
 

  Beleidsplan Hervormde Wijkgemeente 1 te Oldebroek                            pagina 1 2-11-2021                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN 

Hervormde wijkgemeente 1 

Oldebroek 



 

  Beleidsplan Hervormde Wijkgemeente 1 te Oldebroek                            pagina 2 2-11-2021                        

Inhoudsopgave 

 

Ten geleide             Blz. 3 

 

1. De Gemeente            Blz. 4 

 

2. Eredienst             Blz. 7 

 

3. Pastoraat             Blz. 12 

 

4. Vorming en toerusting           Blz. 14 

 

5. Apostolaat             Blz. 16. 

 

6. Jeugdwerk             Blz. 17 

 

7. Diaconaat             Blz. 20 

 

8. Organisatie             Blz. 21 

 

9. Statistiek wijkgemeente           Blz. 23 

 

10. Handreiking Generale Synode         Blz. 24 

 

11.0 Bijlage 2             Blz. 30 

            

12. Bijlagen 3             Blz. 34 

 



 

  Beleidsplan Hervormde Wijkgemeente 1 te Oldebroek                            pagina 3 2-11-2021                        

Ten Geleide 

“Eén lichaam is het en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Eén 

Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen en door allen en in 

u allen. Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt 

Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft den mensen 

gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 

delen der aarde? Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is ver boven al de hemelen, 

opdat Hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen 

tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der 

heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; Totdat wij allen zullen 

komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate 

van de grootte der volheid van Christus” (Efeze 4: 4 - 13). 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Oldebroek wijk 1. 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. 

De gemeente is immers geen vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en haar eigen 

koers bepaalt. 

 

In dit perspectief gezien kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van de 

gemeente en ten dienste van de gemeente zelf. 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. 

 

In het beleidsplan staat het beleid verwoord dat wij nu hanteren in onze gemeente en waar we in de 

komende tijd eventueel naar toe willen werken. Dit beleidsplan beschrijft dus in grote lijnen voor de 

komende vijf jaar hoe wij in onze gemeente willen werken. De toepassing vanuit het Woord naar de 

concrete situatie van onze gemeente vraagt een voortdurend vragen om de leiding van de Heilige Geest. 

Door Zijn kracht en wijsheid zullen de beleidslijnen leiden tot opbouw van Gods gemeente te Oldebroek.  

Voor zover het beleid van onze wijkgemeente hetzelfde blijft, vindt u in dit beleidsplan veel terug van 

het vorige beleidsplan. Voor zover er op punten wijzigingen aan de orde zijn, komt u deze in dit 

beleidsplan ook tegen. We kunnen hier meteen al zeggen, dat ons beleid als wijkgemeente in hoofdzaak 

hetzelfde blijft. Dat moet ook. We leven als kerk per slot van rekening bij het profetische woord dat zeer 

VAST is, en het verandert door de jaren heen niet. (2 Petr. 1: 19). 

In het bovenstaande is vermeld wat we van dit beleidsplan mogen verwachten. Ook voor dit beleidsplan 

geldt het woord van Psalm 127: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden 

hieraan”.  

In die wetenschap en met deze bedoeling, bieden wij u dit geschrift aan.  

Namens de kerkenraad:  
Voorzitter: ds. D.J.W. Kok;                   
Scriba: oud. J. van Wijnen  
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1.  De Gemeente 

1.1 Preambule convenant 

 

 

PREAMBULE BIJ HET BELEIDSPLAN  

VAN DE HERVORMDE WIJKGEMEENTE 1  

TE OLDEBROEK 

Op basis van het Convenant 

“ Intussen geloven wij,  

hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot 

onderhouding van het lichaam der Kerk,  

dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, geordineerd 

heeft. 

En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en 

door deze de consciëntiën te binden en te dwingen,  

in wat manier het zou mogen zijn.  

Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is  

om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren,  

en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods;  

waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan 

hangt.” 

(De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32) 

De Heilige Schrift is de enige bron en norm  

voor het kerkelijke leven. 

De gemeente weet zich gebonden aan  

de drie oecumenische symbolen van de Kerk  

en de drie formulieren van enigheid.  

Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

© Classicale vergadering van Alblasserdam 

Preambule bij het Convenant op basis van beleidsplan.  

Het Convenant op basis van beleidsplan is vastgesteld door de classicale vergadering van Alblasserdam in de Nederlandse Hervormde Kerk,  

13 maart 2003 
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1.2 Convenant 

Onze Hervormde wijkgemeente kan geplaatst worden in de hervormd-gereformeerde 

modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt ondermeer in dat binnen het 

gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende 

prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt 

de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 

 

In beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige 

doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de 

verbondstrouw van God. 

 

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie 

algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 

Geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan 

in de traditie van de reformatie en trouw zijn aan de belijdenis der vaderen. Zij acht zich dan 

ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie Formulieren 

van Enigheid, nl. De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 

Dordtse Leerregels. De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden 

gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of van de 

overheid. 

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan 

verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar 

aangesproken willen en mogen worden. 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te 

houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de 

sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het 

onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen. 

Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom 

niet zondermeer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder 

verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmen Thesen. 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus 

Christus om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine 

kinderen der gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van 

Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden der 

gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Daarom vermanen wij alle 

ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des 
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Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan 

en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers der gemeente – zowel 

ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te 

worden mannenbroeders, belijdende leden van de Hervormde Wijkgemeente 1 te 

Oldebroek en vervuld met de Heilige Geest. 

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een 

instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve 

samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censuurabel. Daarom zal de kerkenraad 

op Bijbelse wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat zodanige mannen als kandidaat tot de 

heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven 

vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van 

Jezus Christus. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig 

Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan 

door verwereldlijking. 

 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons 

Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 
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2.0 Eredienst 

2.1 Grondgedachte  

De leiding van wijkgemeente 1 berust bij de kerkenraad, hierin komen de drie ambten bijeen. 

De Schrift wijst ons eenvoudig en helder aan, dat het ambt door de Heere Zelf is ingesteld. Hij 

gaf onder het Oude Verbond profeten, priesters en koningen, om de dienst der verzoening uit 

te richten onder het door God verkoren en geroepen volk van Zijn verbond. Deze lijnen worden 

samengetrokken in Christus, de grote Ambtsdrager, en het hart van Zijn werk is de priesterlijke 

verzoening, waarom Hij ook de grote Profeet en eeuwige Koning is. 

Nu wil Hij Zich in het Nieuwe Verbond vertegenwoordigen laten door Zijn Woord en Zijn Geest, 

door de ambtelijke bedieningen.  

Deze bedieningen dienen de vergadering en instandhouding van Zijn Kerk en de komst van 

Zijn Koninkrijk in deze wereld.  

De Zoon van God vergadert uit geheel het menselijk geslacht Zich een gemeente ten eeuwigen 

leven door Zijn Woord en Geest.  

