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Voorwoord

Gemeente,
Het is alweer enige tijd geleden dat de wijkgemeenten rondom De Hoeksteen en de
Vredeskerk werden samengevoegd. Als gemeente mogen we gezamenlijk de
zondagse erediensten houden in de Vredeskerk en ook in De Hoeksteen vinden nog
diverse wijkactiviteiten plaats. De kerkenraad is in de afgelopen jaren bezig geweest
om het gezamenlijke beleid voor onze wijkgemeente gestalte te geven en
terugkijkend mogen we met dankbaarheid vaststellen dat de Heere onze
samengevoegde wijkgemeente rijk heeft willen zegenen.
Voor u ligt het beleidsplan van onze wijkgemeente voor de periode 2018-2022.
Hoewel het noodzakelijk was om in de beginperiode na de samenvoeging allereerst
beleid te maken voor de korte termijn, waarbij er ook verschillende concrete keuzes
gemaakt moesten worden, is het goed geweest om vervolgens ook met elkaar zwart
op wit te zetten waar wij als wijkgemeente voor staan en waar we met elkaar naar
toe willen. Daartoe is uw kerkenraad in de afgelopen periode bezig geweest met het
opstellen van dit beleidsplan. Hierbij zijn de verschillende onderwerpen, die u in de
inhoudsopgave terugvindt, voorbereid door de beleidsplancommissie en vervolgens
besproken in de kerkenraad. Om ieder onderwerp de aandacht te geven, die het
verdient, zijn hier meerdere vergaderingen aan besteed. Het eindresultaat vindt u in
dit document terug.
Bij alles, wat in dit beleidsplan staat beschreven, weten we ons afhankelijk van Hem,
Die zelf Zijn gemeente bouwt en in stand houdt. Hij leert ons: zonder Mij kunt u
niets doen. Dat geldt voor heel ons leven, maar toch zeker in het bijzonder voor het
werk in Zijn gemeente.
Het is ons gebed dat onze gemeente een kraamkamer mag zijn van het geloof,
vervolgens ook een leerschool van de Heilige Geest en niet in de laatste plaats een
lichtend licht en een zoutend zout in een wereld, verloren in schuld.
De Heere geve Zijn zegen over al het werk wat in onze wijkgemeente tot Zijn eer
gedaan mag worden!
Namens de kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk,
Oud. J.M. ten Brinke, scriba
Ds. J.B. ten Hove, voorzitter
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1. Identiteit en grondslag
1.1 Inleiding
De Hervormde Wijkgemeente Rondom de Vredeskerk te Veenendaal is in maart 2014
ontstaan door de samenvoeging van Wijkgemeente 3, Oost en Wijkgemeente 6,
Engelenburg. Beide kerkenraden hadden eerder de Verklaring “gebonden
gereformeerd belijden” van de synode ondertekend en zich tevens aangesloten bij
het Convenant van de classis Alblasserdam. Na de samenvoeging en het ontstaan
van de nieuwe wijkkerkenraad is ondertekening van de ‘Verklaring’ en de aansluiting
bij het ‘Convenant’ nog steeds van toepassing. Als kerkenraad spreken wij met deze
beide documenten uit dat wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in
overeenstemming met de belijdenis der vaderen, zoals die is vervat in:



de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de
geloofsbelijdenis van Athanasius,
de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Nederlandse
geloofsbelijdenis en in de Dordtse Leerregels,

in al ons kerkelijk spreken en handelen, zowel binnen de gemeente als in het geheel
van de kerk, ons gebonden weten aan de gereformeerde belijdenis.
De gereformeerde belijdenis is voor ons onopgeefbaar, omdat zij – gegrond op het
Woord van God – de waarachtige en volkomen leer der zaligheid bevat. Wij kunnen
geen belijdenissen of opvattingen aanvaarden die met de voornoemde grondslag
strijdig zijn en zullen de kerk blijven oproepen om in overeenstemming met deze
grondslag de weg van gehoorzaamheid aan Gods Woord te gaan. Hieronder zijn de
teksten van de Verklaring en het Convenant opgenomen. Waar hierna gesproken
wordt over de “hervormde gemeente” is bedoeld de “wijkgemeente rondom de
Vredeskerk”.
1.2 Verklaring
Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse
Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in
het geweten bezwaard zijn.
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van
de apostel: 'indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2:13) weten wij ons
echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de
roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen
niet zijn kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk
van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de
sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om
elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te
verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het
geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de
gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met
dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons
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houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt
uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen.
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een
huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere
lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de
kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde
belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn
Woord te gaan.

1.3 Convenant
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het
gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en
appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke
gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God,
gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening
van de heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en
met elkaar en de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in
de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van
Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn
aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie
bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door
besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen
daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en
waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.
1.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en
vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere
bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle
dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat
hiermee in strijd is, verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden
wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus
van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer
Thesen.
2.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is
van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen.
Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het
Rijk Gods gedoopt te wezen.
3.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een
instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn
gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben
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4.

5.

6.

afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke
zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij
zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de
heilige sacramenten misbruiken of verachten.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de
gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing
geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden
van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en
vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te
worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom
censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over
hen die deze instelling van God ontkrachten.
Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als
kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die,
staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk
wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend
overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen
afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant
heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.
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2. De eredienst
Het bijeenkomen in de eredienst is de meest centrale activiteit van de gemeente. In
de eredienst houden we de gereformeerde traditie aan, met als elementen:
 Votum en groet
 Schriftlezing
 Belijdenis van het geloof
 Lezing van de Tien Geboden
 Dienst van de gebeden
 Gemeentezang
 Dienst van de offeranden
 Prediking
 Bediening van de sacramenten
 De zegen
2.1 Prediking
Hoewel in één preek niet alles gezegd kan worden, zien we de volgende punten als
essentieel voor een Bijbelse prediking:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoorde exegese van de gekozen tekst
Proclamatie van Gods naam en grote daden
Waarschuwing voor de toorn van de heilige God tegen de zonde
Oproep tot geloof en bekering
Bediening van de verzoening door en vernieuwing in Christus
De weg wijzen voor een verborgen omgang met God in het geloof
Aanwijzingen voor een dagelijks leven der dankbaarheid tegenover de Heere
Aanwijzingen voor opbouw en uitbreiding van de gemeente

