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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Nieuwer ter Aa. De gemeente is immers geen 
vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en haar eigen koers bepaalt. Nee, het beleidsplan 
heeft niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. De bestaansreden en 
het bestaansrecht van onze gemeente ligt in God, Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. 
 
Vanuit dit perspectief kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor de aansturing en de leiding van de 
gemeente, ten dienste van de gemeente. Het gaat dan om het verwoorden van de visie op de gemeente, 
standpunten over concrete onderwerpen, en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in een 
beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de kerkenraad. 
 
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeente zijn en de prediking van Gods 
Woord is het hart van de eredienst. Ook in dit beleidsplan staat dit centraal. Daarna komen achtereenvolgens 
aan de orde: de ambten, het pastoraat, het apostolaat, het diaconaat, vorming en toerusting en tenslotte het uit 
dit alles voortvloeiende beheer en financiën. 
 
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende overwegingen als leidraad gediend: 

• het beleidsplan beoogt ook het sinds jaar en dag onder ons geldende beleid te verwoorden;  

• het beleidsplan gaat over nieuwe ontwikkelingen en zich aandienende veranderingen; 

•  beleidsvoornemens naar de toekomst worden apart vermeld; 

• het beleidsplan is gericht op de hoofdlijnen en hoofdzaken. Toch blijft het niet bij algemeenheden; de nodige 
vraagstukken waarover in het verleden aparte besluitvorming heeft plaatsgevonden, zijn in dit beleidsplan 
opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid. 

• veel aandachtspunten in het beleidsplan zijn kerkordelijk geregeld en hoeven strikt genomen niet in het 
beleidsplan te worden behandeld (voor de duidelijkheid: deze zaken zijn op veel plaatsen toch in het 
beleidsplan meegenomen). 

 
Naast het beleidsplan kennen we ook nog ‘plaatselijk reglement’, waarvan exemplaren zijn gearchiveerd bij de 
scriba. Het beleidsplan verwijst hiernaar. 
 
Aan het begin van deze inleiding is reeds vermeld wat we van dit van beleidsplan mogen verwachten. Ook voor 
dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden des 
zelfs bouwlieden daaraan’. In afhankelijkheid van Gods onmisbare Zegen moge dit beleidsplan dienstbaar zijn 
tot de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente. 
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2 De plaats van de kerkelijke gemeente 
 

2.1 Ligging 
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm voor ons belijden 
is, belijden wij dat de gemeente: 

• het lichaam van Christus is door de Vader en krachtens de werking van de Geest; 

• vergaderd wordt door Woord en Geest;  

• is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien er tweeërlei kinderen des 
verbonds zijn: zij die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden, en zij die in 
ongehoorzaamheid dit heil bleven verwerpen; 

• geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te verkondigen van Hem, die 
roept uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. 

 
De Hervormde gemeente te Nieuwer Ter Aa binnen de Protestantse Kerk in Nederland rekent zich tot de 
modaliteit van de Gereformeerde Bond en weet zich verbonden met en gekend in het Convenant van 
Alblasserdam. 
 

2.2 Plaatselijke situatie 
Onze gemeente omvat 91 pastorale eenheden, waarvan 88 in huwelijk en 30 alleenstaand. In Tabel 1 is de 
situatie van de gemeente weergegeven van 1 januari 2011. Het aantal actieve leden bedroeg op dat moment 
218 personen. 
 
Tabel 1. Leeftijdsopbouw van de Hervormde gemeente van Nieuwer ter Aa op 1 januari 2018 

Leeftijd Totaal Belijdende leden Doopleden Overige leden 

0-19 69  0 65 4 

20-39 71 31 35 5 

40-64 90 72 11 7 

65-eo 65 44 13 8 

     

 

2.3 Plaatselijke kerken 
Naast de Hervormde gemeente is er in Nieuwer ter Aa een Gereformeerde Gemeente. Er zijn contacten met 
deze gemeente. Die blijken onder andere uit de gezamenlijke zondagsschool en de mogelijkheid om op 31 
oktober (Hervormingsdag).  
We proberen deze contacten uit te bouwen door wederzijds kinderen en jongelui uit te nodigen om de 
jeugdclubs die niet in leeftijdsgroep overeenkomen bij te wonen. Daarnaast staat de Bijbelkring open voor 
deelname van de leden van beide gemeenten. Ook met het oog op de ouderen- en alleenstaandenmiddagen 
is contact gezocht om eventueel tot samenwerking te komen. 
 

2.4 Kerkblad 
Al het gemeentenieuws, zoals preekbeurten, mededelingen betreffende Heilige Doop en Heilig Avondmaal, 
verenigingswerk , overlijdensberichten, jubilea e.d. vindt u om de veertien dagen (soms drie weken) in het 
regionaal kerkblad ‘Ons Kerkblad’.  
 

2.5 School met de Bijbel 
Indien noodzakelijk geacht kan op verzoek van de kerkenraad, directie of lokale identiteitscommissie een 
overleg plaatsvinden over zaken betreffende geloofsopvoeding en identiteit van de School met de Bijbel. 
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3 De eredienst 
 

3.1 Prediking 
Wij belijden de prediking als het hart van de eredienst. De prediking is het door de HEERE Zelf geschonken 
middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is "de bediening der verzoening" waarin en waardoor de 
HEERE zondaren roept en brengt tot geloof. 
 
De prediking: 

• vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is, geïnspireerd door de 
Heilige Geest; 

• dient in overeenstemming te zijn met het belijden der kerk, zoals dat verwoord is in de gereformeerde 
belijdenisgeschriften van onze kerk te weten: de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van 
Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van Heidelberg, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels; 

• dient het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest  te ontvouwen; 

• worden twee wegen genoemd: de weg ter zaligheid wordt gepredikt en aangeprezen, van de weg ten 
verderve wordt in alle ernst gemaand zich te bekeren, wetend van de eeuwigheid die komt; 

• is de bediening van de sleutelen van het hemelrijk; 

• wordt gekenmerkt door de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid.  
 
Vanuit een grondige exegese van de preek vindt een pastorale en praktische toespitsing plaats naar het hart 
en leven der gemeenteleden, om de mensen te bewegen tot het geloof, alsmede het gewerkte geloof te 
versterken. Het geheel der gemeente, zowel qua leeftijd en levensomstandigheden als qua mogelijke instelling, 
wordt bij de toepassing in het oog gehouden. 
Als de ‘eigen predikant’ voorgaat, wordt er in de avonddiensten veelal gepreekt n.a.v. één van de Drie 
Formulieren van Enigheid. 
 

3.2 Liturgie 
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van de Heilige 
Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij past een 
eerbiedige houding, die tot uiting komt in liturgie (= orde van dienst) en decorum (= het uiterlijk welvoeglijke). 
 
Overzicht 
De orde van dienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen: 
Stil gebed 
Votum en groet 
Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis 
Gebed voor de prediking (voorbeden in de morgendienst) 
Schriftlezing 
Dienst der offeranden 
Prediking 
Dankgebed  
Gemeentezang 
Zegen 
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed. 
 
Praktische uitwerking 
In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging de wet des HEEREN voorgelezen. In de avonddiensten 
wordt het christelijk geloof beleden, meestal met de Apostolische Geloofsbelijdenis, soms uit een der andere 
belijdenisgeschriften. 
De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Statenvertaling. Met name voor de verkondiging van het 
Woord wordt zij door ons gewaardeerd vanwege haar zeer zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen. 
Tijdens de diensten wordt op hele noten gezongen, waarbij men gebruikt maakt van de psalmen in de 
berijming van 1773 en de zgn. enige gezangen. In beide diensten worden de zgn. schoolpsalmen gezongen.  
Met inachtneming van de eigen taken van organist en koster worden alle onderdelen van de eredienst die niet 
door de gehele gemeente verricht worden, door ambtsdragers verricht. 
De kerkdiensten worden uitgezonden op kerkomroep.nl. Er zijn ook luisterkastjes beschikbaar via de diaconie  
voor diegene die geen internet hebben en niet naar de kerk kunnen komen door ouderdom of (tijdelijke) ziekte. 
De uitzendingen worden digitaal opgeslagen. 
Zie ook paragraaf 7.3 van dit beleidsplan.  
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Radio-opnamen van kerkdiensten zijn alleen mogelijk mits niet van invloed op de dienst. Dus geen verstoring 
of voorwaarden tot aanpassing. Over verzoeken hiervoor zal per geval worden beslist. Tijdens diensten is het 
gebruik van apparatuur ten behoeve van beeldmateriaal alleen toegestaan wanneer er vanwege de te 
verwachtte drukte uitgeweken zal worden naar ‘Het Anker’, dit onder regie van de kerkenraad. 
 