Waar deze gemeente tot stand komt, daar wordt zij kerk-der-prediking. Aan de kerk is de 

prediking gegeven als een hoge opdracht van Godswege.  

De eerste opdracht is immers; ''Predik het Woord ''.  

2.2 Wat willen we doen 

De bediening van het Woord in het midden van onze wijkgemeente neemt in haar samen-

komsten dan ook een brede plaats in. Het Woord maakt de dienst uit, in de prediking en liturgie. 

Alles wijst naar het centrum, waarin God zelf aan het Woord komt in de opening der Schriften. 

En wanneer de gemeente aan het woord komt, in de gemeentezang, is dat verkondiging van 

het Woord.  (Psalmen)  

2.3 Wat doen wij nu? 

Het is naar de Schrift en in overeenstemming met de orde van de kerk, dat bij de woordbe-

diening de ambten functioneren. Aan de dienaar des Woords is opgedragen het Woord te 

prediken en de volle raad Gods te verkondigen naar de mening des Geestes (Marc. 16: 15), 

bezig te zijn in de herderlijke zorg en de catechese. 

Het ambt van de ouderlingen is, naast de predikant te waken over de gehele wijkgemeente, 

opzicht te houden over de leer en levenswandel van gemeente en prediker, alles wat tot 

opbouw van de gemeente nodig is zoals het bezoekwerk, de verzorging van de stoffelijke 

belangen van de gemeente, de geestelijke vorming van jongere en volwassen gemeenteleden. 

Christus wil, dat door de dienst van de diakenen, in de gemeente in Zijn Naam barmhartigheid 

wordt bewezen aan de lijdende naaste. Zijn priesterlijke bewogenheid moet de bewogenheid 

zijn van de diakenen, om hulp en barmhartigheid te bewijzen aan alle mensen, maar het meest 
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aan de huisgenoten des geloofs (Gal. 6: 10). In de gemeente maar ook daarbuiten. In 

steunverlening aan allerlei werken van barmhartigheid en dienst der gerechtigheid, tot 

oprichting van armen en ontrechten.  

2.4 Kerkdiensten: 

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 welgevoeglijke). 

2.4.1 Liturgie  

a) In de eredienst wordt de Statenvertaling gelezen omdat deze vertaling zeer dicht bij de 

grondtekst blijft. We maken gebruik van de klassieke formulieren. 

b) Gebruikt worden de psalmen in de berijming van 1773 en de zgn. enige gezangen. 

Voor de dienst wordt een voorzang gezongen.  

c) De Psalmen zingen wij iso-ritmisch (op hele noten). We willen erop toezien dat het 

zingen met toewijding en eerbied geschiedt en dat het orgelspel de samenzang dient 

en steunt. 

d) Orde van de dienst: 

1) Votum en groet 

2) Zingen 

3) Vm.: lezing wet, nm: geloofsbelijdenis  

4) Zingen  

5) Gebed 

6) Schriftlezing 

7) Dienst der offerranden 

8) Zingen 

9) Prediking 

10) Zingen  

11) Gebed 

12) Zingen 

13) Zegen 

 

e) Afkondigingen geschieden door de predikant, de weekdiensten en activiteiten die 

incidenteel gebeuren worden afgekondigd.  

f) Overlijdensberichten van gemeenteleden uit onze wijk worden altijd gedaan in de 

eerste zondagse kerkdienst na het overlijden. De mededeling wordt gedaan direct na 

votum en groet waarna de gemeente een rouwpsalm zingt en de predikant zal de 

nabestaanden een plaats in de voorbede geven. 
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g) Voorbede: wordt in de regel in de zondagse morgendienst gedaan. 

h) Eerste kerstdag morgendienst na de zegen zingen wij het Ere zij God. 

i) Met het oog op vragen vanuit de gemeente om op andere momenten rondom de 

eredienst vrije liederen te zingen willen we benadrukken dat het binnen het geheel van 

de hervormde gemeente te Oldebroek bij ons profiel behoort om een wijkgemeente te 

zijn die zich in de erediensten zoveel mogelijk houdt aan het zingen van de psalmen. 

We menen dat God ons de Psalmen als zangboek in Zijn Woord gegeven heeft en dat 

het ons in de gemeentezang tot bron mag en moet zijn. We zingen de Heere op deze 

manier Zijn eigen Woord toe. Verder achten we de psalmen van zo hoog geestelijk 

gehalte dat we begeren dat ze het merg van het gemeenteleven zijn en tevens de 

geestelijke bagage van jong en oud.  

j) Morgendienst na Koningsdag na de zegen zingen wij het Wilhelmus.  

k) Zondagmorgendienst na 31 oktober en de Hervormingsdienst (avonddienst) rond 31 

oktober na de zegen zingen wij het Lutherlied. 

2.4.2 Decorum 

Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding 

en een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te denken 

in het licht van Gods Woord. Na overweging hiervan zij eenieder in zijn of haar gemoed 

verzekerd, zonder aan de ander aanstoot te geven of aanstoot te nemen. Van vrouwen 

die deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, kinderen ten doop houden 

wordt het op prijs gesteld dat zij met gedekt hoofd in de kerk komen. Hetzelfde geldt 

van vrouwen die Openbare Belijdenis des Geloofs afleggen. De kerkenraad staat bij 

de gebeden en is uniform zwartgekleed.  

2.4.3 Ambtelijke aanwezigheid: 

a) Ouderlingen: elke dienst zijn er, naast de ouderling van dienst, minimaal drie 

ouderlingen aanwezig volgens een rooster.  

b) Bij de bediening van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop hebben de ouderlingen 

bij toerbeurt dienst. 

c) Diakenen: in de Dorpskerk doen er vier dienst, in de Maranathakerk doen er twee 

dienst, hiervoor stelt de diaconie een rooster samen.  

2.4.4 Elke zondag vindt er een dienst plaats in beide kerken, op feestdagen, bij de jaarwisse-

ling, volgens een door het Ministerie op te maken rooster in overleg met de Algemene 

Kerkenraad (ord. 13-5-3). Het is de bedoeling dat de gemeente als geheel samenkomt 

om gezamenlijk te zingen zijn Woord te horen en elkanders noden aan de Heere voor 

te leggen. Er kan speciale aandacht worden geschonken aan bepaalde onderwerpen, 

eventueel gekoppeld aan een preekbespreking. 
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Leerdienst. 

In de middagdiensten wordt, als de "eigen" predikant voorgaat, behoudens 

uitzonderingen zoals: in de advents- en lijdenstijd, gepreekt uit een der 

belijdenisgeschriften der kerk, te weten de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De belijdenis vat de grote daden van de 

drieenige God en de geloofsstukken, die de Schrift ons aanreikt, samen. De belijdenis 

bewaart ons voor eenzijdigheden. 

Themadiensten met de school: 

a) Bid en dankdag v.m., in deze twee diensten wordt ritmisch gezongen.  

b) Themazondag 1 x per jaar  

c) Bij deze drie diensten zingen de kinderen na de zegen het themalied.  