2.2 Kerkdiensten
De gemeente komt iedere zondag tweemaal bijeen. In de eerste dienst ligt de
nadruk op de verkondiging van het Evangelie. In de tweede dienst ligt zo mogelijk de
nadruk op het onderwijs in de leer van het Oude en Nieuwe Testament, bijvoorbeeld
aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de
Belijdenis van het Geloof.
Kerkdiensten met een speciaal karakter:
• Diensten op christelijke feestdagen
• Diensten op Bid- en Dankdag
• Diensten met Oud- en Nieuwjaar
• Doopdiensten (ongeveer iedere 6 weken indien van toepassing); zie par. 3.1
• Avondmaalsdiensten (4 keer per jaar); zie par. 3.2
• Belijdenisdienst
• De diensten op de Jeugdzondagen bij opening en afsluiting van het winterwerk
• Dienst ter afsluiting van de Bijbelweek
• Kerkdiensten in zorgcentrum “De Engelenburgh”
Iedere zondag en op doordeweekse feestdagen, met uitzondering van
nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag en eventueel tweede
kerstdag, wordt er een kerkdienst in De Engelenburgh gehouden onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad rondom de Vredeskerk.
• Belijdenisdienst
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats tijdens een kerkdienst. In deze
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dienst antwoorden de belijdeniscatechisanten op de gestelde vragen, worden zij
bevestigd als lidmaat van de gemeente en ontvangen zij kerkelijke toegang tot
het Heilig Avondmaal. Zij die nog niet gedoopt zijn worden gedoopt na belijdenis
van het geloof.
• Huwelijksdienst
Op grond van Gods Woord wordt alleen het huwelijk tussen één man en één
vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Huwelijksinzegening kan alleen
plaatsvinden als er een burgerlijk huwelijk is gesloten. Het echtpaar ontvangt van
de kerkenraad een huwelijksbijbel (in de Herziene Statenvertaling). Tijdens de
dienst zijn er naast de predikant minstens twee andere ambtsdragers aanwezig.
2.2.1 Opname en uitzending van kerkdiensten

De kerkdiensten in de Vredeskerk worden digitaal vastgelegd. Aan hen die te kennen
hebben gegeven daaraan behoefte te hebben wordt een CD ter beluistering ter
beschikking gesteld. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de kerktelefoon,
kerkradio of internet de kerkdiensten rechtstreeks of naderhand te beluisteren. Op
verzoek van de betreffende sectie-ouderling regelen de diakenen de aansluiting van
kerkradio.
2.3 Praktische zaken rond de eredienst
• De kerkenraad is verantwoordelijk voor de leiding van de eredienst en wijst
daartoe een ouderling van dienst aan. Hij brengt na het gebed in de consistorie de
predikant naar de kansel en draagt met een handdruk de leiding van de dienst over
aan de predikant. Na afloop van de dienst wordt met een handdruk de leiding weer
overgenomen door de ouderling van dienst.
• De keuze van gastpredikanten is een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In
dat kader verschaft de kerkenraad aan de centrale preekbeurtenregelaar van de
Hervormde Gemeente van Veenendaal een voorkeurslijst met namen van
predikanten.
• De gebruikte Bijbelvertaling is de Herziene Statenvertaling. Gastpredikanten zijn
vrij de Statenvertaling te gebruiken.
• Er wordt niet-ritmisch gezongen uit de psalmberijming van 1773.
• Voorafgaand aan de dienst worden twee schoolpsalmen gezongen.
• Op de eerste feestdagen van Kerst, Pasen en Pinksteren alsook met de
jeugdzondagen worden er voor de dienst enkele toepasselijke liederen gezongen.
• De zondag van of na Hervormingsdag worden ’s morgens na de dienst twee
coupletten van het Lutherlied gezongen. De zondag van of na Koningsdag worden ‘s
morgens het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.
• Bij bijzondere gelegenheden als Heilige Doop, Heilig Avondmaal, bevestiging van
predikant en kerkenraadsleden en huwelijksdiensten worden de hertaalde versies
van de klassieke liturgische formulieren gebruikt.
2.4 Beleidsvoornemens
De kerkenraad
1. evalueert regelmatig of Gods Woord in de volle breedte aan de orde in de
prediking komt en of deze evenwichtig is. Denk hierbij aan thema’s als
- Godsbeeld en mensbeeld,
- visie op de gemeente,
- Wet en Evangelie,
- zonde en genade,
- wedergeboorte, rechtvaardiging en heiliging, geloof en bekering,
- sluit de prediking aan bij de verschillende doelgroepen in de gemeente? Denk aan
ouderen, jongeren, rand- of buitenkerkelijken.
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2.
3.
4.
5.

