aan onze visie aan de hand van de vijf thema’s uit onze visie. Een concrete uitwerking 
van de thema’s hebben we verwoord in beleidsvoornemens, waarbij we aangeven waarom we een beleidsvoornemen 
willen uitvoeren (beoogd effect) en ook wanneer we dit verwachten te kunnen uitvoeren/realiseren. We zullen 1x per 
kwartaal de status van de beleidsvoornemens evalueren en waar nodig aanpassen en of aanvullen. 

Een aantal beleidsvoornemens valt niet onder de vijf thema’s uit onze visie en benoemen we als overige beleids-
voornemens. Voor het thema ‘uitbreiding Meerkerk’ zijn vooralsnog geen beleidsvoornemens opgenomen. Hierin kan 
gedurende de beleidsperiode 2023 - 2026 verandering komen als de omstandigheden daarom vragen.

Onze beleidsvoornemens, ingedeeld per thema zijn: 

Vorming en toerusting van de geloofsgemeenschap

Beleidsvoornemens Beoogd effect Tijdpad Door

We bieden onze gemeenteleden meer Meer toerusting rondom thema’s uit het 2023 e.v. KR
toerusting aan via de erediensten, beleidsplan.   
gemeenteavonden, Summerschool en Meer verdieping van het geestelijk leven. 
kringwerk.   Gem.
   leden

We rusten de ambtsdragers verder toe  Het (be-)oefenen van geloofsgesprekken 2023 e.v. KR 
voor hetgeen waartoe ze geroepen zijn. waardoor ambtsdragers beter toegerust 
 worden voor hun ambtswerk.

We denken na over hoe de verkondiging De verkondiging van Gods Woord gaat niet  2023 e.v. KR
blijvend aanspreekt tot het (dagelijks) over de hoofden van de mensen heen, maar 
gemeenteleven. spreekt hen in het hart van hun leven aan.

We reserveren jaarlijks een dienst waarin Vergroten van bewustwording en 2023 e.v. ZC 
het thema ‘zending’ centraal staat. betrokkenheid op de zending.

We ondersteunen persoonlijke Ondersteuning van zendingswerk door 2023 e.v. ZC 
initiatieven gericht op de zending en financiële bijdrage, gebed en delen van 
we informeren de gemeente actief over  informatie.
het zendingsveld.

We zijn als evangelisatiecommissie  Het kerstverhaal is op beeldende wijze 2024, 2026 EC
zichtbaar in het dorp Meerkerk d.m.v. zichtbaar. 
verschillende activiteiten en geschikte Uitdragen van evangelie aan mensen 2023 e.v.
lectuur. binnen én buiten onze kerkelijke 
 gemeente. Evangelie laagdrempelig 
 beschikbaar stellen.

We evalueren de hertaalde formulieren Evalueren van huidig gebruikte 2024  Cons.
van sacramenten bij doop en avondmaal. formulieren en vergelijken met mogelijke 
 alternatieven met het oog op leesbaarheid
 en theologische verstaanbaarheid.

We evalueren het gebruik van Taalgebruik en leesbaarheid van Psalm-   2025 Cons.
Psalm- en liedbundels. en liedbundels blijvend laten aansluiten
 bij gemeenteleden en eredienst.
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Gezin en geloofsopvoeding

Beleidsvoornemens Beoogd effect Tijdpad Door

We reserveren jaarlijks een  dienst waarin Toerusting rondom thema’s uit 2023 e.v. Cons. 
het thema ‘gezin en geloofsopvoeding’ het beleidsplan.  
centraal staat.
 
We maken onze jongere en oudere Het motiveren en ondersteunen van 2023 e.v. Diac.
gemeenteleden meer diaconaal bewust. nieuwe, diaconale ideeën en 
 initiatieven vanuit zowel jongere
 als oudere gemeenteleden.

We betrekken onze jongeren meer bij  Het vergroten van de betrokkenheid 2023 e.v. Diac. 
het werk van MeHoRo. van onze jeugd bij diaconaal werk.

Zorg voor de schepping

Beleidsvoornemens Beoogd effect Tijdpad Door

We zorgen voor voldoende middelen ter  Onze taak als rentmeester op een 2023 e.v. Diac.
ondersteuning van ‘groene’,  praktische manier invullen als goed
diaconale doelen. voorbeeld voor de komende generatie.

We nemen maatregelen om zuiniger om Minder gebruik van fossiele brandstoffen. 2023 e.v. CvK 
te gaan met het gebruik van energie. Verlagen van de kosten.

We verduurzamen onze gebouwen Minder gebruik van fossiele brandstoffen. 2024 CvK 
waar mogelijk. Verlagen van de kosten. 

We reserveren jaarlijks een dienst  Bewustwording van de invloed van 2023 e.v. Cons.
waarin het thema ‘zorg voor de de mens op de schepping en de 
schepping’ centraal staat. mogelijkheden om hier een positieve 
 invloed op uit te oefenen.
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Pastoraat

Beleidsvoornemens Beoogd effect Tijdpad Door

De diaconie is meer zichtbaar in de Beter bereiken van gemeenteleden 2024 e.v. Diac.  
gemeente, o.a. door inzet van digitale met een hulpvraag.
mogelijkheden. Meer bekendheid krijgen voor werk van 
 de diaconie

We gaan het huisbezoek een vernieuwde Het pastoraal omzien naar elkaar door  2023 Cons
invulling geven. alle gemeenteleden als opdracht in 
 het ambt aller gelovigen.
 Een meer evenredige taakverdeling voor 
 kerkenraadsleden.
 De HVD wordt meer betrokken bij het
 pastoraat.

De diaconie geeft inzicht en overzicht Het eenvoudig maken van aanvraag van 2024 e.v.  Diac.
in de beschikbare, sociale voorzieningen. hulp bij de burgerlijke gemeente.

We zetten een deel van de formatie van Beter bereiken van gemeenteleden  2023 e.v. Diac. 
de pastoraal medewerker in ter  met een hulpvraag. Bredere diaconale
ondersteuning van de diaconale taken. bewustwording van de hele gemeente.

De diaconie heeft meer contact met de  Inzicht hebben en houden in de 2023 e.v. Diac.
burgerlijke gemeente voor het opdoen  mogelijkheden die er zijn voor
van informatie over de beschikbare,  gemeenteleden met een hulpvraag.
sociale voorzieningen.

We stellen 0,4 fte ter beschikking voor  Continuïteit en herkenbaarheid in het 2023 e.v. CvK
een jeugdwerker. jeugdwerk en jongerenpastoraat.

We geven vorm en inhoud aan  Pastorale betrokkenheid bij en op 2023 KR
jongerenpastoraat en jongerenwerk onze kinderen en jongeren.   JW
in samenwerking met jeugdwerkers. Overdragen van kennis. 
 Meer onderlinge ontmoeting. 
 Missionair zijn voor jongeren binnen- 
 en buiten de kerk.
 Vergroten van diaconale betrokkenheid.
 Verbondenheid met liturgie.
 Betrokkenheid bij eredienst.

We stellen 0,4 fte ter beschikking voor  Een afgebakende periode waarin de 2023 e.v. KR
een pastoraal werker. De voorkeur gaat pastoraal medewerker zich verder kan
uit naar een student in de masterfase bekwamen en ontwikkelen als pastor
van de studie ‘gemeentepredikant”. in een christelijke gemeente.
Als deze invulling niet lukt dan zijn Continuïteit in het bezoekwerk binnen
andere opties mogelijk.  de gemeente.
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Overige beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens Beoogd effect Tijdpad Door

We houden de kosterswoning  Woonruimte bieden aan pastoraal 2023 e.v. CvK 
beschikbaar voor verhuur. medewerker.
 Woonruimte bieden voor mensen in nood.
 Woonruimte bieden voor verhuur 
 aan derden.

Onze organisten zijn vrijwilliger en  Zorgvuldige en waardige begeleiding 2023 e.v. CvK 
we zoeken steeds naar nieuwe (jonge) van de gemeentezang. 
talenten. Waar nodig ondersteunen we in  Herkenbaarheid en eenduidigheid
opleiding en ontwikkeling van organisten. van de gemeentezang.

Het maken van een passende plek waar Het bieden van een veilige en geborgen 2023 CvK  
onze jeugd kan samenkomen en plek voor het onderhouden van   JW
ontspannen. onderlinge contacten.

We ondersteunen huidige  Gezamenlijk zorgdragen voor  2023 e.v. ZC 
zendingsechtpaar via GZB of een ander verspreiding van het evangelie.
zendingsveld van GZB.

De diaconie blijft zich conformeren aan  Naast het ondersteunen van onze 2023 e.v.  Diac.
het beleid van MeHoRo. broeders en zusters in Hongarije/
 Roemenië is ook ondersteuning aan 
 andere landen zoals o.a. Oekraïne 
 mogelijk.

Het eigen vermogen op de begroting van We delen meer uit dan dat we jaarlijks 2023 e.v.  Diac.
de diaconie zal jaarlijks afnemen met  aan middelen binnen krijgen.
een bedrag van € 9.000,-. Er is meer nood dan dat er middelen 
 zijn om in deze nood te voorzien.

We houden de boelmarkt(loods) in stand. Hergebruik van spullen. 2023 e.v. CvK
 Contacten onderhouden met 
 gemeenteleden/dorpsgenoten.
 Genereren van inkomsten.

We actualiseren de plaatselijke regeling. Up-to-date maken van plaatselijke  2023 KR
 regeling passend bij de huidige kerkorde
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GEBRUIKERSDOCUMENTEN

College van Kerkrentmeesters

Inleiding 
De kerkenraad heeft de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toevertrouwd 
aan het college van kerkrentmeesters. Het college stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad en doet 
verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad. In de plaatselijke regeling is opgenomen, dat het college van 
kerkrentmeesters bestaat uit vijf ouderling-kerkrentmeesters. Voor wat betreft het rooster van aftreden wordt 
nagestreefd dat per twee jaar twee of drie leden aftredend en wel of niet herkiesbaar zijn.

Taak 
Het college van kerkrentmeesters heeft in het bijzonder tot taak: 
• Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de  

gemeente, waaronder begrepen het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de 
jaarrekening van de gemeente; het zorgdragen voor de geldwerving; het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van 
ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. 

• Het beheren van de goederen van de gemeente. 
• Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid en arbeidsrechtelijke 

aangelegenheden. 
• Het bijhouden van registers, archieven en verzekeringspolissen. 

Verantwoording 
Het college van kerkrentmeesters is aan de kerkenraad verantwoording verschuldigd. Het is de uitdrukkelijke wens van 
beide colleges zich tot het uiterste in te zetten, om altijd in onderling en constructief overleg tot overeenstemming 
te komen. 

Kerkordelijk toezicht 
Het college van kerkrentmeesters weet zich gehouden aan het bepaalde in ordinantie 11 van de kerkorde van de  
Protestantse Kerk in Nederland. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in conformering aan het door de kerkenraad 
vastgestelde beleid en begrotingen, alsmede de betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van 
beheerszaken. 

Kerkrentmeesterlijk beleidsplan 
Dit hoofdstuk van het integrale beleidsplan van de Hervormde gemeente te Meerkerk is gebaseerd op de doelstellingen 
van de kerkenraad, zoals neergelegd in de voorgaande hoofdstukken van dit beleidsplan. 

Personele zaken 

Predikant 
Meerkerk heeft steeds één predikantsplaats gehad, waarbij sinds enkele decennia bijstand in het pastoraat wordt 
verleend. 

Pastoraal medewerker 
Sinds 1 januari 2023 is de bijstand in het pastoraat teruggebracht tot een dienstverband van 0,8 fte naar 0,4 fte.  
De reden hiervan is dat er een jeugdwerker is die een deel van deze taken overneemt. De taak voor de pastoraal  
medewerker zal voornamelijk bestaan uit ouderenpastoraat en ziekenpastoraat.

1
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Wij hebben als visie dat de pastoraal medewerker onze kerkelijke gemeente dient als onderdeel van de voorbereiding 
van de betrokkene naar de bevestiging tot predikant in een kerkelijke gemeente. Rekening houdend met dit uitgangs-
punt en bestaande wet- en regelgeving krijgt de pastoraal medewerker één of meer tijdelijke contracten aangeboden. 
Het ‘Protocol Pastoraal medewerker’ is als bijlage toegevoegd aan dit beleidsplan.

Indien een pastoraal medewerker, conform het protocol niet beschikbaar is, kan deze taak ook vervuld worden door 
een predikant van een naburige gemeente. In voorkomende gevallen kan de betreffende predikant voor bijv. 20% in 
dienst van onze gemeente aangesteld worden.  Voor gemeenten die geen fulltime predikant kunnen beroepen kan dit 
helpen doordat een deel van de kosten door onze gemeente wordt gedragen, waardoor een zustergemeente wel een 
eigen predikant kan beroepen. De predikant kan dan naast zijn taak in zijn eigen gemeente ouderenbezoek in onze 
gemeente doen. 
 
De pastoraal medewerker krijgt bij aanvang een tijdelijk contract, waarna zijn functioneren en de behoefte in de 
gemeente jaarlijks geëvalueerd wordt. Na 3 jaar wordt besloten of zijn contact omgezet wordt in een contract voor 
onbepaalde tijd. 

Jeugdwerker 
Sinds september 2021 is er bijstand in het jeugdwerk verkregen door een jongerenwerker voor een werktijdfactor  
van 0,4 fte. Dit is voor de gemeente een pioniersfunctie waar nog niet eerder mee gewerkt is. De functie is mede 
voortgekomen uit het feit dat er met veel vrijwilligers gewerkt wordt (waar we erg dankbaar voor zijn), die niet altijd 
over de soms noodzakelijke kennis en expertise beschikken. 
Deze taak heeft als doel om het jeugdwerk op een hoger niveau te tillen en pastoraal te ondersteunen. Vanuit de  
pioniersgedachte wordt deze taak geëvalueerd en waar mogelijk bijgestuurd qua de vorm en de inhoud. 
De jeugdwerker krijgt bij aanvang een tijdelijk contract, waarna zijn functioneren en de behoefte in de gemeente jaarlijks 
geëvalueerd wordt. Na 3 jaar wordt besloten of zijn contract omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Kosterschap 
Het kosterschap omvat voornamelijk het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de erediensten, rouw- en 
trouwdiensten en voor andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw, zoals zangavonden of kerstviering van de zondags-
school en basisschool. Het kosterschap wordt verzorgd door vrijwilligers die bij toerbuurt invulling geven aan de 
werkzaamheden ten behoeve van de erediensten en andere bijeenkomsten in de kerk. Het college van kerkrentmeesters 
streeft ernaar hier steeds drie of vier vrijwilligers voor in te kunnen zetten. 

Beheer Het Anker 
Het Anker staat primair ten dienste aan onze kerkelijke gemeente. Daarnaast wordt Het Anker bij gelegenheid tegen 
betaling beschikbaar gesteld aan derden, mits dit het werk van onze kerkelijke gemeente niet hindert en het gebruik 
past binnen de voorwaarden zoals aangegeven in het gebruikersreglement. Het beheer van het Anker omvat voor- 
namelijk het beheren van de agenda van de beschikbare ruimtes, het verzorgen van alle inkopen en het coördineren 
van het schoonmaakwerk. In de functie- omschrijving voor beheerders van Het Anker zijn alle taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden gedetailleerd weergegeven. De exploitatie van Het Anker geschiedt onder verantwoorde-
lijkheid van het college en biedt positieve financiële resultaten. Het beleid van de kerkrentmeesters is er opgericht de 
uitvoering van de exploitatie door vrijwilligers voort te zetten. 

Organisten 
Het begeleiden van de gemeentezang in de erediensten wordt verzorgd door organisten die daar bij toerbeurt invulling 
aan geven. Zij maken gezamenlijk een dienstrooster. Jaarlijks vindt een overleg met het college plaats waarin het  
orgelspel, de toestand van het orgel alsmede het gezamenlijk functioneren, wordt besproken. Het college van 
kerkrentmeesters streeft ernaar en hoopt er op ook in de toekomst, het begeleiden van de gemeentezang door  
vrijwilligers te laten plaatsvinden. 
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Hovenier 
Het tuinonderhoud van de pastorie is deels uitbesteed aan een hovenier. Deze organiseert ook de vrijwilligers voor 
het grote werk. Daarnaast kunnen wat kleine werkzaamheden verricht worden door de predikant en / of zijn gezinsleden. 
De kosten van het onderhoud van de pastorietuin komen voor rekening van de kerkelijke gemeente. 
 
Vrijwilligers schoonmaak 
Ten behoeve van het onderhoud en schoonmaken van de kerk en het kerkelijk centrum is een groep vrijwilligers  
werkzaam. Deze taak wordt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters door hen 
uitgevoerd. Desgewenst ontvangen de vrijwilligers op uurbasis een redelijke vergoeding. Uit kostenoverwegingen en 
ter bevordering van de onderlinge band, streeft het college ernaar, dat het schoonmaakwerk geheel door vrijwilligers 
uitgevoerd blijft worden. 
 
Administratieve organisatie en interne controle 
Algemene uitgangspunten 
Het college vindt een deugdelijke administratieve organisatie en interne controle van wezenlijk belang. Dit betekent 
onder andere: 
• dat er sprake is van functiescheiding tussen beschikken en beheren van de financiële middelen en onderlinge  

controle door middel van het vier-ogen principe; 
• dat middelen worden besteed op basis van vooraf goedgekeurde begrotingen; 
• dat de administratie wordt verzorgd door een ter zake deskundige; 
• dat (wijzigingen in) wet- en regelgeving nauwgezet worden gevolgd en doorgevoerd. 

