Samenvatting Beleidsplan Gereformeerde Kerk Herwijnen
Dit integrale beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Herwijnen is een samenvatting van
de afzonderlijke plannen zoals die eerder door de kerkenraad zijn vastgesteld. Dit
beleidsplan heeft een looptijd van 5 jaar en gaat in op 3 april 2017.
Indien nodig zal dit beleidsplan jaarlijks door de kerkenraad worden herzien nadat de
betrokken commissies zijn gehoord.
Dit beleidsplan is als volgt ingedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Identiteit
Ledenstatistieken
Erediensten
Pastoraat
Vorming en toerusting
5.1 Catechese
5.2 Jeugdwerk
Diaconaat
Evangelisatie
Zending
College van Kerkrentmeesters

1. Identiteit
De Gereformeerde Kerk (PKN) in Herwijnen kiest bewust voor een voortgaan in de lijn van de
Gereformeerde traditie: de gemeente is een belijdende gemeente die gelooft dat het belijden van de
kerk ook nu actueel is. Dit belijden, gebaseerd op de Bijbel, heeft het voorgeslacht verwoord in de
drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie formulieren van enigheid. Kerkenraadsleden
betuigen hun instemming met dit belijden van de kerk.
De Gereformeerde Kerk in Herwijnen is een confessionele gemeente met een evangelische inslag.
Van de prediking verwachten wij dat zij ons persoonlijk aanspreekt en aansluit op het dagelijks
leven, omdat wij geloven dat de Bijbel gezag heeft voor dat dagelijks leven.
Wij willen een gemeente zijn die uiting geeft aan haar blijdschap om het evangelie van Jezus
Christus.
Er zijn geen plannen om t.a.v. de identiteit een andere koers te gaan varen.
We realiseren ons dat onze activiteiten overwegend intern gericht zijn.
We blijven zoeken naar mogelijkheden om ons als kerk van Christus in Herwijnen en omgeving te
richten op randkerkelijken en buitenkerkelijken.

2. Ledenstatistieken
Op 1 januari 2017 telde de Gereformeerde Kerk in Herwijnen 426 belijdende leden en 323 doopleden.
De ledenstatistieken laten een stabiel ledental zien. Naar verhouding neemt het aantal belijdende
leden af.
De tellingen laten een (licht) dalend verloop van de kerkgang zien
De ochtenddienst worden bijgewoond door een kleine 300 leden. De avonddiensten worden door circa
100 kerkgangers bezocht.
Met name de jongeren vanaf de middelbare school verzuimen vaak de erediensten.
Deze ontwikkeling was aanleiding om op een bezinningsdag op 28 januari 2017 nieuw beleid t.a.v.
jonge gezinnen en jonge alleenstaanden te ontwikkelen. Daarvoor is een werkgroep ingesteld.
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3. Erediensten
De eredienst blijft het hart van het kerkelijk leven. De kerkenraad draagt er zorg voor dat op iedere
zondag de gemeente tweemaal wordt samengeroepen voor de eredienst. Daarnaast worden
erediensten gehouden op de christelijke feestdagen e.d. Minimaal viermaal per jaar wordt het Heilig
Avondmaal gevierd, toegankelijk voor belijdende leden.
Samen met de Hervormde Gemeente wordt maandelijks een dienst gehouden in het Woon- en
Zorgcentrum Avondlicht. In Woon- en Zorgcentrum Avondlicht wordt eveneens samen met de
Hervormde Gemeente het Heilig Avondmaal gevierd.
De kerkenraad heeft de intentie om de samenwerking met de Hervormde Gemeente in Herwijnen te
intensiveren. De Hervormde Gemeente is in een fase van beraad over de invulling van de liturgie en
erediensten. Na afronding van dat proces zullen we bezien of we op Witte Donderdag in beide kerken
het heilig Avondmaal kunnen vieren.