actualiseert regelmatig de voorkeurslijst van uit te nodigen gastpredikanten
stimuleert de gemeente tot het bezoeken van beide zondagse erediensten
stimuleert dat de Heidelbergse Catechismus behandeld wordt
bezint zich erop of en hoe regelmatige preekbespreking na de kerkdienst goed kan
functioneren
6. nadenken over de wijze waarop kanselruil met de Christelijk Gereformeerde Kerk
(Pniëlkerk) kan worden ingevuld.
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3. De sacramenten
In navolging van Bijbel en belijdenisgeschriften kent de wijkgemeente als
sacramenten: Heilige Doop en Heilig Avondmaal.
3.1 De Heilige Doop
Het sacrament van de doop is door de Heere Jezus zelf ingesteld (Matt. 28:19). De
doop is teken en zegel van het genadeverbond dat door God is opgericht met
Abraham en zijn zaad (Gen. 17:11) en waarin later ook de heidenen zijn ingelijfd. Op
grond van dit genadeverbond dopen we de jonge kinderen van de gemeente.
We wijzen het opdragen van jonge kinderen af. Zij die als kind niet gedoopt zijn,
ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het
geloof. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het
bloed en de Geest van Jezus Christus.
Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft betreffende nalatigheid in kerkgang en/of
levenswandel van de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken
worden. Dit kan leiden tot het uitstellen van de doop met de oproep verandering van
levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Telkens zal benadrukt worden dat de
doopbediening en een christelijke levenswandel en opvoeding bij elkaar horen.
Overdoop wordt door de kerkenraad afgewezen. Met leden die zich laten overdopen
wordt een kerkelijk gesprek gevoerd om hen te wijzen op de onbijbelse manier van
denken die hieraan ten grondslag ligt. Naar aanleiding van dat pastorale gesprek
kunnen tuchtmaatregelen worden aangewend. In geval van een afwijkende visie op
de kinderdoop kan, na een gesprek, de kerkenraad het betreffende lid wel toelaten
tot het Heilig Avondmaal. In ieder geval kan het betreffende lid niet bevestigd
worden als ambtsdrager of taken in de leiding van het verenigingswerk vervullen.
3.1.1 Praktisch zaken rond viering Heilige Doop
Voorafgaande aan de doop vindt de doopzitting plaats, waar met de ouders
gesproken wordt over de betekenis van de doop. Het heeft de voorkeur dat op de
doopzitting de predikant aanwezig is. Ook vindt een kerkelijk bezoek plaats bij de
doopouders door de sectieouderling om met hen te spreken over het persoonlijk
leven met de HEERE in verband met de aanstaande doopbediening.
3.2 Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de
Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen. Tot het Heilig Avondmaal
zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd.
De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof
hebben afgelegd en niet onder censuur staan. Deelname van kinderen wordt
afgewezen.
3.2.1 Praktisch zaken rond viering Heilig Avondmaal
• Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar bediend.
• De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt een
voorbereidingspreek gehouden die afgestemd is op het Avondmaal. In deze dienst
wordt de eerste helft van het Avondmaalsformulier gelezen.
• In de voorbereidingsweek wordt als regel een gemeentebijeenkomst belegd ter
voorbereiding op de viering.
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• Tevens is er in de periode voorafgaand aan het Heilig Avondmaal Censura Morum.
De bedoeling hiervan is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in
heiligheid gehouden kan worden. Daartoe worden eventuele verhinderingen die de
kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, zoveel mogelijk weggenomen middels
pastorale zorg en/of vermaning.
• De avonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van dankzegging en
nabetrachting op het sacrament.
• Gasten die in hun eigen gemeente belijdend lid zijn en Christus kennen als hun
Zaligmaker worden eveneens genodigd. Zij worden gevraagd voor de dienst zich in
verbinding te stellen met de kerkenraad.
• Bij de avondmaalsbediening hebben ouderlingen een taak als tafelwacht en
diakenen zijn de predikant behulpzaam bij het dienen aan de tafel.
 In bijzondere omstandigheden kan in zorgcentrum ‘De Engelenburgh’ het Heilig
Avondmaal op de kamer van een bewoner worden bediend.
3.3 Beleidsvoornemens
De kerkenraad bezint zich op
1. de pastorale omgang met mensen die een afwijkende visie op de doop hebben,
2. het vieren van het avondmaal aan huis, bijvoorbeeld bij langdurig zieken.
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4. De ambten
We kennen de volgende ambten: predikant, ouderling en diaken. De ambtsdragers
vormen tezamen de kerkenraad en vertegenwoordigen Christus in het midden van de
gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote
verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de
vertegenwoordiging van de gemeente.
4.1 Taken
De taken van de verschillende ambtsdragers worden beschreven in de betreffende
bevestigingsformulieren. Kort samengevat is de kerkenraad:
- verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van
God en de Sacramenten;
- geroepen tot herderlijke zorg in al haar facetten aan allen die tot de gemeente
behoren;
- gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
- belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
Ambtsdragers verlenen naar vermogen ondersteuning aan de Algemene Kerkenraad