Financiële administratie 
De administratie wordt op dit moment verzorgd door een deskundig gemeentelid, op basis van een programma van 
Bureau KKA. Hij maakt in nauwe samenwerking met de penningmeester van het college de jaarrekening op en bereidt 
de begrotingen voor. Overeenkomstig de regelgeving wordt de jaarrekening gecontroleerd door twee onafhankelijke 
en deskundige leden van de gemeente. 
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt op dit moment verzorgd door een deskundig lid van de gemeente op basis van het  
landelijk binnen de PKN gebruikte programma LRP. Het ledenbestand is een bestand waar kerkelijke en burgerlijke 
gegevens in worden opgeslagen. De lokale beheerder is verantwoordelijk voor de rechten van de ledenadministrateur, 
de bijdrageadministrateur en de pastoraal werker en werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.  
De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor het bijhouden van alle wijzigingen op ledenniveau. De bijdrage- 
administrateur beheert het financiële gedeelte. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.  
De predikant, de ouderlingen en de pastoraal werker hebben toegang tot de persoonsgegevens die zijn opgeslagen  
in LRP en kunnen daarin persoonlijke en publieke notities maken. De ouderlingen alleen voor zover dit betrekking 
heeft op de wijk waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De kerkrentmeesters zien er op toe dat de ledenadministratie en 
de wijze waarop deze wordt gebruikt voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Geheimhouding 
De informatie uit de beide administraties is vertrouwelijk van karakter. Indien (een deel van) de administratie  
verzorgd wordt door een deskundige die geen onderdeel uitmaakt van het college, dan dient door deze deskundige 
een geheimhoudingsverklaring ondertekend te worden alvorens hij/zij ingezet kan worden voor deze werkzaamheden. 
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Beheer van gebouwen en inventaris 

Kerk 
Het kerkgebouw is in de periode 2019 - 2020 verbouwd en uitgebreid, waarbij alle faciliteiten en techniek weer  
bijgewerkt zijn en toekomstbestendig. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjarenraming. Om de zes jaar wordt het 10-jaren onderhoudsplan 
van ons monumentale kerkgebouw door een deskundig bureau opnieuw tegen het licht gehouden, aangepast en  
ingediend bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De Stichting Monumentenwacht verricht tweejaarlijks een 
inspectie en rapporteert over eventuele gebreken aan interieur en exterieur. In voorkomende gevallen worden deze, 
indien noodzakelijk, zo spoedig mogelijk hersteld. Het college stelt zich ten doel het onderhoud van het kerkgebouw 
zodanig te verbeteren dat voor alle onderdelen in de onderhoudsrapportages minimaal de kwalificatie “R” (redelijk) 
en in zoveel mogelijk gevallen de kwalificatie “G” (goed) toegekend zal worden. Het voorkomen en het bestrijden van 
met name boktor en ander ongedierte heeft voortdurende aandacht. 

Gebruikersvergunning 
In 2020 is voor het kerkgebouw een gebruikersvergunning verleend, waarbij het aantal bij te plaatsen stoelen is 
beperkt. In nauwe samenwerking met het college is door een professioneel gemeentelid een ontruimings- en hulp- 
verleningsplan opgesteld en ingevoerd. 

Orgel 
Het orgel heeft in de loop van 2020 een algehele restauratie ondergaan. De jaarlijkse kosten kunnen worden voldaan 
uit het verjaringsfonds. Ter stimulering van de ontwikkeling van toekomstige organisten worden een aantal leerlingen, 
zo die er zijn, opgeleid. Daarnaast wordt het orgel beschikbaar gesteld voor bespeling, al dan niet in de vorm van een 
concert. Dit alles met voorafgaande toestemming van het college van kerkrentmeesters. 

Archief 
Het archief is tot medio de zestiger jaren geordend door de archivaris van de ‘Nederlandse Hervormde Kerk’. De stukken 
die sindsdien zijn verzameld, worden bewaard in de archiefruimte, maar behoeven verdere ordening. 

Pastorie 
De pastorie is eigendom van de Hervormde Gemeente en verkeert in uitstekende staat. De pastorie is in 2021 nieuw 
gebouwd en voldoet aan alle eisen en normen van deze tijd waaraan een gezinswoning met werkruimte moet voldoen. 
Het beleid van het college is er op gericht de staat van onderhoud van het gebouw op een hoog niveau te houden en 
steeds zodanig aan te passen dat enerzijds de bewoners van het pand er zich in thuis voelen en anderzijds de bouwstijl 
van de dertiger jaren zoveel mogelijk in ere gehouden wordt.
 
Kosterswoning 
Deze woning is sinds 1 juli 2004 in eigendom van de Hervormde Gemeente. Het beleid is dat de woning (in volgorde 
van belang): 
• in eerste instantie beschikbaar is als dienstwoning voor de pastoraal medewerker (eneventueel zijn gezin);
• woonruimte biedt voor mensen in nood;
• woonruimte biedt voor verhuur aan derden.

Het onderhuis (begane grond) dient beschikbaar te worden gehouden voor kerkelijke gebruik.

Rekening houdend met deze uitgangspunten en bestaande wet- en regelgeving wordt met de bewoners een passend 
huurcontract afgesloten. 
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Het Anker 
Het Anker is eigendom van de Hervormde Gemeente en verkeert in een uitstekende staat van onderhoud. Het college 
streeft er naar, door middel uitvoering van een meerjaren- onderhoudsplanning dit op niveau te houden.
 
Boelmarktloods 
De colleges van kerkrentmeesters en de diaconie zijn sinds 2021 tezamen eigenaar van de loodsen 3M en 3N aan de 
Industrieweg te Meerkerk. De loodsen zijn “in principe” beschikbaar gesteld aan de Boelmarktcommissie voor hun 
activiteiten. Gelijk aan de aanschaf worden ook de kosten en het rendement op 50/50 basis verdeeld tussen de beide 
colleges.

Begraafplaats 
De begraafplaats naast het kerkgebouw is eigendom van de Hervormde gemeente. Het beheer en onderhoud is voor 
rekening van de burgerlijke gemeente. Per 1 oktober 2003 is de begraafplaats door de toenmalige kerkvoogdij gesloten 
verklaard. Dit houdt in, dat aldaar geen graven meer gedolven kunnen worden. De ruimtelijke bestemming van de 
begraafplaats kan ingevolge de Wet niet eerder dan in 2053 worden gewijzigd en dat eerst na eventuele ruiming van 
alle graven. Het beleid is er op gericht de begraafplaats zo veel mogelijk in originele staat te houden.

Verzekeringen 
De gebouwen en inventarissen zijn adequaat verzekerd. Daarnaast zijn de predikant, de pastoraal medewerker en  
de kerkelijke vrijwilligers tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Zulks naast de rechten die  
ontleend kunnen worden aan een WA-verzekering van de gemeente Vijfheerenlanden ten behoeve van vrijwilligers. 
De verzekeringen worden begeleid door de professionele partijen Marsh Nederland en Onderlinge verzekerings- 
maatschappij Donatus u.a.. Het beleid is er op gericht in voorkomende gevallen eventuele nieuwe verzekeringen ook 
onder te brengen bij deze gespecialiseerde maatschappijen.

Subsidies 
In voorkomende gevallen van restauratie, nieuwbouw en onderhoud worden subsidies aangevraagd bij de daartoe 
strekkende fondsen van burgerlijke autoriteiten, kerkelijke en particuliere instellingen. Het college streeft ernaar, 
mede door gebruik te maken van de subsidie mogelijkheden die geboden worden door de Rijksdienst van het Cultureel 
Erfgoed, de staat van onderhoud van de gebouwen op een hoog peil te houden. Ook voor wat betreft energiesubsidies 
(teruggave van energiebelasting) wordt gebruik gemaakt van de geldende subsidiefaciliteiten. 

Duurzaamheid 
In het beheer van de kerk en van de overige gebouwen streeft het college naar een efficiënt energieverbruik. Ook 
wordt in het aankoop- en investeringsbeleid gestreefd naar een maatschappelijk verantwoord beheer, gericht op 
duurzaamheid. Het aspect ‘Fair trade’ speelt daarin zeker een rol. 
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Digitale Communicatie 
Het belang van digitale communicatie is duidelijk: het overgrote deel van de gemeente is bekend met internet en kan 
de weg naar digitale informatie vinden. Het domein is continu in beweging en de ontwikkelingen gaan snel. Hierin 
zijn 2 taken te onderscheiden: 
• het onderhouden van de website/sociale media;
• het beleidsmatig nadenken over de visie van Hervormd Meerkerk op het gebruik van internet/sociale media.

Kerkdiensten 
Op dit moment wordt iedere kerkdienst live uitgezonden en vastgelegd via kerkdienstgemist.nl. De uitzending is zo-
wel te beluisteren als te bekijken. Uitzendingen vanuit Het Anker zijn alleen te beluisteren. Het beheer van kerk-
dienstgemist.nl valt onder de verantwoordelijkheid van het CvK. Over het hoe en wat er uitgezonden wordt is een 
reglement opgesteld. Basisuitgangspunt is de wet AVG.

Werkgroep beeld en geluid 
Voor de bediening van beeld en geluid in de kerk is een werkgroep aanwezig onder leiding van een deskundige vrij- 
williger. Zij dragen zorg voor het maken van de PowerPoint presentatie en het uitzenden van de kerkdienst.

Het onderhouden van de website/sociale media
De website www.hervormdmeerkerk.nl is een website voor en door gemeenteleden. Het beoogt een praktisch en  
functioneel platform te zijn, waar actueel nieuws, agenda en kerkdiensten te vinden zijn.

Doelgroep 
De website moet zowel aantrekkelijk en informatief zijn voor gemeenteleden als randkerkelijken. Aan te spreken  
doelgroepen: 
• kinderen (activeren) 
• jeugd / jong volwassenen (activeren) 
• ouderen (informeren) 

Doelstellingen
• informatief 
• relatief gemakkelijk te onderhouden website 
• moderne techniek en uitstraling 

Beheer 
De redactie van de website bestaat uit een aantal personen dat direct toegang heeft tot het content management 
systeem (CMS) van de website, zijnde de: 
• webredacteur ‘statische’ berichten: formele inhoud van de website
• webredacteur nieuwsberichten/nieuwsbrieven/opinieartikelen
• webredacteur agenda
• eindredacteur: inhoudelijke screening
• webmaster: alle techniek rondom de website 
De webredactie wordt bij twijfel over de geschiktheid voor het plaatsen van een artikel bijgestaan door een eind- 
redacteur die een inhoudelijke screening kan doen wanneer de redactie dit nodig acht. Tevens zal men zich houden 
aan de wet AVG. 

Social Media 
De hervormde Gemeente beschikt over de MeerKERK app. Hierin kunnen gemeenteleden, als ze dat willen hun gegevens 
en een foto plaatsen, zodat zij herkenbaar zijn. Verder worden er berichten op geplaatst vanuit de verschillende groepen. 
Dit platform is ervoor om elkaar als gemeente te informeren en te stimuleren in het zijn van een geloofsgemeenschap. 
De app kan gedownload worden via de appstore, zowel voor Apple als voor Android. Hierna dient men zich aan te  
melden bij Mark Vermeij, hij verleent de mensen toegang tot de app.
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Financieel beheer 

Uitgangspunten en doelstellingen 
De algehele doelstelling van de financiële beheersfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de kerkelijke 
gemeente waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst: 
• Liquiditeit op korte en lange termijn; het beheren van financiële geldstromen op de korte termijn met als doel op 

het juiste moment over de juiste hoeveelheid liquide middelen in rekening-courant te kunnen beschikken, zonder 
dat er sprake is van een overschot of tekort aan liquide middelen in rekening-courant. 

• Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de gestelde kaders (rente- 
maximalisatie). 

• Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden 
(risicominimalisatie). 

• Gezien de omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiële logistiek optimaal is ingericht.  
Het betalingsverkeer zal zo worden ingericht dat het kosteneffectief kan worden beheerd. De bankrelaties zullen 
periodiek, afhankelijk van de met de banken gemaakte afspraken, worden geëvalueerd. 

Risico uitgangspunten 
Het financiële beleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van risico’s zoals daar zijn: 
• Het risico dat belegde middelen niet worden terugontvangen. 
• Het renterisico als gevolg van het al dan niet langdurig vastleggen van rentestanden. 
• Het risico dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden gemaakt door wijzigingen in de verwachte  

financieringsbehoefte en investeringsplannen. 

Vooral de interne informatieverstrekking en de planning van projecten in de investeringssfeer spelen hierbij een  
belangrijke rol. Goede interne afspraken, interne communicatie en een regelmatige actualisatie van de prognoses  
van de financieringsbehoefte moeten dit risico beperken. 

Richtlijnen en limieten t.a.v. uitzetten middelen 
Bij het uitzetten van overtollige middelen mogen transacties worden afgesloten met financiële instellingen: 
• die maatschappelijk verantwoord ondernemen;
• met minimaal een A-rating, afgegeven door tenminste één erkende rating agency. 

Toegestane instrumenten 
Bij het voeren van het financiële beleid zijn de volgende instrumenten toegestaan: 
• rekening courant 
• (internet)spaarrekening

Verpachtingen 
De kerk heeft nog één perceel weiland in eigendom van ongeveer 1,5 ha groot en verpacht. De administratie van de 
pacht en alles wat daarbij komt wordt professioneel gedaan door de Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen te 
Amersfoort. Gezien de huidige liquiditeitspositie is het beleid van het college dit zo te houden. 

Verhuur 
De prijzen voor verhuur van kerkelijke ruimtes worden periodiek beoordeeld en zo nodig herzien. Het beleid van het 
college is om in principe open te staan voor verhuur van de gebouwen aan diverse instanties en verenigingen, voor 
zover deze niet in strijd zijn met ons beleid en kerkelijke gebruiken.

Afschrijvingen 
Voor afschrijvingen en herwaarderingen zie laatste jaarrapport.
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Fondsen en Voorzieningen 
Voor de navolgende doeleinden zijn onderhoudsfondsen gevormd: kerkgebouw, Het Anker, audiovisuele middelen, orgel  
en kerkradio. De onderhoudsfondsen worden gevoed uit bestemmings-collecten. In de afgelopen jaren is gestart 
met het vormen van onderhoudsvoorzieningen voor kerkgebouw, pastorie, voormalige kosterswoning en Het Anker. 
Deze voorzieningen zijn gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsplanningen van de diverse panden. Door jaarlijks 
te reserveren voor onderhoud worden kosten gelijkelijk verdeeld over de jaren en kunnen kasstromen beter worden 
geprognosticeerd. Voor de stand van deze fondsen en voorzieningen wordt verwezen naar het laatste jaarrapport. 

Werving van bijdragen 

Inleiding 
Gelet op de inkomsten in de afgelopen jaren, mogen we met dankbaarheid zien dat de Hervormde gemeente van 
Meerkerk welvarend te noemen is. Op de kerkenraad, en het college van kerkrentmeesters in het bijzonder, rust de 
verantwoordelijkheid de beschikbare middelen op een effectieve manier te investeren in de opbouw van de gemeente 
onder andere door middel van uitvoering van dit Beleidsplan 2023-2026.

Boelmarkt 
De boelmarkt wordt georganiseerd onder eindverantwoordelijkheid van de colleges van het CvK en de diaconie.  
Dit betekent dat: 
• een vertegenwoordiging van de colleges onderdeel uitmaakt van de commissie;
• de commissie rapporteert aan de colleges;
• de commissie financieel verantwoording aflegt aan de colleges.

De boelmarktcommissie stelt de netto opbrengst van de jaarlijks te houden boelmarkt en de opbrengsten van de  
verkopen in de boelmarktwinkel ter beschikking aan de colleges op basis van een 50/50% verdeling, waarbij telkens 
in goed overleg wordt bepaald wat het bestedingsdoel zal zijn van deze bedragen. Bij de activiteiten van de boelmarkt 
zijn veel vrijwilligers betrokken. Deze activiteit bevordert de saamhorigheid binnen de gemeente. De colleges stimuleren 
en ondersteunen dit werk op zo goed mogelijke wijze.

Verjaringsfonds 
Het verjaringsfonds biedt een structureel belangrijke bron van inkomsten voor het orgelfonds. 
Ook voor de komende jaren zullen de opbrengsten van het verjaringsfonds bestemd zijn voor het orgelfonds.

Fonds internetfaciliteiten 
In dit fonds zijn de gezamenlijke investeringen van diaconie en college van kerkrentmeesters ten behoeve van de 
internetfaciliteiten ondergebracht. Het fonds is in beheer bij het college en wordt gevoed door de collectes ten  
behoeve van de internetfaciliteiten. Het beleid hierbij is dat een en ander kostendekkend zal zijn. Indien er grotere 
verschillen ontstaan tussen inkomsten en uitgaven kan hierop het aantal collectes in goed overleg met de diaconie 
worden bijgesteld. 

Legaten 
Het college van kerkrentmeesters acht het verantwoord het verstrekken van legaten te stimuleren. Legateren blijft 
evenwel een persoonlijke beslissing waarbij wordt opgemerkt dat de legataris de ontvanger in beginsel de vrije  
besteding gunt. Legaten worden, evenals erfenissen, uitsluitend aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.  
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Collecten 
Over de afgelopen jaren mag het college van kerkrentmeesters zich verheugen in stabiele inkomsten uit collecten. 
Jaarlijks zal de begroting worden afgestemd op de werkelijke collecte-inkomsten. Tevens vindt jaarlijks overleg  
plaats tussen het college van kerkrentmeesters en andere daarvoor in aanmerking komende organen in de gemeente 
over de opstelling van het collecterooster van het volgende kalenderjaar. Het gezamenlijk opgestelde concept- 
collecterooster wordt jaarlijks voor 1 december ingediend bij de kerkenraad ter vaststelling in de daarop volgende 
kerkenraadsvergadering. Het streven is om in elke zondagse eredienst een diaconale collecte te houden. De opbrengst 
van zogenaamde bestemmingscollecten komt volledig ter beschikking van het doel waarvoor is gecollecteerd. Het 
streven is erop gericht deze gelden zoveel mogelijk te besteden via de kerkelijke kanalen. 

Collectebonnen 
Er wordt gewerkt met collectebonnen in coupures van € 0,75, € 1,00 en € 1,50. Vanwege de inflatie worden de bonnen 
van € 0,75 niet meer bijgemaakt en hierna vervangen door coupures van € 2,00. De verkoop van collectebonnen 
wordt gehouden op de 1e vrijdag van de maand.

Digitaal collecteren 
Via de MeerKerk app kan digitaal gegeven worden aan de collectedoelen.

Offerblokken 
De inhoud van de offerblokken bij de uitgang van de kerk komt ten goede aan de instandhouding van onze kerkelijke 
gebouwen.

Bijdrage solidariteitsfonds 
Ten einde de wettelijke afdrachten aan de landelijke organisaties te kunnen financieren worden de bijdragen voor de 
generale kas, quotum en registratie-bijdrage, separaat onder de aandacht gebracht en geïnd door middel van het 
bezorgen van een folder met persoonlijk betalingsverzoek.