 

2.5.0  Sacramenten: 

a) Naast de bediening van het Woord is er ook de zichtbare verkondiging door middel van 

de Sacramenten.  

b) De bediening van de zichtbare tekenen en zegelen zijn hoogtepunten in het leven van 

onze wijkgemeente.  

c) Het heilige karakter van de Sacramenten is voor de kerkenraad een overtuigende 

reden om ernst te maken met een van de onderdelen van het ambt, namelijk om erop 

toe te zien dat de Sacramenten in het midden der gemeente heilig gehouden worden, 

niet slechts bij het Heilig Avondmaal, maar ook bij de Heilige Doop. 

2.5.1 Doopdiensten: 

a) Als regel zijn er 6 doopdiensten per jaar. Uitgangspunt is de Dorpskerk; op verzoek 

van de doopouders kan de bediening in de Maranathakerk plaats vinden. Na de dienst 

is er onder de kansel gelegenheid de doopouders de hand te geven.  

b) Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopzitting plaats, waar de gehuwde ouders 

onderwezen worden in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier  

c) Aanwezig bij de doopzitting: de predikant en de ouderling die dienst heeft bij de 

doopdienst 
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2.5.2 Overdoop 

 Ingeval van overdoop is er zonder voorafgaande schuldbelijdenis tegenover (een deel 

van) de kerkenraad geen toegang tot het Heilig Avondmaal en tot lerende functies in 

de gemeente. 

2.5.3 Avondmaalsdiensten: 

a) In de erediensten wordt viermaal per jaar op zondag in de morgendienst het Heilig 

Avondmaal gevierd.  

b) De zondag voorafgaande aan de viering wordt voorbereiding op de viering gehouden 

en in de middag/avonddienst na de Avondmaalsviering vindt de dankzegging/ 

nabetrachting plaats.  

c) Naar de censura-morum-zitting gaat de ouderling die dienst heeft met de bediening 

van het Heilig Avondmaal. 

d) De Hullen: met de andere kerken geschiedt dit bij toerbeurt. Als wijk 1 aan de beurt is 

zijn, naast de predikant, aanwezig de ouderling en de diaken die dienst hebben met de 

bediening van het Heilig Avondmaal.  

 

2.6 Huwelijksdiensten 

Op grond van Gods Woord wordt alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen huwelijk 

van één man en één vrouw als verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht ingezegend. 

Het huwelijk tussen man en vrouw wordt als inzetting van God beleden en erkend.  Deze 

inzetting van God dient heilig gehouden te worden. Kerkelijke bevestiging vindt plaats in een 

ambtelijke dienst, waarin in principe de eigen predikant voorgaat. 

a) 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. Deze dient niet strijdig te zijn met het 

karakter van de huwelijksbevestiging en inzegening. 

b) De kerkenraad staat niet toe, een huwelijk van een bruidspaar dat eerst heeft 

samengewoond, kerkelijk te bevestigen wanneer het die dag alleen maar gaat om de 

afronding van de proefperiode of de ''spaartijd''. De kerkenraad wijst samenwonen als 

alternatief voor de startperiode van het huwelijk af. Als predikant en kerkenraad dienen 

wij pastoraal met een zodanig bruidspaar om te gaan. Bij het gesprek dient ons hart 

gedreven te worden door het verlangen het stel te redden van de verkeerde weg en te 

winnen voor de dienst des Heeren. De Schrift zegt dat degene die zijn overtreding 

bekent en laat barmhartigheid zal verkrijgen, Spr. 28: 13. Als zij vanaf het gesprek uit 

elkaar gaan en daarmee openlijk naar hun familie en vrienden toe belijden dat zij een 

verkeerde weg gegaan zijn, ligt de weg weer open.  
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c) Als regel overhandigt de ouderling van dienst namens de kerkenraad de 

huwelijksbijbel. Na de dienst gaat het bruidspaar met de ouders naar de consistorie, 

waar de dienstdoende ouderling afsluit met gebed. 

d) In de dienst is het maken van foto, film en video niet toegestaan. 

e) Als er een verzoek komt voor bevestiging van een huwelijk van mensen die eerder een 

echtscheiding hebben meegemaakt, zal dit per verzoek bekeken worden. 

 

 

2.7 Rouwdiensten  

Rouwdiensten hebben niet het karakter van een eredienst, waarbij daarom niet alle drie 

ambten vertegenwoordigd hoeven zijn. Het is gebruikelijk dat de wijkpredikant in rouwdiensten 

voorgaat. De verantwoordelijkheid voor de rouwdienst ligt bij de kerkenraad. Gewoonlijk sluit 

de wijkouderling de condoléance, en is aanwezig tijdens de rouwplechtigheid. De 

broodmaaltijd, die meestal op de rouwplechtigheid volgt, wordt door de ouderling met gebed 

geopend en met Schriftlezing en gebed wordt afgesloten. Dit in overleg met de familie. 

Crematie: Ons Bijbelse uitgangspunt is dat wij onze overledenen begraven. Wij zaaien onze 

doden in de aarde in verwachting van de wederopstanding. In geval van een crematie zal de 

predikant op verzoek de rouwdienst leiden op een andere locatie dan het crematorium. 

Kerkenraad en predikant wonen de crematieplechtigheid zelf niet bij. 

 

2.8 Aandachtspunten 

a. De kerkenraad ziet erop toe, dat de predikant voldoende tijd heeft voor de 

voorbereiding van de verkondiging van het Woord. 

b. De predikant kan, in goed overleg, taken delen met de andere ambtsdragers van de 

kerkenraad en de pastoraal medewerker 
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3.  PASTORAAT 

3.1 Grondgedachte 

Pastoraat is de herderlijke zorg die de opzieners over de gemeente moeten hebben. Het 

pastoraat vertrouwt aan ons toe de kudde van de grote Herder der schapen, draagt ons op die 

te hoeden en te weiden, toe te zien dat de schapen niet verstrooid of geroofd worden, roept 

ons het weggedrevene weder te brengen, het verlorene te zoeken, het gebrokene te helen, 

het zieke te sterken (Ez. 34). 

 

3.2 Wat willen we doen 

De herderlijke zorg wordt vooral ter hand genomen door de predikant, de pastoraal 

medewerker en de ouderlingen. De predikant is verantwoordelijk voor het geheel van de 

gemeente, een ouderling is herder in zijn wijk. De ambtsdrager op (huis)bezoek is zielzorger 

Als zielzorgers hebben we bewogen te zijn met de maatschappelijke en lichamelijke noden 

van degenen, die de Heere aan onze zorgen toevertrouwde. Maar bovenal dienen wij hun 

geestelijke en eeuwige belangen op het oog te hebben. 