3.3 Sacramenten 
De Heilige Doop 
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na Pinksteren ook de 
heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop bediend, gelijk voorheen de besnijdenis, aan de jonge kinderen van de 
gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande 
belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed 
en de Geest van Jezus Christus. 
 
De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Er wordt 
gebruik gemaakt van het hertaalde versie van liturgische doopformulier (oorspronkelijk vastgesteld in de 
synode van 1618/1619). De doopbediening vindt plaats voor de preek. 
 
Pastorale zorg omtrent de Heilige Doop 
Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopzitting plaats, waar de ouders onderwezen worden in de leer van 
de Heilige Doop, aan de hand van het doopformulier en om met hen te spreken over het persoonlijk leven met 
de HEERE in verband met de aanstaande doopbediening. 
 
Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van de 
doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. Uitstel van de doop wordt besproken met de 
oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Uiteindelijk zal de wens om in onze 
gemeente het kind ten doop te houden niet geweigerd worden. Telkens zal benadrukt worden dat de 
kerkenraad de doopbediening van een bepaald kind niet verbiedt, maar ziet het als Gods bevel dat in de weg 
van een christelijke levenswandel en opvoeding een regelmatige kerkgang behoort van de ouders. 
 
Overdoop 
Ingeval van overdoop is er zonder voorafgaande schuldbelijdenis geen toegang tot het Heilig Avondmaal en tot 
lerende functies in de gemeente, omdat in de Bijbel wel sprake is van een eerste doop, maar niet van een 
herhaalde doop. 
 
Het Heilig Avondmaal 
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de christelijke kerk. 
Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin, 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, tenzij op 
hen maatregelen van tucht van toepassing zijn. 
 
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit geschiedt vier 
maal per jaar. Gebruik wordt gemaakt van het hertaalde versie van het klassieke avondmaalsformulier, 
vanwege de rijke verwoording van de Bijbelse leer omtrent dit sacrament. De avonddienst op de zondag van 
de bediening is een dienst van dankzegging en nabetrachting op het sacrament. 
 
Voorbereiding 
De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt, in de morgendienst, voorbereiding 
gehouden op het sacrament. In de voorbereidingsweek wordt een bezinningsavond belegd. Een gedeelte uit 
de Bijbel en het avondmaalsformulier worden behandeld en enkele psalmen en liederen gezongen. 
 
Tevens is er in de voorbereidingsweek Censura Morum. De bedoeling van Censura Morum is om toe te zien 
en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Daartoe kunnen eventuele 
verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg en/of 
vermaning. De predikant en -zo mogelijk- de hele kerkenraad zijn aanwezig bij het Censura Morum  
 

3.4 Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig) 
Openbare belijdenis van het geloof 
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De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de 
gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken van: 
de overgave met heel het hart aan de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest. 
de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te dienen. 
de belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het gebed, zowel in het midden van de gemeente als persoonlijk. 
Zij die reeds gedoopt zijn willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend en 
verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het geloof. 
 
Tevens houdt de openbare belijdenis in: 

• een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis van de kerk; 

• een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal; 

• een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. 
 
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende tenminste 1 seizoen onderwezen in 
Gods Woord en de leer van de kerk op de belijdeniscatechisatie. Zij die reeds lange tijd geen catechese 
meer gevolgd hebben wordt aangeraden om 2 seizoenen deze catechese te volgen. Dit betekent, dat van 
hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente 
wordt verwacht. Door pastorale zorg wordt gestreefd hen te overtuigen dat dit ook twee kerkgangen per 
zondag omvat. 
 
Huwelijksdiensten  
Op grond van de Gods Woord mogen we weten dat het huwelijk geen contract, maar een verbond is en 
daarmee wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Christus laat Zelf 
een heldere lijn zien in de Schrift door Zichzelf de Bruidegom te noemen en de Kerk uit Israël en uit de 
volken de bruid.  
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en 
daarom ook heilig gehouden moet worden. Alleen een huwelijk van één man en één vrouw kan voor Gods 
aangezicht worden ingezegend, als dit huwelijk naar de burgerlijke wet tot stand is gekomen.  
Alternatieve samenlevingsvormen zijn censurabel omdat zij niet op de Bijbel gefundeerd zijn, daarom 
kunnen zij ook niet bevestigd of (in)gezegend worden.  
Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waar in 
ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling van de dag wordt ter sprake gebracht 
en dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en inzegening.  
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente. De 
hertaalde versie van het klassieke huwelijksformulier wordt hierbij gebruikt, vanwege de Schriftuurlijke 
samenvatting van het huwelijk. Namens de kerkenraad wordt het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel 
overhandigd in de (Herziene) Statenvertaling.  
 
De kerkenraad  houdt zich aan haar taak tot pastorale zorg, waarvan we een aantal doelgroepen in het 
bijzonder willen benoemen. Pastoraat vraagt hierin grote zorgvuldigheid omdat een mens erg kwetsbaar is in 
zijn relaties. 
-Ten eerste noemen we hen, die ongehuwd blijven. We weten de voorbeelden van Jezus en Paulus. Zij 
konden hun hele leven inrichten in de dienst aan God, maar er kan ook een geweldige eenzaamheid zijn, die 
we als gemeente niet kunnen oplossen, maar wel zoveel mogelijk leefbaar helpen maken. 
-Vervolgens noemen we hen, waar er relatieproblemen zijn ontstaan binnen het huwelijk van man en vrouw 
en/of tussen ouders en kinderen. Er kan specialistische hulp nodig zijn, waarbij wij zullen doorverwijzen met 
de bedoeling dat er zo min mogelijk schade wordt aangericht in het gezin en dat er gezamenlijk uit Gods 
hand wordt geleefd. 
-Als derde speelt er een grote zorgvuldigheid ten aanzien van verzoeken tot huwelijksbevestiging van 
ongehuwd samenwonenden en van hen die na een echtscheiding opnieuw willen trouwen. De kerkenraad 
heeft namelijk, naast het pastorale aspect ook toe te zien op de levenswandel van hen die aanvraag tot 
huwelijksbevestiging en inzegening indienen daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen 
delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en 
ingezegend worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na gebleken inkeer door 
verbreking van de samenleving. 
-Tenslotte noemen we hen, die een homoseksuele gerichtheid hebben Als we over homoseksualiteit 
spreken, willen wij benadrukken dat we boven alles hierin de medemens willen zien. Tegelijk houden we vast 
aan de feit dat de Bijbel geen ruimte biedt voor het uiten van homoseksuele gevoelens in een seksuele 
relatie, omdat God deze vorm van intimiteit heeft voorbehouden aan een huwelijksrelatie tussen een man en 
een vrouw. In het pastoraat hebben we oog voor het offer dat er gevraagd wordt van betrokkenen, de moeite 
die het kost om in onthouding te leven, maar ook de eenzaamheid die hiermee gepaard kan gaan. 
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Hiernaast hebben we nog een bijlage, waarin uitgebreider wordt ingegaan op bovenstaande. En inzake 
praktische punten, verwijzen we naar het plaatselijk regelement. (Trouwprotocol) 
 
Rouwdiensten 
Op verzoek van de familie zal er in het kerkgebouw of desgewenst in ‘Het Anker’ een rouwdienst gehouden 
worden, voorafgaand aan de begrafenis. Tijdens deze diensten in de kerkelijke gebouwen is de kerkenraad 
verantwoordelijk voor de gang van zaken, hoewel de rouwdiensten geen ambtelijke erediensten in de volle zin 
van het woord zijn, worden rouwdiensten wel als zodanig behandeld (prediking centraal, ambten 
vertegenwoordigd, geen andere liederen).  
Inzake praktische punten, verwijzen we naar het plaatselijk regelement. (Rouwprotocol) 

 
Pastorale zorg 
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden op zich. 
Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoléance door de wijkouderling met gebed 
afgesloten. Indien er sprake is van crematie zal geen medewerking worden verleend aan een rouwdienst. 
Bloemen tijdens de rouwdiensten zijn in beide genoemde locaties niet toegestaan. De Bijbelse visie op de dood 
als bezoldiging van de zonde zal niet bedekt worden. 
 