Actie Kerkbalans 
De Actie Kerkbalans wordt in aansluiting met de landelijke kerk gehouden in januari. Hierbij wordt in ruime mate 
medewerking verleend door kerkenraadsleden en andere vrijwilligers. De hoogte van de bijdragen is steeds ruim 
voldoende geweest om alle begrote kosten voor het functioneren van onze gemeente te kunnen betalen.
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Diaconie

Wat is Diaconaat? 
Diaconaat komt van het Griekse woord “diakoneo”, dat letterlijk “dienen”, of “aan tafel dienen” betekent. Diakonia is 
dienst aan de ander en een diakonos is een dienaar. Van dit woord is het woord diaken afgeleid. Diaconaat is dus het 
uitoefenen van dienstbetoon en richt zich op de ander, de medemens, schepsel van God. Diaconaat richt zich op hen 
die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in onrechtvaardige situaties leven, door een ramp 
getroffen zijn, in de knel zitten of door welke oorzaak dan ook aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen. 

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden van het diaconaat. Bij barmhartigheid gaat het er niet allereerst 
om wat we voor de ander voelen, maar wat we voor de ander doen, heel concreet. Het doen van barmhartigheid is 
opdracht voor diegenen die Jezus willen volgen. Gerechtigheid is in de Bijbel een eigenschap van de Heere God. 
Gerechtigheid hoort bij God. Wat God beloofd heeft, dat doet Hij. Bij Gods gerechtigheid gaat het vooral ook om het 
recht van de zwakken. Hij komt voor hen op. Hij laat tot recht komen al diegenen, die zich in onrechtvaardige situaties 
bevinden. 

De diaken in de gemeente 
De diaken in de gemeente is geroepen om het dienstbetoon in de gemeente te stimuleren. De diaken is ambtsdrager 
en heeft speciale taken. Een belangrijke plaats en taak is er binnen de erediensten. Hier zamelt hij gaven in voor de 
medemens in nood. Hij dient aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Ook zorgt hij ervoor dat er in de voorbeden aandacht 
is voor persoonlijke noden, maatschappelijke noden en het diaconaat wereldwijd. 
 
Met betrekking tot individuele financiële ondersteuning is de diaken geroepen om met wijsheid en zorgvuldigheid 
te handelen en dient hij goed te onderscheiden wie wel en wie geen ondersteuning nodig heeft. Het is nodig dat de 
diaken de gemeente in gaat, de mensen kent, op zoek gaat naar hen die hulp nodig hebben. De verbinding tussen 
diaconaat en pastoraat moet versterkt worden. Bezoeken kunnen worden gebracht aan risicogroepen. 
De diaconie is geroepen om te zorgen voor: 
• een goed diaconaal beheer van de (diaconale) goederen
• het diaconale beleid
• het besteden van diaconale gelden
• goede voorlichting naar de gemeente
• diaconale toerusting van gemeenteleden

Diaconaat en de samenleving  
Vanuit de ambtsopdracht heeft de diaken een open oog en oor voor de individuele noden in de samenleving. Hulp 
bieden aan de armen in en buiten de gemeente is een diaconale taak. 
De diaconie heeft als taak: 
• Het in het oog krijgen van armoede en hulpbehoevendheid binnen de gemeente via de bestaande kerkelijke structuren 

(pastoraat, jeugdwerk enzovoorts).
• Daadwerkelijk steun verlenen in situaties van armoede middels kennis, ervaring en financiën.
• Incidentele samenwerking met andere diaconieën uit Meerkerk en de burgerlijke gemeente (sociale dienst) om zo 

de armoede te traceren en een positief kritisch geluid te laten horen daar waar het armoedebeleid tekortkomingen 
vertoont naar de zwakkeren in de samenleving.

• In samenwerking met de burgerlijke gemeente en overheid een bijdrage leveren aan het vluchtelingenbeleid.
• De diaconie kan een brugfunctie vervullen naar de verschillende gespecialiseerde instellingen voor maatschappelijk 

werk, verpleeghuizen en opvangcentra.

2
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Beheer 

Diaconaal geld 
Binnen de gemeente is er een scheiding tussen de middelen die beheerd worden door de diaconie en de middelen die 
beheerd worden door het College van Kerkrentmeesters. Beiden hebben een eigen bestemming. Uitgangspunt van de 
diaconie is erop gericht om een strikte scheiding te hanteren tussen ‘diaconaal’ en ‘niet-diaconaal’ geld. 

Onroerende goederen 
De diaconie bezit onroerende goederen, nl. 8,3 hectare weidegrond Deze zijn in het verleden geschonken en de  
opbrengst van het vruchtgebruik moet worden aangewend voor diaconale doeleinden. De uitvoering en het beheer 
van de pachtovereenkomsten is uitbesteed aan de KKG. Het diaconaal beleid is de weidegrond te verpachten aan  
agrariërs uit onze kerkelijke gemeente en toe te zien dat de verpachte grond een agrarische bestemming heeft. 
Mocht de agrariër de verpachte grond voor andere doeleinden gebruiken dan voor een agrarische bestemming, zal de  
diaconie de pacht niet verlengen. 

In december 2021 is met het CvK de boelmarktloods gekocht. De opbrengst van de boelmarkt heeft als verdeelsleutel 
50-50. In overleg met de boelmarktcommissie wordt jaarlijks besloten welke doelen er worden gesteund. 

Geldwerving

Collecten 
Tijdens de kerkdiensten worden de diaconiecollecten aangekondigd met de vrij algemene aanduiding “voor de  
diaconie”. Het is belangrijk om meer aandacht te geven aan de verschillende doelen. Als er doelgericht gecollecteerd 
wordt, wordt gebruik gemaakt van berichtgeving in “De Zaaier” en via de digitale wegen. Daarnaast zal er meer aandacht 
worden gegeven aan de betreffende doelen binnen de wekelijkse afkondigingen. 

Digitale luisteraars 
Enkele (veelal oudere) kerkleden zijn niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en hebben geen beschikking over 
internet. Voor hen beschikt de diaconie over de mogelijkheid om hen digitaal mee te laten luisteren. Dit kan middels 
een mobiele internetverbinding en luisterkastje. De kosten voor de internetverbinding worden door de luisteraar 
betaald, de apparatuur wordt door het Cvk aangeschaft. Daar waar dit gewenst is, worden deze luisteraars door de 
diaconie bezocht. Eventuele giften worden verdeeld in de verhouding van 30% diaconie en 70% CvK. Daarnaast wordt 
3x per jaar gecollecteerd voor de kerkradio, deze gelden worden door de CvK gebruikt voor het uitzenden van de 
kerkdiensten. 

Besteding 

Reserve - beleggingsbeleid  
De diaconie heeft in de loop der jaren een reserve opgebouwd. Het opbouwen van reserves is een goede zaak maar 
mag niet beperkend werken op het werk van de diakenen. In de kerkorde is vermeld dat de diaconie bevoegd is  
diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, instellingen in binnen- en buitenland, zolang 
het maar om diaconale uitgaven gaat. De algemene regel is dat alles wat met de woordverkondiging te maken heeft, 
kerkrentmeesterlijk is en alle zaken die de zorg voor de naaste betreffen, diaconaal zijn. 
 
Gezien de grootte van de liquide middelen van de diaconie is het gedurende de beleidsperiode 2023-2026 de doel-
stelling elk jaar ca. € 9.000,00 meer uit te geven dan dat er aan inkomsten zijn. Gezien de huidige liquiditeitspositie 
vinden we dit een aanvaardbaar bedrag. In de volgende periode zal bekeken moeten worden wat we als minimum aan 
liquide middelen moeten hanteren. 
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De algehele doelstelling van de financiële beheersfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de diaconale  
activiteiten waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst: 
• Liquiditeit op korte en lange termijn; het beheren van financiële geldstromen op de korte termijn met als doel op 

het juiste moment over de juiste hoeveelheid liquide middelen in rekening-courant te kunnen beschikken, zonder 
dat er sprake is van een overschot of tekort aan liquide middelen in rekening-courant. 

• Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de gestelde kaders (rente- 
maximalisatie). 

• Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden 
(risicominimalisatie). 

 
Het financiële beleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van risico’s zoals daar zijn: 
• het risico dat belegde middelen niet worden terugontvangen;
• het renterisico als gevolg van het al dan niet langdurig vastleggen van rentestanden;
• het risico dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden gemaakt door wijzigingen in de verwachte  

financieringsbehoefte in relatie tot diaconale ondersteuning.
 
Bij het uitzetten van overtollige middelen mogen transacties worden afgesloten met: 
• financiële instellingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen;
• financiële instellingen met minimaal een A-rating, afgegeven door tenminste één erkende rating agency;
• het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Meerkerk.

Toegestane instrumenten 
Bij het voeren van het financiële beleid zijn met financiële instellingen de volgende instrumenten toegestaan: 
• rekening courant
• (internet)spaarrekening
• (flexibel) deposito
 
In geval middelen worden uitgeleend aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Meerkerk, 
ter financiering van niet diaconale activiteiten in de Gemeente, dan gelden de volgende uitgangspunten: 
• Het betreft overtollige middelen. 
• De voorwaarden aangaande looptijd, aflossing, rentevergoeding en gestelde zekerheden moeten de financiële 

continuïteit van de diaconale activiteiten waarborgen. 
• De voorwaarden dienen marktconform te zijn. Daarmee wordt bedoeld vergelijkbare voorwaarden als een financiële 

instelling op dat moment zou toepassen. 
• Het regionale college voor de behandeling van beheerszaken dient vooraf haar akkoord hieraan te geven. 
 
Bijdragen 
Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld en wordt er een schatting gemaakt van bijdragen aan diverse instellingen. 
Ook wordt er in de begroting rekening gehouden met de diaconale ondersteuning plaatselijk, landelijk en wereldwijd. 
De beoogde verhouding zal respectievelijk 30%, 30% en 40% zijn. Ook zullen wij gemeenteleden financieel onder-
steunen, als zij zich via een project of actie willen inzetten voor de medemens voor zowel in het binnenland als in het 
buitenland. 

Individuele hulpverlening 
In de laatste jaren is er veel aandacht binnen de diaconie voor individuele hulpverlening. De betrokken hulpbehoe-
venden zijn alleen bekend binnen de diaconie. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt deze hulpverlening 
geschonken. Het is belangrijk om signalen te ontvangen over gemeenteleden die te maken hebben met (financiële) 
problemen. Om hier zicht op te krijgen is een sociale antenne noodzakelijk. Een goed netwerk, bestaande uit ouder-
lingen, burgerlijke gemeente, instellingen en andere betrokkenen, is hier van groot belang. Hiernaast loopt de actie 
Meerkerk Helpt, een initiatief van de 5 diaconieën en de vrijwillige hulpdienst Meerkerk. Via een flyer en de digitale 
middelen zal hieraan aandacht worden geschonken. Bij individuele hulpverlening dient het (bestedings-) doel van de 
hulpvrager bij de diaconie bekend te zijn.
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Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) 
De activiteiten van de HVD vallen onder de verantwoording van de diaconie. De activiteiten bestaan o.a. uit: het 
bezoeken van bejaarden en (langdurig) zieken, het organiseren van bejaardenmiddagen, bezoeken van gezinnen 
bij een geboorte, bezoek aan nieuw-ingekomen, ter verwelkoming en ter oriëntatie etc. De mutaties die met de HVD 
zijn afgestemd zullen door de ledenadministratie aangeleverd worden. De HVD is samengesteld uit een groot aantal 
dames (vrijwilligsters) uit de Hervormde Gemeente van Meerkerk. Om aan de HVD een goede structuur te geven is er 
een bestuur samengesteld. Het bestuur draagt zorg voor structuur en invulling van de genoemde activiteiten. Het is 
van belang dat er tussen de HVD-dames en de wijkouderlingen een goede communicatie is. 

Jeugdwerk 
Het jeugdwerk neemt een belangrijke en centrale plaats in binnen de gemeente. In het college van diakenen is een 
diaken met het jeugdwerk belast. De diaconie heeft mede als doelstelling het diaconaal bewustzijn van de jongeren 
te versterken d.m.v. diaconale jeugdprojecten. Binnen het Beleidsplan wordt over dit onderwerp geschreven in het 
hoofdstuk Jeugd- en Jongerenwerk.

MeHoRo 
MeHoRo is een stichting die samengesteld is uit afgevaardigden van de drie kerkelijke gemeenten te Meerkerk. De 
stichting steunt structurele projecten in Hongarije en Roemenië. Per jaar is er 3 keer overleg binnen de stichting 
waarbij er een diaken van de deelnemende kerken aanwezig is. Ook vindt er jaarlijks een verantwoording plaats  
middels een jaar- en financieel verslag. In de komende jaren zal de financiële ondersteuning gecontinueerd worden. 

SAAM 
Werkgroep SAAM (Samen Aandacht Aan Mensen) in Meerkerk organiseert activiteiten voor hen die behoefte hebben 
aan contact met anderen. Maandelijks wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Tijdens deze maaltijd is 
er de mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek met elkaar. De diaconie draagt indien nodig, bij aan de financiële 
ondersteuning van SAAM.
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Consistorie

Eredienst

Algemeen

Een definitie van de eredienst
Op zondag komt de gemeente samen in de kerk in een eredienst. Hier vindt de ontmoeting plaats tussen God en de 
gemeente. Deze gemeente is geen optelsom van een aantal losse individuen, maar het Lichaam van Christus. De 
eredienst heeft tot doel het brengen van de lof en dank aan God, verkondigen van het evangelie, uitleggen van het 
Woord van God en de toepassing ervan voor het (geloofs-)leven en het gezamenlijk gebed tot God. Hij is het Hoofd en 
geeft leven aan de gemeente. Het is de Heilige Geest, die ons overtuigt van zonde en genade, van recht en vrijspraak, 
door middel van het Woord dat gepredikt mag worden. Door de prediking wordt de gemeente toegerust, vermaand en  
bemoedigd om als christen voor het aangezicht van God te leven in de praktijk van het dagelijkse leven. We geloven dat 
de Heilige Geest door middel van de prediking het verstand verlicht, zodat we de Schrift steeds beter leren begrijpen 
en groeien in geloof en vertrouwen op God.

De erediensten
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden er iedere zondag twee diensten gehouden. Daarnaast zijn  
er diensten op de Christelijke feestdagen, rouwsamenkomsten en huwelijksdiensten, diensten op de Biddag en de 
Dankdag voor gewas en arbeid en op de Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen.

De praktijk

De bezoekers
De diensten worden door jong en oud bezocht. De ochtenddienst is doorgaans beter bezocht dan de avonddienst, 
waarbij er een vrij constante groep gemeenteleden is die (één van) beide diensten bijwoont. Ook luistert er een  
redelijk groot aantal gemeenteleden mee via de kerkradio en/of kijken mee via ‘kerkdienstgemist.nl’ . Tijdens de corona- 
periode is het online volgen van diensten sterk toegenomen en er wordt ook post-corona nog veel gebruik van  
gemaakt. Ook zien we dat, met name in de ochtenddienst, het aantal fysieke bezoekers op het pre-corona niveau ligt.

De voorbereiding op de kerkdiensten
De voorbereiding op de kerkdienst is een zaak van de predikant, ambtsdragers, organist en koster. Voor diensten 
met een bijzonder karakter kan gebruik worden gemaakt van de hulp van een commissie of kunnen jongeren worden 
betrokken bij de voorbereiding en eventuele taken in de dienst. Het is aan de predikant om daar leiding aan te geven.

Huwelijksdienst
Voorafgaand aan de huwelijksdienst heeft de predikant met het aanstaande bruidspaar twee voorbereidende gesprekken 
(huwelijkscatechese). De ouderling van dienst is bij het tweede gesprek aanwezig. Een huwelijksdienst is een officiële 
kerkdienst in het midden van de gemeente. Hierbij zijn in ieder geval één ouderling en één diaken aanwezig.

Beleid ten aanzien van de huwelijksdienst
De huwelijksdienst is een kerkdienst van de gemeente onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De gemeente 
wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn.
De predikant heeft bij de invulling van de orde van dienst een leidende rol. Voor de gemeente is het een herkenbare 
dienst.

3
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Voorganger in de huwelijksdienst
De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in een kerkdienst in onze gemeente. Uitgangspunt is dat de 
dienst wordt geleid door de eigen predikant. In overleg met de eigen predikant kan een echtpaar ervoor kiezen een 
andere voorganger de dienst te laten leiden na akkoord van de kerkenraad.
Preekbeurtvergoeding en reiskosten zijn in dat geval voor rekening van het bruidspaar. In de dienst wordt een collecte 
gehouden, welke bestemd is voor de plaatselijke gemeente. Andere doeleinden in overleg.

Afspraken rondom maken van opnames
Van deze dienst - mits deze in het kerkgebouw wordt gehouden - wordt altijd een video-opname gemaakt. Deze opname 
wordt tijdelijk op de website geplaatst en het echtpaar krijgt hiervan een USB-stick. Op verzoek mogen er foto’s gemaakt 
worden, tijdens het gebed is dit echter niet toegestaan. De koster legt aan de fotograaf uit wat de richtlijnen zijn 
tijdens de dienst.

Huwelijksbijbel
Na de bevestiging en inzegening van het huwelijk overhandigt de ouderling van dienst - namens de gemeente - de 
huwelijksbijbel. In overleg met het bruidspaar wordt voor een vertaling gekozen.

Bij overlijden

Rouwsamenkomst 
Een rouwsamenkomst is liturgisch gezien geen eredienst. De dienst naar aanleiding van een overlijden, die óf in  
‘Het Anker’ of in de kerk plaatsvindt, wordt zo mogelijk met de nabestaanden voorbereid. De voorganger heeft te allen 
tijde een leidende rol. In principe wordt de rouwsamenkomst geleid door de eigen predikant of pastoraal medewerker. 
Bij afwezigheid van beiden zorgt de kerkenraad voor een vervangende voorganger of kan de familie in overleg met de 
kerkenraad een vervangende voorganger voorstellen. Van een rouwsamenkomst in het Anker kan via kerkdienstgemist.nl 
alleen het geluid (audio) worden opgenomen.
De rouwsamenkomst is in de eerste plaats erop gericht, dat de nabestaanden troost en bemoediging vanuit het Woord 
van God ontvangen en gewezen worden op Jezus Christus, Die de Opstanding en het Leven is. En de overledene te 
gedenken.

In memoriam 
Op de zondag na het overlijden wordt in de morgendienst door de ouderling van dienst een ‘In memoriam’ voorgelezen. 
Familie levert hiervoor een tekstvoorstel aan en heeft keuze bij de voorzang.

Rouw in de kerk brengen
Dit vindt plaats op de zondag na het overlijden. De familie wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dat is de zondag voor de eerste Adventszondag) worden nabestaanden 
van wie een familielid in het afgelopen jaar is overleden, schriftelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze 
dienst worden de overledenen herdacht en hun namen voorgelezen.