van de Hervormde Gemeente Veenendaal en de meerdere vergaderingen van de
PKN, met het oogmerk om de kerk als geheel te bouwen en onderhouden.
4.2 Verkiezing
De verkiezing van ambtsdragers geschiedt volgens de procedure beschreven in de
“Plaatselijke Regeling” van de Wijkgemeente. Op grond van de bijbelse gegevens
achten we het vervullen van de ambten voorbehouden aan de man. Vrouwen kunnen
echter de gemeente wel dienen in andere verbanden. Ook is het ambt niet
opengesteld voor gastleden en voor hen die een niet-gereformeerde visie op Woord
en sacramenten hebben.
4.3 Beleidsvoornemens
De kerkenraad
1. voert, via een vertegenwoordiging, regelmatig een gesprek met de predikant over
zijn eventuele wensen, zorgen en behoeften,
2. streeft ernaar de predikant voldoende ruimte en tijd te geven voor studie,
3. bezint zich regelmatig op zijn eigen functioneren, bijvoorbeeld door tijdens
kerkenraadsvergaderingen steeds één van de beleidsvoornemens aan de orde te
stellen.
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5. Vorming en toerusting
5.1 Catechese
De algemene doelstelling van het catechetisch onderwijs is dat onze kinderen God
leren kennen in en door Jezus Christus. Zoals de ouders in het Oude Testament
opgedragen wordt onderwijs aan hun kinderen te geven over Gods grote daden, zo
ook heeft de gemeente de taak de jeugd te onderwijzen in de bijbelse grondlijnen,
zodat ze bijvoorbeeld ook dwalingen leren doorzien. Concreet betekent dit, dat in de
catechese o.a. de volgende onderdelen aan de orde komen:
• de Bijbel
• het Apostolicum
• het Onze Vader
• de Tien Geboden
• de Sacramenten
• de Gemeente
• de Zending en evangelisatie
• het Diaconaat
• de Kerkgeschiedenis
• de Oecumene
• andere wereldgodsdiensten.
- Praktijk van de catechese
De jongerencatechese wordt in principe verzorgd door de predikant en de kerkelijk
werker. De leeftijdsgroepen voor de jeugd zijn:
• 12 - 13 jaar
• 14 - 15 jaar
• 16 – 17 jaar
• 18 jaar en ouder
- Belijdeniscatechisatie
Voor degenen die te kennen hebben gegeven dat ze serieus nadenken om Jezus
Christus als hun Heere en Heiland in het midden van de gemeente te belijden wordt
er belijdeniscatechisatie gegeven. De lessen worden gegeven door de predikant.
Gewoonlijk zijn de deelnemers niet jonger dan 18 jaar. De voorbereiding duurt
minimaal een winterseizoen. Wil een catechisant aan het einde daarvan openbare
belijdenis van het geloof doen, dan wordt hij/zij tenminste 10 dagen tevoren aan de
gemeente voorgesteld. Een delegatie van de kerkenraad vergewist zich van de
intentie en kennis van de catechisant ten einde hem/haar tot het belijdenis doen en
tot het Heilig Avondmaal toe te laten.
- Catechisatie voor speciale groepen
• Huwelijkscatechese. Hieraan wordt naar behoefte invulling gegeven.
• De catechese voor verstandelijk gehandicapten en voor zwakbegaafden (Chanak) is
in Veenendaal centraal geregeld.
5.2 Verenigingen en kringen
• Vrouwenvereniging
In de gemeente is er de vrouwenvereniging ‘Bid en Werk’, die in het winterseizoen
een keer per veertien dagen bijeenkomt. Er wordt bijbelstudie gedaan aan de hand
van ‘De Hervormde Vrouw’ en er worden geregeld sprekers uitgenodigd over allerlei
relevante onderwerpen.
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• Mannenverenigingen
In de gemeente functioneren twee mannenverenigingen: ‘Berea’ en ‘Boaz’. Ze komen
in het winterseizoen een keer per veertien dagen bijeen. Er wordt bijbelstudie
gedaan aan de hand van ‘De Hervormde Vaan’ en er worden geregeld sprekers
uitgenodigd over allerlei relevante onderwerpen.
• Jeugdverenigingen
Naast de catechese (zie 5.1) wordt er aan de jeugd ook op andere manieren zorg
besteed. Er zijn jeugdverenigingen voor de leeftijden 6-12 jaar, 13-15 jaar en 16
jaar en ouder. Het verenigingsseizoen wordt geopend en besloten met een
jeugdzondag, waarbij in de diensten de preken afgestemd zijn op de jeugd en er een
preekbespreking met hen gehouden wordt.
• Jongvolwassenenkring
Voor jonge leden die belijdenis gedaan hebben (en voor andere belangstellenden)
wordt er een kring gehouden waarin thema’s besproken worden die relevant zijn
voor deze doelgroep. De leiding berust bij de kerkelijk werker.
● Bijbelkringen
In de gemeente functioneren verschillende soorten bijbelkringen:
- kring voor de gehele gemeente waarop een bijbelboek behandeld wordt door de
predikant of kerkelijk werker
- huis-bijbelkringen waar in kleine kring een bijbel gedeelte behandeld wordt door de
leden zelf.
- in De Stichtse Poort in het Hollandia-complex wordt er een bijbelkring voor
ouderen georganiseerd die geleid wordt door de predikant/kerkelijk werker.
5.3 Beleidsvoornemens
De kerkenraad
1. evalueert regelmatig hoe de catechese functioneert,
2. denkt, indien de groepen te groot worden, na over de inzet van anderen dan de
predikant en de kerkelijk werker,
3. denkt erover na hoe (bijbel)kringen nog meer ingezet kunnen worden tot opbouw
van de gemeente. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door:
- Huisbijbelkringen te stimuleren en ze te organiseren per wijk;
- Kring met beperkte looptijd te organiseren speciaal voor nieuw ingekomen
leden om elkaar beter te leren kennen rond de Bijbel;
- Kringen met beperkte looptijd te organiseren rondom een speciaal thema,
bijvoorbeeld opvoeding;
4. zorgt ervoor dat het Jeugdbeleidsplan zoals geformuleerd vanuit de centrale
Hervormde Gemeente wordt afgestemd op en uitgevoerd in de wijk van de
Vredeskerk.
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6. Pastoraat
