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Verantwoording
Als Hervormde gemeente staan we ook in VeenendaalOost en Dragonder-Oost midden in de maatschappij,
maar niet op los zand. We zijn gefundeerd op en laten ons
leiden door het onfeilbaar Woord van God. Dat inspireert
ons en dat leidt ons. Door het werk van de Heilige Geest.
De rijkdom van het evangelie houden we niet voor onszelf
maar delen we binnen en buiten de gemeente. We willen
daarin de Heere Jezus volgen, Zijn verlossend werk
aanvaarden, elkaar tot een hand en een voet te zijn en
naar elkaar te luisteren.

Zo willen we Zijn Koninkrijk zichtbaar maken in de wereld om
ons heen. Heel praktisch door onze gaven en talenten in te
zetten, maar ook door het Woord naar buiten te brengen en/of
mensen die daar altijd buiten hebben gestaan binnen te
ontvangen.

Het is goed om hier aan te geven dat dit beleidsplan bewust
geen uitgebreide procedurebeschrijvingen en/of
opsommingen van huidige werkwijzen bevat als dat niet nodig
is. De beleidslijnen geven speerpunten aan waar we de
komende periode met elkaar over willen gaan nadenken en
over in gesprek willen gaan. Daarmee geven we aan dat we
als kerkenraad dit beleidsplan als richtinggevend kader zien
voor het beleid dat in de periode 2015 - 2018 uitgewerkt en/of
ingevoerd zal worden.
Wij zijn ons er van bewust dat er zich in deze periode
veranderingen kunnen en zullen voordoen die om een
concreet antwoord van de kerkenraad vragen. De kerkenraad
zal daarom dan ook het beleidsplan periodiek bespreken en
waar nodig beleidslijnen aanpassen.
Wijkkerkenraad wijk 9, 2 april 2015

Vanuit deze overtuiging en gesprekken binnen de kerkenraad
is dit beleidsplan voor de periode 2015 – 2018 tot stand
gekomen. Hierin geven we per hoofdstuk een inkadering van
het betreffende onderwerp, omschrijven we de doelstellingen
en geven we richting aan punten die nog uitgewerkt moeten
worden (de zgn. richtinggevende beleidslijnen).
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1. Profiel van de gemeente

1. Profiel van de gemeente (1/3)
Historie
Wanneer in de jaren ‘90 de burgerlijke gemeente
Veenendaal plannen maakt voor de realisatie van twee
grote nieuwbouwwijken aan de oostkant van Veenendaal,
stelt de Algemene Kerkenraad van de Hervormde
gemeente zich op het standpunt dat de Hervormde
gemeente aanwezig moet zijn in deze wijken. In 2007
besluit de Algemene Kerkenraad, mede naar aanleiding
van het Rapport ‘Plus 1’, tot het op termijn stichten van
een wijkgemeente in dit deel van Veenendaal.
Dit wordt concreet als op 18 november 2007, de
opbouwwerker die inmiddels werkzaam is in de wijk
(kandidaat J.K.M. Gerling), als predikant in DragonderOost/Veenendaal-Oost wordt bevestigd. In 2011 wordt de
volgende stap genomen als de Algemene Kerkenraad
overgaat tot de definitieve vorming van wijkgemeente 9.
Bij het schrijven van dit beleidsplan (februari 2015) is de bouw
van de woningen in Dragonder-Oost afgerond. De gestarte
oplevering van woningen in Veenendaal-Oost komt, na enige
vertraging veroorzaakt door de economische crisis, weer op
gang. Het aantal pastorale eenheden bedraagt momenteel
345.

De eerste jaren kwam de gemeente samen in de Brede
Wijkvoorziening aan de Ruiterijweg. Door de groei van de
gemeente is vanaf september 2014 de plaats van
samenkomst de sporthal in het “Ontmoetingshuis”, midden in
de wijk.
Ondertussen zijn er plannen voor realisatie van eigen
huisvesting samen met de Stichting Hervormde Scholen.
Hiervoor zijn met de burgerlijke gemeente bindende afspraken
gemaakt. De naam van het gebouw zal ‘Het Levenshuis’
worden. Het schoolgedeelte heeft de naam ‘De Bron’
gekregen. Momenteel is ook De Bron in het Ontmoetingshuis
gevestigd.
Per 1 februari 2015 is de gemeente vacant. Na een periode
waarin Jaap en Inge Gerling een hecht onderdeel zijn
geworden van onze gemeente hebben zij een beroep naar
Wapenveld aangenomen. Inmiddels is, met ds. Van de
Scheur als consulent, het beroepingswerk opgestart.
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1. Profiel van de gemeente (2/3)
Activiteiten
De gemeente is een actieve en betrokken gemeente. Omdat
we er, in het kader van geloofsgroei, naar streven om elk
gemeentelid bij een kring aan te laten sluiten is er een groot
aantal bijbelkringen en een gebedskring actief. Daarnaast is
er een vrouwenkoffiemorgen en draait er al een aantal
seizoenen de Alpha cursus.
In onze nieuwbouwwijk wonen veel jongen mensen. Er is daarom
veel aandacht voor de jeugd. De wijk draait mee in de druk
bezochte vakantiebijbelweken in de voorjaarsvakantie en de
zomervakantie.
Er zijn diverse kinderclubs en catechisatiegroepen, en er is een
club voor tieners (‘Hold on’). Een aansprekende
tweemaandelijkse activiteit in de wijk (6x per jaar), waar ook veel
rand-/buienkerkelijken komen is de evangelisatie kinderclub ‘Kom
aan boord’.