Begrafenis en crematie
In deze paragraaf wordt gesproken over crematie. Crematie is één van de meest voorkomende wijzen hoe nabestaanden 
omgaan met het lichaam van de overledene. Daarnaast zijn er ook andere vormen en zullen er nieuwe vormen bijkomen. 
Onder crematie verstaan we in dit beleidsplan alle andere vormen dan begraven.
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Grondgedachte
Tot de pastorale taak van de gemeente behoort de zorg voor overledenen en rouwdragenden. 
Het lichaam is:
• een schepping van God (Gen. 2:7)
• een lid van Christus (1 Kor. 6:15)
• een tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 6:19)
• bestemd voor de opstanding (Rom. 8:11)
Daarom moet ook na het overlijden het lichaam met eerbied behandeld worden.

Uitgangspunten
• De Bijbel tekent ons de begrafenis als joods en christelijk uitvaartritueel.
• De Heere Jezus is begraven en is ook daarin voor ons een voorbeeld.
• De traditie van de kerk kent wel de begrafenis, maar niet de crematie.
• De kwestie ‘begraven of cremeren?’ behoort niet tot de kern van het christelijk of gereformeerd belijden. 

Wat doen we nu?
• De kerkenraad is van mening dat begraven op grond van de Bijbel de meest passende manier is waarop we omgaan 

met het lichaam van de overledene.
• Desondanks wil de kerkenraad, wanneer een verzoek komt om een rouwsamenkomst te leiden voorafgaand aan een 

crematie van een meelevend gemeentelid, dit verzoek niet bij voorbaat weigeren. Overwegingen hierbij zijn het feit 
dat het om een gemeentelid gaat en dat een rouwsamenkomst ook een gelegenheid is om het Evangelie uit te dragen.

• De predikant gaat alleen voor in een rouwsamenkomst, als daarin gebeden, uit de Schrift gelezen en een meditatie 
gehouden kan worden en als hij inspraak heeft in de gang van zaken tijdens de liturgie. Rekening houdend met 
deze voorwaarden kan de rouwsamenkomst op elke gewenste locatie plaatsvinden.

• Wanneer het verzoek om begeleiding rond een crematie komt, zal de kerkenraad met een open houding het gesprek 
aangaan met de familie van de overledene en eventuele bezwaarden.

Bijzondere diensten

De Sacramenten
We kennen binnen de PKN op grond van de Bijbel en het Bijbels onderwijs van Jezus twee sacramenten: de Heilige 
Doop en het Heilig Avondmaal. In onze gemeente maken we gebruik van de hertaalde klassieke formulieren bij doop 
en avondmaal. 

Sacrament van de Heilige Doop
De doopbediening vindt plaats in de zondagse eredienst. In het preekrooster worden 6 doopzondagen opgenomen. 
In overleg met de predikant kan hiervan worden afgeweken. Wel zal er minimaal 6x op een jaar gelegenheid zijn tot 
doopbediening. Het maximaal aantal dopelingen tijdens een dienst is mede afhankelijk van de omstandigheden op 
dat moment.

Sacrament van het Heilig Avondmaal
Minimaal vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, zowel tijdens de morgen- als tijdens de avonddienst. 
Ook op ‘Witte Donderdag’ vindt er een avondmaalsviering plaats. De week voorafgaand aan de viering vindt tijdens de 
morgendienst de voorbereiding plaats. In de voorbereidingsweek is er een bezinningsmoment in de kerk en gelegenheid 
tot censura morum. De voorbereiding is bij voorkeur tijdens de morgendienst.
De avonddienst op de avondmaalszondag is naast voortzetting van de viering, ook een dienst van dankzegging.  
Het Heilig Avondmaal is alleen toegankelijk voor belijdende leden. Gasten, die belijdend lid zijn in een andere  
Protestantse gemeente, mogen ook aan de Avondmaalsviering deelnemen. De kerkenraad stelt het op prijs als  
betrokkene dit vooraf of achteraf meldt. Tevens is er de mogelijkheid om bij langdurig zieken het Heilig Avondmaal 
aan huis te houden. Als een niet-belijdend lid deelneemt aan de tafel wordt deze niet geweerd, maar wordt het  
pastorale gesprek met de persoon in kwestie op een later moment aangegaan.
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Belijdenisdienst
Indien mogelijk vindt op Palmzondag de dienst van de openbare belijdenis van het geloof plaats. Indien de omstan-
digheden daarom vragen kan hiervan worden afgeweken.

Overige diensten
Er zijn mogelijkheden voor diensten met een bijzonder karakter, zoals een themadienst of een ontmoetingsdienst. 
Deze dienst zal in overleg met de predikant worden ingevuld. Er zijn 3 tot 4 ontmoetingsdiensten per jaar met speci-
fieke aandacht voor jeugd en jonge gezinnen met een actieve bijdrage van gemeenteleden.

Orde van de dienst
In onze gemeente wordt een klassiek gereformeerde liturgie gehanteerd. Indien van toepassing wordt gebruik ge-
maakt van de hertaalde klassieke formulieren uit de gereformeerde traditie. De liturgie biedt ruimte aan een kinder-
moment. De predikant kan ervoor kiezen hier invulling aan te geven. Iedere dienst wordt door de ouderling van dienst 
ingeleid door een ambtelijk consistoriegebed en door hem in de consistorie ook afgesloten door dankzegging.

Zondagsschool
Tijdens de morgendienst is er afwisselend voor de basisschoolgroepen 1-3 en 1-4 zondagsschool in het Anker. De 
kinderen vertrekken na de schriftlezing met de leiding naar het Anker en komen tijdens het collectemoment voor 
de slotzang terug in de kerk. Ze volgen een eigen programma met Bijbelverhaal en knutselwerk. Op initiatief van de 
predikant is er voor de kinderen de mogelijkheid om bij terugkomst in de kerk iets te vertellen over wat er tijdens 
zondagsschool geleerd en gemaakt is.

Voor de kinderen die in de kerk blijven is er in de morgendienst een werkboekje met vragen over de preek en een 
verwerking.

De aanvangspsalm of lied
Het streven is om de psalm of het lied, welke op de Christelijke Basisschool “de Rank” geleerd wordt ’s morgens als 
voorzang uit de bundel Weerklank te zingen in de eredienst.

Afkondiging overlijden 
De eerste zondag na een overlijden wordt in de dienst aandacht besteed aan een overlijden. De ouderling van dienst 
verzoekt eenieder te gaan staan en kondigt het overlijden af en leest een ‘In memoriam’ voor, waarna we (ook staan-
de) een lievelingslied/psalm van de overledene zingen. Dit lied komt dan i.p.v. de gebruikelijke voorzang. We doen dit 
alleen ’s morgens. ’s Avonds vindt alleen de afkondiging plaats.

Verkondiging
De verkondiging van Gods Woord is een kernelement in de liturgie. De gemeente is geroepen om een levende gemeen-
schap van Christus te zijn. De verkondiging spreekt ons ook zo aan, roept mensen op om bij Christus te horen en/of te 
blijven. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer is de kern van de verkondiging.
De Hervormde Gemeente van Meerkerk staat op de schouders van de gereformeerde traditie, waarin het ‘Sola’ (al-
leen) en ‘Tota’ (geheel) Scriptura onmisbare uitgangspunten zijn. De Bijbel is dan ook zowel het uitgangspunt als de 
toetssteen voor de verkondiging. De verkondiging ziet terug op de grote daden van God uit het verleden (de heilshis-
torie), ziet vooruit naar de (weder)komst van Christus, en klinkt in het heden. Dit betekent dat de verkondiging he-
dendaags is qua taal en verbinding naar hedendaagse vraagstukken en actualiteit. Tegelijk roept zij de gemeente op, 
zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, te leven naar de grondlijnen van Gods Koninkrijk. De verkondiging heeft 
daarmee ook een ontdekkend en toerustend karakter om de gemeente te bepalen bij haar roeping om ‘getuigen’ te 
zijn van Christus op de plaats waar het leven vorm en inhoud krijgt.
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Het gebed
In het gebed ervaren we het leven van de geloofsgemeenschap die in verbinding met God staat. Bidden als de adem 
van het geloofsleven zien we als onmisbaar onderdeel van het gemeentezijn. In de liturgie van de eredienst is het  
gebed onmisbaar. Voor het moment dat de Bijbel opengaat om het Woord dat centraal staat in de verkondiging te 
lezen, wordt gebeden om de komst en doorwerking van de Heilige Geest. Daarmee belijden we dat we als mensen 
‘geholpen’ moeten worden door God Zelf om Zijn Woord te verstaan. Ook vindt in het gebed om de Heilige Geest de 
verootmoediging en schuldbelijdenis plaats.
In het dankgebed na de verkondiging danken we God voor Zijn Woord, voor de zegeningen die we van Hem ontvangen 
en doen we voorbede. De voorbede heeft brede cirkels, waarin zowel het persoonlijk gemeenteleven (zowel in dank-
baarheid als in gebed om Gods nabijheid), de samenleving en de wereld aandacht heeft.
Het ‘Onze Vader’ wordt in de eredienst door de gemeente hardop gebeden.

Bijbelvertaling en Psalmberijming
Tijdens de kerkdiensten wordt uit de Herziene Statenvertaling gelezen. Er wordt gezongen uit de psalmberijming van 
1773, de zogenaamde Oude Berijming, en psalmen en gezangen uit Weerklank. De keuze hieruit wordt gemaakt door 
de dienstdoende predikant. De predikant kan hiervan afwijken als dat beter past.
In ontmoetingsdiensten kunnen ook andere vertalingen worden gebruikt, zoals de NBV of BGT (Bijbel in gewone 
taal). In de liturgie van de ontmoetingsdiensten is ruimte om andere liederen te zingen.

Pastoraat

Een definitie van het pastoraat
‘Zeggen dat er een Herder is’
Pastoraat is het onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en in kracht van de Heilige 
Geest, binnen en vanuit de gemeente van Jezus Christus omzien naar mensen op hun levens- en geloofsweg, binnen 
het staan in deze wereld. In de Bijbel lezen we dat God personen roept tot het ambt en hen tot de vervulling daarvan 
met Zijn Geest bekwaamt.

Taak ouderlingen
Binnen het Consistorie is in 2022 gesproken over een mogelijke herstructurering van het reguliere huisbezoek.
Nadat dit voorstel in de kerkenraad is besproken en hierover een positief besluit is genomen, is dit gedeeld met de 
gemeente (Nieuwsbrief) en tijdens een gemeenteavond samen met de HVD. Indien het huisbezoek op een andere 
manier ingevuld gaat worden, wordt dit meegenomen in ons nieuwe Beleidsplan 2023-2026.
De huidige wijze van pastoraat wordt gecontinueerd totdat eventueel tot een herstructurering wordt besloten.  
Momenteel verrichten ouderlingen het reguliere pastoraat. Ze hebben ieder een eigen wijk. Het streven is om iedere 
pastorale eenheid met enige regelmaat te bezoeken op basis van behoefte/urgentie.
Tijdens het pastorale bezoek streeft de ouderling ernaar om een passend gedeelte uit de Bijbel te lezen en af te sluiten 
met een gebed. Het is belangrijk dat de pastor zijn plicht tot geheimhouding serieus neemt. De vermelding en de 
verslaglegging van de bezoeken vindt plaats in het geautomatiseerde LRP-systeem. In geval van overlijden verricht 
de pastor (ouderling en/of predikant) de pastorale nazorg conform de gemaakte afspraken (zie het voorstel voor 
pastorale zorg).
De doopzitting ter voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop vindt in de regel plaats door de predikant en de 
ouderling, die tijdens de doopdienst ouderling van dienst is. Indien mogelijk is dit de wijkouderling.
In afstemming met de predikant en de pastoraal medewerker bezoeken de ouderlingen langdurig zieken in hun 
wijk én zieken, die na een ziekenhuisopname weer thuis zijn gekomen. Voor de ouderlingen is een handleiding met  
werkafspraken opgesteld.
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Taak bezoekbroeders
Ter ondersteuning van de ouderlingen heeft de kerkenraad bezoekbroeders benoemd. Bezoekbroeders worden  
eenmaal per jaar uitgenodigd voor een vergadering van het consistorie. Bezoekbroeders kunnen op verzoek worden 
ingezet als een ouderling niet alleen op bezoek wil/kan (bijvoorbeeld bij bezoek aan alleenstaande vrouwen of  
kwetsbaren).
Bezoekbroeders kunnen ook zelfstandig, zonder wijkouderling, op bezoek gaan bij gemeenteleden die in zorgcentra 
verblijven. Ook kunnen bezoekbroeders op verzoek van de ouderling gemeenteleden bezoeken. Zij communiceren dit 
naar de desbetreffende wijkouderling, die het in LRP registreert.

Taak predikant
Voorgaan in de eredienst
De eigen predikant gaat ongeveer 55 x per jaar voor (zonder rouw- en trouwdiensten). De overige diensten worden 
vervuld door de pastoraal medewerker, gastpredikanten, proponenten en theologiestudenten met de bevoegdheid 
om in de dienst van het Woord voor te gaan.

Het pastoraat
De predikant is geroepen om er te zijn voor het geheel van de gemeente. In geval van rouw en ziekte is de predikant 
pastoraal aanwezig. De predikant moet in de gelegenheid gesteld worden om het gewone pastoraat en het crisis-
pastoraat te bedrijven. Het is belangrijk dat de wijkouderling hiervan op de hoogte wordt gehouden, voor zover dat 
mogelijk is in verband met het ambtsgeheim.

De catechese
De predikant verzorgt, samen met de jeugdwerker en mentoren de catechese aan de jongeren van de gemeente van  
10 jaar en ouder. Hiervoor worden de HGJB-methodes KidCat, FollowMe en FollowMe Next gebruikt.
Bovendien verzorgt de predikant de belijdeniscatechese. Een nadere uitwerking van de catechese is te vinden in het 
hoofdstuk Jeugd- en jongerenwerk.

Verantwoordelijkheden in breder verband
De predikant is ook geroepen om dienstbaar te zijn buiten de grenzen van de plaatselijke kerkelijke en burgerlijke 
gemeente. Gezien zijn opdracht als dienaar van het Woord is hij ook geroepen, wanneer hem dat gevraagd wordt 
en daarvoor tijd beschikbaar is, in overleg met het moderamen een taak te verrichten als consulent of in de bredere 
organen van de kerk. De kerkenraad heeft daarbij de taak om de predikant daarvoor de ruimte te bieden, dit naar de 
gemeente toe te ondersteunen en eventueel uit te leggen.

Taak pastoraal medewerker en jeugdwerker
Gezien het vele werk in de gemeente heeft de Hervormde gemeente van Meerkerk een pastoraal medewerker en 
jeugdwerker aangesteld.

Pastoraal medewerker
De pastoraal medewerker is met name werkzaam in het pastoraat onder de oudere gemeenteleden. Daarnaast levert  
hij een bijdrage bij de vorming en toerusting (zoals kringwerk en in de prediking). Er wordt gestreefd naar een  
theologiestudent. Hij is ook geroepen tot het vervullen van het crisispastoraat wanneer de predikant is verhinderd. 
Hij verricht zijn werkzaamheden onder supervisie van de predikant en voert daartoe, zo mogelijk, wekelijks  
persoonlijk overleg met hem. De pastoraal medewerker is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording 
verschuldigd aan de kerkenraad. Het ‘Protocol Pastoraal medewerker’ is als bijlage toegevoegd aan dit beleidsplan. 
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Jeugdwerker
De jeugdwerker is met name werkzaam in de catechese, het jeugdwerk, de vorming en toerusting van ouders en het 
jeugddiaconaat. Verder is hij actief betrokken bij de verdere doordenking van het jeugdwerkbeleid en werkt hij mee 
aan de uitbouw van het jongerenpastoraat.

Voor wat betreft het jeugdwerk denken we aan het zoeken naar nieuwe vormen van jeugdwerk die passen bij de beleving 
en de context van onze hedendaagse jeugd.

Met betrekking tot de vorming en toerusting van gezinnen denken we aan het tot stand brengen van onderlinge  
contacten tussen de gezinnen zelf, maar ook tussen jeugdwerker en gezinnen. Het doel hiervan is om gezinnen met 
elkaar in contact te brengen en onder andere te spreken over de geloofsopvoeding van hun kinderen.
Dergelijke initiatieven kunnen op termijn leiden tot blijvende contacten tussen gezinnen met oudere kinderen, waarbij 
de geloofsopvoeding van hun kinderen en de praktische invulling hiervan onderwerp van gesprek kan zijn.

Met het oog op het diaconaat verwachten we dat de jeugdwerker samen met de jeugddiaken inspirerende initiatieven 
ontplooit voor diaconale hulp aan jongeren, zowel in Nederland als daarbuiten.

De jeugdwerker verricht zijn werkzaamheden onder supervisie van de predikant en voert daartoe persoonlijk overleg 
met hem.

De jeugdraad (waarin namens de kerkenraad de jeugdouderling en de jeugddiaken zitting hebben) is voor hem het 
overlegorgaan.

Toerusting ambtsdragers en gemeenteleden:
Minstens 4 keer per jaar vindt een consistorievergadering plaats. Een vast onderdeel van de consistorievergadering 
zijn de pastorale zaken in de wijk en op persoonlijk vlak en de toerusting. Hierbij komen praktische vragen aan de 
orde, maar worden ook thema’s behandeld als: het huisbezoek, de rol van het Bijbellezen, het gebed of het omgaan 
met problemen binnen de gemeente. Bij toerbeurt verzorgt iedere ouderling de opening met overdenking waarover 
in gesprek kan worden gegaan.

Jaarlijkse evaluatie verkondiging
De eredienst met de Woordverkondiging vormt een essentieel onderdeel voor het geloofsleven. Jaarlijks evalueert 
een afvaardiging van de kerkenraad/ moderamen met de predikant of hij hiervoor voldoende tijd krijgt, gelet op de 
andere taken. Daarnaast worden de preken en diensten met regelmaat besproken met de predikant in een open sfeer 
tijdens de kerkenraadsvergadering en eventueel in kleiner verband, zoals het consistorie.

Het huwelijk en de christelijke gemeente
Maatschappelijk zien we ons geconfronteerd met veranderende opvattingen met betrekking tot huwelijk en seksualiteit. 
De kerkenraad heeft hierop een visie vastgelegd in het stuk: “Het huwelijk en de christelijke gemeente”. Deze is als 
bijlage toegevoegd aan dit beleidsplan.