Met het pastoraat in de gemeente wil de kerkenraad gestalte geven aan de Bijbelse
opdracht aan de gemeente om voor elkaar te zorgen. Deze zorg is breed en omvat
geestelijke, diaconale en sociale begeleiding. Deze begeleiding strekt zich uit van
zorg rond geboorte tot en met zorg rond het sterven. Niet alleen de kerkenraad is
hierbij betrokken maar ook vele andere gemeenteleden, zoals de medewerksters van
de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD), bezoekbroeders, en de leiding van de
jeugdverenigingen.
6.1 Regulier pastoraat
Regulier huisbezoek door ouderlingen
De wijk is ingedeeld in secties, met een zodanige grootte dat de betreffende leden
regelmatig bezocht kunnen worden. Waar de sectieouderling welkom is, vindt
regulier huisbezoek plaats. Het doel van het reguliere huisbezoek is zoeken naar
vruchten op de prediking in de gemeente en de leden aan te sporen tot geloof en
bekering. Tijdens huisbezoeken dient er een luisterend oor en zo mogelijk een
helpende hand geboden te worden aan hen die dat behoeven.
Het reguliere huisbezoek wordt normaliter uitgevoerd door een ouderling en een
bezoekbroeder. Bezoekbroeders worden door de kerkenraad aangesteld en leggen de
gelofte van geheimhouding af. Alle gemeenteleden worden tenminste eenmaal per
twee jaar bezocht, indien nodig vaker (m.n. meelevende gemeenteleden, i.h.b.
alleenstaanden, zieken, ouderen).
Evangelisatiebezoek
Adressen van gemeenteleden die geen regulier huisbezoek willen ontvangen, worden
door de sectieouderling doorgegeven aan de evangelisatiemedewerkers. Zij worden
door de kerkenraad daartoe aangesteld. Zij gaan met enige regelmaat langs bij de
evangelisatieadressen en proberen belangstelling te wekken voor geloofszaken.
Regulier ouderenbezoek
- Oudere gemeenteleden jaar worden kort na de verjaardag bezocht door de HVD
(klein geschenk). In 2017 gold dit vanaf 70 jaar, in 2018 geldt dit vanaf 71 jaar, in
2019 vanaf 72 jaar, in 2020 vanaf 73 jaar, in 2021 vanaf 74 jaar en in 2022 vanaf
75 jaar.
-Gemeenteleden vanaf 80 jaar worden bezocht door de kerkelijk werker, minimaal
eenmaal per jaar, doorgaans enige tijd voor de verjaardag.
Hervormde Vrouwendienst (HVD)
Binnen de gemeente functioneert er de Hervormde Vrouwendienst (HVD) onder
verantwoordelijkheid van de diakenen. De dames van de HVD hebben een
belangrijke taak in het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden en het
onderhouden van de contacten met ouderen en zieken in de gemeente.
Sectieteams
Per sectie wordt er een sectieteam gevormd bestaande uit:
• de sectie-ouderling en de bezoekbroeder van de sectie
• de evangelisatiemedewerkers van de sectie
• de sectiediaken
• de bij de sectie behorende dames van de HVD
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De teams komen liefst éénmaal per jaar bij elkaar om elkaar te informeren en de
bezoeken op elkaar af te stemmen; verder is er plaats voor toerusting, onderlinge
bemoediging en voorbede voor gemeenteleden.
Pastoraat in De Engelenburgh
Het pastoraat in De Engelenburgh wordt verzorgd door een parttime huispredikant
en twee ouderlingen van wijkgemeente Rondom de Vredeskerk. De huispredikant
wordt benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, op
voordracht van de kerkenraad van wijkgemeente Rondom de Vredeskerk. De
huispredikant en de ouderlingen vormen samen een pastoraal team dat regelmatig
overlegt. De predikant brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden aan de
kerkenraad.
De pastorale zorg van de bewoners omvat:
 Alle bewoners worden door de ouderlingen 2 keer per jaar bezocht.
 De ouderlingen gaan alleen op huisbezoek, zowel in De Engelenburgh als in
de Freule Lauta van Aysmaflat.
 De HVD besteedt bijzondere aandacht aan deze ouderen.
 De predikant van De Engelenburgh
- bezoekt de bewoners ter gelegenheid van hun verjaardag
- bezoekt nieuw ingekomen bewoners
- bezoekt bewoners op verzoek
- bezoekt degenen die in het ziekenhuis liggen
- verzorgt de Bijbelkring
- leidt de begrafenis van overleden bewoners
- Een eventuele nabegrafenis met schriftlezing en gebed wordt verzorgd door
één van de ouderlingen.
NB: bovenstaande betreft de situatie, zoals deze ten tijde van het opstellen van dit
beleidsplan is. Er wordt rekening gehouden met mogelijke beleidswijzigingen vanuit
zorggroep Charim, met betrekking tot de pastorale verzorging in De Engelenburgh,
die ook consequenties hebben voor het beleid vanuit de Hervormde Gemeente.
Aangezien daar op dit moment nog onvoldoende van bekend is, kan daar in dit
beleidsplan nog niet op worden vooruit gelopen.
6.2 Pastoraat bij bijzondere gelegenheden
Geboorte en doop
- Na kennisgeving van een geboorte wordt een bezoek gebracht door de
predikant(svrouw). Ook wordt een bezoek gebracht door de HVD.
- Voorafgaand aan de doop heeft de predikant een gesprek over de betekenis van de
heilige doop met de doopouders, in de regel tijdens de doopzitting/het doopgesprek.
- De sectieouderling bezoekt in de week voor de doopbediening of enkele weken
daarna de doopouders.
Belijdenis van het geloof
- De predikant heeft in de loop van het catecheseseizoen een persoonlijk gesprek
met de belijdeniscatechisanten met het oog op de openlijke belijdenis van het geloof.
-In de periode voorafgaand aan de belijdenis gaat de sectieouderling op bezoek.
Huwelijk
- Met aanstaande bruidsparen heeft de predikant een of meerdere
huwelijksgesprekken.
- Er kan ook huwelijkscatechese worden gegeven door bijvoorbeeld de predikant of
kerkelijk werker.