 

3.3 Wat doen we nu 

3.3.1 Huisbezoek:  

a) De gemeente is verdeeld in 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 wijkouderling op huisbezoek met een 

andere ouderling/ diaken. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs 

gesteld en gestimuleerd. 

b) Iedere ouderling heeft een eigen wijk en maakt zelf afspraken. 

c) Er wordt afgesloten met schriftlezing en gebed 

 

3.3.2 Specifieke vormen van pastorale zorg: 

a) Zorg voor de alleengaanden, gehuwden, bejaarden van 80 jaar en ouder, 

gehandicapten, zieken thuis of in het ziekenhuis, stervensbegeleiding en 

rouwdragenden 

b) Aandacht voor concrete noden zoals: homofilie, incest, echtscheiding, psychische 

noden e.d. 
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c) Rondom de Heilige Doop: na geboortebericht wordt door de predikant een bezoek 

gebracht. Door middel van de wijkouderling vindt er een pastoraal bezoek plaats 

bij de gehuwde doopouders thuis om met hen te spreken over het persoonlijk leven 

met de HEERE in verband met de aanstaande doopbediening. 

d) Herderlijke zorg met betrekking tot het Heilig Avondmaal: diegenen die voor het 

eerst aan het H.A.  Hebben deelgenomen, worden door de wijkouderling bezocht 

ter bemoediging 

e) Aandacht wordt gegeven aan aanstaande bruidsparen door middel van een 

trouwgesprek en deelname aan de huwelijkskring. 

f)     De wijkouderling bezoekt van tijd tot tijd weduwen en weduwnaars en die alleen 

zijn komen te staan. 

g) Taak pastorale medewerker; hij zal o.a. voor zijn rekening nemen degenen, die uit 

het ziekenhuis terugkomen, weduwen en weduwnaars bezoeken, bejaarden en 

ander voorkomend bezoekwerk in overleg met de predikant. 

h) Crisispastoraat (stervensbegeleiding, psychische nood) behoort tot de taak van de 

predikant. In sommige gevallen moet doorverwezen worden naar professionele 

hulp. Daar waar het mogelijk en nuttig is, kunnen vertrouwenspersonen 

(gemeenteleden die daarvoor een scholing hebben gevolgd) ingeschakeld worden. 

Het inzetten en aansturen hiervan gebeurt door de wijkpredikant. 

i)    Ziekenhuispastoraat gebeurt door de predikant en de pastorale medewerker. Na 

ontslag uit het ziekenhuis volgt er bezoek door de dominee en/of de pastorale 

medewerker en de wijkouderling. 

j)    Ouderenpastoraat: de dominee bezoekt de ouderen van 80 jaar en ouder. Ook 

krijgen zij bezoek die niet meer in de kerk en op de bejaardenmiddag kunnen 

komen. De andere bezoeken worden gedaan door de pastorale medewerker en de 

wijkouderling. 

k) Jongerenpastoraat: In goed overleg met de predikant, andere ambtsdragers en 

leidinggevenden zal de jeugdouderling met het team jeugdpastoraat extra zorg 

hebben voor de jongeren van de gemeente. Als contactpersoon zal hij signalen 

opvangen en bespreken b.v. over: - catechese - jeugdwerk - vrije tijdsbesteding 

van jongeren enz. maar vooral ook pastoraal bezig te zijn in de persoonlijke 

contacten. 

 

3.3.3 Consistorie-overleg: 

a) Op het Consistorie wordt naast aan het bespreken van de pastorale zorgen en 

noden binnen de gemeente door de predikant en de wijkouderlingen ook aandacht 

besteed aan de toerusting van de ouderlingen voor hun pastorale taak. Indien 
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noodzakelijk bespreken we aan de orde gekomen zaken in de gehele kerkenraad. 

Waar de wijkouderlingen ieder hun eigen wijk onder hun pastorale zorg hebben, 

houdt de predikant herderlijk opzicht over het geheel van de gemeente.  

Vanuit de noden en vreugden van het pastoraat wordt de onmisbare voedingsbodem 

gelegd voor de pastorale zijde van de Woordverkondiging. 

 

3.3.4 Nieuw ingekomenen: 

Zij ontvangen bezoek van de bezoekdames. Zij krijgen van de kerkrentmeesters de gegevens 

voor dit bezoek en de Gemeentegids, die als eerste kennismaking en als wegwijzer in de 

gemeente mag dienen. Na dit bezoek wordt het adres eventueel doorgegeven aan de 

predikant om een nader kennismakingsbezoek af te leggen.  
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4.  VORMING EN TOERUSTING 

4.1 Grondgedachte 

De Heilige Geest die het leven geeft, zorgt ook voor het geloof door het te versterken: krachtig 

te maken, te doen groeien, te verdiepen en meer vrijmoedigheid te geven. Daarvoor zijn 

middelen en mogelijkheden gegeven waar wij dankbaar gebruik van mogen maken. 

4.2 Mogelijkheden/ middelen 

a) De prediking van het Evangelie en van de Belijdenisgeschriften is het voornaamste 

middel tot toerusting van de gemeenteleden en haar ambtsdragers. 

b) Catechese: Een belangrijke tak van arbeid onder de jongeren van onze gemeente is 

de catechese. De catechese heeft tot inhoud in het bijzonder Gods Woord en de 

belijdenis van de kerk. In de catechisatie mag de catecheet al lerend het Heil van God 

doorgeven. Zodat jongeren leren verstaan wie God is, wie de Heere Jezus is en wie zij 

zelf zijn voor Gods aangezicht in Zijn schepping. Het Woord is altijd de gids om Jezus 

te leren kennen en volgen. Het Woord moet daarbij in al zijn rijkdom aan het woord 

komen. Dit moet ook blijken in de onderwerpen, die niet alleen de geloofsleer van onze 

kerk raken, maar ook het leven van een christen. De catechese is niet alleen op het 

verstand gericht, maar op de hele catechisant, om hem te leren de Heere te dienen 

met hoofd, hart en hand. Daartoe is de werking van de Heilige Geest onmisbaar. Door 

de regelmaat en het bereik is de catechisatie belangrijk. Binnen de 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad is het in de eerste plaats de taak van de 

predikant om de catechisatie te geven. Hij kan hierbij worden bijgestaan door een 

ambtsdrager. Het is een goede zaak de groepen niet te groot te maken teneinde het 

contact zo goed mogelijk te houden. Het streven is om tien lessen voor en tien lessen 

na de kerst te geven. 

c) Belijdeniscatechese. De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het 

streven is de openbare belijdenis te doen plaatsvinden op een zondag rond Pasen. In 

de prediking wordt opgeroepen tot het afleggen van belijdenis. 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 

vooral ten aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover 

speelt een belangrijke rol hierin. 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 

ervan te vergewissen dat 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. 

d) Bezinningsavond Deze wordt op de donderdagavond voorafgaande aan de viering van 
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het Heilig Avondmaal gehouden. 

e) Bijbelkringen. De Bijbelkring staat open voor alle gemeenteleden. Op de Bijbelkring 

wordt een Bijbelgedeelte (meestal een Bijbelboek) behandeld. De Bijbelkring 

Maranatha wordt tijdens het winterwerk elke 2e donderdag van de maand in de grote 

zaal bij de Maranathakerk gehouden. De leiding van deze kring berust bij de predikant. 