Veel gemeenteleden zijn als vrijwilliger bij een of meerdere
activiteiten betrokken. We zijn echt gemeente met en voor elkaar.
Veel gemeenteleden hebben een taak in de gemeente onder
andere in het kosterschap, het bespelen van het orgel, het
klaarzetten van stoelen op zondag, de kinderoppas, de
welkomstcommissie voor de erediensten, de organisatie rondom
het welkom van nieuwe bewoners, het koffieschenken na de
dienst, uitdelen en ophalen van de verjaardagszakjes, geldwerving
voor de nieuwbouw, de BHV, de HVD, de communicatiecommissie
en de maandelijkse nieuwsbrief ‘Alpha Express’.
De Vader van Jezus Christus is geen ander dan de God van
Abraham, Isaac en Jacob. Jezus Christus kan alleen verstaan
worden tegen de achtergrond van de weg van God met Israël. Hij
is gekomen als vervulling van de wet en de profeten. Het Israël
van de Schriften is de voorgeschiedenis van de kerk. Door Hem
deelt de kerk in de aan Israël geschonken verwachting. Daarom is
de kerk geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël. Zo weten we ons deel van de
‘algemene, christelijke kerk’.
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1. Profiel van de gemeente (3/3)
Kleur
De gemeente heeft een open karakter met een hoge
betrokkenheid op elkaar. Hoewel we onderdeel uitmaken van het
grotere geheel van Hervormd Veenendaal en onszelf rekenen tot
de modaliteit van de Gereformeerde Bond binnen de PKN, hebben
we toch wel een eigen karakter.
We zijn een gemeente waar mensen met diverse achtergronden
hun plek hebben gevonden. Doordat we beseffen dat we als
broeders en zusters leven van genade door onze Heere Jezus
Christus weten we ons in liefde verbonden met elkaar. Zo kunnen
we gegeven de mogelijk verschillende achtergronden toch echt
samen gemeente zijn.

De groei van de gemeente is een punt van grote
dankbaarheid. Tegelijk beseffen we dat dit vraagt om een
verdere verdieping. Met elkaar, maar bovenal in de relatie en
omgang met onze Heere Jezus Christus. Daarom is het ook
een punt van gebed waarin we vragen om inscherping van het
Woord, groei in de breedte, maar vooral ook om groei in de
diepte.

De gemeente deelt het verlangen om steeds meer te leren en zo
steeds meer geworteld te worden in de ware wijnstok. Het
voortbrengen van vruchten is daarbij belangrijk, zowel voor groei
van het persoonlijk geloofsleven, voor het toerusten van de
gemeente als voor mensen van buiten onze wijk.
Ondanks de algehele maatschappelijk trend van de
ontkerkelijking, die ook ons grote zorgen baart, zien we dat we
onder Gods zegen een groeiende gemeente zijn.
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2. Visie, missie en identiteit

2. Visie, missie en identiteit (1/2)
Visie: God laat niet los wat Hij begint
God de Vader heeft zijn Zoon Jezus Christus in de wereld
gezonden om ons te redden van onze verlorenheid in de
zonde, ons te laten groeien in geloof en genade én ons het
eeuwige leven te schenken . Hij wil ons door het geloof laten
delen in de vrucht van de Heilige Geest zoals staat in Galaten
5: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing . Hij wil ons op
deze manier tot onze bestemming brengen in een leven dat
gericht is op Gods eer en navolging van de Heere Jezus
Christus. Zo werkt de Heere door en bouwt Hij aan een
gemeente die Hij tot het eeuwige leven heeft verkoren.

Missie: Bouwen en groeien in vertrouwen
Op grond van Gods beloften en opdracht zijn we geroepen het
eren, prijzen en dienen van God gestalte te geven. We komen
daartoe als gemeente samen in de eredienst en zijn geroepen
tot de opbouw van de gemeente in organisatie en vorming en
toerusting. Als gemeente onderling vervullen we onze taak in
het pastoraat en dragen ons geloof uit in de dienst van de
barmhartigheid. Samen verstaan we onze missionaire taak in
evangelisatie, diaconaat (praktisch dienen) en zending
wereldwijd.

We willen op basis van onze opdracht dienend in de wereld om
ons heen staan en er zijn voor de naaste, die in de
nieuwbouwwijk van Veenendaal geestelijke of materiële nood
heeft. Onze gemeente besteedt bijzondere zorg aan het
gezamenlijk optrekken van de wijkgemeenten van de
Hervormde gemeente van Veenendaal zonder afbreuk te willen
doen aan het eigene van de predikanten en de wijkgemeenten.

Identiteit
Onze identiteit vinden we in de Bijbel, als enige bron en norm
voor de verkondiging en alle andere activiteiten. We geloven en
belijden één algemene christelijke Kerk. In verbondenheid met
allen die de komst van het Koninkrijk van God verwachten,
leven we vanuit deze toekomstverwachting. Uit pure genade
horen én verkondigen we het Woord. We belijden het algemeen
ongetwijfeld christelijk geloof, zoals verwoord in de
gereformeerde belijdenisgeschriften. Onze wijkgemeente staat
midden in het hervormd-gereformeerde deel (‘Gereformeerde
Bond’) binnen de Hervormde gemeente van de Protestantse
Kerk in Nederland.
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2. Visie, missie en identiteit (2/2)
Uitgangspunten
Uit bovenstaande vloeit onder meer voort dat de wijkgemeente
zich zal houden aan de volgende zaken:

• De gemeente weet zich in alle activiteiten geroepen te leven
uit Wet én Evangelie, doordrongen van zonde én verlost door
genade.
• In de prediking wordt de gemeente de volheid van de Heere
Jezus en Zijn werk voorgehouden. De Heere Jezus is gekomen
naar deze wereld om mensen, die verloren zijn door de zonde,
te bevrijden en te verlossen van deze schuld. De gemeente
wordt met liefde en ernst gewezen op de enige weg tot
zaligheid die ligt in het geloof in wat de Heere Jezus op
Golgotha voor ons gedaan heeft.
Ook wordt de gemeente geleerd, bemoedigd en toegerust over
het leven met God door de Geest, om te groeien in kennis en
genade, en wordt de gemeente de Wederkomst van de Heere
Jezus Christus voorgehouden en de plicht om, naast dankbaar,
ook vooral waakzaam te blijven in de wereld waarin we leven.
Daarnaast wordt in de prediking en op andere momenten de
gemeente meegenomen in de vreugde die het leven uit het
volbrachte werk van Christus vandaag al met zich meebrengt.
In de prediking wordt ook de toepassing van het evangelie voor
het leven van hier en nu verkondigd.
Juist in een gemeente waarin veel jonge gezinnen in de drukte
van het leven soms maar met moeite overeind blijven.