Overig 

• Op Goede Vrijdag, 2de feestdag en Hemelvaartsdag, oud- en nieuwjaarsdag (indien niet op zondag) wordt 
één kerkdienst belegd. Op bid- en dankdag zijn er twee diensten 

• Op Eerste Kerstdag ’s avonds is de kerstviering van de zondagsschool. Valt deze dag op zondag, dan 
verschuift het Kerstfeest van de zondagsschool naar de tweede Kerstdag ‘s-morgens.  

• Op Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag worden ‘s morgens voorafgaand aan de dienst een kwartier 
liederen gezongen, deze diensten vangen dan ook en kwartier eerder aan. 

• De zondag van of na de verjaardag van ons Staatshoofd worden ‘s morgens het eerste en zesde couplet 
van het Wilhelmus gezongen, na de zegen. 
 

4 De kerkenraad (de ambten) 
 

4.1 Principieel 
Naar het Woord van God zijn de ambten ingesteld om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te 
brengen tot wat haar in Hem geschonken is,. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van 
de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. 
Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente. 
 
De kerkenraad bestaande uit de predikant, drie ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeesters en drie 
diakenen is: 

• verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de Sacramenten; 

• geroepen tot herderlijke zorg in al zijn 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. 
Dit alles opdat de gemeente zal mogen opwassen in de kennis van Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe 
neemt de bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de 
vergaderingen van de kerkenraad. 
 
De predikant is geroepen, als herder en leraar, tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de 
gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Hiertoe behoort 
ook het benutten van de geldende regelingen voor studieverlof, waartoe de kerkenraad hem de ruimte en de 
mogelijkheden biedt. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en 
gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar wat nodig is. Bovenal 
roept hij op tot de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus. Hij weerlegt 
met het Woord dwalingen en valse leer met het oog op de rechte wandel van de gemeente. 
Verder rust hij de jongeren toe door middel van catechese (leraar) en ziet toe op een rechte wandel van de 
gemeenteleden en leeft zoveel mogelijk met hen mee in alle bijzondere omstandigheden (herder). 
Elk jaar vindt er een zgn. ‘jaargesprek’ met de predikant en zijn vrouw plaats, door een afvaardiging van de 
kerkenraad, anders dan het moderamen. 
 
De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over leer en leven van 
de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in de gemeente met 
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orde geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe te 
zien op leer en leven van de predikant. 
 
De ouderling kerkrentmeester Als lid van het College van Kerkrentmeesters is het de taak om de materiële en 
financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. 
 
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven. Hij dient te 
onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen, 
opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan.  
 
Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de gemeente, acht de 
kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke 
gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door vrouwen die hun 
gaven daartoe besteden. 
 

4.2 Praktisch 
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen. De wijze 
waarop wordt eens per zes jaar (zesjaarlijkse stemming) bepaald. De al jaren gebruikelijke wijze van verkiezing 
in onze gemeente houdt in, dat de gemeente wordt gevraagd namen in te dienen voor een vacature, waarna 
de kerkenraad (na overweging van de ingediende namen) een dubbeltal opstelt waaruit de gemeente kiest. In 
een vergadering worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd om te stemmen, deze vergadering begint 
klokslag 20.00 uur. De samenstelling van de kerkenraad wordt beschreven in het ‘plaatselijk reglement’.  
 
De Hervormde Gemeente van Nieuwer ter Aa behoort tot de classis Breukelen. Tijdens de ambtelijke 
vergaderingen van de PKN wordt de gemeente vertegenwoordigd door afgevaardigden van de kerkenraad. De 
classis heeft een rooster opgesteld welke ambtsdragers deelnemen aan de vergaderingen; een predikant, 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester, en/of diaken.  
 

4.3 Beleidsvoornemens  
• Open en transparante communicatie richting gemeente 

 

5 Pastoraat 
 

5.1 Inleiding 
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en 
verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar 
om te zien. Pastoraat is essentieel in het gemeente zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het 
ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van 
pastoraat. 
 

5.2 Huisbezoek 
De gemeente is verdeeld in drie wijken, met voor iedere wijk een eigen wijkouderling. Uitgangspunt voor het 
huisbezoek is, dat alle in de wijk geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor 
huisbezoek. Bezoek vindt plaats op afspraak in de periode oktober-maart. In de regel gaat de ouderling met 
een tweede kerkenraadslid op bezoek. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld 
en gestimuleerd. Verslag van algemene bevindingen uit het huisbezoek door wijkouderlingen aan de predikant 
is van belang, met name ook met het oog op de Woordverkondiging. Enerzijds om te horen hoe de uitwerking 
van de prediking is, anderzijds om pastorale noden en vreugden te kunnen betrekken bij de preekvoorbereiding 
en het pastoraat. 
 
Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke 
belangstelling en meeleven in de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is 
daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE. Vanuit algemene omstandigheden moet 
via de kerkgang en het meeleven binnen de gemeente ook het persoonlijk geloofsleven aan de orde komen. 
Het gaat daarbij ook om de uitwerking van de prediking en de sacramenten en om de huisgodsdienst (Bijbel 
lezen). 
 

5.3 Specifieke vormen van pastorale zorg 
Bezoek nieuwe leden 
Leden die zich pas bij de gemeente hebben aangesloten, ontvangen bezoek van een lid van de 
vrouwenvereniging. Als eerste kennismaking ontvangen zij namens de gemeente een welkomstbloemetje met 
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een gemeentegids, een kerkblad en een winterrooster die als leidraad mogen dienen in de gemeente. Na dit 
bezoek volgt de wijkouderling voor een kennismakingsbezoek. Van tijd tot tijd is er na de morgendienst een 
informeel samenzijn -in de jaarplanner ‘koffiedrinken’ genoemd-, met de gelegenheid om kennis te maken met 
nieuwe leden, die hiervoor persoonlijk zijn uitgenodigd. De nieuwe leden zullen ieder halfjaar worden vermeld 
in ‘Ons kerkblad’. 
 
Bejaardenpastoraat 
De bejaarden worden kort na hun verjaardag door de predikant bezocht. Gemeenteleden, die 70 jaar of ouder 
zijn, worden kort voor hun verjaardag in ‘Ons Kerkblad’ vermeld. Ook zullen de ouderen regelmatig bezoek 
ontvangen van de predikant en/of wijkouderling. Ouderen die kerkdiensten willen bijwonen en door 
omstandigheden geen vervoer hebben, kunnen zich wenden tot de diaconie. Gemeenteleden die niet meer in 
staat zijn de kerkdiensten bij te wonen krijgen regelmatig bezoek vanuit de gemeente. 
 
Pastoraat bij zieken 
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden wekelijks door de predikant bezocht. Ook na 
thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Langdurig zieken die thuis of elders worden verpleegd krijgen bezoek 
van wijkouderling en predikant. 
 
Crisispastoraat 
Crisispastoraat, waaronder stervensbegeleiding en (psychische) nood, behoort tot de taak van de predikant. In 
diverse gevallen zal naar specifieke hulp doorverwezen moeten worden. 

 

  



 

 

Hervormde Gemeente Nieuwer ter Aa 11 Beleidsplan –2018 - 2023 
 

6 Apostolaat 
 

6.1 Inleiding 
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht gegeven om in deze wereld te getuigen van Hem, als de enige 
naam gegeven tot zaligheid. De gemeente heeft dus ook de taak om buiten haar muren het evangelie te 
verkondigen door o.a. evangelisatie en zending.  
 