Momenteel is er 1 huis-Bijbelkring deze wordt bij gemeenteleden aan huis gehouden. 

f) Jongvolwassenkring. Bedoeld voor jongvolwassenen, in de leeftijdsgroep 20 t/m 40 

jaar, als vervolg op de Belijdeniscatechese. Ook zij die geen belijdenis hebben gedaan 

zijn welkom. In het winterseizoen 1 maal per maand. 

g) Mannenvereniging. Komt eens per veertien dagen op woensdagavond 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. 

h) Vrouwenvereniging. Komt eens in de twee weken op dinsdagavond bijeen. De 

Bijbelstudie uit ‘’De Hervormde Vrouw’’ wordt door de aanwezigen besproken. Een 

eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden. 

i) Huwelijkskring voor pasgetrouwden en aanstaande bruidsparen. Ze wordt in het 

voorjaar georganiseerd gedurende vier avonden en geleid door de wijkpredikant. 

j) Geloofsopvoedingsavonden. Onder verantwoording van de wijkkerkenraad wordt door 

de WJC één avond per winter belegd waar nagedacht wordt over het jawoord van de 

ouders en over de invulling van de christelijke opvoeding. 

k) Jeugdwerk: zie hoofdstuk 6. 

4.4 Blijvende aandachtspunten  

a) De bezinning vanuit de Schrift tijdens kerkenraadsvergaderingen dient 

voortdurende aandacht te hebben. 

b) Belangrijk is aan de predikant en de pastorale medewerker de mogelijkheid te 

geven tot vorming en toerusting. Bijvoorbeeld: bijwonen van de conferenties 

vanuit de Gereformeerde Bond, en vanuit de kerkorde van onze kerk tot het 

volgen van permanente educatie. 

c) Er is de mogelijkheid tot toerusting van ambtsdragers via theologische vorming 

gemeenteleden van de GB 

d) Het betrekken van belijdeniscatechisanten bij het werk in de gemeente door het 

aanbieden van diverse taken binnen de gemeente. 

e) Zorgdragen en stimuleren van deelname voor vorming en toerusting van 

leidinggevenden in het jeugdwerk 
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5. Apostolaat 

 

5.1 Grondgedachte 

Onder Apostolaat verstaan we onze roeping als gemeente met de apostolische boodschap, 

met het Evangelie van het koninkrijk van God, dat kwam in de persoon van Jezus Christus, in 

de wereld te staan. 

De Heere Jezus heeft Zijn kerk de opdracht meegegeven: “Gaat dan heen, onderwijst al de 

volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes'' en 

'' in Zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, 

beginnende van Jeruzalem''.  

In het Evangelie verschijnt Gods genade heilbrengend aan alle mensen. Het gaat om hun 

eeuwig heil. Zonder Christus zijn ze verloren. Christus is uniek en universeel: Hij is de enige 

Weg, de enige Naam. Door Zijn offer alleen is er heil, voor nu en voor eeuwig.  

De kerk heeft in de wereld een speciale roeping, namelijk dat volk en samenleving onder de 

genadige heerschappij van God worden gebracht. 

Ze geeft daar niet haar eigen mening ten beste, om ook wat invloed te hebben bij de politieke 

meningsvorming: zij weet zich geroepen 'Gods beloften en geboden voor alle machten en 

mensen te betuigen.’ 

 

5.2 Wat willen we doen 

Evangelisatie: 

De leden van de cie uit onze wijkgemeente maken deel uit van de centrale evangelisatie-

commissie. 

Tot hun taak behoort o.a.: 

a) Het evangelisatiewerk binnen onze wijkgemeente stimuleren en naar mogelijkheden 

zoeken om mensen te bereiken, die vervreemd of geheel vreemd van de kerk en de 

Bijbelse boodschap zijn. 

b) Oriëntatie op de mogelijkheid voor toerusting in evangelisatie. 

c) Zij maakt deel uit van de interkerkelijke evangelisatiecommissie, die 

evangelisatiebijeenkomsten verzorgt op landgoed '' t Loo ''. Tweemaandelijks wordt er 

een dienst verzorgd door wijk 1, die overeenkomt met de identiteit van onze 

wijkgemeente. 
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Zending: 

De leden van de cie uit onze wijkgemeente maken deel uit van de centrale zendingscommis-

sie. 

Tot hun taak behoort o.a.: 

a) Werving van leden voor de G.Z.B. 

b) Verkoop van de door de G.Z.B.  Uitgegeven jaarkalender. 

c) Het organiseren van een zendingsbijeenkomst voor onze wijkgemeente. 

d) Het onderhouden van contacten met de door onze gemeente gesteunde 

zendingsarbeiders. 
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6.  Jeugdwerk. 

6.1 Grondslag. 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het jeugdwerk binnen haar wijkgemeente.  

In al zijn jeugdwerk wil de kerkenraad zich laten leiden door de Heilige Schrift, het onfeilbare 

Woord van God, als bron en norm. Wat zijn uitwerking heeft gekregen in de 

belijdenisgeschriften waarin een bijzonder rijk verstaan van de Schrift is gegeven.  

Aan deze grondslag, die zowel de inhoud van het jeugdwerk als de organisatie, waarin dit 

jeugdwerk gestalte krijgt, bepaalt, willen wij het jeugdwerk toetsen.  

We moeten ervoor waken, dat in ons jeugdwerk het Woord van God niet van zijn plaats 

verdrongen wordt. Alleen de Heilige Schrift kan ons, ouderen en jongeren, echt wijs maken en 

waarachtig heil schenken door het geloof in Jezus Christus, zie 2 Tim. 3: 16 en 17. 

6.2.  Opdracht. 

Vanuit de Bijbel: 

De Heere Jezus Christus Die Zelf de Goede Herder is. Hij is de grote herder van Zijn kudde 

Die ons voorging en ons roept, Hem daarin na te volgen,  

-Joh. 21: 15, ''Weid Mijn lammeren''. 

-Mark. 10: 14, ''Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is 

het koninkrijk der hemelen''. 

Vanuit de kerkorde: 

Aan de kerk is opgedragen, mee te werken aan de vorming van de jeugd om deze te brengen 

tot haar plaats in de gemeente en haar de weg te wijzen in deze wereld. 

Het doel van het jeugdwerk is onder andere, de jongeren:  

-bewaren bij het Evangelie 

-in aanraking brengen met het Evangelie 

-leiding en bijstand geven. 