• Er bijzondere aandacht is voor jeugd- en missionair werk. De
wijkgemeente is een gemeente in een nieuwbouwwijk en kent
relatief veel jongeren en kinderen. In een jonge gemeente is het
van buitengewoon belang om in alle facetten van het gemeentelijk
leven, en met name in de prediking, het pastoraat, het vormings- en
jeugdwerk, aandacht te hebben voor het groeien in genade.
• De gemeente wil de hedendaagse vervlakking tegengaan, waarin
de overtuiging het gemeentelijk leven doorademt dat God, middels
de weg van wedergeboorte en bekering ons aller Vader is .
• De trend afgewezen wordt waarin alle nadruk valt op ònze
keuzes, dit ten nadele van het absolute genadekader van het heil.
• Tot het Heilig Avondmaal worden uitgenodigd de belijdende leden
van de gemeente.
• De belijdende leden van de gemeente dienen namen in voor
ambtsdragers. De ambtsdragers worden, via een een op basis van
de kerkorde vastgestelde procedure, door de kerkenraad verkozen.

• Alleen het huwelijk tussen man en vrouw in een kerkdienst zal
worden bevestigd en ingezegend. Andere levensverbintenissen
dan dit huwelijk zullen niet worden gezegend, bevestigd of
geregistreerd.
• De doop wordt in onze gemeente bediend aan kinderen, op grond
van Gods verbond, niet op grond van ons geloof.

•De kerkenraad verwerpt het (laten) overdopen van kinderen of
volwassenen. Kinderen, al dan niet aangenomen, van twee mensen
van hetzelfde geslacht worden van de Heilige Doop uitgesloten.

Bouwen en groeien in vertrouwen | Beleidsplan 2015 – 2018 | wijk 9 | 2 april 2015

10

3. Kerkenraad

3. Kerkenraad (1/2)
Kader
De kerkenraad geeft leiding aan wijkgemeente 9 van de
Hervormde gemeente Veenendaal. De gemeente maakt deel
uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Christus heeft, om Zijn Gemeente te hoeden, te bewaren en
terug te brengen tot wat haar in Hem geschonken is de
ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen
Christus in het midden van de gemeente. Zij dienen én
vertegenwoordigen de gemeente. Dit zodanig dat de
bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de ambten
(predikant, ouderling en diaken) tot uitdrukking komt. Het ambt
is niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden.
De kerkenraad kan aan een ambtsdrager een bepaalde taak
toevertrouwen. Niemand kan in een gemeente meer dan één
ambt dragen.
De kerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente en is
daarbinnen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren
van het beleid. De kerkenraad neemt als ambtelijke
vergadering alle beslissingen; de dagelijkse leiding berust bij
het moderamen dat uit het midden van de kerkenraad is
vastgesteld. De kerkenraad vergadert in de regel één keer per
maand. De agenda wordt zodanig vastgesteld dat alle
facetten van het gemeenteleven en het werk van de ambten
aan de orde worden gesteld. Naast de ‘zakelijke’
onderwerpen neemt de geestelijke verdieping en opscherping
van de ambtsdragers een belangrijke plaats in.

De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen
dat qua samenstelling jaarlijks rouleert langs een vooraf
vastgesteld schema.

Doelstelling
Voor wat betreft het dienen van en het leiding geven aan de
gemeente zijn de taken van de kerkenraad: ‘richting geven’ en
‘ruimte scheppen’. Belangrijk onderdeel daarvan is het
concreet invulling geven aan discipelschap en meer ruimte
voor toerusting binnen de gemeente. De kerkenraad wil
daarbij gemeenteleden ook stimuleren om samen gemeente
te zijn en proactief aanmoedigen om hun gaven en talenten in
te zetten in de gemeente. Daarvoor faciliteert en coördineert
de kerkenraad de activiteiten binnen de gemeente in lijn met
de beleidskaders van de wijkgemeente.
.
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3. Kerkenraad (2/2)
Beleidslijnen
• Het is belangrijk dat de kerkenraad oog heeft en houdt voor
zowel (individuele) personen en groepen als voor het
geheel van de gemeente om de eenheid in de gemeente te
bewaren. Dat houdt in dat er zorgvuldige aandacht dient te
bestaan voor de onderlinge relaties en verschillen.
Liefdevolle samenwerking, respect en oog voor de wereld
buiten de kerkmuren, zijn daarbij onontbeerlijk. De
kerkenraad verliest daarbij haar doelstelling en de visie en
missie rondom de gemeente niet uit het oog
• Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de opbouw van
de nieuwbouwwijk.
• Concreet wil de kerkenraad zich verder bezinnen hoe de
wijkgemeente een gemeente kan zijn die zich, gegrond op
haar beginselen, open en missionair wil opstellen en het
‘praktisch christen-zijn’. Hierbij zal gebruik worden gemaakt
van de handreikingen die o.a. door de IZB op dit vlak
worden aangereikt.
• De inzet en toepassing van discipelschap en toerusting
zullen nader en concreter uitgewerkt worden.
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• De kerkenraad wil zich verdiepen in de huidige opzet van
de kerkenraadsvergaderingen zodat meer aandacht kan
worden besteed aan de geestelijke toerusting van
kerkenraadsleden.
• Structurele communicatie vanuit de kerkenraad naar de
gemeente. Het waar mogelijk informeren van de gemeente
over zaken die de gemeente aangaan, bijvoorbeeld via
groothuisbezoeken en de Alpha-Express.
• De kerkenraad agendeert de wijze van het samenstellen
van de kerkenraad en de kenmerken waaraan kandidaat
ambtsdragers moeten voldoen.
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4. Eredienst

4. Eredienst (1/2)
Kader

Liturgie (vervolg)

De eredienst vervult een centrale rol in de gemeente. Tijdens
de eredienst wordt de gemeente gevormd onder de
verkondiging van het Woord en door de werking van de
Heilige Geest.
Binnen de eredienst wordt een vaste liturgie gehanteerd en
heeft de preek de centrale plaats. De liturgie is sinds 2010, na
een uitgebreide en zorgvuldige bezinning, in gebruik
genomen.