Beleidsplan 2018 – 2022

Vredeskerk

16

- De huwelijksdienst wordt geleid door de predikant, waarbij de kerkenraad verder
vertegenwoordigd wordt door tenminste twee andere ambtsdragers.
- Ongehuwd samenwonen wijst de kerkenraad af als een onbijbelse vorm van
samenleven. Een verzoek om inzegening van het huwelijk door mensen die willens
en wetens blijven samenwonen, wordt geweigerd. Anders is het als samenwonenden
via pastorale zorg tot het inzicht komen verkeerd gehandeld te hebben, berouw
hebben en het ongehuwd samenwonen beëindigen. Een milde en pastorale
benadering is te allen tijde gewenst. Voordat een huwelijk kan worden ingezegend
geldt als grondregel dat er inzicht en berouw moet zijn van het feit dat er onjuist
gehandeld is.
Huwelijksjubilea
- Wanneer echtparen 25, 40 of 45 jaar getrouwd zijn, neemt de sectieouderling
ruimschoots van tevoren contact op om (indien mogelijk) een afspraak te maken
voor een bezoek. Ook informeert hij of vermelding in voorbede/kerkbode is gewenst.
Indien vermelding in de kerkbode op prijs wordt gesteld, levert de sectieouderling
hiervoor een kerkbodebericht aan.
- Echtparen die 50 jaar of langer (55, 60, 65, 70 jaar) zijn getrouwd worden (indien
mogelijk) bezocht door de predikant (of kerkelijk werker). Vermelding in
voorbede/kerkbode heeft plaats in overleg met het jubilerende echtpaar.
- Jubilerende echtparen worden ook bezocht door de HVD.
6.3 Pastoraat bij ziekte en zorgen
Crisispastoraat
Crisispastoraat heeft betrekking op situaties waarin pastorale bijstand door de
predikant is gewenst, bijvoorbeeld n.a.v. ziekte, ongeval, overlijden,
huwelijksproblemen, geestelijke nood, psychische nood, verslaving, diverse
problemen/zorgen/vragen, etc. Gemeenteleden kunnen zelf contact opnemen met de
predikant wanneer zij dat nodig/wenselijk vinden. Afhankelijk van de situatie kan de
predikant ook de kerkelijk werker, de sectieouderling, diaken, HVD of anderen hierbij
inschakelen. Zo nodig wordt verwezen naar professionele hulp.
Pastoraat bij ziekte
- Gemeenteleden die worden opgenomen in het ziekenhuis, worden normaliter
wekelijks bezocht door de predikant of kerkelijk werker. Ook na thuiskomst worden
zij bezocht door de predikant of kerkelijk werker, eventueel door de sectieouderling.
Tevens brengt de HVD een bezoek.
- Gemeenteleden die ernstig en/of langdurig ziek zijn, worden regulier bezocht door
de predikant en de kerkelijk werker, i.s.m. sectieouderling.
- Tijdens de kerkdiensten wordt voorbede gedaan voor gemeenteleden die in het
ziekenhuis worden opgenomen en voor hen die ernstig en/of langdurig ziek zijn. Ook
worden hun namen met regelmaat vermeld in het kerkblad met de vraag hen te
gedenken in het gebed.
Verpleeghuizen
Gemeenteleden die in een verpleeghuis verblijven, worden primair bezocht door de
kerkelijk werker in overleg met de predikant. Deze gemeenteleden worden ook
regulier bezocht door de sectieouderling.
Pastoraat bij overlijden
- Rondom het overlijden verleent de predikant pastorale bijstand. Na het overlijden
bezoekt hij de familie in verband met het regelen van de rouwdienst; ook stelt hij de
scriba, sectieouderling en HVD in kennis van het overlijden.
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- De begrafenis wordt geleid door de predikant. In voorkomende gevallen wordt de
begrafenis (inclusief de bijbehorende pastorale zorg) geleid door de kerkelijk werker.
-Op grond van de Bijbelse visie op lijkbezorging werkt de kerkenraad niet mee aan
een crematieplechtigheid.
- De sectieouderling is aanwezig tijdens de condoleantie en de begrafenis. Indien de
sectieouderling niet aanwezig kan zijn, draagt hij zorg voor een ambtsbroeder die
hem vervangt.
- Indien gewenst sluit de aanwezige ouderling de begrafenis af met Schriftlezing en
gebed.
- Na de begrafenis wordt de achterblijvende familie (indien van toepassing) enige
malen bezocht door de predikant of kerkelijk werker en enige tijd na het overlijden
gaan de sectieouderling en de sectiediaken op bezoek. Ook kan de HVD een bezoek
brengen.
- Indien de familie ‘rouw in de kerk’ wenst te brengen, zal daartoe de gelegenheid
worden geboden.
6.4 Overig pastoraat
Jeugdouderling
Voor de pastorale zorg van de jeugd wordt er een jeugdouderling aangewezen. De
taak van deze ouderling is de herderlijke zorg van de jeugd voor zover dat niet door
middel van het gewone huisbezoek mogelijk is. Dit gebeurt via de contacten met
kringen en verenigingen en tevens het gesprek met de enkeling. In geval van zorgen
of problemen stelt de jeugdouderling de sectieouderling en/of predikant op de
hoogte. Tevens draagt hij zorg voor het vinden van bekwame leiding, bij voorkeur
onder hen die actief meeleven met onze wijkgemeente, voor de verschillende clubs
en verenigingen en doet dit in overleg met de kerkenraad.
Vertrouwenspersonen
De kerkenraad benoemt twee vertrouwenspersonen bij wie men terecht kan voor
problemen van vertrouwelijke aard. De twee vertrouwenspersonen zijn bij voorkeur
van verschillend geslacht. Deze vertrouwenspersonen leggen in de kerkenraad de
gelofte van geheimhouding af. Zij betrekken de kerkenraad bij het probleem indien
zij menen dat dat nodig en nuttig is.
Maatjesproject
Het Maatjesproject is ervoor bedoeld dat jonge leden in de puberjaren niet losraken
van de gemeente doordat ze geen aansluiting vinden via een netwerk van vrienden
en kennissen binnen de gemeente. Jeugdleden van de gemeente worden hierbij
gekoppeld aan oudere gemeenteleden die met hen een zekere band opbouwen. Dat
kan bijvoorbeeld door bij daartoe geschikte gelegenheden zoals verjaardagen,
examens, enzovoorts belangstelling te tonen. Deze activiteit wordt alleen in gang
gezet na goedkeuring van de ouders.
Nieuw ingekomen gemeenteleden
-Nieuw ingekomen gemeenteleden worden bezocht door de sectieouderling en de
HVD. De HVD zorgt voor een bloemetje, verder een kerkblad, wijkgids en Sjofar.
-Bij overkomst vanuit een ander kerkverband gaat de sectieouderling samen met de
predikant op bezoek. Daarbij wordt de derde belijdenisvraag gesteld.
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6.5 Beleidsvoornemens
1. Nieuw benoemde ambtsdragers, bezoekbroeders en evangelisatiemedewerkers de
gelegenheid bieden zich voor te bereiden op hun taak, bijvoorbeeld door hen een
cursus te laten volgen.
2. Voortdurende bezinning hoe de jongeren vastgehouden kunnen worden. Van deze
bezinning maakt een voortdurende evaluatie van het recent gestarte Maatjesproject
een belangrijk deel uit.
3. De kerkenraad bezint op het pastoraat aan homoseksuele leden. Zij dienen zich
enerzijds binnen de gemeente welkom en thuis te voelen. Anderzijds willen we de
Bijbelse grondlijn aanhouden dat de homoseksuele praxis zondig is.