 

Hierin herkennen we 3 kernfuncties: 

Pastoraat - Diaconaat  - Apostolaat 

 

 



 

  Beleidsplan Hervormde Wijkgemeente 1 te Oldebroek                            pagina 21 2-11-2021                        

6.3 Wat willen we doen. 

6.3.1. Pastorale zorg 

In ons jeugdwerk willen we bereiken dat jongeren:  

a) Bij een gesprek rond de open Bijbel herderlijke zorg ontvangen, samen luisteren naar 

de Goede Herder en naar elkaar.  

b) Samen nadenken over allerlei vragen van geloof en ethiek in het licht van de Bijbel. 

c) Een ruimte treffen voor ontmoeting en gesprek, waarbij zij positieve contacten kunnen 

leggen, om zo een stukje gemeenschap te beleven. 

d) Bewaard blijven bij onze gemeente. 

6.3.2. Diaconale handreiking. 

Mogelijkheden in ons jeugdwerk: 

a) Jongeren vormen zodat zij oog krijgen voor de noden van anderen en toerusting 

ontvangen om de naaste te helpen. 

b) Diakenen kunnen jongeren inschakelen bij diaconale activiteiten. 

c) Via diaconale acties de jongeren vroeg leren, dat ze van het geven van tijd aan anderen 

ook zelf rijker worden. 

6.3.3. Apostolaire taak. 

Het bereiken van de jeugd, die van de kerk is vervreemd, en hen die nog nooit van het 

Evangelie hebben gehoord. 

In ons jeugdwerk willen we: 

a) Jongeren leren praten over wat geloven voor hen betekent. 

b) Via club en zondagsschool mogelijkheden bieden aan kinderen die thuis weinig of niets 

van God horen. 

 

6.4. Verantwoordelijkheid: 

De kerkorde geeft aan dat "de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk met en ten 

behoeve van de jeugd wordt verricht, berust bij de kerkenraad" (ord. 9.IV.6.5) De kerkenraad 

geeft uiting aan zijn verantwoordelijkheid voor dit deel van (het werk in) de gemeente door een 

van de ouderlingen (de jeugdouderling) geheel vrij te stellen voor het jeugdwerk. Daarbij laat 

de kerkenraad zich bijstaan door een commissie voor het jeugdwerk. (WJC) De jeugdouderling 

is de centrale verbinding tussen jeugd en kerkenraad, maar de kerkenraad als geheel is 

verantwoordelijk voor het overdragen van de schatten van de Heilige Schrift en de 

gereformeerde belijdenis. Dit vraagt ook om daadwerkelijk contact met jongeren en kennis van 

hun leefwereld. 
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6.4.1 Leidingevenden 

Als er een vacature van clubleiding is, kunnen de andere leidinggevenden en de kerkenraad 

namen noemen. De kerkenraad benoemt iemand, rekening houdend met de gaven van elk 

gemeentelid en zijn of haar betrokkenheid bij de gemeente. Bij het zoeken door de 

jeugdouderling van nieuwe clubleiders wordt een bezoek gebracht aan kandidaten, waarbij in 

elk geval de volgende punten worden doorgesproken: 

a) Doel en inhoud van het jeugdwerk; 

b) De vormgeving ervan in onze wijkgemeente, ook in relatie tot de identiteit; 

c) De verantwoordelijkheden van leiding, jeugdraad en kerkenraad/jeugdouderling; 

d) Wat verwacht wordt aan toewijding en inspanning van leidinggevenden: 

 

6.4.2 Kandidaten voor leidinggevende functies dienen:  

a) Minimaal één jaar (bij voorkeur belijdend) lid te zijn van gemeente 1  

b) Trouw mee te leven met wijkgemeente 1. 

c) Naast de bovenstaande criteria worden ook de persoonlijke en eventuele 

gezinsomstandigheden overwogen. 

Er mag dankbaarheid zijn als gemeenteleden bereid zijn met dit werk mee te doen. Daarbij 

beseffen we dat dit werk de kinderen en jongeren van de gemeente betreft en het dan ook 

gaat om werk met een hoge doelstelling, werk in Gods Koninkrijk. 

De WJC heeft hierbij een taak (signaleren en organiseren). Jaarlijks vindt er met de leiding 

van een club (indien gewenst: met individuele leidinggevenden) een evaluatie plaats, meestal 

door de jeugdouderling. 

6-4-3  Bijbelstudiemateriaal:  

a) Het kadermateriaal voor leidinggevenden en het te gebruiken materiaal voor de 

kinderen dient Bijbels verantwoord en richtinggevend te zijn. Het hart van het 

Evangelie: het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus voor 

schuldige zondaren dient volop aan de orde te komen, evenals thema’s als zonde en 

genade, wedergeboorte en bekering. Ook de levensstijl die wordt uitgestraald in het 

materiaal dient het ‘gij geheel anders’ te ondersteunen. 

b) We maken gebruik van het Bijbelstudiemateriaal van het Hervormd Jeugdwerk (HJW). 

Het HJW zet zich in voor het werk onder jongeren in Hervormde Gemeenten binnen 

de Protestantse Kerk in Nederland. 

c)  In het jeugdwerk wordt de Statenvertaling (Bijbel met uitleg) of de Herziene 

Statenvertaling gebruikt. De kerkenraad heeft er daarom voor gekozen de SV en de 

HSV als norm te stellen voor onze kerkelijke gemeente, dit om wildgroei van allerlei 

Bijbels/Bijbelvertalingen te voorkomen. Het is dus niet de bedoeling dat er op de 
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verenigingen en de catechisaties andere vertalingen worden gebruikt dan de SV en 

de HSV. 

d) We zingen de psalmen. Daarbij gebruiken we de berijming van 1773. Daarnaast 

mogen andere liederen worden gezongen. Het evenwicht en de diepte van de 

Bijbelse boodschap behoort in deze liederen te klinken.  

6.4.4 Binnen het jeugdwerk is:  

 1e tijd voor bezinning aan de hand van het bijbelstudiemateriaal; 

 2e tijd voor verantwoorde ontspanning en wordt ruimte gecreëerd voor ontmoeting en 

gesprek.  We willen onze jongeren een goede geestelijke inhoud aanbieden met 

daarnaast een samenbindende ontspanning. 

6.4.5 Bij de Bijbelse boodschap past een bepaalde vormgeving. De middelen die we 

gebruiken moeten de ernst en de majesteit van de Bijbelse boodschap weerspiegelen. 