Daarnaast is de bijlage ‘Pastorale omgang met LHBTI in onze gemeente’ bijgevoegd. Hierin komt ook de zienswijze op 
het huwelijk aan de orde.



31 HERVORMDE GEMEENTE MEERKERK

Jeugd- en jongerenwerk

Algemeen 
Vanuit de Bijbelse opdracht om de kinderen uit onze gemeente liefdevol in aanraking te brengen met de boodschap 
van Gods Woord en hen te onderwijzen en te leren om de weg achter Jezus te gaan, vindt het jongerenwerk in diverse 
vormen in onze gemeente plaats. De kerkenraad neemt hierin haar verantwoordelijkheid door er zorg voor te dragen 
dat Bijbelse vorming en toerusting plaatsvindt onder onze jeugd. Hierin zijn specifieke taken weggelegd voor predikant, 
jeugdwerker, jeugdouderling, jeugddiaken en diverse commissies. Vanuit Gods liefde, de onderlinge bewogenheid en 
tevens de belofte tijdens de doop ligt hierin mede een taak bij de gehele gemeente. 

Visie 
Als gemeente zijn we dankbaar voor de grote groep jeugd in onze gemeente. Desondanks willen we ook oog hebben 
voor jongeren die afhaken of dreigen af te haken. De boodschap van het Evangelie van Gods liefde en trouw willen we 
brengen in diverse vormen, die verder in dit hoofdstuk nader worden omschreven. Primair is de verkondiging van Gods 
Woord tijdens de erediensten. De zondagse erediensten, daar waar God ons roept en wil ontmoeten en waar we elkaar 
ontmoeten, mag gelden als de belangrijkste plaats waar toerusting plaats vindt, als onderwijs uit Zijn Woord. Op een 
manier die aansluit bij de taal en beleving van het kind en de jongere. Toerusting voor de dagelijkse geloofsopvoe-
ding, als belangrijkste handvat om toe te passen in gezinnen en de omgang met elkaar. Vanuit Gods Woord mogen we 
elkaar bemoedigen en aansporen om trouw te zijn, om elkaar te waarderen en om dienstbaar te zijn als lid van Zijn 
Gemeente. Als kerkenraad hechten we grote waarde aan de onderlinge verbondenheid, toegerust vanuit Gods Woord, 
zondag-aan-zondag opnieuw en toepast in ons dagelijks leven, een ieder voor zich persoonlijk, in de gezinnen en in 
het jeugdwerk.
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Structuur
Alle activiteiten binnen het jeugdwerk vinden veelal plaats binnen de afgebakende periode van het winterwerk.  
De start en afsluiting daarvan wordt door de kerkenraad vastgesteld. Om het omvangrijke jeugdwerk binnen onze  
gemeente in goede banen te leiden is een vastgestelde structuur en regelmatig overleg noodzakelijk. De jeugdraad, 
als orgaan van bijstand, overziet het gehele jeugdwerk. De in de jeugdraad vertegenwoordigde jeugdambtsdragers 
zijn hierin de verbindende schakel met de kerkenraad. Daarnaast zijn er ook de diaconale commissie en de catechese- 
commissie als organen van bijstand om de jeugdambtsdragers te ondersteunen. Het organogram geeft inzicht in de 
verschillende geledingen, en de verschillende taken die er zijn.

Organen van bijstand

Jeugdraad
• ondersteunt de jeugdouderling en jeugddiaken in hun ambt om de geloofsgroei van de jeugd te bevorderen; 
• signaleert behoeften en knelpunten in het jeugdwerk; 
• is medeverantwoordelijk voor een goed lopend jeugdwerk, zorgt voor voldoende leiding; 
• organiseert overkoepelende ontmoetingen/toerusting met leidinggevenden;
• ondersteunt bij het vormen en uitwerken van beleidspunten.

De jeugdraad vormt een klankbord voor iedere jeugdwerker die een taak vervult met kinderen en jongeren van de  
gemeente. Maar ook andere gemeenteleden die vragen, gedachten, ideeën kwijt willen rondom de jeugd zijn van harte 
welkom om dit bij de jeugdraad aan te geven. De jeugdraad probeert een luisterend oor te zijn voor wat er rondom de 
jeugd nodig is en daar in voorkomende gevallen iets mee te doen. De jeugdraad komt circa 8 keer per jaar bij elkaar 
waarbij de behoeften, knelpunten en mogelijk nieuwe ontwikkelingen worden besproken. 

Diaconale commissie
• ondersteunt de jeugddiaken in de diaconale taken binnen het jeugdwerk; 
• zoekt jaarlijks naar een goed doel; 
• organiseert en faciliteren drie keer per jaar een actie; 
• zorgt voor betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de acties.

De commissie wordt gevormd door gemeenteleden en de jeugddiaken. Op verschillende momenten in het jaar komen 
ze samen om met elkaar te bespreken welke acties uitgewerkt kunnen worden. 

Catechese commissie
• ondersteunt de jeugdouderling in de verantwoordelijkheid bij de catechese; 
• zorgt voor een indeling van de groepen en een jaarprogramma;
• zorgt voor materialen van de HGJB;
• houdt zicht op de presentie van de tieners en jongeren
• zorgt voor voldoende leiding.

De commissie wordt gevormd door enkele leidinggevenden van Follow Me en Follow Me Next, de predikant, jeugdwerker 
en de jeugdouderling en een gemeentelid. 
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Jeugdleiding 
Jeugdleiding dient zoveel mogelijk te worden gestimuleerd en toegerust om zijn/ haar taken binnen het kerkelijk 
jeugdwerk uit te voeren. Er wordt elk jaar gekeken of er animo is voor externe cursussen of toerustingsavonden. Doel 
hiervan is om de saamhorigheid, de onderlinge band en het functioneren als team te bevorderen. In het kader hiervan 
wordt aan het begin van het winterseizoen, voor iedere leidinggevende een bemoedigingsavond georganiseerd. De 
jeugdraad heeft hierin een faciliterende rol en zal bepalen op welke wijze deze avond wordt ingevuld. Indien wenselijk 
is het mogelijk om externe kennis en ervaring in te schakelen, maar wellicht is die kennis en ervaring onder gemeente- 
leden beschikbaar. Ten behoeve van de inzet en ontwikkeling van (jong) talent wordt getracht, daar waar mogelijk, 
jongeren te laten instromen of meelopen met leidinggevende activiteiten. Door jongeren in een eerder stadium te 
betrekken bij jeugdwerk, hen ook verantwoordelijkheden te geven, kan bij de jongeren een zekere bewustwording 
worden opgewekt van het feit dat zijn/ haar taken binnen de gemeente waardevol zijn. Belangrijkste eigenschap van 
een leidinggevende is de betrokkenheid op Gods Woord en Zijn gemeente. Indien er twijfels zijn over de levenswijze 
van leidinggevende wordt dit voorgelegd aan de kerkenraad. 

Jeugdouderling/ Jeugdpastoraat 
De jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien van kerk en 
jeugd. Daarbij wordt rekening gehouden met de leef- en denkwereld van jongeren. De doelstelling van het jeugdpas-
toraat kan als volgt worden geformuleerd:

Het hebben van persoonlijke aandacht voor en het onderhouden van een relatie met kinderen en jongeren bin-
nen de gemeente, zodat zij van jongs af aan bij het geloof en de kerk betrokken worden en betrokken blijven. 

Vanuit deze persoonlijke aandacht kunnen signalen die kinderen en jongeren uitzenden eerder opgemerkt worden, 
waarop (indien nodig) een pastoraal traject kan volgen. 

De jeugdouderling fungeert samen met de jeugdraad als aanspreekpunt voor mentor of leidinggevende indien deze 
bij kinderen of jongeren problemen signaleert, op grond waarvan specifieke zorg nodig wordt geacht. Specifiek- of 
crisispastoraat voor de jeugd zal in voorkomende gevallen na overleg met de predikant door hem of de pastorale 
medewerker worden verleend. Indien wenselijk / noodzakelijk vindt doorverwijzing naar professionele hulpverlening 
plaats.

Jeugddiaken/Jeugddiaconaat 
Elk jaar willen we middels een diaconaal project de jeugd stimuleren om deel te nemen aan de aangeboden activitei-
ten rondom jeugddiaconaat. Vanuit de diaconale commissie waarin ook de jeugddiaken participeert zal elk jaar con-
creet worden uitgewerkt op welke manier dit wordt uitgevoerd. Belangrijk onderdeel is om in ieder geval een en ander 
aan te laten sluiten bij jaarlijkse thema’s. Naast het diaconaal project binnen de gemeente zal er onderzocht worden 
wat de mogelijkheden zijn van diaconaat in het buitenland zoals bijvoorbeeld projecten van de stichting MeHoRo of 
World Servants. Daar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht met het jaarlijkse HGJB-project. 

Jeugdwerker
Naast de jeugdouderling en de jeugddiaken hebben we in de gemeente ook een jeugdwerker. Deze jeugdwerker werkt 
twee dagen voor de hervormde gemeente van Meerkerk. De jeugdwerker werkt nauw samen met de predikant en de 
jeugdambtsdragers. Samen met de jeugdambtsdragers houdt de jeugdwerker zicht op het gehele jeugdwerk.

Taken
• Samen met de predikant leiding geven aan de catechese. 
• Vormgeven en uitwerken van beleidsvoornemens binnen het jeugdwerk.
• Toerusten en zicht houden op de jeugdwerkers in het jeugdwerk.
• Geloofsopvoeding een plek geven in de gemeente.
• Samen met de jeugdambtsdragers zicht houden op het gehele jeugdwerk.



34GEBRUIKERSDOCUMENTEN

Crèche 

Doelgroep 
De crèche is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Doelstellingen
• Door het organiseren van de crèche willen we gelegenheid bieden aan beide ouders om de eredienst te bezoeken. 
• Daarnaast mag hierdoor aan de allerjongste kinderen worden meegegeven dat zondag de gang naar de kerk mag 

worden gemaakt. Tijdens de crèche kan een Bijbelverhaal worden verteld of een lied gezongen worden.  

Zondagsschool 

Doelgroep 
De zondagsschool wordt georganiseerd tijdens de ochtenddiensten voor kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4 van de basisschool. 

Doelstelling
• De zondagsschool wordt georganiseerd met het doel om de kinderen op hun niveau kennis te laten maken met Gods 

Woord en de zondagse eredienst. 
 Er wordt gewerkt met de OPSTAP-methode van de HGJB, wat de kinderen helpt om de Bijbel / Bijbelse verhalen te 

vertalen naar hun dagelijks leven. Om de afsluiting van de zondagsschool te markeren wordt tijdens de dienst van 
“Afsluiting winterwerk” een Bijbel/psalmboekje uitgereikt. Voor de kinderen die in de kerk blijven wordt er een 
blad gemaakt met vragen welke aansluiten bij de preek. Er is een commissie die deze werkbladen maakt. 

Bijbelclubs 

Doelgroep 
Er is een Bijbelclub meisjes en een Bijbelclub jongens. Kinderen uit groep 5 en 6 worden hiervoor uitgenodigd. Er wordt 
gewerkt met de methode “CLIK” van de HGJB. 

Doelstellingen
• God dieper te leren kennen door de Bijbelverhalen. 
• De kennis en de boodschap op hun eigen niveau kunnen vertalen naar hun dagelijks leven.
• (Nieuwe) liederen zingen tot eer van God. 
• Samen bidden en leren dat de relatie met God onmisbaar is.
• Persoonlijk contact opbouwen tussen kinderen en leiding waardoor kinderen ervaren dat ze zo nodig terecht kunnen 

bij de leiding. 
• Elkaar ontmoeten, ontspannen en gemeente zijn. 

Kindercatechese (KidCat) 

Doelgroep 
De KidCat richt zich op jeugd van 10 t/m 12 jaar. 

Doelstelling
• Door een gemengd en afwisselend programma van club en catechese op eenzelfde avond, leert de jeugd dat het 

serieus bezig zijn met het Woord van God prima samen gaat met daarna een gezellig samen zijn. 

De KidCat maakt gebruik van een methode van de HGJB, namelijk ‘On Track’. Om de overgang van de KidCat naar de 
tienercatechese te markeren, ontvangen de jongeren een (HSV) Jongerenbijbel. 
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Tienercatechese (Follow Me) en Jongerencatechese (Follow Me Next) 

Doelgroep 
Follow Me: tieners van 12 t/m 15 jaar Follow Me Next: jongeren van 16 t/m 18 jaar 

Doelstelling
• Doel van deze mentorcatechese is om de jeugd toe te rusten en op een voor hen aansprekende manier zich te laten 

verdiepen in Gods Woord. 

De catechese wordt gegeven aan de hand van de methode Follow Me en Follow Me Next van de HGJB. De focus ligt bij 
de catechese op samen leren uit de Bijbel en hierover met mentoren in gesprek gaan.

Belijdeniscatechese 

Doelgroep
Gemeenteleden die het verlangen hebben om binnen de gemeente uit te spreken dat ze Jezus willen volgen en daarbij 
verbonden te zijn aan de gemeente van Christus.

Doelstelling
• De belijdeniscatechese wordt gegeven om de (jonge) mensen uit onze gemeente te onderwijzen en voor te berei-

den op de daadwerkelijke keuze om te komen tot openbare belijdenis van het geloof.

JongerenPlus-kring 

Doelgroep
De JongerenPlus-kring richt zich op jongvolwassenen vanaf 19 jaar. 

Doelstelling
• De JongerenPlus-kring stelt zich ten doel om samen met jongeren in actuele geloofsvragen verdieping te zoeken. 

Jeugdweekend 

Doelgroep 
Het jeugdweekend is bedoeld voor jeugd van 12 t/m 18 jaar. 

Doelstelling 
• Het doel van het jeugdweekend is om de (kerkelijke) jeugd meer te betrekken bij het Evangelie van onze Heere 

Jezus Christus. 
 Tijdens dit jeugdweekend gaan bezinning en sport/spel hand in hand. Gezien de laagdrempeligheid van het week-

end staat de mogelijkheid open voor de jeugd om een niet kerkelijke vriend of vriendin mee te nemen. 

Jeugdclub (Be Connected)

Doelgroep
Alle jongeren van 12-15 jaar (1e – 4e klas)

Doelstelling
• Ontmoeting van jongeren in een ontspannen sfeer en activiteiten met en voor hen organiseren. Daarnaast ook 

delen van het geloof aan de hand van gesprekken op basis van interessante thema’s op een laagdrempelige manier.
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Jeugdvereniging (Stay Connected) 

Doelgroep 
Alle jongeren vanaf 16 jaar. 

Doelstelling
• Ontmoeting van jongeren in een ontspannen sfeer. Het delen in geloof aan de hand van gesprekken op basis van 

interessante thema’s en op een laagdrempelige manier. 

Samenwerking scholen 

Op de bid- en dankdag voor gewas en arbeid wordt een bijzondere kerkdienst met de kinderen van de Christelijke ba-
sisschool gehouden. Deze dienst vindt afwisselend in de Gereformeerde Kerk en in de Hervormde Kerk plaats. Groep 
8 van de openbare basisschool brengt eenmaal per jaar een bezoek aan de kerk, waarna zij een Bijbeltje krijgen uit-
gereikt. 

Uitvoering van beleidsvoornemens

• Jeugdpastoraat: Samen met de jeugdwerkers in de gemeente een visie ontwikkelen op welke manier we met elkaar 
pastoraal betrokken zijn op onze kinderen, tieners en jongeren in de gemeente.

• Relatielijn en leerlijn: In de komende jaren binnen het tiener- en jongerenwerk plekken creëren waarop vooral  
ontmoeting centraal staat naast de al aanwezige momenten waar vooral de focus ligt op kennis overdragen (catechese). 

• Missionair: Youth-Alpha één keer per twee jaar aanbieden voor jongeren van binnen en buiten de gemeente die zich 
willen verdiepen in het christelijk geloof

• Diaconale betrokkenheid: In de komende jaren vaste momenten creëren waarop jongeren worden uitgedaagd en 
opgeroepen om diaconaal betrokken te zijn in de eigen omgeving, in Nederland of in andere delen van de wereld.  

• Vierende gemeente: Onderzoeken bij tieners en jongeren op welke manier ze zich verbonden weten met de huidige 
liturgie in de kerkdiensten. En kijken of er anderen elementen nodig zijn in de liturgie om de verbinding te zoeken 
met de huidige generatie tieners en jongeren.

• Betrokkenheid: Plekken vinden in de gemeente en tijdens de erediensten waar tieners en jongeren een plek hebben 
om mee te helpen in de organisatie, plekken waar tieners en jongeren mogen oefenen om samen kerk te zijn.
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Beleidsafspraken over het huwelijk en de christelijke gemeente 
 
Ontwikkelingen 
Het huwelijk, zoals beschreven in het burgerlijk wetboek, komt steeds verder onder druk te staan. Nog geen 50 jaar 
geleden was het gebruikelijk dat mensen, voordat zij gingen samenwonen, trouwden. Tegenwoordig gaat >50% van de 
mensen samenwonen om dan, al of niet, op een later moment te trouwen. Het percentage dat kiest voor het burgerlijk 
huwelijk daalt jaarlijks en de keuze voor geregistreerd partnerschap (via de burgerlijke stand) en samenwonen met 
samenlevingscontract (via de notaris) stijgt jaarlijks. 
 
Als je op zoek gaat in de Bijbel naar wat over het huwelijk wordt geschreven, dan is datgene wat in de Bijbel over het 
huwelijk gezegd wordt, anders dan het huwelijk zoals wij dat kennen uit het burgerlijk wetboek. Datzelfde geldt voor 
andere samenlevingsvormen. 
 
Deze ontwikkelingen zien we in de wereld om ons heen, maar werken ook door in de keuzes die jongeren maken die 
betrokken zijn bij de kerk. Onder deze groep is het duidelijk dat men anders tegen het huwelijk aankijkt dan 50 jaar 
geleden, terwijl ook ouderen hier steeds vaker anders over denken dan vroeger het geval was. Steeds vaker wordt 
gekozen om eerst te gaan samenwonen voordat er een keuze wordt gemaakt voor het huwelijk. 
 
Uitgangspositie 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Meerkerk ziet het burgerlijk huwelijk, als een verbond tussen één man 
en één vrouw waarin zij elkaar mogen ontmoeten in een relatie van liefde en trouw. 
 
In de Bijbel zijn voor dit uitgangspunt meerdere tekstgedeelten te vinden. Zie daarvoor onderstaande onderbouwing.
 