4. Pastoraat
Het pastoraat (herderlijke zorg) is een taak voor de hele kerkenraad. De predikanten en de
ouderlingen strekken hun herderlijke zorg uit tot alle leden van de gemeente. In het bijzonder de
zieken en bejaarden, die verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen en degenen die van de kerk of
het geloof vervreemd (dreigen te) raken.
In het begin van elk nieuw seizoen wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan toerusting van de
ambtsdragers
Het beleid van de kerkenraad is om zo mogelijk alle leden eenmaal per jaar te bezoeken, hetzij
individueel, hetzij in groter verband. Voor leden die intensiever bezoek nodig hebben/wensen, kan een
beroep worden gedaan op leden van de gemeente buiten de kerkenraad.
In samenwerking met andere commissies (met name de evangelisatie werkgroep) wordt er gezocht
naar mogelijkheden om contact te leggen met die leden van de gemeente, die geen huisbezoek
wensen en ook niet of nauwelijks ter kerke gaan.
De contacten tussen de wijkouderlingen en de contactpersonen zijn in de loop der jaren verwaterd. Op
korte termijn wordt een bijeenkomst belegd tussen het moderamen van de kerkenraad en de
contactpersonen. In dat overleg zullen ervaringen uitgewisseld worden en er zal een overzicht
opgesteld worden van contactpersonen en de leden die door hen bezocht worden. Twee maal per jaar
zullen we de relatie wijkouderlingen/contactpersonen agenderen voor de kerkenraadsvergaderingen.
Doel is om alert te blijven op leden die dreigen te vereenzamen.

5. Vorming en toerusting
5.1. Catechese
Catechese wordt aangeboden aan alle jongeren van de gemeente vanaf het moment dat zij de
basisschool hebben verlaten. Voor wie openbare belijdenis van het geloof wil afleggen, wordt
belijdeniscatechese aangeboden. De catechisaties worden bij voorkeur gegeven door de eigen
predikant. Dit heeft o.a. als voordelen: continuïteit en een duidelijke lijn in de catechese, maar vooral
ook direct en intensief contact tussen de predikant en de jeugd van de kerk. In overleg met de
predikant kan de kerkenraad besluiten om een deel van de catechisaties toe te vertrouwen aan een
catecheet. In vacante perioden zal de kerkenraad zorg dragen voor een goede invulling van de
catechisaties.
We zijn niet voornemens om ons beleid t.a.v. de catechese te wijzigen.
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5.2. Jeugdwerk
5.2.1. Jeugdbeleidsplan
Het is van belang onze jongeren te wijzen op de noodzaak van een leven met God. Dat betekent dat
er een continue dialoog moet zijn met de jeugd in onze gemeente en daarbuiten. In het jeugdwerk
willen we tot uitdrukking brengen dat we als gemeente zorg hebben voor elkaars kinderen. Voor
toerusting en ondersteuning van de jeugdwerkers zullen we o.a. gebruik maken van de diensten van
Jop (jongerenorganisatie van de PKN) en de HGJB.
Het is gewenst om een jeugdraad te vormen. Deze behoefte is ontstaan door het gemis van
communicatie onderling en de wens om tot een betere doorstroom te komen naar verschillende
(leeftijds)groepen en activiteiten.
Deze jeugdraad zal tijdens het kerkelijk jaar 4 keer bijeen komen.
5.2.2. Doelstelling
Kinderen, tieners en jongeren toerusten zodat zij een persoonlijke keuze maken voor God. De kerk is
één van de ‘hulpen’ voor de opvoeders. Er wordt dus ingezet op de jeugd zelf, maar ook op degenen
die de jeugd opvoeden.
5.2.3. Doelgroep:
- Jeugd in de leeftijd van 0 t/m 25 jaar.
- ouders, leidinggevenden, commissies e.d.
Dit alles wetende dat we afhankelijk zijn van Gods zegen. Zoals al het kerkenwerk doen we dit werk
biddend.
5.2.4. Activiteiten
a. Catechese
De catechese wordt behandeld in paragraaf 5.1
b. Crèche
Tijdens de ochtenddiensten is er in samenwerking met de Hervormde Gemeente een
kinderoppasdienst voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
c. Kindernevendienst
De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. De
vertelverhalen zijn van tevoren vastgesteld in een vertelrooster. De verhalen zijn over het algemeen
afkomstig uit boeken van de Stichting ‘Vertel het Maar’. Ieder jaar vieren we op kerstavond de
geboorte van de Here Jezus en zijn er Paas- en Pinksterprojecten.
d. Jeugdclubs
De jeugdclubs zijn er voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool en voor de jeugd tot 15
jaar. Begonnen wordt met gebed en met het lezen van een Bijbelgedeelte. Er wordt gebruik gemaakt
van ‘Bouwsteen’ van de HGJB, waar dan samen over verder gepraat wordt. Na de pauze is er tijd voor
knutselen, spelletjes enz. Ook wordt wel eens een excursie of een theateravond georganiseerd. Het
clubseizoen wordt afgesloten met een avondje of een weekend uit.
e. GJV “UKK”
Van oktober tot en met april houdt de Gereformeerde Jeugdvereniging (GJV) ‘Uw Koninkrijk Kome’
bijeenkomsten op de zondagavond. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom! Tijdens deze
avonden wordt gestart met een onderwerp met betrekking tot het geloof. Na de pauze is er een vrije
invulling. Elk jaar gaat de jeugd en de leiding aan het eind van het seizoen een weekend uit.
Het voortbestaan van GJV ÚKK’ staat onder druk. Soms gaan de bijeenkomsten niet door vanwege te
weinig deelnemers.
f. Jeugddiensten
Ieder jaar worden er 2 jeugddiensten gehouden Tijdens deze diensten is er veel aandacht voor de
jeugd in onze gemeente. Deze diensten worden voorbereid door de jeugddienstcommissie.
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g. Overleg school en beide kerken
Één keer per jaar is er een overleg op de School met de Bijbel met de directeur van de school,
schoolcommissie, beide voorgangers en beide jeugdouderling/ diaken. Dit overleg heeft als doel om
de christelijke identiteit van de School en de communicatie en samenwerking onderling te bevorderen.
h. Schooldiensten
Samen met de School met de Bijbel en de Hervormde Gemeente worden op biddag en dankdag voor
gewas en arbeid schooldiensten georganiseerd. Het doel is om alle kinderen van de christelijke
basisschool kerkdiensten bij te laten wonen.