De predikant heeft de gelegenheid om tijdens de eredienst
maximaal twee liederen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ te
laten zingen. Het zingen tijdens de dienst gebeurt onder
begeleiding van het orgel. In de dienst van de gebeden
worden het verdriet, de zorg en de vreugde van de
wijkgemeente, als ook wereldwijd, aan de Heere voorgelegd,
waarbij de aandacht voor het verbondsvolk Israel en ons
koninklijk huis niet wordt vergeten. In de voorbede, die in de
regel in de morgendienst plaatsvindt, wordt in het bijzonder
aandacht geschonken aan gemeenteleden en gebeurtenissen
waarvoor vooraf om voorbede is gevraagd alsmede aan
zending en evangelisatie.
Tijdens de erediensten is er oppas voor de kinderen in drie
leeftijdsgroepen. Voor kinderen is er de gelegenheid voor de
preek naar de oppas te gaan waar vanuit de methode “Op
stap” van de HGJB onderwijs en verwerking wordt
vormgegeven. Daartoe ingeroosterde gemeenteleden
verzorgen deze kinderoppas.
De ouderling van dienst verzorgt voor en na de dienst het
consistoriegebed en begeleidt de predikant na het zingen van
de schoolpsalm naar de preekstoel. Met de ambtelijke
handdruk draagt de ouderling van dienst voor de duur van de
dienst de ambtelijke en geestelijke verantwoordelijkheid van
de wijkkerkenraad over aan de predikant. Na de dienst
begeleidt de ouderling van dienst de predikant, na wederom
een ambtelijke handdruk, naar de consistorie.

Liturgie
Voorafgaande aan de eredienst wordt een kinderlied
gezongen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ en aansluitend de
schoolpsalm. Dit om de betrokkenheid met de hervormde
scholen te onderstrepen.
In de morgendienst wordt de Wet van God voorgelezen. Om
te beseffen dat we schuldig staan tegenover God, maar
tegelijk ook als richtsnoer voor een dankbaar leven. In de
middagdienst belijden wij ons algemeen christelijk geloof met
de woorden van één van de belijdenisgeschriften van de kerk.
Tijdens de eredienst wordt gelezen uit de Herziene
Statenvertaling en wordt ritmisch gezongen uit de Psalmen,
als ook uit de Enige gezangen, uit de berijming van 1773.
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4. Eredienst (2/2)
Liturgie (vervolg)

Beleidslijnen

Een door een rooster aangewezen ambtsdrager doet
voorafgaande aan de eredienst de door de scriba opgestelde
en vooraf aangereikte afkondigingen namens de kerkenraad.
In de bijlage wordt een nadere beschrijving gegeven van de
orde van dienst en van de gang van zaken tijdens bijzondere
diensten.

• Effectuering van besluitvorming rondom het begeleiden
van liederen uit ‘Op Toonhoogte’ op piano of orgel; dit ter
beoordeling aan de organist/pianist die dan dienst heeft.
• Evaluatie van de in de eredienst gehanteerde liturgie
• Gedachtenvorming rondom de betrokkenheid van kinderen
in erediensten.
• Gedachtenvorming over de vormgeving van de liturgie
tijdens huwelijksdiensten.
• Uitwerking van het voornemen, om een deel van de
kinderen vanuit de crèche, voor de zegen terug te brengen
in de eredienst.

Doelstelling
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud
van de liturgie. De inhoud van de eredienst en de daarbinnen
vormgegeven liturgie wordt bepaald door de Bijbelse
boodschap van zonde en genade, van schuld en vergeving,
van een zondaar die gerechtvaardigd wordt voor God door de
zoen- en kruisverdiensten van onze Heere Jezus Christus,
Die door ons erkend en beleden wordt als Koning van de Kerk
en als Heere van Zijn Bruidsgemeente.
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5. Pastoraat

5. Pastoraat en toerusting (1/2)
Kader
De pastorale zorg voor de wijkgemeente geschiedt door of
onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Tot het
pastoraat zijn in het bijzonder de predikanten en
ambtsdragers geroepen. Daarnaast is er een
vertrouwenspersoon aangewezen in onze wijk. Het pastoraat
wordt uitgevoerd door sectieteams. Een sectieteam bestaat uit
een pastorale ouderling, diaken, bezoekbroeder en de HVD
Pastoraat is echter een opdracht voor elk lid van de gemeente
in het ambt der gelovigen.

•

Pastoraat aan verstandelijk beperkten. Binnen de wijk
is een aantal accommodaties gerealiseerd waar
huisvesting wordt geboden aan zieken en personen met
een geestelijke en/of lichamelijke beperking. De
verantwoordelijkheid voor en de vormgeving van het
bezoekwerk onder deze personen wordt vanuit de
commissie Gehandicapten, Zieken en Zorg binnen de
diaconie gerealiseerd.

•

Ziekenhuispastoraat. Het bezoeken van
gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen,
gebeurt wekelijks door de predikant. Zo mogelijk worden
de desbetreffende gemeenteleden ook voorafgaand aan
het ziekenhuisbezoek bezocht. De sectieouderling
brengt bij thuiskomst uit het ziekenhuis een bezoek.
De wijkgemeente kent een pastoraal overleg tussen de
predikant, de wijkouderlingen en de bezoekbroeders.
Indien noodzakelijk wordt pastorale zorg aan de
kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad ziet nadrukkelijk
toe op de borging van vertrouwelijkheid. Teneinde het
pastoraat binnen de wijk vorm te geven, is de
wijkgemeente onderverdeeld in secties.

•

Crisispastoraat: In overleg met predikant verleent de
pastorale ouderling crisispastoraat.