De Hervormde Gemeente van Nieuwer ter Aa heeft een afzonderlijke Commissie voor Zending en een voor 
Evangelisatie. De zendingscommissie bestaat uit zeven gemeenteleden en een afgevaardigde van de 
kerkenraad. De Evangelisatiecommissie bestaat uit drie gemeenteleden en heeft regelmatig overleg met de 
predikant en een ambtsdrager. 
 
Zendingsbussen 
De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk wordt per kwartaal bestemd voor een bepaald 
zendingsproject.  
 
Activiteiten: 
 

• Ondersteunt het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De zendingscommissie steunt het 
werk van de GZB, omdat we ons verbonden voelen met hun grondslag en werkwijze. 

• Jaarlijks wordt een kinderzendingsmiddag georganiseerd; 

• Jaarlijks worden een aantal collectes gehouden voor de GZB. Deze worden onder de aandacht gebracht 
door middel van een folder en het kerkblad; 

• De zendingscommissie promoot de verkoop van het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’  
 

• De Evangelisatiecommissie organiseert i.s.m. de zondagsschool de zgn. VakantieBijbelDagen. 

• De Evangelisatiecommissie organiseert een activiteit om de jeugd van het dorp te bereiken met het 
Evangelie. 
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7 Diaconaat 
 

7.1 Uitgangspunten 
Diaconaat is DIENST in navolging van Jezus Christus, het Hoofd van Zijn gemeente (Col. 1:18), Die Zelf als 
een diaken in het midden van Zijn gemeente is als Eén die dient (Lukas 22:27). Deze dienst geschiedt in het 
bijzonder aan de zwakken en kwetsbaren in kerk en samenleving. 
Zij bestaat uit het betonen van barmhartigheid en het doen van gerechtigheid. 
Zij komt voort uit de verzoening door Christus (2 Cor. 5:19), waardoor wij zelf geroepen worden in liefde met 
onze naaste dichtbij en ver weg te leven. 
Zij wordt geïnspireerd door de Heilige Geest, die vanaf de eerste gemeente (vgl. Hand. 2, 4 en 6) en door de 
geschiedenis heen aandrijft tot dienstbetoon. 
Zij komt tevens voort uit de gemeenschap bij de viering van het Heilig Avondmaal, opdat de 
Tafelgemeenschap ook zichtbaar wordt in kerk en samenleving. 
Zij wil tekenen stellen van Gods beloofde en komende Koninkrijk in woord en daad in een door zonde en 
dood gebroken wereld, die door God de Schepper bestemd is in vrede en vreugde bewoond te worden. 
Diaconaat, pastoraat en apostolaat vormen samen de drie facetten van gemeente-zijn, wel van elkaar te 
onderscheiden, niet te scheiden. 
Diaconaat kan alleen tot ontplooiing komen in voortdurende geloofsverbondenheid met Christus, die van rijk 
arm werd om geestelijk en sociaal armen en verdrukten te verlossen, zowel van zonde als van armoede en 
andere noden. 
De dienst van de barmhartigheid en de gerechtigheid is voor het volk Israël en de gemeente van Jezus 
Christus wezenlijke roeping. Het is immers uiting van de eenheid van geloof en leven. De geloofwaardigheid 
van de gemeente van Christus staat ermee op het spel. 
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn dan ook grondwoorden van het Schriftuurlijk getuigenis, zowel in het 
Oude als in het Nieuwe Testament. Zij zijn op elkaar betrokken. 
Barmhartigheid en gerechtigheid vinden hun grond in het werk van Jezus Christus, die door Zijn dood de 
wereld met God verzoende. Christus is zowel de Kurios als de Diakonos. Zo worden ook wij geroepen in 
liefde met onze naasten dichtbij en ver weg te leven. 
Barmhartigheid heeft in onze taal te maken met “barnen”(=branden): een warm hart hebben. In het 
Hebreeuws heeft het woord relatie met “moederschoot”, voeding en bescherming van het leven. De 
gerechtigheid die de Heere God wil oprichten is gericht op de zuiverheid, echtheid en waarheid in de 
omgang tussen God en mens en die tussen mensen onderling en bevordert ruimte om te leven, vooral voor 
armen en verdrukten. 
 
Uit bovenstaande vloeit voort: 
Barmhartigheid zonder gerechtigheid is bedeling; gerechtigheid zonder een warm hart kan niet bestaan in de 
gemeente van Jezus Christus, Die Zelf steeds weer met ontferming bewogen was. 
Het diaconaat is opdracht voor de hele gemeente en niet alleen voor de diakenen. De gemeenteleden 
moeten de noden en misstanden in de samenleving – waar zij zelf deel van uitmaken – signaleren en zich 
beschikbaar stellen als helper van mensen in de knel. 
Diakenen hebben samen met de andere ambtsdragers de taak de gemeenteleden daarin voor te gaan, te 
informeren en toe te rusten tot hun diaconale taak. 
 

7.2 Bijbelse Motieven 
Wie in de Heilige Schrift zoekt naar motieven voor werelddiaconaat, vindt een eerste motief in de schepping 
van de wereld. God heeft deze wereld als een geheel geschapen en Zijn doel met de geschapen 
werkelijkheid was en is een wereld, waar mens en dier in gerechtigheid en vrede leven. De Godsopenbaring 
in Oude en Nieuwe Testament vertelt ons hoe God worstelt om het behoud en de terugkeer van Zijn aarde 
en daarin vooral van de mensenwereld. Gods doel is herstel van de door de zonde verdorven wereld (Joh. 
3:16 en 17). 
 
Thora en Profeten 
Als tweede motief moet de Thora worden genoemd, Gods aanwijzingen voor Israël, die wij gewoonlijk de 
Wet noemen. In de regels van Gods Wet blijkt de bijzondere aandacht van de Heere voor rechtelozen, 
weduwen, vreemdelingen, wezen, kortom voor de armen. Hij is die God, “die ’t recht der armen, der 
verdrukten gelden doet”(Psalm 146). De rechtelozen geeft Hij recht en de klacht van hen die geen stem 
hebben, hoort Hij. Hij is hun Helper en hun Sterkte. Hij zet hen weer op hun voeten en herstelt hen in hun 
mogelijkheden. De Thora wijst de route naar de diakoonia, het dubbele dienen: van God en de naaste 
(Exodus 2). Nu gold de Thora als leefregel voor Israël, maar in het volgen van de Thora diende Israël een 
teken en een lichtbaken te zijn voor de volkeren. Dat geluid komt helder door bij de profeten, vooral bij 
Jesaja. Ze toornen in de Naam van de Heere tegen rechtsverkrachting en uitbuiting van de armen. Wat kan 
een man als Amos hevig schelden op de rijken, die de armen verdrukken! (Amos 4:1-3,5:7-13) 
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Menselijk Falen 
Maar dwars door die bladzijden heen is diep aangrijpend de geschiedenis van de zondeval van de mens. De 
mens, ook Israël, Gods uitverkoren volk, kiest steeds weer voor de ongerechtigheid. In weerwil van Gods 
waarschuwingen en beloften valt de mens telkens weer voor de verleiding van de wetteloosheid, rebellie en 
machtsbegeerte. Maar de Heere wil Zijn goede schepping terug. De profeten spitsen het heil toe op de 
Messiaanse belofte van de Koning van de vrede, Die komen zal en van het Vredekoninkrijk dat de Heere 
belooft (Jesaja 11, Psalm 72). 
De Messias zal de geschapen werkelijkheid herstellen, Gods volk door lijden heen verlossen (Jesaja 53) en 
Gods heerschappij volkomen oprichten (Jesaja 65). De profeten graven diep. Zij ontmaskeren de zonde van 
de mensen, prediken het gericht en beloven voor de toekomst Gods vrede, de sjaloom. Maar ook de 
opheffing van de armoede en verdrukking hoort bij de belofte. Getuigenis en dienst gaan samen. Bij de 
bekering van het hart hoort de bekering tot de naaste (Jesaja 58). 
 