4. Evalueert regelmatig het pastoraat in De Engelenburgh.
5. Bezint zich erop of het in sommige gevallen (met name bij weduwen) niet goed
zou zijn om naast de bezoekende ouderling een bezoekzuster mee te laten gaan.
6. Bezint zich op de vraag hoe om te gaan met een mogelijk verzoek van leden die
na echtscheiding willen hertrouwen.
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7. Diaconaat
7.1 Doel
Het diaconaat van de christelijke gemeente is ingesteld in de eerste gemeente te
Jeruzalem, zoals vermeld in Handelingen 6. Echter ook uit de wetten in het Oude
Testament blijkt al duidelijk de zorg van God voor de noodlijdenden en kwetsbaren in
Zijn volk. De coördinatie van deze zorg is het voornaamste doel van de diaconie.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de zorg zelf een opdracht is voor iedere christen.
Ieder gemeentelid is dan ook geroepen een bijdrage te leveren aan het diaconale
werk, hetzij financieel, dan wel metterdaad.
7.2 Taken
Kort samengevat zijn de taken van de diakenen:
- De dienst aan de Avondmaalstafel.
Diakenen assisteren waar nodig om de Avondmaalsviering in goede orde te doen
verlopen.
- Inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.
Het inzamelen van gaven gebeurt voornamelijk door middel van collectes tijdens de
eredienst. Het te volgen collecte rooster wordt door de Algemene Kerkenraad
vastgesteld. De besteding van de diaconale gaven gebeurt door de verschillende
diaconale commissies binnen de Hervormde Gemeente van Veenendaal.
- Toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
Diaconaal werk is een roeping van de gehele gemeente. De diaconie heeft tot taak
de gemeente op deze roeping te wijzen en haar te ondersteunen bij het uitvoeren
daarvan. Dit kan onder meer door het toelichten van doelen van te houden
collectes en de gemeente oproepen hieraan bij te dragen, het verzorgen van
voorlichtingsavonden of cursussen betreffende diaconale activiteiten of doelen en
het jaarlijks verzorgen van een diaconaal jeugdproject, in samenspraak met de
jeugdouderling.
De besteding van de diaconale gaven gebeurt door de verschillende diaconale
commissies binnen de Hervormde Gemeente van Veenendaal:
 Commissie Financiële Hulp in de Eigen Gemeente
 Commissie Ouderenwerk
 Commissie Zieken en Zorg
 Commissie Diaconaat Landelijk & Wereldwijd (DLW)
Tot de verantwoordelijkheden van de diaconie behoren verder het jeugddiaconaat en
de activiteiten van de Hervormde Vrouwen Dienst.
7.3 Beleidsvoornemens
Zie het diaconale Beleidsplan.
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8. Kerkbeheer
8.1 Inleiding
Ten aanzien van de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente en de kerk is als uitgangspunt gekozen dat bestuur en beheer in één hand
behoren te liggen. Geld is een geestelijke zaak. De zorg daarvoor berust dan ook bij
de ambtelijke vergadering aan wie de leiding inde kerk is toevertrouwd. Plaatselijk
berust deze zorg dus bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt echter het beheer
van de kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente, voor zover niet van
diaconale aard, toe aan het college van kerkrentmeesters. (ord. 11-1-2)In een
gemeente met wijkgemeenten heeft de gemeente als geheel een college van
kerkrentmeesters en hebben de wijkgemeenten elk een wijkraad van
kerkrentmeesters.
De wijkraad verricht taken op wijkniveau die aan de wijkraad worden toevertrouwd.
Deze taken zijn inde plaatselijke beheersregeling vastgelegd.
Er is één college, want alleen de gemeente als geheel heeft rechtspersoonlijkheid.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit daartoe in het bijzonder aangewezen
ouderlingen. Dit college kan desgewenst worden aangevuld met andere leden uit de
gemeente.
8.2 Commissies
Het college van kerkrentmeesters wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan
door een aantal commissies. Deze commissies zijn:
• Commissie geldwerving
• Technische commissie
• Commissie communicatie
8.3 Beheer
Het beheer richt zich op:
• Voorzien in stoffelijke behoeften van de gemeente;
• Medewerken aan voorbereiding van een beleidsplan voor de (wijk)gemeente;
• Voorbereiden en opstellen van begroting en rekening;
• Werven van geldmiddelen;
• Gebruik van kerken en andere gebouwen;
• Het beheer van goederen van de gemeente;
• Het bijhouden van ledenregisters;
• Het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van
ambtsdragers;
• Het zorgen voor de financiële regelingen van het kerkblad;
• Het uitvoeren van het personeelsbeleid.
8.4 Beleidsvoornemens
De kerkenraad streeft naar
1. concentratie van alle activiteiten in en rond de Vredeskerk,
2. een jeugdhonk in de geplande nieuwbouw,
3. inzet van gemeenteleden bij het realiseren van de nieuw- en verbouw,
4. het inzamelen van geld voor extra dingen bij de nieuw- en verbouw, bijv. door het
organiseren van acties,
5. verbeteren van de website.
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9. Evangelisatie en Zending
Sommige activiteiten gericht op zending en evangelisatie worden binnen de centrale
gemeente vormgegeven, bijvoorbeeld via de Centrale Zendingscommissie en in
projecten rond Markt 10. Hier noemen we de zaken die direct met de onze
wijkgemeente te maken hebben
9.1 Evangelisatie
Doel van de evangelisatie is verbreiding van het Evangelie onder rand- en
buitenkerkelijken. De gemeente moet zich bewust zijn dat evangelisatie een taak
voor iedereen is. Daarnaast is er binnen de kerkenraad een ouderling aangewezen
als evangelisatieouderling en benoemt de kerkenraad evangelisatiemedewerkers.
Lopende activiteiten zijn:
1. Evangelisatiemedewerkers benaderen leden die geen regulier huisbezoek willen.
2. Kinderclub vanuit De Poster.
3. Vakantie Bijbelweek in de zomervakantie.
4. Opvangen, gedurende 7 weken per jaar, van kinderen uit Wit-Rusland uit het
gebied rond Tsjernobyl.
5. Project De Poster in de JES wijk. Samen met de CKG Pniëlkerk worden er
samenkomsten en kerkdiensten gehouden met een laagdrempelig karakter. Dit
project is een Pioniersplek van de PKN. Er is een speciale evangelist aangesteld,
ds. P.L.D. Visser.
9.2 Zending
De kerkenraad is vertegenwoordigd in de Centrale Zendingscommissie.
Momenteel zijn er helaas geen zendingswerkers vanuit onze gemeente uitgezonden.
9.3 Beleidsvoornemens
De kerkenraad heeft als voornemens:
1. Stimulering van uitzending van aan onze gemeente verbonden zendingswerkers
en het onderhouden van contacten met hen.
2. Activeren en stimuleren van het zendingsbewustzijn in het algemeen in de
gemeente.
3. Stimuleren van het (kinder)evangelisatiewerk binnen onze wijk, bijvoorbeeld door
het aanbieden van cursussen over Bijbel en geloof, folderacties en het meeleven met
het werk vanuit De Poster.