Bijbelse onderbouwing 

1. Scheppingsinstelling 
In Genesis 2: 20-24 lezen we dat God de Auteur is van het Bijbelse huwelijk. De God die man en vrouw schiep naar zijn 
beeld, brengt hen hierin samen. Duidelijk is dat God één man en één vrouw aan elkaar geeft met de bedoeling dat zij 
zich aan elkaar hechten en tot één vlees zijn. 
 
2. Verbond van liefde en trouw 
De Bijbel schrijft over het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw (zie Maleachi 2:14). Het “Bijbelse” huwelijk 
wordt verder gebruikt om de relatie tussen tussen God en zijn volk weer te geven (zie Ezechiël 16: 8 en Hosea 2) terwijl 
hiermee ook de band tussen Christus en zijn gemeente wordt getoond ( zie Efeze 5: 22-33). Daarbij gaat het steeds om 
liefde. Geen liefde, die zichzelf zoekt, maar een alles omvattende, onvoorwaardelijk gevende en vergevende liefde. 
Uit de verbondsgedachte leren we dat de Heere trouw blijft aan Zijn volk - ondanks alles! 
Gods verbondstrouw is een voorbeeld voor ons; het geeft de opdracht aan man en vrouw om trouw te zijn in hun relatie, 
en dat te blijven in goede en in kwade dagen. 
Deze notie van verbondstrouw krijgt, volgens de kerkenraad, in onze maatschappij de meest stevige vertolking in het 
burgerlijk huwelijk. 

3. Gedragen door de maatschappij én drager van de maatschappij 
Door het sluiten van een burgerlijk huwelijk wordt deze verbintenis opgenomen in de burgerlijke stand van onze 
gemeente en van ons land. Door deze opname in de burgerlijke stand is dit huwelijk dan ook ingebed in de instituties 
van onze maatschappij / samenleving. 
In de tijd van de Bijbel werd het “Bijbelse” huwelijk officieel gesloten binnen de dorps-samenleving, vaak “in de 
poort” (Ruth 4; Joh.2). De brede gemeenschap van familie en belangstellenden was daar getuige van. 
Zowel met het “Bijbelse” huwelijk als met het burgerlijke huwelijk bevestigen de partners dat zij elkaar liefhebben en 
bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor hun relatie met elkaar te dragen. Ze geven hiermee ook aan dat ze het 
nemen van die verantwoordelijkheid voor elkaar, ook aan de samenleving willen tonen. 

5
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Aandacht voor huwelijk en seksualiteit 
Het moderne individualisme en moderne opvattingen over huwelijk en seksualiteit zijn overheersend aanwezig en 
dringen zich ook op aan de Hervormde Gemeente van Meerkerk. Daarom is het noodzakelijk structureel aandacht te 
geven aan Bijbelse noties rondom huwelijk en seksualiteit. Daarbij denken we aan meer aandacht aan jongeren rondom 
catechese en voor de gehele gemeente in pastorale gesprekken, bij een huwelijks- en doopgesprek, huisbezoek en 
aandacht in de prediking. 

Catechese, prediking, pastoraat 
In de catechese is er structureel aandacht voor geloofsopvoeding vanuit de Bijbel rondom het thema huwelijk en  
seksualiteit. Daarbij is het noodzakelijk dat op vragen en visies van jongeren wordt ingegaan. Ook in prediking dient het 
thema huwelijk en seksualiteit aan de orde te worden gesteld. In pastorale gesprekken vragen we ouders/ verzorgers 
om hun kinderen vanuit het geloof voor te gaan en te adviseren rondom het thema huwelijk en seksualiteit. 

Huwelijkscatechese 
Om mensen die willen trouwen te ondersteunen in de ontwikkeling van een Bijbelse visie op het huwelijk, is het 
goed dat zij daarover onderwijs ontvangen. Ook voor wie getrouwd zijn, kan het goed zijn om zich te bezinnen op de 
rijkdom van het huwelijk. In de komende vier jaar zal de kerkenraad streven naar een vorm van huwelijkscatechese. 

Visie op samenwonen 
Ongehuwd samenwonen is Bijbels gezien een wezenlijke andere relatie dan het burgerlijk huwelijk. In dat huwelijk 
staat immers de notie van een trouwbelofte centraal, waarin partners elkaar, in het openbaar, liefde en trouw beloven. 
“Stellen” die besluiten te gaan samenwonen hebben geen, of op dat moment geen, behoefte aan die openbare trouw-
belofte. Aangezien de kerkenraad van onze Hervormde gemeente het belangrijk vindt dat deze “stellen” hun relatie 
van liefde en trouw laten vastleggen in het burgerlijk huwelijk, zal de kerkenraad in het pastorale gesprek aandringen 
op het sluiten van een burgerlijk huwelijk, in plaats van te gaan samenwonen. 

Van samenwonen naar huwelijk 
Wanneer samenwonenden besluiten om te gaan trouwen én om de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk 
vragen, zal een afvaardiging van de kerkenraad ( in principe de predikant met de wijkouderling) met betrokkenen in 
gesprek gaan waarbij het uitgangspunt is dat wij blij zijn dat zij tot deze keuze gekomen zijn. In dat pastorale gesprek, 
zal de vraag waarom de samenwonenden alsnog een burgerlijk huwelijk willen sluiten en dat willen laten volgen door 
de kerkelijke bevestiging en inzegening van dat huwelijk, centraal staan. Het “consistorie” wordt door degenen die 
het pastorale gesprek voeren op de hoogte gebracht van het genomen besluit om al dan niet in te gaan op het verzoek 
tot kerkelijke bevestiging en inzegening van het betreffende burgerlijk huwelijk. 
 
Huwelijksbevestiging na scheiding 
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een 
“tweede” huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per situatie bezien en besproken worden. Een afvaardiging van de kerkenraad 
(in principe de predikant en de wijkouderling) zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden en in dat 
gesprek de vraag aan de orde stellen waarom het betreffende paar hun al gesloten / nog te sluiten burgerlijk huwelijk 
kerkelijk wil laten bevestigen en inzegenen. Het “consistorie” wordt door degenen die het pastorale gesprek voeren op 
de hoogte gebracht van het verloop van het gevoerde gesprek en van het genomen besluit om al dan niet in te gaan 
op het verzoek tot kerkelijke bevestiging en inzegening van het betreffende burgerlijk huwelijk. 
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Bijbelse visie op de doop 
In de Bijbel lezen we al in een vroeg stadium dat God een verbond aangaat met het volk Israël. Als teken van de opname 
binnen dat verbond gaf God de opdracht dat al wat mannelijk is besneden moest worden. Meisjes en vrouwen werden 
destijds geacht onlosmakelijk aan de man te zijn verbonden en zo te delen in het verbond. De besnijdenis was hier-
mee een teken van Gods zoekende liefde en daardoor van grote waarde. In het Nieuwe Testament is de doop voor de 
gelovigen uit de volken in de plaats van de besnijdenis gekomen. Door de Bijbel heen zien we op diverse manieren hoe 
er op het oorspronkelijke verbond tussen de Here God en het volk Israël voortgebouwd wordt. De relatie tussen Jezus 
Christus en Zijn gemeente op aarde en de relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk zijn hier mooie voorbeelden 
van. De doop mag, net als in vroegere tijden de besnijdenis, gezien worden als een teken van het verbond dat God met 
mensen wil sluiten, als een bewijs van Zijn opzoekende liefde. 
 
Vertaling hiervan naar de bediening van de doop in de kerkelijke gemeente 
In het doopformulier dat door de kerk ontwikkeld is op basis van de aanwijzingen vanuit de Bijbel, worden drie hoofd-
punten genoemd met betrekking tot de doop. Daarop volgend wordt gesteld dat de doop bediend kan worden aan de 
kinderen van gelovige ouders die de verantwoording aangaan om hun kinderen tijdens het opgroeien te onderwijzen 
in de Bijbelse boodschap en het Evangelie van Jezus Christus.
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Beleidsafspraken Pastorale omgang met LHBTI in onze gemeente

Vooraf
Hierboven wordt de afkorting LHBTI gebruikt. Deze afkorting staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De broeders en zusters die weten dat een dergelijke geaardheid 
in hun leven een bepalende rol speelt en hier graag met ons over van gedachten willen wisselen, nodigen wij van 
harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Hoewel dit stuk niet expliciet gaat over transgenders en intersekse  
gemeenteleden, willen we ook graag voor deze broeders en zusters een veilige kerk zijn. Daarom geldt deze uitnodiging 
uitdrukkelijk ook voor hen! U/jij bent / jullie zijn van harte welkom om hierover contact te zoeken met de predikant, 
de wijkouderling / de jeugdouderling, met de pastoraal werker of met de jeugdwerker. Vanzelfsprekend is een ieder 
vrij om contact te leggen met diegene bij wie hij/zij denkt zich het meest thuis te voelen. 
 

Inleidend
De Hervormde gemeente van Meerkerk heeft als taak in deze wereld om een levende gemeente te zijn, in navolging 
van Christus, geleid door Gods woord, zoals geopenbaard in de Bijbel en dagelijks vernieuwd door Zijn levend makende 
Geest. In die levende gemeente dient plaats te zijn voor een ieder die in navolging van Christus zijn dagelijks kruis  
wil dragen en zo wil uitzien naar een eeuwige toekomst aan Zijn voeten 
Voor ons dagelijks leven zijn de woorden uit de Bijbel leidend. Wij geloven dat die door mensen vertelde en geschreven 
woorden door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Vaak zijn die woorden door alle eeuwen heen eenduidig te verstaan. 
Soms is het zoeken en een zaak van gebed en studie hoe de woorden uit de Bijbel van betekenis zijn voor ons dagelijks 
leven als Christen. 
 
Wat zegt de Bijbel?
In de Bijbel komen meerdere teksten voor die gaan over seksuele praktijken tussen mannen: Het gaat hierbij om 
Genesis 19:4-11; Richteren 19:17-25; Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; Romeinen 1:22-31; 1 Corinthiërs 6:9-10 en 
1 Timotheüs 1:10. Daarbij is het goed om op te merken dat deze teksten spreken over seksuele handelingen waarbij 
vooral mannen betrokken zijn. Een aantal teksten laat vormen van seksueel gedrag zien, die niet vergelijkbaar zijn 
met een hedendaagse, monogame homoseksuele relatie. 
Waar homoseksualiteit in de Bijbel ter sprake komt, is dat volgens meerdere uitleggers afkeurend. Daarbij valt op 
dat deze afkeuring meestal in het kader van ontaarding en opstand tegen God wordt uitgesproken, hoewel het ene 
Bijbelwoord daarin explicieter is dan het andere. 
Er is echter ook sprake van een aantal uitleggers dat hier genuanceerder over denkt. Daarbij valt op dat deze uit- 
leggers stellen dat de hierboven genoemde teksten veel meer gaan over ontaarding en de expliciete beleving van 
homoseksualiteit dan over het beleven van homoseksualiteit in een duurzame monogame relatie. 
Naast uitspraken over homoseksuele praktijken vinden we in de Bijbel ook krachtige uitspraken over de liefdevolle 
omgang met onze naasten, waar natuurlijk ook onze gelovige broeders en zusters (ongeacht hun geaardheid) toe 
behoren. Jezus veroordeelt de wettische opstelling van de Farizeeërs die zich vooral uiterlijk aan de voorschriften 
houden. 
De homofiele gerichtheid, als een aangeboren en onveranderlijke geaardheid, komt in de Bijbel niet ter sprake. Het is 
maar zeer de vraag of de Bijbelschrijvers uitgingen van het bestaan van een homofiele geaardheid, zoals daar tegen-
woordig wel over gesproken wordt. 
Wij vinden het belangrijk om uit te spreken dat deze gerichtheid, mochten mensen die hebben, zelf geen zonde  
genoemd kan worden. Het is beter om te spreken over een pijnlijk raadsel en een stuk gebrokenheid in de schepping, 
een gebrokenheid waar alle mensen op talloze wijzen in delen. Hiermee willen wij recht doen aan wat wij als Gods 
oorspronkelijke scheppingsbedoeling verstaan, maar tegelijkertijd willen we ook voorkomen dat broeders en zusters 
die homoseksuele gevoelens hebben, zichzelf daarom zouden verwerpen. 
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Spanningsveld 
De kerkenraad heeft met het oog op de gehele gemeente geworsteld met het spreken over onze pastorale omgang 
met gemeenteleden die anders-geaard zijn. Zij beseft dat mensen die een LHBTI- geaardheid bij zichzelf ontdekken, 
niet alleen grotere, maar ook meerdere worstelingen hebben. Allereerst met zichzelf, maar ook met acceptatie in hun 
directe omgeving en de strijd over hun persoonlijke relatie met God. Mensen die dit aangaan, gaan ons aan het hart 
en raken ons oprecht! 
Omdat in dit document gefocust wordt op gemeenteleden die zich bewust zijn van hun anders-geaard -zijn of zich dat 
afvragen, is het gevaar groot dat we bepaalde zonden isoleren van andere. In het eerste hoofdstuk uit de brief aan de 
Romeinen wordt méér gezegd, dan dat mensen de natuurlijke omgang vervangen hebben door een tegennatuurlijke. 
Er wordt óók gesproken over zonden als onrecht, hebzucht, jaloezie, roddel, hoogmoed en ruzie. Wie van Gods kinderen 
is daar vrij van? En wie kent, ondanks goede bedoelingen en sterke voornemens, geen terugval? 
 

Geliefde kinderen van God 
Als kerkelijke gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid voor al onze broeders en zusters in het geloof. Vanuit 
die verantwoordelijkheid, moet wat ons betreft voorop staan dat gelovige homoseksuele broeders en zusters geliefde 
kinderen van God zijn, net zoals alle andere gemeenteleden. 
Voor iemand die bij zichzelf een andere geaardheid ontdekt, moet de gemeente een veilige haven zijn, waar hij of zij 
steun kan vinden voor zijn/haar worsteling. De gemeente mag hen vanwege hun geaardheid op geen enkele manier 
uitsluiten. Dat kan leiden tot een breuk met de gemeente, de kerk, met God, waardoor mensen afgesneden kunnen 
raken van De Bron van het leven (Woord en Geest), waaruit zij juist hun kracht moeten putten om te blijven leven uit 
en in het geloof. Ook daarin hebben we als gemeente van Jezus Christus een verantwoordelijkheid 
 

Pastoraat 
Uitgangspunt bij het pastoraat is dat wij als leden van de Hervormde gemeente te Meerkerk aan elkaar gegeven zijn. 
Dat uitgangspunt vraagt om een liefdevolle, pastorale benadering die uitgaat van het gebod zoals de Here Jezus dat 
aan ons gegeven heeft. 
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het 
grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

PKN
Onze Hervormde gemeente maakt deel uit van de PKN en weet zich binnen die PKN verwant met de Gereformeerde 
Bond (GB). In de profielschets die ter gelegenheid van het vervullen van onze vacante predikantsplaats is opgesteld, 
staat daar aanvullend het volgende over geschreven: 
 
In onze gemeente komen zowel leden voor die zich rekenen tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond als tot de modaliteit 
van de Confessionele vereniging. Steeds meer leden van onze gemeente kennen de verschillen tussen deze stromingen niet 
en zijn “gewoon” lid van onze kerkelijke gemeente. Ze voelen zich aangesproken door de verkondiging van het evangelie, 
de liturgie, de ruimte voor de jeugd en de kinderen, maar ook door de enigszins behoudende koers die de kerkenraad van 
onze gemeente hanteert. “Niet alles kan”, maar ook “Niet alles moet”. Tegelijkertijd zijn er meerdere, vooral jongere, 
gemeenteleden, die met dit laatste worstelen en graag minder behoudend, maar wel “zouter” zouden willen zijn.

Binnen de hierboven genoemde GB zijn in zijn algemeenheid drie uitgangspunten te onderscheiden m.b.t de omgang 
met LHBTI-ers in de betreffende gemeenten. 
 
• Homoseksuele relaties worden op Bijbelse gronden afgewezen, ook wanneer deze worden gekenmerkt door liefde 

en trouw. 
• Homoseksuele relaties zijn niet Bijbels te funderen en gaan tegen Gods bedoelingen met seksualiteit in. In de  

pastorale praktijk worden echter met een beroep op Gods barmhartigheid uitzonderingen mogelijk geacht op de 
regel van afwijzing van homoseksuele relaties. 

• Het huwelijk is weliswaar uniek, maar een homoseksuele relatie in liefde en trouw wordt toch gelijkwaardig behandeld
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Bijbelse uitgangspunten Hervormd Meerkerk 
• Een homoseksuele relatie is niet Bijbels te funderen en gaat tegen Gods bedoelingen met seksualiteit in. 
• In de pastorale praktijk worden echter met een beroep op Gods barmhartigheid uitzonderingen mogelijk geacht op 

de regel van afwijzing van homoseksuele relaties. 
 

Uitleg van het begrip “Gods barmhartigheid” 
In de woorden van ds. H.G. de Graaff: ‘In de Bijbel leren wij de God van Israël kennen als een God, die in Zijn barm- 
hartigheid mensen in menig opzicht tegemoet komt. In deze Bijbelse gegevens, die niet allemaal op één noemer zijn 
te brengen, tekent zich als grondlijn af dat de HERE de mens niet overvraagt. Hij legt hem geen ondragelijk last op. 
Integendeel, Hij schept ruimte voor de mens die Hem vraagt te mogen leven met zijn onvolkomenheden en zwakheden. 
In Zijn tegemoetkomendheid sluit Hij een compromis met de zwakke, falende en zondigende mens”. 
Een voorbeeld van Gods barmhartigheid is te vinden in Exodus 4, waarin Mozes allerlei bezwaren inbrengt tegen zijn 
verkiezing tot leider van het volk Israël. De Here komt Mozes tegemoet door het mede aanstellen van Aäron. Nog 
zo’n voorbeeld is te vinden in 1 Samuel 8, wanneer Israël een koning verlangt, God dit als een afwijzing van zichzelf 
ervaart, maar het volk toch tegemoet komt door Saul als koning aan te stellen. 
 

Samenvatting Bijbelse en Pastorale uitgangspunten
• Broeders en zusters die met hun geaardheid worstelen zijn van harte welkom in onze gemeente. 
• Een homoseksuele relatie is niet Bijbels te funderen en gaat tegen Gods bedoelingen met seksualiteit in. 
• In de pastorale praktijk worden echter met een beroep op Gods barmhartigheid uitzonderingen mogelijk geacht op 

de regel van afwijzing van homoseksuele relaties. 
• Als gemeenteleden zich realiseren dat zij echt niet kunnen leven zoals God dat bedoelt, mogen zij Hem om ruimte 

vragen om dat leven te leiden zoals zich dat aan hen voordoet. 
• Als hun gebed ertoe leidt, dat zij tot de overtuiging komen dat God hen daarin tegemoet wil komen, kunnen zij, 

levend vanuit het besef van Gods barmhartigheid, in vrede met God, dat leven leiden dat onafwendbaar voor hen 
bestemd is. 