Niet elke vorm kan gebruikt worden om de Bijbelse boodschap door te geven.  

a) Wij wijzen als middel om de Bijbelse boodschap weer te geven elke vorm van toneel 

en creatieve verwerking door een speelgroep af. Ook films over het leven van Jezus 

en het optreden van gospelgroepen. 

b) Multimedia gebruik: uitsluitend met een voorlichtende en educatieve functie. 

c) Gebruik ter ontspanning wijzen wij af als het de zondag betreft. 

d) Ontspanning: activiteiten die Bijbels te verantwoorden zijn. 

e) Programma 's vooraf naar de kerkenraad 

f)  Jeugdkampen: ingeval dat de zondag erbij betrokken wordt. 

g) Bij de keuze van de bestemming zal rekening gehouden worden met het zondags 

tweemaal kunnen opgaan onder de verkondiging van Gods Woord, zoals voorge-

staan wordt door onze wijk. 

h) Bij de invulling van het programma zal de heiliging van de zondag geëerbiedigd 

worden.  (Te denken valt bijvoorbeeld aan zaken als barbecue en zeskamp, die 

niet op zondag gehouden worden) 

6.4.6 Leden wijkjeugdcommissie: 

1. Jeugdouderling (voorzitter); 

2. Jeugddiaken; 

3. Afgevaardigde namens Open Jeugdwerk ’t Loo;  

4. Afgevaardigde namens Open Tienerwerk ’t Loo. 
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7.  Diaconaat 

7.1 Grondgedachte 

De Heere Jezus Christus heeft Zijn verblijf op de aarde en Zijn roeping, die Hij moest vervullen, 

gekenmerkt door het woord dienen, waarmee in de kerk één van de ambten genoemd wordt. 

In Lucas 22: 27 staat: '' maar Ik ben in het midden van u, als één, die dient.''  

Voor het woord dienen gebruikt de Heere ''diakoneo'', waarvan ons woord diaken is afgeleid. 

Het ambt van diaken is dan ook te onderbouwen vanuit Christus en Zijn leven. Hoe dichter 

naar de kern van Jezus' eigen roeping, hoe meer het woord dienen klinkt als typering van Zijn 

werk. Jezus Christus is de barmhartige Hogepriester. 

Aan de gemeente is de diaconale opdracht in kerk en wereld verleend, zij is in al haar 

geledingen geroepen tot de dienst der barmhartigheid.  In de kracht van de Heilige Geest mag 

de gemeente haar diaconale roeping vormgeven. 

De kerkenraad wil in haar roeping in pastoraat en diaconaat, ieder voor zich en tezamen, 

steeds gericht zijn op de apostolische opdracht van de gemeente, namelijk de verbreiding van 

het Evangelie. 

Zoals de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk van God op de wereld gericht is 

om het leven te richten naar Gods geboden en beloften, zo is ook het diaconaat op de wereld 

gericht om daarin de barmhartigheid van Christus en de gerechtigheid van het Koninkrijk Gods 

gestalte te geven. 

De diakenen worden geroepen, niet alleen met uiterlijke giften, maar ook met troostelijke 

redenen uit het Woord van God aan de armen en ellendigen hulp te bewijzen (formulier van 

bevestiging) 

Diaconaat betekent: de materiële nood lenigen, maar in onlosmakelijk verband met het 

geestelijke.  Woord en daad moeten onafscheidelijk samengaan. 

De Bijbel leert ons om wel te doen aan alle mensen, allermeest aan de huisgenoten des 

geloofs, maar ook als een teken van Gods liefde in deze wereld aan alle mensen.  

 

7.2 aandachtspunten 

a. Diaconaal huisbezoek bij bijzondere omstandigheden (overlijden, optreden invaliditeit, 

bijzondere gezinsproblemen), al dan niet gecombineerd met dat van de ouderling, om 

te bezien of diaconale hulp in enigerlei vorm gewenst is. 

 

7.3 Beleid 

Zie beleidsplan van de centrale diaconie. 
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8.0 Organisatie 

8.1 De kerkenraad  

Predikant,          Vacant         

                      Bev.            Herb.  Herb. Aftredend 

Ouderlingen,    sectie 

J. van Wijnen   1  2010  2014  2018 2021 

H.J. Kwakkel            2            2020            2024              2028  

H. van ’t Hof   3  2010  2014  2018 2021 

J. Witvliet   4  2020  2024   2028 

A. van Hattem         5  2012           2016  2020 2023 

K.W. Pool   6  2012  2016      2020   2023      

B. Bovendorp              7  2020           2024  2028  

Ouderlingen kerkrentmeester     

B.J. Schakelaar    2018  2022  2026 

E. van de Werfhorst 8          8  2012  2016  2020 2023 

A. H. van Triest    2020  2024   

Jeugdouderling  

G. Bakker     2018  2022  2026 

Diakenen, 

D. Koetsier   3  2014   2018  2022  

J. ten Hove    2  2012   2016  2020 2023 

E. van Oene   4  2010  2014  2018 2021 

H. van Pijkeren               5  2012           2016  2020 

G. Doornewaard  6  2014  2018   2022 

M. Bos    7  2012           2016  2020 2023 

H. ten Hove   8 / 1  2020   2024  2028  
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8.2 Afgevaardigden 

Naar de a.k:                   primus                            secundus                    tertius 

- predikant   Vacant                J. van Wijnen   

- ouderling 1.              K.W. Pool   A. van Hattem   

- ouderling 2.      

- kerkrentmeester       E. van de Werfhorst  B.J. Schakelaar A. van Triest 

- diaken                      H. van Pijkeren  G. Doornewaard M. Bos  

  

Naar de classis: 

- ouderling      J. van Wijnen 

- diaken                      M. Bos    D. Koetsier 

 

8.3 Centrale commissies: 

De leden van deze kerkenraadscommissies worden benoemd door de 

wijkkerkenraad uit leden van de wijkgemeente. 

8.3.1 jeugdwerk: jeugdouderling                   

8.3.2 evangelisatiecommissie: 

a) 1 kerkenraadslid 

b) 4 lidmaten  

8.3.3 zendingscommissie: 

a) 1 kerkenraadslid 

b) 4. lidmaten:                 

 

8.4 Vergaderen en stemmen 

* De kerkenraad vergadert in de regel eens per vijf weken. 

* Tenzij de vergadering anders besluit wordt over zaken mondeling gestemd. 

* Stemming over personen geschiedt in de regel schriftelijk. 

* voor een beslissing is de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig 

waarbij blanco stemmen niet meetellen. 
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* Bij stemming over zaken is elk lid van de kerkenraad verplicht zijn stem voor of tegen uit te 

brengen, tenzij hij door de vergadering van deze plicht wordt ontslagen. Bij telling der 

stemmen geldt dit lid als ware hij niet aanwezig. 

 

8.5 Verkiezingen 

- De bevoegdheid tot de verkiezing van ouderlingen en diakenen berust bij de tot stemmen 

bevoegde lidmaten van onze wijkgemeente.  

- Om de zes jaren vindt de zesjaarlijkse stemming plaats. Daarbij kiezen de lidmaten de wijze 

van verkiezing van ouderlingen en diakenen. 

- In onze wijk vindt de verkiezing plaats op voordracht van de kerkenraad. 