Het pastoraat wordt op de volgende manieren vormgegeven:
• Huisbezoek. De predikant brengt in bijzondere gevallen
bezoek aan gemeenteleden. De (sectie)ouderling samen
met aangewezen bezoekbroeders brengen periodiek
bezoek aan de pastorale eenheden binnen de
wijkgemeente. Tijdens het huisbezoek wordt aandacht
besteed aan met name het persoonlijk geloofsleven, het
samen gemeente zijn, de vrucht van de prediking, het
gebruik van de sacramenten en het gezinsleven rondom de
Bijbel en de eredienst.
• Ouderenpastoraat. Gemeenteleden in de leeftijd vanaf 70
jaar krijgen ieder jaar rondom hun verjaardag bezoek van
de predikant en/of van de Hervormde Vrouwendienst
(HVD).
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5. Pastoraat en toerusting (2/2)
Doelstellingen
•

•

•

In een nieuwbouwwijkgemeente zoals wijk 9 is het
belangrijk dat mensen ‘omzien naar elkaar’ en met
elkaar in gesprek gaan om samen de weg te vinden in
de vragen over geloof en leven. Dit binnen de gemeente
in het algemeen en de daarbinnen te onderkennen
doelgroepen in het bijzonder.
Continuering huidige vormen van pastoraat en
aandacht voor de vormgeving van het pastoraat in de
groeiende nieuwbouwwijk waar mensen veelal op een
kruispunt in hun leven komen te staan.
Continuering en verdieping van het belang van het
pastoraat in de prediking.

Beleidslijnen
•

•
•
•

Bevordering van het onderling meeleven en versterking
van de bewustwording van het belang van het pastoraat
binnen de gemeente.
Verdere verdieping van het belang voor de zorg voor de
jeugd en jongeren binnen de gemeente.
Verdere verdieping van het belang voor de zorg voor de
ouderen binnen de gemeente
Het vormgeven van het pastoraat in kringverband..
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6. Diaconaat

6. Diaconaat
Kade
De diaconie heeft als taak leiding te geven aan de gemeente
bij het vervullen van haar roeping tot ledigen van sociale en
financiële noden, zowel binnen de gemeente als daarbuiten
en zowel nationaal als internationaal. Daarnaast heeft zij als
taak het vergroten van bewustwording binnen de gemeente
voor de noden in de wereld.
Aan deze verantwoordelijkheid wordt binnen de wijk als volgt
gehoor gegeven:
1. inzamelen geld en goederen;
2. bezoekwerk;
3. financiële hulp in eigen gemeente;
4. afvaardiging naar en zitting in het College van Diakenen
en de Algemene Kerkenraad alsmede de afvaardiging
naar ‘meerdere vergaderingen’;
5. het ledigen van de nood van onze verre naasten;
6. diaconaat voor de jeugd;
7. diaconale toerusting voor de gemeente om praktisch
dienstbaar te zijn in de wijk.
Het bezoekwerk binnen de gemeente wordt voor een
belangrijk deel opgepakt door de Hervormde Vrouwendienst
(HVD). Daarnaast coördineert de HVD hulpvragen waarbij de
HVD gemeenteleden oproept om te assisteren in gevallen
waarbij bij gemeenteleden kortdurende praktische hulp nodig
is. Periodiek vindt overleg plaats tussen de diaconie en de
HVD.

Doelstellingen
• In de afgelopen periode hebben de diakenen in onze jonge wijk
hun werkzaamheden met name geconcentreerd op een aantal
aangewezen taken. Nu de wijk een volgende fase van opbouw
ingaat is het relevant het volledige spectrum van taken (zowel
binnen als buiten de wijk) te overzien en daaraan bij te dragen.
• Continuering van de huidige taken en verantwoordelijkheden van
de diaconie binnen de wijk en het innemen van de diaconale
posities binnen de Hervormde gemeente van Veenendaal.
Beleidslijnen
• Verder vormgeven van diaconale bewustwording binnen de
gemeente.
• Met het groeien van de wijk vraagt ook het werk onder ouderen
om meer aandacht. De opzet van dit werk vraagt om een nadere
structuur binnen de wijk en een inbedding in het centraal binnen
de hervormde gemeente vormgegeven ouderenwerk.
• Binnen de wijk is een aantal accommodaties gerealiseerd waar
huisvesting wordt geboden aan zieken en personen met een
geestelijke en/of lichamelijke beperking. De groei van de wijk en
de aanwezigheid van deze accommodaties vraagt om een
nadere inbedding van het werk rondom deze groep van
personen binnen de wijk en een nadere participatie in het binnen
de hervormde gemeente daartoe vormgegeven werk.
• Vormgeving jeugddiaconaat.
• Verder vormgeven van Pastoraal Diaconaal team (“helpende
handen”) in het kader van de WMO.
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7. Gemeenteopbouw

7. Gemeenteopbouw
Kader
De verantwoordelijkheid voor de gemeenteopbouw is een
zaak van de hele gemeente. In gedeelde verantwoordelijkheid
zal de boodschap van de liefde van God en het werk van zijn
gemeente moeten worden uitgedragen en verdiept.
Gemeenteleden moeten worden toegerust op deze roeping.
Door de kerkenraad is daartoe een ouderling met als
bijzondere opdracht evangelisatie en gemeenteopbouw
aangesteld.
Doelstellingen
De gemeenteopbouw heeft als doel het ‘geestelijk leven’ van
de gemeente te bevorderen. Dit betekent dat er nadrukkelijk
oog moet zijn voor onderlinge verbondenheid tussen de
gemeenteleden en hun betrokkenheid op de gemeente als
geheel. Dat betekent samen dingen ondernemen, elkaar
ontmoeten en elkaar leren kennen.
Voorts dient er nadrukkelijk aandacht te zijn voor de
verdieping van het geloofsleven van de leden en voor
weerbaarheid tegen de invloeden van secularisatie.
Het bevorderen van de vorming en toerusting van de
gemeenteleden (bijvoorbeeld via bijbelkringen en
gemeenteavonden) zodat deze groeien in de kennis en
vaardigheden om hun bijdrage te leveren aan de opbouw van
de Gemeente.
Een nodigende werking uit laten gaan aan de personen die
zich in wijk 9 vestigen of tot wijk 9 (zijn) gaan behoren.