• Het is dus alleen aan deze broeders en zusters voorbehouden, om in de relatie tussen hen en God daar duidelijkheid 
over te ontvangen. 

• Deze relaties zijn welkom om belijdenis te doen en daarmee dus ook aan de viering van het Heilig Avondmaal. 
• Een kerkelijke zegening van deze relatie is niet mogelijk. 

Afsluitend
De kerkenraad realiseert zich dat over de pastorale omgang met LHBTI-ers in onze gemeente zeer divers wordt gedacht. 
Het geloof in onze Here Jezus Christus is datgene wat ons in alle omstandigheden bindt en is sterker dan op welke 
manier wij ook tegen onze broeders en zusters aankijken. 
De kerkenraad wil ons allen graag het volgende lied (Op Toonhoogte 297) meegeven en spreekt het gebed uit dat dit 
lied ook in onze gemeente leidend zal zijn. 

Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
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Pastorale zorg

Aanleiding
Een commissie uit het consistorie heeft zich gebogen over de vele vormen / soorten van pastoraat die aanwezig zijn 
binnen onze gemeente. Het leek de commissie van groot belang om hier een aantal overzichtelijke voorstellen over te 
formuleren. Het doel hiervan is om misverstanden te voorkomen, ervoor te zorgen dat iedereen datgene doet wat in 
het kader van het pastoraat van hem verwacht wordt en dat er geen gemeenteleden veronachtzaamd worden. 
 

Voorstellen 

Bezoek 75-plussers 
De reguliere contacten met deze gemeenteleden worden door de kerkelijk werker samen met de wijkouderling en  
bezoekbroeders onderhouden. Op verzoek van de wijkouderling / kerkelijk werker gaat de predikant op bezoek. 
 
In principe bezoekt de kerkelijk werker jaarlijks alle 75-plussers uit onze gemeente en vermeldt deze bezoeken in LRP.  
Eind 2021 zijn er 150 Pastorale Eenheden. Het gaat hierbij om in totaal 201 gemeenteleden. die vallen onder deze 
pastorale eenheden. In het aantal PE’s van 150 zitten ook PE’s door wie geen contact gewenst wordt. Voorlopig gaan 
we ervan uit dat er zo’n 120 PE’s een bezoek van de kerkelijk werker op prijs stellen. Op dit moment bezoekt onze  
kerkelijk werker gemiddeld 7 PE’s per week. Dat houdt in dat hij 18 weken heeft om deze PE’s te bezoeken. Met alle 
slagen om de arm, zou dat inhouden dat de kerkelijk werker deze PE’s in ieder geval 2x per jaar kan bezoeken. 

Ouderlingen en predikant hebben, net zoals ieder ander gemeentelid, alle vrijheid om op bezoek te gaan bij gemeente- 
leden die ouder zijn dan 75 jaar. Het gevaar van willekeur of voorkeur wordt onderkend en is reëel aanwezig, tegelijk 
is er de zorg voor de hele gemeente en tellen ouderen ook in het geheel van de gemeente mee. 

Uitvaarten
De predikant leidt de uitvaarten in de gemeente. In geval van afwezigheid, hoge werkdruk of als de familie de wens 
uitspreekt dat de kerkelijk werker de uitvaart leidt (bijvoorbeeld omdat hij veel contact heeft gehad met de overledene 
en/of familie), is het mogelijk om van deze afspraak af te wijken. Het is vanzelfsprekend dat het maken van een 
afspraak hierover in goed overleg tussen alle betrokkenen plaatsvindt. De predikant informeert de kerkenraad en in 
voorkomende gevallen de kerkelijk werker. 

In het geval dat er in plaats van een begrafenis een crematie gewenst wordt door de nabestaanden, staan hierover 
een aantal uitspraken van de kerkenraad vermeld op pagina 25 en 26.

De predikant vraagt aan de familie om een aantal herinneringen aan de overledene met hem te delen. Deze herinneringen 
dienen als basis voor een door de predikant op te stellen “in memoriam”. Dit “in memoriam” krijgt een plaats in de 
afkondigingen aan het begin van de zondagse eredienst, waarin het overlijden van het betreffende gemeentelid  
wordt medegedeeld. Tevens vraagt de predikant om een bij de overledene passende psalm / lied, dat in deze dienst 
als voorzang gezongen zal worden De predikant stuurt het “in memoriam” en het te zingen lied / psalm naar de scriba 
en in cc naar de betreffende wijkouderling / kerkelijk werker. 

Indien het overlijden aan het begin van de week plaatsvindt en de begrafenis aan het eind van dezelfde week plaats 
zal vinden, wordt er een nieuwsbrief naar de gemeente gestuurd waarin het overlijden bekend wordt gemaakt. 

De rouwbrief wordt gedeeld binnen de kerkenraad en met de kerkelijk werker. Indien de familie akkoord is, dan wordt 
de rouwbrief ook gedeeld in de nieuwsbrief en de MeerKERK app. Gezien het belang dat we als gemeente hechten aan 
het meeleven met de rouwende familie dringen we hier op aan. 
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Pastorale nazorg bij overlijden 
Wanneer een lid van een gezin overlijdt is het wenselijk om enige structuur aan te brengen in de wijze waarop de  
pastorale nazorg plaats vindt. Het is belangrijk om zaken af te stemmen met de predikant en/of kerkelijk werker.  
Eén en ander wordt schematisch op hoofdlijnen als volgt weergegeven:
• Leden van de kerkenraad maken zoveel mogelijk gebruik van de gelegenheid tot het overbrengen van condoleances. 
• In de rouwdienst bestaat de ambtelijke vertegenwoordiging uit 1 ambtsdrager, bij voorkeur de wijkouderling. 
• Binnen ca. twee weken na de begrafenis krijgt de/het achterblijvende man/vrouw/gezin bezoek van de predikant/

pastorale medewerker. 
• Het tweede bezoek vindt plaats ca. 5 weken na het overlijden, eveneens door de predikant/pastorale medewerker. 
• Voorafgaand aan het derde bezoek neemt de wijkouderling contact op met de nabestaande / nabestaanden en 

vraagt of het goed is dat hij op bezoek komt. 
• Hij stelt tevens de vraag of de nabestaande / nabestaanden behoefte hebben aan hulp in welke vorm en op welk 

gebied dan ook. 
• Als dat het geval is of lijkt te zijn, kan de wijkouderling de vraag stellen of het goed is dat er een diaken meekomt; 

waarbij deze in voorkomende gevallen eventueel noodzakelijke hulp zal coördineren. 
• Dat derde bezoek vindt plaats door de wijkouderling (eventueel dus samen met een diaken) ca. 2 maanden na het 

overlijden. 
• Het vierde bezoek vindt eveneens plaats door de wijkouderling binnen ca. 6 maanden na het overlijden. 
• Het vijfde bezoek aan de PE vindt plaats door de predikant/pastorale medewerker ca. een jaar na het overlijden. 
 
Van het bovenomschreven schema kan uiteraard worden afgeweken indien de persoonlijke omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

Huwelijksbevestiging 
Indien er bij de scriba een huwelijksaankondiging binnenkomt van één van onze gemeenteleden en het huwelijk ook 
kerkelijk bevestigd wordt, woont de betreffende wijkouderling deze huwelijksdienst bij. 
• Indien dit huwelijk in onze kerkelijke gemeente bevestigd wordt, doet de wijkouderling dienst als ouderling van 

dienst en reikt hij de huwelijksbijbel uit. 
• De predikant heeft contact met het betreffende stel en vraagt of hun huwelijk afgekondigd mag worden en of er 

voorbede voor hen mag worden gedaan. 
• Indien het huwelijk in een andere kerk bevestigd wordt, woont de wijkouderling deze bevestiging bij en overhandigt 

hij “onze” huwelijksbijbel. 
• Mocht de wijkouderling niet in de gelegenheid zijn om de betreffende diensten bij te wonen, zal één van de andere 

ouderlingen gevraagd worden om aanwezig te zijn de huwelijksbevestiging. 
• De wijkouderling neemt contact met het betreffende stel op en vraagt of hun huwelijk afgekondigd mag worden en 

of er voorbede voor hen gedaan mag worden. 
 
Indien iemand van de kerkenraad te horen krijgt dat één van onze gemeenteleden in het huwelijk hoopt te treden, 
maar dat het betreffende stel geen kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal aanvragen, geeft hij dit door aan onze 
predikant. Deze zoekt contact met het bruidspaar om een mogelijkheid te vinden een Bijbel te overhandigen. Zeker 
in dergelijke situaties is het van belang dat de te overhandigen Bijbel qua taalgebruik aansluit bij het gehuwde stel. 

In het geval dat er ons een situatie ter ore komt dat er een stel afkomstig uit onze gemeente gaat samenwonen wordt 
dat kenbaar gemaakt aan onze predikant. Hij probeert contact te leggen met het betreffende stel. Als dat lukt en er 
een gesprek mogelijk is dan vraagt de predikant of het stel hun besluit om samen te gaan wonen, wil heroverwegen en 
een huwelijk, al dan niet kerkelijk bevestigd, zou willen sluiten. Als het betreffende stel bij hun voornemen om samen 
te gaan wonen, blijft, dan overhandigt de predikant hen een Bijbel. Ook in deze situatie is het van belang dat de te 
overhandigen Bijbel aansluit bij het taalgebruik van het betreffende stel. Zowel door het te voeren gesprek als door 
de overhandiging van een Bijbel wordt er een pastorale lijn aangebracht, waar in een later stadium nog eens op terug 
gegrepen kan worden. 
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Geboortebezoek
De predikant bezoekt de gemeenteleden waar een kind geboren is en overhandigt een kinderbijbel. Indien er in het 
gezin nog meer kinderen geboren worden, ontvangen de ouders ook voor deze kinderen een kinderbijbel. 
 
Mocht een kind van gemeenteleden niet gedoopt worden, dan wordt er een kinderbijbel thuis gebracht door de predikant. 
Het is van belang dat de wijkouderlingen de predikant zoveel mogelijk informeren over de geboorte van kinderen 
waarvan het de vraag is of ze binnen afzienbare tijd gedoopt zullen worden. 
 
De predikant vertelt de ouders over de eerstvolgende mogelijkheid om hun kind te laten dopen en nodigt hen uit om 
voorafgaand aan het doopgesprek het doopformulier door te lezen. 
 
De predikant neemt contact op voor afkondiging en voorbede, en schrijft een tekst voor de Zaaier. De predikant  
informeert de wijkouderling, zodat de wijkouderling op eigen initiatief kan reageren naar de ouders. 
 
Het geboortekaartje wordt in de kerkenraad gedeeld en (na akkoord van de ouders) ook in de MeerKERK-app (Groep: 
Lief en Leed) geplaatst. 

Reguliere bezoeken 
De wijkouderling ziet in zijn pastorale taak om naar de gemeenteleden in “zijn” wijk. Aanvragen om voorbede of  
aandacht in de Zaaier lopen in principe via hem. 
 
De wijkouderling is tevens het eerste aanspreekpunt voor het wel en wee in zijn wijk. Soms komt er via de HVD of een 
ander kanaal nieuws over een gemeentelid binnen. De wijkouderling is dan het eerste aanspreekpunt voor de HVD en 
de betreffende dame geeft door of een bezoek van de wijkouderling op prijs gesteld wordt. 
 
Het kan ook zijn dat er gemeenteleden zijn die zich  om welke reden dan ook bij de kerkelijk werker of predikant melden. 
In dat geval wordt de wijkouderling geïnformeerd, zodat hij ook op de hoogte is van wat er speelt. De wijkouderling 
blijft eerste contactpersoon, tenzij de betrokken gemeenteleden aangeven dat liever niet te willen. In dat geval wordt 
de predikant de eerste contactpersoon. 
 
Het blijft lastig om precies te definiëren wat ‘regulier’ bezoek is. Dat vergt goede communicatie en afstemming. 

Alle bezoeken worden geregistreerd in LRP. Tevens kan er door “de bezoeker” besloten worden om een notitie van het 
afgelegde bezoek te maken. Er kan gekozen worden tussen een persoonlijke notitie of een pastorale notitie. In principe 
wordt een notitie van het bezoek als “pastoraal” opgeslagen. Hiermee is deze notitie toegankelijk voor degene die 
de “rechten” daarvoor heeft. Alleen indien het onderwerpen betreft die enkel en alleen te maken hebben met de 
vertrouwelijkheid tussen “de bezoeker” en het bezochte gemeentelid, kan de bezoeker besluiten om dat verslagje 
“persoonlijk” op te slaan. 
 
Bezoek aan alleengaande (jonge) vrouwen 
Bij het maken van een afspraak voor een dergelijk bezoek stelt de wijkouderling / predikant de vraag of de te bezoeken 
dame iemand kent die op haar verzoek bij het gesprek met de wijkouderling / predikant aanwezig zou willen zijn. Als 
dat het geval is en de wijkouderling voelt zich veilig genoeg om het pastorale gesprek met het betreffende gemeentelid, 
in het bijzijn van degene die uitgenodigd is om bij dit gesprek aanwezig te zijn, te voeren, kan dat gesprek gepland 
worden. 
 
Als dat laatste niet het geval is, stelt de wijkouderling aan de te bezoeken dame voor dat hij één van de speciaal voor 
dergelijke bezoeken benoemde dames vraagt om met hem mee te komen. Deze, speciaal voor dergelijke gesprekken 
gevraagde, dames hebben in het midden van de gemeente de belofte van geheimhouding afgelegd. Degene die bezocht 
wordt, krijgt de gelegenheid om uit deze benoemde dames haar voorkeur voor, één of enkele dames waar zij zich veilig  
bij voelt, uit te spreken. De wijkouderling / predikant zal in dat geval één van de gewenste bezoekdames mee te vragen 
naar het te voeren gesprek. 
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Vertrouwenspersoon pastoraat 
In voorkomende gevallen wordt de Vertrouwenspersoon Pastoraat in kennis gesteld van zaken die in het kader van het 
willen zijn van een veilige gemeente aan de orde zijn / komen. 

Jeugdpastoraat 
Dit moet nog nader ingevuld worden. 

Afscheid gemeenteleden 
In alle bij ons bekende situaties wordt formeel afscheid genomen van de vertrekkende gemeenteleden. 
• Dit formele afscheid vindt plaats middels een berichtje in de nieuwsbrief, volgend op de berichtgeving van de  

personen in kwestie aan de scriba, van de beheerder van LRP aan de wijkouderling of anderszins. 
• Indien dit gemeenteleden betreft die betrokken waren bij een commissie die in onze gemeente actief is, verwachten 

we dat de betreffende commissie een bericht opstelt. 
• Voor alle andere gemeenteleden stelt de wijkouderling een berichtje op waarin afscheid genomen wordt van de 

betreffende gemeenteleden en hen voor de toekomst Gods zegen wordt toegewenst. 
• Dergelijke berichten worden ter plaatsing in de eerste nieuwsbrief van de volgende maand aangeboden aan de 

redacteur van de nieuwsbrief. 

Welkom gemeenteleden 
De beheerder van LRP ontvangt via LRP bericht van het feit dat er nieuw-ingekomen gemeenteleden zijn. 
• De beheerder geeft de NAW-gegevens van deze personen door aan de betreffende dames van de HVD 
• Deze dames proberen een welkomstbezoek af te leggen. 
 
In alle bij ons bekende situaties worden nieuw-ingekomen gemeenteleden van harte welkom geheten. 
• De betreffende HVD-dames geven aan de wijkouderling door dat zij een kennismakingsbezoek hebben afgelegd en 

of de betreffende personen het op prijs stellen dat ze welkom geheten worden in de nieuwsbrief. 
• De wijkouderling schrijft een “welkomstwoord” en biedt dat ter plaatsing in de eerste nieuwsbrief van de volgende 

maand aan de redacteur aan. 
• Dergelijke berichten worden in de eerste nieuwsbrief van iedere maand geplaatst. 

Kennismakingsbezoeken 
Aan de mensen die nieuw inkomen in onze gemeente wordt een kennismakingsbezoek gebracht door de dames  
van de HVD. Het is van belang dat degenen die een dergelijk bezoek brengen voldoende aansluiting qua leeftijd en 
belevingswereld hebben bij degenen die zij gaan bezoeken. Het is goed voor te stellen dat de HVD hier zelf één of 
meerdere ontvangstgroepjes voor samenstelt die wijk-overstijgend dergelijke welkomstbezoeken zullen brengen. 

Welkom in de kerk
In de ochtenddienst staan enkele gemeenteleden die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld bij de deur van de 
kerk om mensen welkom te heten.

Elders woonachtige gemeenteleden 
Van de gemeenteleden die elders woonachtig zijn worden in één van de laatste nieuwsbrieven van ieder kwartaal de 
NAW-gegevens vermeld. 
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Jubilea 
In LRP wordt vermeld dat er een jubileum (25, 40, 50, 55, 60+) aanstaande is. De wijkouderling zoekt contact met het 
jubilerende echtpaar en vraagt of het jubileum gemeld mag worden in 
• de Zaaier 
• voorbede/afkondiging 
• en/of bezoek wijkouderling (40 en 55) of predikant (25; 50 en 60+) gewenst is 
 
De wijkouderling zorgt voor een tekst voor de voorbede, afkondiging en bericht in de Zaaier en levert deze via de 
mail aan bij de scriba en in cc bij de predikant. (Indien er een wijk vacant is, neemt de daartoe aangewezen pastoraal 
ouderling deze taak over). 

Waar bezoek welkom is, gaat wijkouderling of predikant langs en die neemt zelf contact op om een afspraak te plannen.  

Crisispastoraat 
Crisispastoraat is soms lastig te definiëren en daarom is onderling contact soms noodzakelijk. 
 
Onder crisispastoraat verstaan wij onder andere huwelijksproblematiek, extra pastorale steun in moeilijke omstandig- 
heden, acute gezondheidsproblemen, stervensbegeleiding) 
 
Het crisispastoraat wordt gedaan door de predikant.  Als  betrokkenen hiermee akkoord gaan, wordt het onderwerp 
van het crisispastoraat door de predikant gedeeld met de wijkouderling.  
 