De Heere Jezus Christus 
In Christus ligt het diepste motief tot (wereld)Diaconaat, omdat Hij de Koning der wereld is. Alle beloften van 
de Koningspsalm 72 zijn op Hem van toepassing. Het gaat de Christus om de verlossing van zondaars uit 
hun diepe val. Maar hoe leeft Hij daarbij te midden van de armsten van de samenleving? Hoe trekt Hij Zicht 
het lot aan van de allerzwaksten en geringsten? Het Evangelie staat er vol van. 
In Kolossenzen 1 wordt ons verkondigd dat de verhoogde Heiland de hele kosmos op het oog heeft. De 
zorgbreedte van deze Koning is grenzeloos. Zijn Diaconaat is niet te versmallen tot ons dorp, één volk, de 
kerk of een werelddeel. “Heel de wereld Zijn gebied”. Zijn Koninkrijk wil dan ook gestalte krijgen in het 
sociaal en politiek leven, net zo goed als diep in het mensenhart. In Zijn doorboorde handen is de hele 
schepping gelegd en zo betekent Zijn regering redding voor zondaars, maar ook redding voor bedelaars, 
berooiden, armen en zwakken. Christus wordt niet alleen als Koning, maar ook als Dienstknecht getekend. 
Diakonos, diaken. Hij offerde Zichzelf als teken van volledige beschikbaarheid voor mensen. In Hem 
openbaart Zich Gods complete liefde. Die liefde is onbegrensd. Ze wil de wereld in, die wereld winnen en 
stuwen naar de voleinding. Het Nieuwe Testament verkondigt ons ook dat in Hem het Koninkrijk der 
hemelen gekomen is. Het heil van dat Koninkrijk is allereerst de vergeving van de zonden. Wat hebben 
mensen die nodig! 
 
De Daad bij het Woord 
Maar ook het kwaad van armoede en onrecht tussen de mensen is onverzoenbaar met het Koninkrijk van 
God. Christus wil het geheel van het verloren menszijn redden, ziel en lichaam, geestelijk en stoffelijk. Nooit 
mag men het welzijn van de ziel losmaken van dat van het lichaam. Die zijn één. Vlak voor Zijn Hemelvaart 
geeft de Heere de zendingsopdracht: “”Gaat dan heen ….”. De apostelen moeten verkondigen. Maar 
verkondiging is nooit alleen Woord, het is tegelijk ook daad, zoals de Heere Jezus ook Zelf steeds weer de 
daad bij het Woord voegde. Prediking en genezing beide (Markus 16:15-18). Zo zijn zending en 
dienstbetoon één, of, anders gezegd: geen verkondiging zonder (wereld)diaconaat. 
 
De Heilige Geest 
Een volgend bijbels motief voor (wereld)diaconaat is de handelwijze van de Heilige Geest. De Geest stoot de 
deuren open naar de hele wereld. Hij is de Geest van de zending, maar ook de geest die tot Diaconaat drijft. 
Men denke aan de opkomst van het dienstbetoon, vlak na Pinksteren, in de eerste gemeente in Jeruzalem. 
Maar men kan ook denken aan de praktijk van de zendingsapostel bij uitstek, Paulus. Deze vraagt overal in 
de gemeenten in de wereld van die dagen aandacht en offervaardigheid voor de arme moedergemeente in 
Jeruzalem. Zo leest men over een eerste vorm van “(wereld)diaconaat” in 2 Korinthe 8 en 9, waar Paulus de 
Korinthiërs motiveert tot een inzameling (die noemt hij diakonia). 
 
Gevarieerd Diaconaat 
Er is een binnenwaarts kerkelijk diaconaat, binnen de gemeente, gericht op diegenen onder ons, die in 
moeite leven. Er is werelddiaconale onderlinge hulpverlening; kerken helpen kerken. Daar hoort ook bij een 
buitenwaarts gericht (wereld)diaconaat, gericht op alle mensen die in nood verkeren, ontrechten, verdrukten, 
gevangenen, verslaafden. Krachtens de eenheid van de mensheid, krachtens Gods zorg voor al het 
geschapene, krachtens Zijn Goddelijke gerechtigheid en krachtens de roeping van de Kerk een licht voor 
alle volkeren te zijn. 
 

7.3 Taken 
Het college van diakenen heeft tot taak: 

• het uitvoeren van het diaconaat; 

• voorstellen doen binnen de kerkenraad om het diaconaat (het omzien naar elkaar) in een bepaald aantal 
diensten meer aan de orde te laten komen; 
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• het verzorgen van publiciteit via het kerkblad; 

• het opstellen van een collecterooster in samenwerking met de kerkvoogdij, en van een giftenplan; 

• het mede zorgdragen voor vakantiereizen van en voor mensen met een handicap; 

• het zorgdragen voor aansluitingen op de kerktelefoon ten behoeve van hen die de eredienst niet (meer) 
kunnen bijwonen; 

• het zitting nemen in besturen van maatschappelijke organisaties, wanneer dit gevraagd wordt; 

• het medeverantwoordelijk zijn voor het beleid van het Classicaal Streekverband van Diaconieën, de 
Provinciale Diaconale Commissie en de Generale Diaconale Raad  

• het deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten die ten behoeve van diakenen door deze organen 
worden belegd. 

 
De taak van de diaken komt tot uiting op een viertal werkgebieden: 

• De diaken in de eredienst. Naast het ambtelijk tegenwoordig zijn heeft de diaken een bijzondere taak bij 
de inzameling van de gaven. 

• De diaken in de kerkenraad. De predikant, ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters bepalen met de 
diakenen het beleid van de kerkenraad. 

• De diaken in de gemeente.  
 Voorlichting: De diaken heeft de roeping de gemeente diaconaal bewust te maken. Hieraan denkt zij 

te werken met behulp van informatie van diaconale hulporganisaties aan te bieden. 
 Aan de hand van de hulpvraag mensen benaderen die die hulp zouden kunnen geven. 
 Hulpverlening: De diaken moet een open oog en een open oor hebben voor alles wat zich in de 

gemeente voltrekt. Hij verleent hulp of schept voorwaarden daartoe ten dienste van hen, die in 
sociale, maatschappelijke of economische nood verkeren. Hierbij valt te denken aan jongeren in 
knelsituaties, sociaal, maatschappelijk en economisch zwakkeren, ouderen, zieken en gehandicapten. 
De diaconie coördineert de hulpvraag van ouderen voor kleine handreikingen zoals vervoer naar het 
station, ziekenhuis of andere hulp, bijgestaan door vrijwilligers. 

 Geluidsopname: De diaconie verzorgt de opname van de kerkdienst. Zij kunnen voor u een DVD of 
een USB stick van de dienst regelen. 

 Kerstmiddag: De diaconie helpt mee bij de jaarlijkse kerstmiddag voor ouderen en alleenstaanden. 
 Fruitbakje: Zij zorgt voor een fruitbakje namens de gemeente bij thuiskomst van een overnachting uit 

het ziekenhuis. 
 Ontmoetingmiddagen: Onder verantwoordelijkheid van de diaconie worden er zes middagen per jaar 

georganiseerd voor o.a. ouderen en alleenstaanden. 
 Kerkauto: De diaconie vraagt gemeenteleden om (als dat nodig is) kerkauto te rijden en maakt hier 

een rooster voor. 

• De diaken in de samenleving.  
 Door de individualisering van de samenleving en het terugtreden van de overheid op het gebied van 

de zorgverlening is het te verwachten dat er steeds vaker een beroep op de diaconie wordt gedaan 
(nieuwe  invulling van de wet W.M.O.). Hoe groot die zorgvraag wordt is nog niet geheel te overzien, 
maar het betekent wel dat we daar alert op moeten zijn. 

 Hoe wij ons doel willen bereiken: Daar waar zorgen zijn die na toetsing te ledigen of te adviseren, 
eventueel met behulp van gemeenteleden. Dit gebeurt al voor bepaalde activiteiten. Ook is het van 
groot belang het uitgavenpatroon kritisch te bekijken en zo nodig bij te stellen.  