Beleidslijnen
•
De ontwikkeling van verdere activiteiten in wijk 9 met als
doel onderlinge kennismaking te bevorderen, onderlinge
verbondenheid te versterken en het geloof te verdiepen.
(toerusting uitbreiden)
•
Het vormgeven van activiteiten rondom het welkom
heten van nieuw ingekomenen in de wijk en in de
eredienst om zo deze personen direct een ‘thuis’ te
geven in onze wijkgemeente.
•
Vergroten van de onderlinge betrokkenheid van
gemeenteleden door gemeenteleden aan te moedigen
deel te nemen aan kringen en andere verbanden om de
onderlinge betrokkenheid verder te vergroten en te
onderhouden.
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8. Jeugd en jongeren

8. Jeugd en jongeren
Kader
Wijk 9 bestaat voor een groot deel uit de nieuwbouwwijken
Veenendaal-Oost en Dragonder-Oost. Deze wijken kenmerken
zich door veel jonge gezinnen met kinderen. De jeugd en, meer
en meer, de jongeren nemen dan ook een grote en een
belangrijke plaats in in onze wijkgemeente. Tegelijk is het ook
een kwetsbare groep waar veel vragen en verleidingen op af
komen. De inbedding en borging van onze jeugd en jongeren in
de gemeente van Jezus Christus, zowel in de kerkdiensten als
daarbuiten, dient derhalve op een aansprekende en actieve
wijze te worden vormgegeven.
Hoewel het zeer zeker de verantwoordelijkheid is van de
gehele gemeente, is door de kerkenraad een ouderling met als
bijzondere opdracht jeugdwerk aangesteld.
Op dit moment worden de volgende activiteiten georganiseerd:
•
kinderoppas tijdens de erediensten;
•
jeugdclubs voor de kinderen in het basisonderwijs;
•
tienerclub voor de jongeren van het voorgezet onderwijs;
•
catechisaties voor de jeugd in het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs;
•
jeugdzondagen (2 x per jaar).

Doelstellingen
We willen onze jeugd en jongeren tot de Heere Jezus leiden,
hen helpen groeien in het geloof, ze een plek geven in de
gemeente en wapenen tegen negatieve invloeden van
‘buitenaf’.
Het continu binnen de gemeente mobiliseren en toerusten van
personen die een rol innemen binnen het jeugd- en
jongerenwerk.
De volgende vier pijlers zijn daarvoor relevant.
• Verbondenheid. Het scheppen van een kader gegrond op
een Bijbelse basis voor een persoonlijke band met God,
verbondenheid met de gemeente en de betrokkenheid met
anderen in de samenleving.
• Identiteit. De gemeente dient als voorbeeld en levert
rolmodellen waaraan jongeren zich op trekken en
spiegelen. Dergelijke ‘voorlevers’ zijn belangrijk in het
proces van identificatie in Christus van onze jongeren.
• Onderwijs. Onderwijs is essentieel om de kinderen en
jongeren te laten kennismaken met en zich te verdiepen in
de God van de bijbel. Onderwijs wordt vormgegeven
binnen het gezin, school en de kerk. Binnen de erediensten
wordt het Woord op een aansprekende wijze verkondigd.
Door middel van clubs en catechisatie wordt ‘op maat’ en
toegespitst op leeftijd en belevingswereld nader onderwijs
gegeven.
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8. Jeugd en jongeren
Doelstellingen (vervolg)
• Ontmoeting. Het met elkaar omgaan in kerkelijk verband is
een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn voor de
jeugd en jongeren. Ontmoeting tussen leeftijdsgenoten
leidt zowel in de sociale context als inhoudelijk tot
verbondenheid en inbedding in de gemeente.

Beleidslijnen
• Inkadering en gedachtenvorming over positie en
aanwezigheid van en aantrekkingskracht voor jeugd en
jongeren in de gemeente en in de erediensten.
• De jeugd en jongeren dienen te worden gemotiveerd om
onderdeel te zijn van de erediensten waar het Woord op
een aansprekende wijze wordt verkondigd.
• Onze jeugd en jongeren groeien op in een wereld vol
verleiding. Het is relevant om in een gecombineerd gezinsen gemeentelijk verband onze jeugd tegen deze
verleidingen te wapenen en daarover in een Bijbelse
context in gesprek te gaan.
• Het bieden van mogelijkheden voor jeugd en jongeren om
met elkaar te kunnen optrekken als onderdeel van én
opmaat voor het gemeenteleven binnen onze wijk.
• Gedachtenvorming rondom specifieke vorming en
toerusting van jongeren van 18-30 jaar (jong volwassenen)
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9. Evangelisatie

9. Evangelisatie
Kader

Beleidslijnen

De verantwoordelijkheid voor evangelisatie is een zaak van
de hele gemeente. In gedeelde verantwoordelijkheid zal de
boodschap van de liefde van God en het werk van zijn
gemeente moeten worden uitgedragen aan de mensen om
ons heen. Gemeenteleden moeten worden gemotiveerd en
toegerust en activiteiten moeten worden geïnitieerd. Door de
kerkenraad is daartoe een ouderling met als bijzondere
opdracht evangelisatie en gemeenteopbouw aangesteld.

• Het bevorderen van de zichtbaarheid van de ‘kerk in de
wijk’ en haar gemeenteleden in de nieuw op te leveren
wijkdelen.
• Het (blijven) organiseren van activiteiten gericht op het
bereiken van personen in de volle breedte van de
geografische wijk met als doel deze personen voor het
eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het
evangelie.
• Het (blijven) organiseren van laagdrempelige activiteiten
voor specifieke doelgroepen binnen de geografische wijk
(zoals de Kom-aan-boord-club of de Alpha cursus) en
verdere gedachtenvorming over opvolging van de Alpha
cursus, bijvoorbeeld in de vorm van een Beta cursus of een
inbedding in bijbelkringen.
• Het bevorderen van de vorming en toerusting van de
gemeenteleden zodat deze groeien in de kennis en
vaardigheden om hun bijdrage te leveren aan de
evangelisatieactiviteiten in de gemeente.
• Het bevorderen van de toerusting van de gemeenteleden
in het getuige zijn van Christus.