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat het crisispastoraat door de predikant, samen met de wijkouderling of de 
kerkelijk werker wordt gedaan. Of dit aan de orde  / wenselijk of noodzakelijk is,  is ter beoordeling aan de predikant. 

Kerkauto 
Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn en geen mogelijkheden van eigen vervoer hebben is er een “kerkauto” 
beschikbaar. Het vervoer hiermee kan aangevraagd worden bij de diaconie. 

Protocol Eeuwigheidszondag: 
Deze dienst wordt gehouden op de laatste zondagmorgen van het kerkelijk jaar. 
 
Bij deze dienst is zoveel mogelijk de voltallige kerkenraad aanwezig. Voor de nabestaanden is een gedrukte liturgie 
beschikbaar 
 
De volgende aandachtspunten zijn voor een goed verloop van deze dienst van belang: 
 
• De scriba houdt, in goed overleg met de predikant, bij welke personen er in het kerkelijk jaar zijn overleden. 
• De nabestaanden van de overledenen krijgen minimaal twee weken van te voren een brief, waarin zij uitgenodigd 

worden om deze dienst bij te wonen, bezorgd door de betreffende wijkouderling. 
• Deze brief wordt zoveel mogelijk persoonlijk overhandigd. 
• De nabestaanden geven door met hoeveel personen zij de dienst op eeuwigheidszondag willen bezoeken. 
• Voor hen worden zitplaatsen gereserveerd. 
• Tevens geven zij aan of ze na afloop van de dienst een kopje koffie willen blijven drinken in Het Anker. 
• Van de wijkouderling wordt verwacht dat hij hierbij aanwezig is 
• De betreffende wijkouderlingen zijn een half uur voordat de dienst begint aanwezig in het portaal van de hoofdingang 

en ontvangen daar de nabestaanden van degenen die uit hun wijk overleden is / zijn. 
• De wijkouderlingen brengen deze genodigden naar de voor hen gereserveerde plaatsen. 
• Voor de nabestaanden wordt een usb-stick met de betreffende dienst gemaakt. 
• Het is de bedoeling dat de wijkouderling deze, zo mogelijk i.c.m. een bezoek, bij de nabestaanden afgeeft. 
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Veilige Kerk

Inleiding
Als gemeente van onze Heere Jezus Christus zijn we verplicht om zorg te dragen voor onze naaste. De gemeente moet 
een veilige plek zijn, waarin we met elkaar het geloof mogen beleven, naast elkaar mogen staan en in liefde met el-
kaar mogen leven. De Bijbel roept ons hiertoe op, zoals bijvoorbeeld geschreven staat in psalm 82.  

• God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden:
• Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen
• Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.
• Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen.
• Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom wankelen alle fundamenten 

van de aarde.
• Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste;
• toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.
• Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken.

In de gebiedende wijs wordt in vers 3 geschreven dat er recht gedaan moet worden aan de ellendige, en de arme ge-
rechtigheid. Als Gods kinderen weten we dat we in zonde gevallen en geboren zijn, dat we van nature slecht zijn en 
niet tot het goede in staat (Romeinen 7:14-20; Marcus 7:21,22). Juist door dat besef moeten we beleid maken om het 
risico zo laag mogelijk te houden. Beleid ‘Veilige Kerk’ is niet bedoeld om de gemeente te zuiveren of om te veroor-
delen, maar juist vanuit het besef dat we onze naaste en onszelf mogen beschermen, voorkomen dat mensen op een 
verkeerde plek werkzaam zijn en zorgen dat iedereen tot bloei mag komen, zodat we als gemeente hier op aarde het 
lichaam van Christus mogen zijn. 
Helaas moeten we concluderen dat we hierin regelmatig tekortschieten. In sommige gevallen kan dit leiden tot grens-
overschrijdend gedrag en kunnen mensen slachtoffer worden van het handelen van anderen. 
De kerkenraad realiseert zich dat grensoverschrijdend gedrag ook in onze kerkelijke gemeente voor kan komen. Van 
belang is dat we als gemeente ons ervan bewust zijn dat er machtsongelijkheid bestaat binnen de gemeente en dat 
dit kan leiden tot onveilige situaties zoals ongewenst gedrag jegens een gemeentelid. Als kerkenraad willen we het 
risico op ongewenst gedrag verkleinen en indien dit toch optreedt het zo snel mogelijk signaleren om de gevolgen 
voor het slachtoffer te beperken. 

Naast bewustzijn en respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te heb-
ben. De synode van de PKN heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid 
over veilig omgaan met elkaar te formuleren.
In dit beleidsstuk is beschreven hoe dit vorm wordt gegeven binnen de Hervormde Gemeente te Meerkerk. Hierin 
wordt gewerkt vanuit de volgende punten:
• bewustwording
• preventie
• Verklaringen Omtrent Gedrag
• vier-ogen principe
• interventie
• vertrouwenspersonen
• nazorg
• communicatie

8
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Bewustwording
De basis voor het beleid is bewustwording binnen de kerkelijke gemeente. Bewust zijn van machtsongelijkheid onder 
gemeenteleden en de effecten daarvan. Machtsverschillen tussen groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, 
tussen ouderling en pastorant, tussen diaken en hulpbehoevende, tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en 
gemeentelid. Het effect kan zijn dat iemand met meer macht grensoverschrijdend gedrag vertoont. De ander ervaart 
dit in eerste instantie niet als storend of wil daar geen aandacht aan besteden. Tot het gevoel van veiligheid wordt 
aangetast. Om bewustwording rondom het thema veiligheid te vergroten, is het volgende van belang:
• Erkennen dat grensoverschrijdend gedrag ook in de eigen gemeente voor komt. Grensoverschrijdend gedrag is niet 

alleen seksueel misbruik, maar kan zich ook uiten in de vorm van pestgedrag, uitsluiting, verkeerde grapjes etc. We 
vinden het juist belangrijk om te noemen dat het ook kan gaan over ook de kleinere vormen van sociale onveilig-
heid.

• Bewust zijn dat alle gemeenteleden recht hebben op een Veilige Kerk.
• Vasthouden van de aandacht voor het onderwerp: op beleidsniveau regelmatig agenderen van ‘veilig jeugdwerk’ en 

‘Veilige Kerk’; wat doen we, gaat het goed en wat kan beter.
• Erop toezien dat in bijeenkomsten (gespreksgroepen, clubwerk, catechese, vieringen) zo nu en dan gebruik ge-

maakt wordt van activiteiten en werkvormen die bewustwording over veiligheid bij de gemeenteleden, van oud tot 
jong, vergroten.

Preventie

Verklaringen Omtrent Gedrag 
De generale synode van de PKN heeft besloten dat er een regeling in de kerkorde komt die inhoudt dat predikanten 
en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, alsmede vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen 
werken of leidinggevende taken hebben, verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen op het daarvoor 
aangewezen moment. Voor kerkelijk werkers is dit vanuit de PKN inmiddels geregeld, nu voor hen de rechtspositie van 
kerkelijk medewerkers geldt, en de VOG in Generale Regeling PKN (versie Juli 2019) 6-6 is geregeld. Voor predikanten, 
ambtsdragers en vrijwilligers is een vastlegging in de kerkorde nodig, en dat betekent dat een traject van voorbereiding 
met - twee keer - besluitvorming in de synode nodig is, hieraan wordt door de PKN nog gewerkt. 
De term kwetsbaar is moeilijk. Iedereen kan in een bepaalde situatie kwetsbaar zijn. Gekozen is om  mensen een VOG 
te laten overleggen die structureel met minderjarigen werken. De reden van deze keuze is dat het risico op ongewenst 
gedrag in deze groep op basis van de gegevens van de landelijke kerk het grootst is. In de navolgende tabel wordt een 
overzicht gegeven van groepen waarin vrijwilligers dienen die in aanmerking komen voor het overleggen van een VOG. 

 VOG Doelgroep

1 Ambtsdragers Hele gemeente

2 Leiding crèche Kinderen van 0 tot 4 jaar

3 Leiding zondagsschool Jongens en meisjes van groep 1 tot en met 4

4 Leiding meisjes bijbelclub Meisjes van groep 5 en 6

5 Leiding jongens bijbelclub Jongens van groep 5 en 6

6 Leiding KidCat Jongens en meisjes uit groep 7 en 8

7 Leiding Follow Me Jongeren uit de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs

8 Leiding Follow Me Next Jongeren van 16 tot en met 19 jaar

9 JV Connected en Jeugdweekend Voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar
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Vier-ogen principe
Dit principe houdt in dat twee personen als leiding bij groepen van minderjarigen aanwezig zijn. Het hoeven niet altijd 
twee volwassenen te zijn, een volwassene en een jongere (18+) kan ook. Ook hoeven de twee personen niet altijd in 
dezelfde ruimte te zijn; wanneer de toegang tussen de ruimten maar open is (ramen, glas in of naast de deur, deur 
open). Dit is bijvoorbeeld van toepassing tijdens de kindernevendienst, jeugdclub of de crèche. 
Het vier-ogen-principe is niet alleen essentieel om onveilige situaties te voorkomen, maar ook om praktische redenen 
prettig, bijvoorbeeld als een kind naar het toilet moet of terug naar de ouders wil. Je staat er als leiding niet alleen 
voor!

Interventie
De Hervormde Gemeente Meerkerk kiest ervoor een Veilige Kerk te zijn voor alle leden. Gemeenteleden kunnen bij de 
twee vertrouwenspersonen van onze gemeente terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen inzake grensover-
schrijdend gedrag. Deze vertrouwenspersonen kunnen ook bij eigen vermoedens van grensoverschrijdend gedrag 
binnen de gemeente proactief iemand benaderen. Het plaatselijk meldprotocol (bijlage A) geeft de gemeenteleden 
inzicht in wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken over een situatie in de gemeente of als ze zelf een melding 
willen doen. Het plaatselijk meldprotocol wordt gehanteerd naast het protocol dat beschikbaar is vanuit de PKN als de 
gemeente wordt geconfronteerd met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties (zie www.smpr.nl). Voorts is 
er een routekaart (bijlage B) beschikbaar specifiek voor vertrouwenspersonen hoe te handelen als er via verschillende 
wegen meldingen bij hen binnenkomen. 
Hiernaast wordt ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld, zodat er de mogelijkheid is om een vertrouwens-
persoon buiten de gemeente te benaderen. De gedachte is dat een vertrouwenspersoon vanuit een andere gemeente 
gevraagd wordt. Hierbij kunnen de interne vertrouwenspersonen uit onze gemeente ook als externe vertrouwenspersoon 
dienen voor de ander gemeente. 
De vertrouwenspersonen zijn aanvullend op de bestaande mogelijkheden die er zijn om zorgen en / of problemen 
bespreekbaar te maken zoals vrienden, familie, gemeenteleden, predikant en kerkenraad. 

(Na)zorg
We besteden aandacht aan (na) zorg voor slachtoffers en daders op verschillende manieren, namelijk:
• In preek en liturgie houden we rekening met slachtoffers van machtsmisbruik of andere misstanden (woordkeuze 

in gebeden, liedkeuze).
• We geven nazorg en pastorale zorg aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de gemeente.
• We geven nazorg en pastorale zorg aan daders van grensoverschrijdend gedrag in de gemeente. Dit kan niet dezelfde 

persoon zijn die het slachtoffer begeleidt.

Sommige gemeenteleden zijn slachtoffers dan wel daders van bijvoorbeeld seksueel misbruik, huiselijk geweld,  
vormen van machtsmisbruik en criminaliteit. We begeleiden slachtoffers dan wel daders actief naar professionele of 
gespecialiseerde hulp waar nodig en gewenst. 
Bedreigende of onveilige situaties kunnen zich ook voordoen op het werk zoals bij ambulancepersoneel, militairen, 
politie, werkenden in de zorg hulpverlening en onderwijs. We willen in onze gemeente ook aandacht geven aan hun 
omstandigheden. Zij willen gehoord, gezien en erkend worden. We zijn ons daarvan niet altijd bewust en willen er zijn 
voor gemeenteleden die hier onder de oppervlakte aan lijden en hun een veilige plek kunnen geven in de gemeente. 
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Communicatie
Binnen onze gemeente willen we duidelijk communiceren over de wijze waarop we als gemeente een veilige omgeving 
willen zijn, waarin er oog is voor de ander en er veiligheid wordt ervaren door gemeenteleden. Om dit vorm te geven 
wordt op de volgende wijze gecommuniceerd met de gemeente:
• Tijdens de implementatie van het beleid wordt de gemeente op regelmatige basis geïnformeerd over het beleid, het 

aanstellen van vertrouwenspersonen en het proces rondom de aanvraag van VOG’s. Dit gebeurt middels berichten 
in de Zaaier, de MeerKERK app en de nieuwsbrief.

• Op de website van de gemeente wordt het beleid, de bijbehorende bijlagen en informatie over de vertrouwens- 
personen gepubliceerd zodat dit voor ieder is terug te vinden.

• Informatie over de aangestelde vertrouwenspersonen wordt op een aantal centrale locaties geplaatst, zoals de hal 
van de kerk en bij de ingang van Het Anker. Ook worden elk kwartaal de gegevens van de vertrouwenspersonen in 
de nieuwsbrief en in de Zaaier gepubliceerd.

• Het document wordt opgenomen in het beleidsplan en in het handboek van de jeugdwerkvrijwilligers.
• In de jaargids wordt een verwijzing opgenomen naar dit document.

Vasthouden van beleid
Om te zorgen dat het beleid rondom een Veilige Kerk over de tijd heen actueel blijft worden de volgende stappen 
genomen om het beleid vast te houden:
• Jaarlijks zal bij de start van het winterwerk aandacht zijn voor sociale veiligheid binnen de gemeente. Dit gebeurt 

door bij de jaarlijkse start-avond en kringen, catechisaties, etc. met elkaar na te denken op welke wijze we omgaan 
met elkaar, welke afspraken we maken (gedragscode) en hoe we elkaar kunnen helpen om hier oog voor te houden.

• Er zal enkele keren per jaar in de preek door onze predikant stilgestaan worden bij het onderwerp sociale veiligheid 
binnen onze gemeente.

• De commissie Veilige Kerk zal samen met de vertrouwenspersonen enkele keren per jaar bij elkaar komen om het 
bestaande beleid te borgen en waar nodig extra aandacht te vragen voor sociale veiligheid binnen onze gemeente. 
De vertrouwenspersonen maken geen deel uit van de commissie Veilige Kerk om hun onafhankelijkheid te waarborgen.

• Met de evaluaties van het beleidsplan in de kerkenraad zal ook een evaluatie van het beleid Veilige Kerk worden 
uitgevoerd en eventueel aangepast worden. Dit zal mede gebeuren op basis van verslagen of rapportages van de 
vertrouwenspersonen.

Gegevens rond het meldprotocol, de gedragscode en de functieomschrijving van de vertrouwenspersonen staan 
vermeld op www.hervormdmeerkerk.nl
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Zending- en evangelisatiecommissie

de zendingscommissie en de evangelisatiecommissie zijn twee teams binnen de kerkelijke gemeente welke onder de 
verantwoording van de kerkenraad sturing geven aan de zending en evangelisatie activiteiten. Om in goed overleg 
de verschillende activiteiten te kunnen organiseren, en missionair gemeente te kunnen zijn worden de commissies 
bijgestaan door een diaken en ouderling. 

Motivatie
Als gemeente komen we elke week samen om te horen en te zingen over de genade van God.
We kijken er naar uit, en het geeft ons houvast en hoop in het leven. Vanzelfsprekend is het dan toch dat we over 
het Evangelie willen vertellen omdat het ons zelf ook raakt en we niet zonder willen en kunnen. Hoe kan het dan ook 
anders dan dat het zendingsbevel de aanhef is van ons beleidsplan!

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun 
lerend alles wat ik u geboden hen, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Amen (Mattheüs 28:19-20)

Met deze opdracht en zegen mogen we als commissies in het volste vertrouwen het evangelie delen.

Missie Zendingscommissie
Als gemeente van Christus leven wij vanuit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn. De zendingscommissie 
heeft als doel om de gemeente bewust te houden van deze opdracht. Op verschillende manieren willen we dit vorm 
geven. In de eerste plaats willen we de initiatieven van gemeenteleden van harte ondersteunen, wellicht vloeien deze 
acties uit tot een vaste zendingsroeping. Daarnaast willen we de gemeente informeren over de zendingsactiviteiten van 
de bijvoorbeeld de GZB en Open Doors, en andere organisaties als deze onze aandacht vragen. Niet alleen financieel, 
maar juist het gebed voor de zending is belangrijk om onze betrokkenheid en  zendingsbewustzijn levend te houden. 

Missie Evangelisatie
Het getuige van Jezus Christus zijn willen we ook uitstralen naar de mensen in onze directe omgeving: onze buren en 
dorpsgenoten. We willen de liefde van de Heere Jezus Christus uitstralen en in woord en daad zichtbaar maken. Dit doen 
we door als kerkelijke gemeente zichtbaar te zijn in ons dorp en de maatschappij. En als commissie de gemeenteleden 
te inspireren hoe zij getuige kunnen zijn.

Beleidsvoornemens Zending
• Het ondersteunen van persoonlijke initiatieven van gemeenteleden, en het attenderen van de gemeente op vragen 

en activiteiten vanuit het zendingsveld.
• Minstens 1 keer per jaar een avond organiseren over de zending voor de gemeente.
• Gebedspunten delen met de gemeente voor hun persoonlijk gebed, en via de voorbede in de diensten.
• Het continueren van de ondersteuning van het huidige zendingsechtpaar via de GZB of een ander zendingsveld van 

de GZB.

Beleidsvoornemen Evangelisatie
• 1x in de 2 jaar organiseren we de kerstlichtjestocht om daarmee het kerstverhaal op beeldende wijze zichtbaar te 

maken in het dorp.
• 2x per jaar staan we op de markt in Meerkerk om evangelisatiemateriaal uit te delen. We nodigen gemeenteleden 

uit om hieraan deel te nemen. 
• We organiseren meerdere malen per jaar bijeenkomsten om de gemeenteleden én hun naasten uit te nodigen om 

gevoed te worden met Gods Woord middels een concert/ lezing/ vrouwen- of mannenavond. Hierbij hebben we als 
doel om juist mensen buiten de kerk te bereiken.

• We stellen lectuur ter beschikking m.b.t. vragen rondom geloof en Evangelie. Zo is er onder andere een boekentafel 
in de kerk met boekjes van Corrie ten Boom.
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Ondertekening

Aldus te Meerkerk vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van d.d. 15 maart 2023

             H. de Jong, scriba 

            E. Versluis, preses
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