Beleidsplan 2018 – 2022

Vredeskerk

22

10. Overzicht beleidsvoornemens
10.2 Eredienst
De kerkenraad
1. evalueert regelmatig of Gods Woord in de volle breedte aan de orde in de
prediking komt en of deze evenwichtig is. Denk hierbij aan thema’s als
- Godsbeeld en mensbeeld,
- visie op de gemeente,
- Wet en Evangelie,
- zonde en genade,
- wedergeboorte, rechtvaardiging en heiliging, geloof en bekering,
- sluit de prediking aan bij de verschillende doelgroepen in de gemeente? Denk aan
ouderen, jongeren, rand- of buitenkerkelijken.
2. actualiseert regelmatig de voorkeurslijst van uit te nodigen gastpredikanten.
3. stimuleert de gemeente tot het bezoeken van beide zondagse erediensten.
4. stimuleert dat de Heidelbergse Catechismus behandeld wordt.
5. bezint zich erop of en hoe regelmatige preekbespreking na de kerkdienst goed kan
functioneren.
6. nadenken over de wijze waarop kanselruil met de Christelijk Gereformeerde Kerk
(Pniëlkerk) kan worden ingevuld.
10.3 Sacramenten
De kerkenraad bezint zich op
1. de pastorale omgang met mensen die een afwijkende visie op de doop hebben,
2. het vieren van het avondmaal aan huis, bijvoorbeeld bij langdurig zieken.
10.4 Ambten
De kerkenraad
1. voert, via een vertegenwoordiging, regelmatig een gesprek met de predikant over
zijn eventuele wensen, zorgen en behoeften,
2. streeft ernaar de predikant voldoende ruimte en tijd te geven voor studie,
3. bezint zich regelmatig op zijn eigen functioneren, bijvoorbeeld door tijdens
kerkenraadsvergaderingen steeds één van de beleidsvoornemens aan de orde te
stellen.
10.5 Catechese
De kerkenraad
1. evalueert regelmatig hoe de catechese functioneert,
2. denkt, indien de groepen te groot worden, na over de inzet van anderen dan de
predikant en de kerkelijk werker,
3. denkt erover na hoe (bijbel)kringen nog meer ingezet kunnen worden tot
opbouw van de gemeente. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door:
- Huisbijbelkringen te stimuleren en ze te organiseren per wijk;
- Kring met beperkte looptijd te organiseren speciaal voor nieuw ingekomen
leden om elkaar beter te leren kennen rond de Bijbel;
- Kringen met beperkte looptijd te organiseren rondom een speciaal thema,
bijvoorbeeld opvoeding;
4. zorgt ervoor dat het Jeugdbeleidsplan zoals geformuleerd vanuit de centrale
Hervormde Gemeente wordt afgestemd op en uitgevoerd in de wijk van de
Vredeskerk.
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10.6 Pastoraat
1. Nieuw benoemde ambtsdragers, bezoekbroeders en evangelisatiemedewerkers de
gelegenheid bieden zich voor te bereiden op hun taak, bijvoorbeeld door hen een
cursus te laten volgen.
2. Voortdurende bezinning hoe de jongeren vastgehouden kunnen worden. Van deze
bezinning maakt een voortdurende evaluatie van het recent gestarte Maatjesproject
een belangrijk deel uit.
3. Bezinning op het pastoraat aan homosexuele leden. Zij dienen zich enerzijds
binnen de gemeente welkom en thuis te voelen. Anderzijds willen we de bijbelse
grondlijn aanhouden dat de homosexuele praxis zondig is.
4.Regelmatige evaluatie van het pastoraat in de Engelenburgh.
10.7 Diaconaat
Zie diaconaal Beleidsplan.
10.8 Kerkbeheer
De kerkenraad streeft naar
1. concentratie van alle activiteiten in en rond de Vredeskerk,
2. een jeugdhonk in de geplande nieuwbouw,
3. inzet van gemeenteleden bij het realiseren van de nieuw- en verbouw,
4. het inzamelen van geld voor extra dingen bij de nieuw- en verbouw, bijv. door het
organiseren van acties,
5. Verbeteren van de website.
10.9 Zending en Evangelisatie
De kerkenraad heeft als voornemens:
1. Stimulering van uitzending van aan onze gemeente verbonden zendingswerkers
en het onderhouden van contacten met hen.
2. Activeren en stimuleren van het zendingsbewustzijn in het algemeen in de
gemeente.
3. Stimuleren van het (kinder)evangelisatiewerk binnen onze wijk, bijvoorbeeld door
het aanbieden van cursussen over Bijbel en geloof, folderacties en het meeleven met
het werk vanuit De Poster.
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