6. Diaconaat
De gemeente vervult haar diaconale roeping, dichtbij en ver weg, door te delen wat haar aan gaven is
geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar
onrecht plaatsvindt. In het diaconaat geeft de kerk concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap om
dienstbaar te zijn aan onze naaste (Mattheüs 25 vers 35-40).
- De diakenen ondersteunen het diaconaat binnen de gemeente, onder andere door:
- Het oproepen tot voorbede en geven in vrijmoedigheid.
- Samen met de gemeente de liefde voor de naaste te laten zien in concrete daden van
naastenliefde en barmhartigheid.
- Toerusting van de gemeente.
- Inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.
De diaconie heeft een eigen beleidsplan dat minimaal elke vier jaar wordt geactualiseerd en
vastgesteld door de kerkenraad. In het beleidsplan 2014-2018 zijn de volgende speerpunten
geformuleerd:
- Onderhouden van de koppeling ouderling-diaken met als doel de behoefte aan diaconale hulp
adequaat te signaleren en op te volgen.
- De drempel tot het stellen van de hulpvraag te verlagen, o.a. door het hulpaanbod actief onder de
aandacht te brengen.
- Actieve deelname aan regionale overlegvormen en informatiebijeenkomsten.
- Onderzoeken op welke wijze het jeugddiaconaat binnen de gemeente het best invulling gegeven
kan worden.