Doelstellingen
Jezus zendt zijn volgelingen uit over de wereld om het
evangelie te verkondigen. Als wijk 9 willen we deze opdracht
vormgeven door de middelen zending en evangelisatie. Als
leden van wijk 9 willen we op een actieve en hartelijke wijze
de liefde van God en Zijn genade uitstralen naar de mensen
om ons heen. Dit zowel binnen als nadrukkelijk ook buiten de
muren van Zijn huis. Gegeven de positie en opbouw van onze
wij is het speerpunt van de evangelisatie gericht op de
nieuwbouw in Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost.
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10. Kerkrentmeesterschap

10. Kerkrentmeesterschap
Kader

Beleidslijnen

De kerkrentmeesters hebben als taak de (dagelijkse) zorg
voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente en het
verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden, voor
zover niet van diaconale aard.
Aan deze verantwoordelijkheid valt binnen de wijk:
1. het zorg dragen voor stoffelijke aangelegenheden van de
gemeente, waaronder de zaken rondom het interieur en
het exterieur van de kerkzaal en pastorie alsmede het
toezien op de naleving van de regels rondom het gebruik
van de kerkzaal en pastorie;
2. afvaardiging naar en zitting in het College van
Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad alsmede
de afvaardiging naar ‘meerdere vergaderingen’.

Het initiëren en coördineren van de activiteiten rondom de
huisvesting van de gemeente binnen de wijk.
Daarnaast het organiseren van wervende acties met als doel
het fonds “Veenendaal-Oost”, dit moet uiteindelijk resulteren
in een multifunctionele accommodatie tezamen met de
Stichting Hervormde Scholen in ‘Het Levenshuis’. Dit in lijn
met de daarvoor met de burgerlijke gemeente gemaakte
afspraken.

Doelstelling
Binnen wijk 9 zijn de werkzaamheden van de
kerkrentmeesters, naast de reguliere taken, de komende
periode met name gericht op het voorzien in de mogelijkheid
voor de instandhouding van de eredienst, toegespitst op de
vormgeving van eigen huisvesting van de gemeente in de
wijk.
Continuering van de huidige taken en verantwoordelijkheden
van de kerkrentmeesters binnen de wijk en het innemen van
diverse posities binnen de Hervormde gemeente van
Veenendaal.
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Bijlage
1. Nadere beschrijving en inkadering erediensten en vieringen
In deze bijlage wordt een nadere beschrijving gegeven van de
huidige afspraken rondom erediensten en vieringen.
Orde van Dienst
Tijdens de erediensten geldt de volgende orde van dienst.
• Orgelspel
• Mededingen van de kerkenraad
• Zingen: kinderlied en schoolpsalm
• Votum en groet
• Zingen: Psalm/lied
• Lezing van de Wet en de hoofdsom van de Wet (vm) /
Apostolische geloofsbelijdenis (nm)
• Zingen: Psalm/lied
• Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met
de Heilige Geest
• Schriftlezing
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Psalm/lied
• Prediking
• Zingen: Psalm/lied
• Dankgebed en voorbede
• Zingen (staande zo mogelijk): Psalm/lied
• Zegenbede
• Uitleidend orgelspel

Op onderstaande zon- en feestdagen, na afloop van de
morgendienst, worden de volgende liederen gezongen:
• de eerste zondag na Koningsdag: ‘Het Wilhelmus’ (vers 1
en 6);
• de eerste zondag na Hervormingsdag: ‘Een vaste Burcht is
onze God’;
• Eerste Kerstdag: ‘Ere zij God’.
In het geval er in een eredienst formulieren worden gebruikt
worden hiervoor de klassieke formulieren in de ‘hertaling’ uit
het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland
gebruikt.
Jeugdzondag

Aangezien de meeste activiteiten van de gemeente tijdens het
winterseizoen plaatsvinden, wordt aan het begin en einde van
dit winterwerk in de eredienst aandacht besteed aan dit
winterwerk in de vorm van een ‘jeugdzondag’. De
morgendienst is gericht op de kinderen en de middagdienst op
de tieners.
Doopdiensten

In de regel worden elke twee maanden ouders in de
gelegenheid gesteld hun kind(eren) te laten dopen. Ook
volwassenen, die niet als kind zijn gedoopt en het verlangen
hebben belijdenis van het geloof af te leggen, komen hiervoor
in aanmerking.
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Bijlage
1. Nadere beschrijving en inkadering erediensten en vieringen
Doopdiensten (vervolg)

Avondmaalsdiensten (vervolg)

Uitgangspunt van de Heilige Doop is, dat zij wordt bediend,
aan zoals verwoord in het doopformulier ‘de kleine kinderen
der gelovigen’, waarbij het van belang is dat ouders zich
realiseren dat antwoord wordt gegeven op vragen die onder
meer betrekking hebben op de christelijke opvoeding. In de
regel vindt in de week voorafgaande aan de doopdienst het
doopgesprek plaats met de doopouders (of voogden). De
doopzitting wordt geleid door de (wijk)predikant, waarbij ook
een van de ouderlingen/ambtsdragers aanwezig is. Tijdens de
doopzitting wordt verklarend, inhoudelijk en praktisch
ingegaan op de betekenis en uitwerking van het sacrament
van de Heilige doop aan de hand van het klassieke
doopformulier in de ‘hertaling’ uit het Dienstboek van de
Protestantse Kerk in Nederland. In voorkomende gevallen zal
de Heilige doop, na het afleggen van de Geloofsbelijdenis,
aan volwassenen worden bediend. Van volwassendoop kan
alleen dan sprake zijn, in het geval waarin de kerkenraad
overtuigd is van belijdenis en wandel van de betreffende
dopeling.