 Voorts stelt hij zich op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk, economisch 
op politiek gebied en dit niet alleen op lokaal of regionaal, maar ook op nationaal of wereldwijd niveau. 

 Ten aanzien van de mens gaat zijn bijzondere zorg naar: sociaal en economisch zwakkeren; 
verslaafden; daklozen; slachtoffers van natuurrampen en oorlogsgeweld; vluchtelingen; hongerenden; 
werkzoekenden. 

 De Diaconie participeert in het Noodfonds van de gemeente Stichtse Vecht. 
 

7.4 Criteria voor Giften en/of Projecten 
Het dienstbetoon dient te geschieden in Christus’ naam, luisterend naar het spreken van de Bijbel en de 
belijdenis, en luisterend naar de stem van de partnerorganisaties in de derde wereld. 
De vormen van dienstbetoon zijn, gezien hun tekenkarakter, veelzijdig van aard. Zij omvatten: primaire 
hulpverlening bij rampen en voor vluchtelingen, kerkelijke toerusting, christelijk onderwijs en christelijke 
vorming, gezondheidszorg en landbouwwerk en bevordering van geloofsvrijheid en naastenliefde. 
Gezien het wereldwijde aspect van het dienstbetoon is het aantal projecten verdeeld over diverse 
werelddelen en landen. 
Prioriteiten liggen daar waar de nood het hoogst is en waar geen helper aanwezig is. 
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Ten aanzien van niet-primaire hulpverlening,  wordt voorrang gegeven aan de “huisgenoten van het geloof”, 
d.w.z. kerken, gemeenten en/of hun organen en instanties van reformatorische signatuur en/of op 
gereformeerde grondslag. 
 

7.5 Jaarrekeningen/Begroting/Collecterooster 
De diaconie streeft naar het voeren van een eenvoudige maar inzichtelijke boekhouding, waarbij de 
jaarrekening en begroting wordt opgemaakt conform landelijke/provinciale richtlijnen, door of onder toezicht 
van de administrerende diaken. Elke jaarrekening wordt gecontroleerd door iemand van buiten het 
diaconiecollege. De jaarrekeningen liggen twee maal ter inzage in Het Anker tijdens de verkoop van de 
collecte bonnen. 
De diaconie maakt onderscheid tussen eigen diaconiegelden (levend geld) en diaconale doorzendcollecten. 
Uit de diaconiecollecten wordt aan het eind van het jaar een verdeling gemaakt. Zij streeft ernaar om de ene 
week voor de diaconiekas en de andere week voor een benoemde collecte te collecteren. 
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8 Vorming en toerusting 
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de gemeente in al haar 
geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week  gelegenheden om Gods woord te onderzoeken en in 
kennis toe te nemen, tot versterking van het geloof en tot opbouw van de gemeente. 
 

8.1 Catechese 
Catechese 
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods woord en de leer van de kerk. 
Het onderwijs staat in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en is gericht op het doen van 
openbare belijdenis. De catechese wordt primair geven door de predikant, of anders door een catecheet of 
ambtsdrager. Het seizoen is van eind september tot de paasvakantie. De gebruikte methode is passend bij de 
leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof als ook uitgangspunt van de gesprekken. Er zijn 
per seizoen 20 catechese-uren per groep. 
 
Belijdeniscatechese 
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Uitnodigingen voor de belijdeniscatechese gaan uit 
naar de jongeren boven de 18 jaar. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van 
openbare belijdenis, volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke catechese met een verdiepend en 
verbredend karakter. De catechese richt zich met name op persoonlijke levens- en geloofsvragen.  
Rond de Kerst en in het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant, waarin aan de orde komt of 
men daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de “belijdeniszondag” wordt dit 
voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en in het kerkblad. Tevens heeft een delegatie 
van de kerkenraad op de laatste catecheseavond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er van te 
vergewissen dat er geen verhindering bestaat tot het laten doen van openbare belijdenis na vragen naar en 
over het persoonlijk geloof van de catechisanten. Op deze avond worden catechisanten aangenomen als 
belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend. 
 
Gehandicaptencatechese 
In regionaal verband is er een mogelijkheid -indien er voldoende catechisanten zijn- om gehandicapten-
catechese te volgen, onder leiding van één van de plaatselijke predikanten. Dit initiatief verdient onze steun ten 
volle en, indien nodig, onze medewerking.  
 

8.2 Jeugdwerk 
Naast de catechese kent de gemeente andere vormen van jeugdwerk:  
 
Zondagsschool ‘De Zaaier’ 
De zondagsschool is een samenwerking tussen onze gemeente en de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. 
Er wordt uit de Bijbel verteld en er is een verwerking. In de oudste groep ligt meer nadruk op het kennisaspect,  
door bijvoorbeeld in de verwerking aansluiting te zoeken bij de prediking uit de Heidelbergse Catechismus. 
Leidraad bij de vertellingen is het blad van de Hervormde Zondagsscholenbond . De zondagsschool komt op 
zondagmiddag bijeen, verdeeld in drie groepen qua leeftijd en gerelateerd aan de indeling op de basisschool. 
Gezamenlijke leiding van de zondagsschool stippelt de te volgen lijn uit en zorgt voor het aanleren van de zgn. 
schoolpsalm. Een moment waarop de zondagsschool zichtbaar naar buiten treedt, is de traditionele 
kerstviering (meestal) op de eerste Kerstdag ‘s avonds in de kerk en de Zangavond (afsluiting) ’s avonds in de 
kerk van de Gereformeerde Gemeente. Bij deze gelegenheid wordt afscheid genomen van hen die vanwege 
leeftijd en/of voltooien van de basisschool de zondagsschool verlaten en doorstromen naar de “gewone 
catechese”. Het bestuur wordt gevormd door twee leden (predikant is voorzitter) van de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente en twee leden van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente. 
 
Jeugdclub ‘De Morgenster’ 
Deze jeugdclub is bestemd voor jongeren vanaf groep 8 van de basisschool t/m de tweede klas van het 
voortgezet onderwijs. Voor de pauze is het  doel bezig te zijn met Gods Woord, hierbij gebruik makend van het 
materiaal van de HJW waarin Bijbelse onderwerpen worden behandeld d.m.v. vragen en verwerkingen. Na de 
pauze wordt aan de avond een vrije invulling gegeven, zoals spelletjes, knutselen, een quiz, enz. Op de laatste 
clubavond van december wordt een kerstviering gehouden. Deze avond staat de kerstboodschap centraal.   
 
Jeugdclub ‘De Schakel’ 
Deze jeugdclub is bedoeld voor jongeren vanaf de derde klas van het voortgezet onderwijs. 
Ook bij deze club vindt voor de pauze bezigheden rondom Gods Woord plaats en na de pauze wat 
ontspannende activiteiten.  
 
De twee jeugdclubs zijn op de vrijdagavond in ‘Het Anker’ om de 14 dagen 
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Jeugdvereniging ’Bouwen en Bewaren’ 
Op vrijdagavond om de 14 dagen komen jongeren van zestien jaar en ouder bijeen om een onderwerp 
vanuit een Bijbelgedeelte of van actueel karakter te bespreken. Een of meerdere leden bereiden zich vooraf 
hierop voor ter inleiding bij de overige leden. Bespreking hiervan heeft tot doel duidelijk te maken hoe wij 
dagelijks vanuit Gods Woord moeten en kunnen leven. Het bespreekbaar maken van geloofsvragen mag 
dienen tot groei naar de geestelijke volwassenheid en verkrijgen van geestelijke weerbaarheid met name in 
de samenleving. Daarnaast is er regelmatig ook een ontspannende avond tot versteviging van de onderlinge 
band. De JV heeft een eigen reglement met een gekozen bestuur en legt verantwoording af aan de 
kerkenraad. 
 

8.3 Volwassenenvormingswerk 
Bijbelkring 
De Bijbelkring staat open voor iedereen. Op de Bijbelkring wordt een Bijbelgedeelte (meestal een 
Bijbelboek) behandeld. De Bijbelkring wordt eens per maand gehouden. De leiding van deze kring berust bij 
de predikant. 
 