7. Evangelisatie
Uitgangspunt voor het evangelisatiewerk is:
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb” (Mattheüs 28/19 en 20).
Evangelisatie is dus geen keuze maar een roeping.
De taken van de evangelisatiewerkgroep zijn in samenwerking met diverse werkgroepen en
jeugdouderling en uiteraard de gehele gemeente:
- Het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording);
- Het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie
onder rand- en buitenkerkelijken.
De activiteiten zijn uitgebreid beschreven in het beleidsplan van de Evangelisatiewerkgroep.
Hieronder vindt u een korte samenvatting en de doelen voor de komende jaren.
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Doelgroep

2017

Kinderen
basisschool

Vakantie Bijbel Spel Week aug.
De VBSW is een kinderevangelisatie- week
bij ons bestaande uit drie dagen. Deze
activiteit wordt via een aparte stuurgroep
uitgevoerd in samenwerking met de
Hervormde Gemeente.

Vanaf 2018
Vak. Bijbel Spel Week aug.
De VBSW is een kinderevangelisatieweek bij ons bestaande uit drie dagen.
Deze activiteit wordt via een aparte
stuurgroep uitgevoerd in samenwerking
met de Hervormde Gemeente.
Kinderactiviteit jan/febr. Zoals
theatervoorstelling, Bijbelbus van het
NBG, filmmiddag

Tieners 12 -16

Jongeren

Kerkleden

Vakantie Bijbel Spel Week.
Tijdens de VBSW wordt één avond
speciaal georganiseerd voor tieners.

Zipp your lip
3xH
Wordt georganiseerd door de
Hervormde Gemeente in Hellouw.
Proberen de jeugd in Herwijnen hierop
attent te maken via contactblad en
Faceboek.
In 2017 willen we inventariseren waar
de jongeren van 16 tot 21 jaar behoefte
aan hebben, om dan vanaf 2018 ook
voor hen activiteiten te ontwikkelen.

Vak. Bijbel Spel Week aug.
Graag willen we i.s.m. de jeugdouderling
, de Hervormde Gemeente en de
stuurgroep VBSW het tienerdeel
uitbouwen.
3xH
Wordt georganiseerd door de
Hervormde Gemeente in Hellouw.
Proberen de jeugd in Herwijnen hierop
attent te maken via contactblad en
Faceboek.
Jongerenactiviteit in april?

Evangelisatiedienst okt./nov.
Doel is het betrekken van de gemeente
bij de roeping tot evangelisatie
(bewustwording). Ook worden
gemeenteleden gestimuleerd om buren,
vrienden uit te nodigen). In de toekomst
willen we de evangelisatiedienst
koppelen aan een activiteit, zoals een
wandeling of een maaltijd.

Evangelisatiedienst okt./nov.
Doel is het betrekken van de gemeente
bij de roeping tot evangelisatie
(bewustwording). Ook worden
gemeenteleden gestimuleerd om buren,
vrienden uit te nodigen. In de toekomst
willen we de evangelisatiedienst
koppelen aan een activiteit, zoals een
wandeling of een maaltijd

Boekenkast opzetten.
In de gemeente is geen boekentafel met
christelijke boeken en magazines. Het
idee om christelijke lectuur aan elkaar
uit te lenen is geopperd maar nog niet
operationeel.
Teksten kerkblad
Maandelijks wordt een stukje tekst in
het contactblad geplaatst ter
overdenking.

Boekenkast

Teksten kerkblad
Maandelijks wordt een stukje tekst in het
contactblad geplaatst ter overdenking.
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Doelgroep

Rand en –buiten
kerkelijken

Iedereen die zich
wil verdiepen in
het geloof

2017

Vanaf 2018

Gospelactiviteiten op website en in
kerkblad
In 2017 willen we maandelijks de
aandacht vestigen op gospel events
via het kerkblad en via de website
en/of sociale media.
Tentdienst juni
De tentsamenkomst moet
laagdrempelig en uitnodigend zijn
door een niet traditioneel
programma.
Huis- huis verspreiding
startboekje
kerstactie

Gospelactiviteiten op website en in
kerkblad

Welkomstkaart opzetten.
Namens beide kerken willen we een
welkomstkaart met foto’s en
informatie in bijv. de snackbaren de
wachtkamer van de dokter leggen.