De voorbereiding vindt plaats in de eredienst van de
zondagmorgen, voorafgaand aan de zondag waarop viering
van het Heilig Avondmaal plaatsvindt. De voorbereiding vindt
onder meer plaats door middel van het voorlezen van het
eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier, daarnaast
wordt er in de prediking en de gebeden inhoudelijk op het
Avondmaal gewezen. Daarbij gaat een hartelijke nodiging uit
naar allen die, vanwege hun zonde een mishagen aan
zichzelf hebben, er desondanks op vertrouwen dat deze hun
om Christus’ wil vergeven zijn. Tegelijk worden degenen
vermaand die (nog) in ongeloof leven en/of een leven leiden
dat niet in overeenstemming is met de inzetting waartoe de
Heere Jezus het Avondmaal heeft gegeven. Daarbij weet de
kerkenraad zich van Christuswege verplicht om op basis van
de tucht, welke in liefde gehanteerd wordt, personen die een
levenswandel volgen die niet overeenstemt met de plicht tot
heiligmaking van het leven, de toegang tot de tafel te
weigeren.
Het tweede gedeelte van het Formulier volgt op de zondag
van het Avondmaal zelf.

Avondmaalsdiensten
Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

In de week voorafgaand aan de zondag waarop het Heilig
Avondmaal wordt bediend is er gelegenheid tot Censura
Morum.
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Bijlage
1. Nadere beschrijving en inkadering erediensten en vieringen
Avondmaaldiensten (vervolg)

Bid- en dankdag

Hierbij is voor de leden van de gemeente gelegenheid zich uit
te spreken over het Heilig Avondmaal en eventuele
belemmeringen die kunnen worden ervaren. Aan het Heilig
Avondmaal worden diegenen genodigd, die belijdenis van het
geloof hebben afgelegd.
De tafel (inclusief brood en wijn) wordt door de koster(s)
klaargezet. Tijdens de viering wordt het brood gebroken en de
wijn geschonken door de predikant. Daarbij wordt hij terzijde
gestaan door diakenen.
De tafelwacht (ouderling van dienst) houdt toezicht op een
ordelijk verloop van de viering.
De kerkenraad stelt het op prijs, indien deelname aan het
Heilig Avondmaal verwacht wordt van nog onbekende
personen, dat van te voren kenbaar wordt gemaakt aan de
kerkenraad.
Bij de viering wordt na elke tafel, naast het uitreiken van brood
en wijn, door de predikant enkele verzen uit een door hem
gekozen Schriftgedeelte gelezen en wordt de tafel afgesloten
door het zingen van een psalmvers of lied. In de avonddienst
van de Avondmaalszondag vindt de voortgang en
dankzegging van het Heilig Avondmaal plaats. De voor die
zondag aangewezen diakenen helpen ook bij het afdekken
van de Tafel na de viering.

Op bid- en dankdag is ‘s avonds een dienst. Daarbij wordt in
de prediking ingegaan op zaken omtrent gewas en arbeid.

Rouwdiensten
Rouwdiensten hebben niet het karakter van een eredienst
waarbij al de ambten vertegenwoordigd dienen te zijn. Wel is
er naast de predikant in de regel een (wijk)ouderling
aanwezig. De predikant bezoekt de nabestaanden van de
overledene en bespreekt met hen onder andere de invulling
van de rouwdienst. De wijkouderling bezoekt naast en in
overleg met de predikant de nabestaande(n) en sluit (indien
gewenst en voor zover mogelijk) de bijeenkomst na afloop van
de begrafenis af met Schriftlezing en gebed.

Huwelijksdiensten
Kerkelijke huwelijksbevestiging en inzegening vindt plaats
nadat het bruidspaar hiertoe een verzoek heeft gericht aan de
kerkenraad. De predikant heeft ongeveer vier weken
voorafgaand aan de bruiloft met het aanstaande bruidspaar
een inhoudelijk gesprek waarbij Bijbelse en praktische notities
ten aanzien van het huwelijk en het huwelijksformulier worden
besproken. Ook wordt het aanstaande bruidspaar gevraagd
een brief te schrijven met daarin hun motivatie waarom ze in
de kerk willen trouwen.
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Bijlage
1. Nadere beschrijving en inkadering erediensten en vieringen
Huwelijksdiensten (vervolg)

Belijdenisdiensten

Tijdens de eredienst, die een ambtelijk karakter heeft, wordt
namens de kerkenraad door de ouderling van dienst aan het
bruidspaar een huwelijksbijbel uitgereikt. In de dienst is in de
regel zowel een ouderling als een diaken vertegenwoordigd.
De dienst wordt samen met het bruidspaar met gebed in de
consistorie geopend en afgesloten.
Op grond van de Bijbel wijst de kerkenraad het ongehuwd
samenwonen af.
Kerkelijke bevestiging van het huwelijk van stellen die eerst
hebben samengewoond vindt plaats nadat de kerkenraad
overtuigd is van de oprechte bedoeling en (voorgenomen)
wandel van het betreffende paar.
Vanuit de Bijbel wordt ons voorgehouden dat alleen man en
vrouw, als door Gods hand samengevoegd, de zegen kunnen
en mogen ontvangen over hun huwelijk. In onze
wijkgemeente worden dan ook geen alternatieve
samenlevingsvormen ingezegend.

Na het volgen van één of meerdere jaren van
belijdeniscatechese onder leiding van de predikant, afgesloten
met een aannemingsavond, worden de aanstaande lidmaten
in een bijzondere eredienst bevestigd tot lidmaten van de
gemeente.

Bijzondere vieringen ten behoeve van jeugd en
jongeren
Op tweede Kerstdag komt de gemeente ‘s morgens samen in
een viering (niet-ambtelijke dienst) die is voorbereid en
uitgevoerd wordt door de leiding en leden van de diverse
(jeugd)clubs.

Bevestiging ambtsdragers
In de regel worden nieuwe ambtsdragers (her)bevestigd in de
eerstvolgende eredienst na 1 januari waarbij de wijkpredikant
aanwezig is, volgend op het jaar waarin de (reguliere)
vacatures binnen de kerkenraad zijn ontstaan.
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