Mannenvereniging ’Rondom het Woord’ 
Deze vereniging komt in het winterseizoen eens per veertien dagen op maandagavond bijeen. Nadat één van 
de leden een inleiding of een toelichting op een Bijbelgedeelte gegeven heeft wordt de stof door de 
aanwezigen besproken. Een eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden, verder is de vereniging 
aangesloten bij de Hervormde Mannenbond op Gereformeerde Grondslag. 
 
Vrouwenkring ’Weest Waakzaam’ 
Deze vereniging komt in het winterseizoen eens per veertien dagen op maandagavond bijeen. De vereniging is 
aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op GG. De groepen bezinnen zich op een 
bepaald (bijbels) onderwerp aan de hand van een boekje of een artikelenserie uit de “Hervormde Vrouw”, en er 
wordt met elkaar gezongen, per seizoen wordt er een spreker of spreekster uitgenodigd, die een onderwerp 
behandelt naar aanleiding van Gods Woord. 
 
Contactgroep 
In de naam van deze kring ligt haar doel besloten. Naast ontmoeting worden creatieve activiteiten ontplooid. 
Tijdens jaarlijkse verkopingen (bijv. oranjemarkt) worden diverse artikelen verkocht ten bate van een kerkelijk 
doel. 
 
DeVecommissie 
Deze commissie beoogt alle verenigingen bij elkaar te betrekken en organiseert zelf een aantal activiteiten, 
waaronder twee bezinningsavonden, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. Een van de leden heeft zitting in 
de kerkenraad. 
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9 Beheer en financiën 
 

9.1 Beleidsuitgangspunten 
Het uitgangspunt voor het kerkbeheer kan als volgt worden geformuleerd: ‘de zorg voor alle stoffelijke 
aangelegenheden van de Hervormde gemeente van Nieuwer ter Aa, voor zover niet van diaconale aard, is 
toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters’. Kenmerkend element hierin is het voorzien in de 
stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. Het gaat hierbij om de stoffelijke behoeften van de gemeente 
als geheel en in al haar geledingen. Deze stoffelijke behoeften kunnen zowel betrekking hebben op gelden 
als op goederen. Het voorzien in behoeften dient zodanig plaats te vinden dat de continuïteit in de 
voorziening daarvan op de langere termijn is gewaarborgd. 
 

9.2 Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt bijgehouden door het College van Kerkrentmeesters (CvK) en aangemeld bij de 
LRP (landelijk registratiesysteem van de PKN). De administratie is primair een hulpmiddel voor pastorale 
activiteiten. Daarnaast kan het inzicht geven in de opbouw van de gemeente.  
 

9.3 Beleidsplan, begroting, jaarrekening van de gemeente 
Het CvK heeft de taak om het beleidsplan in de praktijk te toetsen en in overleg met de kerkenraad periodiek 
bij te stellen overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1  der kerkorde PKN 
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle uitgangspunten 
toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting, rekening en balans op die ter 
goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd.  
Jaarlijks legt het CvK op een gemeenteavond verantwoording aan de gemeente af van de besteding van de 
middelen. Vóór de cijfers aan de gemeente worden gepresenteerd, wordt de kerkenraad gevraagd twee 
leden van de gemeente te benoemen ter uitvoering van de financiële controle. Zij verstrekken de kerkenraad 
een schriftelijke verklaring. Daarnaast wordt de gemeente periodiek op de hoogte gehouden over de gang 
van zaken, de binnengekomen middelen, eventuele acties en de opbrengst van collecten.  
Het financiële beleid van het CvK is erop gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende, 
begroting overlegd kan worden. Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het aangaan van 
verplichtingen en het voeren van personeelsbeleid het College een sturende rol vervult. Wanneer er 
aanvullende wensen zijn vanuit de gemeente, dan zal de gemeente daar ook de financiële consequenties 
van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen. Het beleid van het CvK is er op 
gericht dat liquide middelen op rentedragende (spaar)rekeningen worden uitgezet.  
 
Het verzoek aan de gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vindt plaats in het eerste kwartaal van het 
jaar, door middel van Kerkbalans. 
Op dit moment treden bij de geldwerving geen bijzondere problemen op. De gemeente heeft afgelopen jaren 
getoond haar verantwoording te nemen. Indien de bijdragen van de leden ten opzichte van de jaarlijkse 
uitgaven sterk zouden achter blijven dan wordt een meer gerichte vorm van werving overwogen, hierbij 
denken we vooral aan gerichte actie onder de weinig en/of niet betalende leden. Verwacht wordt dat evenals 
in voorgaande jaren aan deze doelstellingen kan worden voldaan. Zoals ook in de voorgaande jaren wordt 
van de gemeenteleden een hogere financiële bijdrage verwacht. Enerzijds in verband met de te verwachte 
afname van het aantal leden waardoor de lasten over minder personen verdeeld worden en door inflatoire 
kostenstijgingen. Anderzijds in verband met de noodzakelijke bijdrage naar de PKN organisatie . Verwacht 
wordt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid hierin zal kennen en dat geen speciale acties behoeven te 
worden georganiseerd voor de financiering van de kerk en de exploitatie. 
Om de gemeenteleden sterker bij de collecten te betrekken, zal het CvK doelen gaan benoemen waarvoor 
de collecten bestemd zijn. Deze worden vermeld op het collecterooster, dat samen met de diaconie zal 
worden opgesteld en aan de kerkenraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.  
 
Jaarrekening 
Het college van kerkrentmeesters stelt in november de begroting op van het komende jaar. In maart wordt 
de definitieve jaarrekening opgemaakt van het voorgaande jaar. De afgelopen jaren (2012-2017) kennen 
een jaarexploitatie met een matig saldo. 

 
9.4 Financieel beheer 
Hieronder vallen financiële handelingen en administraties om aan de financiële verplichtingen van de 
gemeente te voldoen. Verder het opstellen van de financiële overzichten, zoals de jaarrekening, de jaarlijkse 
begroting en de meerjarenplanning. 
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Doelstellingen 

• Het in standhouden van de 100% predikantsplaats en de reserveringen hiervoor 

• het kunnen voldoen van de jaarlijkse terugkerende kosten uit de jaarlijkse ontvangsten, 

• het op peil houden van de algemene reserve voor niet voorzienbare uitgaven, 

• het reserveren uit de jaarlijkse ontvangsten voor toekomstig groot onderhoud (zie Onderhoudsplan) 
 

Inkomsten 
De inkomsten van de gemeente kunnen grofweg ingedeeld worden in de volgende groepen: 

• vrijwillige bijdragen,  

• collecten,  

• subsidies,  

• overige inkomsten (zoals rente, giften, legaten en erfenissen, het verjaardagsfonds en de opbrengst van 
diverse georganiseerde verkopingen). 

Giften van gemeenteleden of anderen, zullen altijd met het doel waarvoor de gift is bestemd vermeld worden 
in de kerkbode. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de gift en de bestemming.  
 
Uitgaven 
De uitgaven van de gemeente kunnen grofweg ingedeeld worden in de volgende groepen: 

• onroerende zaken,  

• pastoraat,  

• vrijwilligersvergoedingen,  

• ondersteuning van verenigingen*. 

• administratiekosten  

• overige kosten 
 
* De verenigingen kunnen geldelijke steun ontvangen vanuit kerkbeheer, op basis van het insturen van een 
jaaropgave. Deze gelden dienen dan voor extra activiteiten binnen de clubs. 
 