Welkomstkaart

Teksten kerkbord

Teksten kerkbord

Activiteit t.b.v. rand- en buiten
kerkelijken zoals een Paasmusical,
cabaret of een openlucht concert.

Activiteit t.b.v. rand- en buiten
kerkelijken zoals een Paasmusical,
cabaret of een openlucht concert.

Alpha cursus
In het verleden zijn Alphacursussen
opgestart door een speciaal gevormd
Alphateam met leden van beide
gemeenten. Het zou mooi zijn om in de
toekomst samen met de Hervormde
Gemeente opnieuw een Alphacursus te
kunnen starten.

Alphacursus
In het verleden zijn Alphacursussen
opgestart door een speciaal gevormd
Alphateam met leden van beide
gemeenten. Het zou mooi zijn in de
toekomst samen met de Hervormde
Gemeente opnieuw een Alphacursus te
kunnen starten.

Tentdienst juni
De tentsamenkomst moet laagdrempelig
en uitnodigend zijn door een niet
traditioneel programma.
Huis- huis verspreiding
startboekje
kerstactie

Concrete plannen voor 2017 en 2018 zijn dus:
Vakantie Bijbel Spel Week (VBSW) Tienerprogramma uitbouwen.
Jeugdactiviteit opzetten naar aanleiding van een inventarisatie onder de jeugd.
De evangelisatiedienst koppelen aan een activiteit, zoals een wandeling of een maaltijd
Boekenkast opzetten binnen de gemeente.
Aandacht geven aan gospelactiviteiten op sociale media en in kerkblad.
Startdag inzetten om mensen te werven voor de evangelisatiedienst.
Evangelisatiedienst uitbreiden met een aanverwante activiteit en/of “kerkproeverij”.
Huis-aan-huis verspreiding en welkomstkaart verspreiden
Activiteit rand- en buiten kerkelijken opzetten.
Zo mogelijk starten van een Alphacursus
Samenwerking met Hervormde Gemeente Herwijnen en/of andere kerkelijke gemeenten.

8. Zending
De Gereformeerde Kerk van Herwijnen wil een gemeente zijn die zich in al haar geledingen en in alle
activiteiten richt op die ander, die los van Gods Woord, zijn dienst en zijn gemeente leeft. Wij willen
daarbij onze roeping buiten eigen gemeente niet vergeten en een gemeente zijn, die ook mee leeft
met het zendingswerk overzee.
Wij willen dat bereiken door:
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-

9.

In prediking, vorming en toerusting en pastoraat steeds de gemeente op haar (zendings) roeping te
wijzen en helpen die roeping te concretiseren;
Jaarlijks als gemeente ‘werken aan’ een zendings/diaconaal project overzee of in Nederland;
De zendingsroeping ook te stimuleren door zendingsavonden in de regio te bezoeken.
Jaarlijks een zendingsdienst te houden.

College van Kerkrentmeesters

9.1. Algemeen
Het kerkrentmeesterschap staat voor de zorg van financiële en materiële aangelegenheden, voor zover
die niet te maken hebben met diaconie of zending. Er zijn drie ouderlingkerkrentmeesters.
9.2. Bevoegdheden en structuur
De kerkrentmeesters zijn faciliterend aan de gemeente. De kerkenraad is het besluitvormend orgaan. De
ouderlingkerkrentmeesters zijn belast met de uitvoering en vormen het dagelijks bestuur.
De kerkrentmeesters worden ondersteund door de boekhouder, de koster, de tuinman en andere leden
van gemeente.
De financiën van de Gereformeerde Kerk zijn op orde. De jaarrekening kon de laatste jaren met een
gering positief saldo worden afgesloten. De reservepositie is gezond.
Er zijn geen plannen om t.a.v. de financiën een andere koers te gaan varen. Wel zullen we in 2018
bezien of de aan de Gereformeerde Kerk van Herwijnen gelieerde Stichting tot Behoud van het
Erfgoed van de Gereformeerde Kerk Herwijnen nog bestaansrecht heeft.
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