9.5 Beheer en gebruik van gebouwen  
Kerkgebouw en toren 
De erediensten worden gehouden in het kerkgebouw. De kerk heeft 210 zitplaatsen.  Tijdens bijzondere 
diensten moet een enkele keer worden uitgeweken naar Het Anker, waardoor 100 extra zitplaatsen 
gerealiseerd kunnen worden. Het Anker beschikt over een video- en audioaansluiting. De komende jaren 
wordt geen capaciteitsgebrek voorzien.  
Het kerkgebouw is eigendom van de hervormde gemeente Nieuwer ter Aa.  De kerkelijke gemeente is 
verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van de kerk. Dit geldt niet voor de toren, die eigendom is van de 
Gemeente Stichtse Vecht.  Het kerkgebouw en de toren staan geregistreerd als monument. De bouwkundige 
toestand wordt jaarlijks geïnspecteerd door de stichting Monumentenwacht. Verder verrichten zij tijdens deze 
inspectie kleine noodzakelijke reparaties. Het CvK heeft eveneens de verantwoording over de te verrichten 
onderhoudswerkzaamheden aan het orgel. 
 
Er is een onderhoudsplan voor 6 jaar gemaakt en daaruit wordt in de toekomst gewerkt. Dit alles geschied in 
overleg met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Utrecht. (S.B.K.G.U.) Deze stichting is beschikbaar 
om te helpen bij subsidieaanvragen voor dit onderhoud. Op dit moment worden ook gelden gereserveerd 
voor restauraties en reparaties op de langere termijn d.m.v. extra collecten en andere activiteiten. 
 
Het Anker 
Onderhoud en exploitatie van Het Anker met zijn inrichting komen voor rekening van het kerkbeheer Op dit 
moment vinden regelmatig verhuuractiviteiten plaats aan derden. Voor verhuur en voor het gebruik van de 
ruimten zijn tarieven vastgesteld, die jaarlijks worden herzien. Bij het beheer van de gebouwen hoort tevens 
het beheer van de aanwezige apparatuur.  
 
Het beschikbaar stellen van Het Anker valt onder de zorg van het CvK. Het Anker wordt in de eerste plaats 
beschikbaar gesteld voor kerkelijke activiteiten. Tevens heeft het CvK bevoegdheden gegeven aan de 
beheerder voor het beschikbaar stellen van Het Anker voor nevenactiviteiten. De activiteiten zijn conform het 
gebruikersreglement voor Het Anker . Dit reglement is opvraagbaar bij de kerkrentmeesters. 
 
Het Anker wordt beheerd door het kostersechtpaar. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. Het beheer 
bestaat zowel uit organisatorische taken (bijv. het beheren van het rooster) als het schoonhouden van het 
gebouw. Voor de jaarlijkse grote schoonmaak doet het CvK een beroep op de gemeenteleden. 



 

 

Hervormde Gemeente Nieuwer ter Aa 20 Beleidsplan –2018 - 2023 
 

 
Pastorie 
De Hervormde Gemeente Nieuwer Ter Aa heeft een pastorie in haar bezit. Deze dient als ambtswoning van 
de predikant. Deze pastorie verkeert in goede staat en wordt regelmatig geïnspecteerd op tekortkomingen. 
Periodiek onderhoud, zoals het schilderwerk, zal worden uitgevoerd.  
De pastorie wordt conform de landelijke regeling verhuurd. Inzake het beheer en het onderhoud van de 
pastorie hanteert het College identieke regels als Woningbouwverenigingen: het binnen onderhoud is voor 
rekening van de huurder, het onderhoud buiten en de vervanging van technische installaties, is voor 
rekening van het CvK.  
 

9.6 Beheer archieven 
Het beheer van zowel de statische als de dynamische archieven behoort tot de verantwoordelijkheid van het 
CvK. De dynamische archieven berusten bij de secretaris en de penningmeester. Voor de statische 
archieven heeft het CvK een ruimte in Het Anker. De notulen van de CvK vergaderingen worden schriftelijk 
vastgelegd en in de eerstvolgende CvK vergadering ter goedkeuring aangeboden en gearchiveerd. De 
jaarrekeningen en jaarlijkse begrotingen worden tenminste 10 jaar bewaard.  
 
 

9.7 Predikant en personeelsbeleid 
Predikant 
De predikant wordt niet tot personeel gerekend, omdat hij geen werknemer is van de kerkelijke gemeente. 
Vanzelfsprekend wordt hij gehonoreerd overeenkomstig de kerkelijke regeling, die door de generale synode 
daarvoor is vastgesteld.  
 
Koster 
Kosterschap wordt op vrijwillige basis uitgevoerd 
 
Organisten 
Tijdens de erediensten wordt bet orgel bij toerbeurt bespeeld door een van de organisten. Het rooster wordt 
in onderling overleg vastgesteld. De organisten kunnen per speelbeurt een vergoeding ontvangen. 
 
Ten aanzien van het personeelsbeleid is het CvK voornemens een terughoudend beleid te voeren.  
Het CvK maakt zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers binnen de gemeente. Het werk is vrijwillig, maar alle 
gemeenteleden hebben de plicht hun deel bij te dragen aan de opbouw van de gemeente. Dit heeft een 
tweeledig doel: u blijft erbij betrokken en de kosten voor de gemeente blijven laag.  

 
9.8 Calamiteiten 
Calamiteitenteam 
In onze gemeente zijn veel oudere leden. Het risico dat iemand onwel wordt tijdens de eredienst neemt toe.  
Daarom heeft het CvK een calamiteitenteam in het leven geroepen. Van de gemeenteleden wordt verwacht 
om tijdens een calamiteit de aanwijzingen van het team op te volgen. 
 
Verbruiksvergunning 
In 2005-2006 zijn voor de kerk en Het Anker voorzieningen getroffen om beide ruimten veilig te gebruiken en 
te ontruimen. Er zijn ontruimingsinstallaties en brandpreventiemiddelen aangebracht. Het CvK heeft de taak 
deze middelen periodiek te keuring en te onderhouden. Het calamiteiten plan voor Het Anker en de kerk is 
opgesteld en hangt op elke verdieping in het Anker en in de kerk bij de uitgang, in de oude en huidige 
consistorie.   
 
AED 
Buiten het Anker is een AED . Een vaste groep mensen is hier verantwoordelijk voor.  
De AED mag door elke burger bediend worden, wel of niet gecertificeerd. Het apparaat geeft bij gebruik een 
duidelijke constructie, die stap voor stap goed te volgen moet zijn. 
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10 Tenslotte 
 
Dit beleidsplan geeft een overzicht van de gemeente weer. Zo mogelijk alle activiteiten worden genoemd, 
ook worden er beleidsvoornemens genoemd. Echter, dit beleidsplan heeft tijdelijke waarde. Na vier jaren 
moet het weer herzien worden, maar het is ook een vorm om de tijd tot de wederkomst te overbruggen. 
 
Zoals wij elke zondag mogen beginnen om onze hulp en enige verwachting van de Heere uit te spreken, zo 
leggen we ook dit beleidsplan bij de Heere neer in de verwachting en afwachting van Zijn zegen. Hij heeft de 
Zijnen uitgezonden om alle volken bekend te maken met het Evangelie en de Heere Zelf ‘wrocht mede’. Als 
Hij ons zo inzet in Zijn Koninkrijk, mogen we grote verwachtingen hebben.  
 
We bidden en hopen dat de Heere ook de Hervormde Gemeente van Nieuwer Ter Aa wil uitbreiden, maar 
niet alleen kwantitatief, bovenal bidden we om kwalitatieve groei: groei naar de Heere toe. Dat er meer en 
meer gemeenteleden niet meer zonder de Opperste Herder en Leidsman verder kunnen gaan. Dan wordt 
Christus in de gemeente zichtbaar en zullen we een stad op een berg blijken. 
 
Op die wijze hebben we allen een taak, om het Licht te verbreiden. We hebben de omstandigheden niet 
mee, zoals een christen dat ook zelden heeft, echter is Hij ons voorgegaan. 
Als dit beleidsplan zo gebruikt mag worden dat Zijn Koninkrijk ook in ons midden meer en meer gestalte 
krijgt, dan is alles niet nutteloos geformuleerd.  
 
Laten we zo, in gebed, opzien naar de Heere en alles van Hem verwachten! 
 
 
 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.  

 
(Mattheüs 6:9 en 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuwer ter Aa in de kerkenraadsvergadering 
van  24 mei  2018. 
 
 
      de scriba,   de preases, 

 

 