- Alle kerkenraadsleden worden verkozen op de wijze zoals de wijkgemeente heeft bepaald.
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9.0    Statistiek Wijkgemeente 1    d.d.   23-10-2015     18-12-2018   20-8-2020   7-10-2021 

        2015   2018  2020  2021 

Geregistreerden     1009   1000  1002  1020 

Pastorale eenheden  :   462    466  456  466 

Belijdende leden  :   371   374  377  376 

Dooplid       572    566  566  574 

Ongedoopt      66   60  59  70 

Opbouw Leeftijden: 

00 - 09 :      91   89  99  108 

10 - 19 :      108   110  109  106 

20 - 29 :      134   110  100  109 

30 - 39 :      107   112  100  113 

40 - 49 :      113   112  108  107 

50 - 59 :      170   158  153  136 

60 - 69 :      134   143  151  157 

70 - 79 :      98   107  115  116 

80 en ouder:        54   59  66  68 
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10.0   HANDREIKING VAN DE GENERALE SYNODE 

 

VERKLARING  

Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde 

Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten 

bezwaard zijn. 

Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de 

apostel: 'indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend 

van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning 

der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. 

Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn 

kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.  

Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van 

Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten 

te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn 

ontferming. 

Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen 

die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.  

Als wij zoals gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel van de 

verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met 

Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting 

van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis 

overeenstemmen. 

In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan 

naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen 

andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig 

voor de overheid is gesloten. 

Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten 

gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar 

blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de 

kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.  

De kerkenraad van de hervormde Wijkgemeente 1 te Oldebroek  datum: 2 juni 2004 

Preses      scriba 

Ds. W.H.Th. Moehn, consulent  Oud. J. van Wijnen 
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11.0 Bijlage 2  

Reglement voor de organisatie van het jeugdwerk binnen de 
Hervormde Gemeente te Oldebroek onder verantwoording van 
wijkgemeente 1. 

Artikel 1 NAAM EN FUNCTIE 

De kerkenraad van wijkgemeente 1 van de Hervormde gemeente Oldebroek stelt, met het 

oog op de geestelijke vorming van de jeugd en zorg voor het jeugdwerk, uit haar 

meelevende leden een commissie voor het jeugdwerk in. 

De commissie verricht, onder de naam wijkjeugdcommissie van wijkgemeente 1 (WJC 1), als 

orgaan van bijstand haar werkzaamheden en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad van 

wijkgemeente 1. 
 

Artikel 2 GRONDSLAG 

De wijkjeugdcommissie verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan de Bijbel als 

Gods Woord en in gebondenheid aan de belijdenisgeschriften, zoals deze zijn aanvaard op 

de Nationale Synode te Dordrecht in 1618/1619. Standaard wordt bij de activiteiten van het 

jeugdwerk de Statenvertaling (SV) of de Herziene Statenvertaling (HSV) gebruikt.  
 

Artikel 3 DOELSTELLING 

De wijkjeugdcommissie heeft ten doel mee te werken aan de geestelijke vorming, toerusting 

en (re-)creatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren, in de vorm van: 

A het stimuleren, begeleiden, adviseren en coördineren van die werkzaamheden, 

waarvoor de wijkjeugdcommissie verantwoordelijkheid draagt; 

B het adviseren en stimuleren ten behoeve van die werkzaamheden, waarvan de directe 

verantwoordelijkheid ligt bij een ander bestuur (bijv. Evangelisatie- en 

Zendingscommissie); 

C Bovengenoemde vloeit voort uit aan de kerk opgedragen taken zoals deze in de 

kerkorde omschreven worden in ordinantie 9.IV-artikel 6 en 7 (zie bijlage 2). 
 

Artikel 4 WERKZAAMHEDEN 

4.1 De wijkjeugdcommissie tracht dit doel te bereiken door:  

A Gezamenlijke bezinning op de Bijbelse opdracht; 

B Het stimuleren, begeleiden coördineren van en het adviseren inzake wijkgebonden 

jeugdwerk activiteiten op de volgende terreinen: Open Tienerwerk, Open 

Jeugdwerk en jongerengesprekskringen.   

C Het meewerken aan het zoeken, werven, begeleiden, coachen en toerusten van 

vrijwilligers, die meewerken aan de onder 4.1.b. genoemde activiteiten. Zie 

hiervoor ook bijlage 1 bij dit reglement; 
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D Het stimuleren van deelname aan kadervorming bij leidinggevenden binnen het 

jeugdwerk; 

E Het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van jeugdwerk binnen het 

wijkgebonden jeugdwerk; 

F Het bevorderen, dat ook de jonge leden van de gemeente hun diaconale roeping 

vanuit het ambt der gelovigen onderkennen en vervullen; 

G Zorg dragen voor geschikte ruimten voor het wijkgebonden jeugdwerk in 

samenwerking met het college van kerkrentmeesters; 

H Het signaleren van leemten en knelpunten in het jeugdwerk en het zoeken naar 

oplossingen daarvoor; 

I Het werven en beheren (c.q. ter beschikking stellen) van financiën ten behoeve 

voor het wijkgebonden jeugdwerk; 

J Het in de kerkelijke gemeente wekken van belangstelling, medeleven en 

bereidheid tot medewerking inzake het jeugdwerk; 

K Het leggen en onderhouden van contacten met die organisaties, organen en 

personen, die voor de opbouw van het jeugdwerk van betekenis zijn; 

L Alles te doen wat verder tot uitvoering van de doelstelling kan bijdragen. 
 

Artikel 5 SAMENSTELLING 

5.1 Samenstelling wijkjeugdcommissie:  

(1) De wijkjeugdcommissie telt tenminste 4 leden. De wijkjeugdcommissie dragen 

hierbij zorg, dat daarvan tenminste deel uitmaken: 

A de jeugdouderling, tevens voorzitter; 

B de jeugddiaken; 

C 1 afgevaardigde per tak van jeugdwerk die onder de verantwoording valt van 

de wijkjeugdcommissie (zie art 4.1b); 

(2) De wijkjeugdcommissie kan zich doen bijstaan door deskundigen en adviseurs, 

geen lid van de wijk-jeugdcommissie zijnde (te denken valt onder meer aan: 

predikant, jeugdwerkadviseur en de HGJB). 

 

Artikel 6 LIDMAATSCHAP 

6.1 Lidmaatschap wijkjeugdcommissie: 

(1) De leden van de wijkjeugdcommissie als bedoeld onder 5.2.(1). Nemen zitting voor 

de tijd van 4 jaren en deze termijn kan niet meer dan éénmaal aansluitend 

verlengd worden. Dit volgens een door de wijkjeugdcommissie op te stellen 

rooster. Daarna kan de zittingstermijn van dit nieuwe lid niet meer dan éénmaal 

aansluitend verlengd worden. Het vorenstaande is niet van toepassing voor de 

onder artikel 5.2.(1). A en b genoemde vertegenwoordigers. Het betreft hier de 

afgevaardigde (wijk-) jeugdambtsdragers; zij komen gedurende geheel hun 

ambtsperiode in aanmerking om als lid van de wijk-jeugdcommissie te worden 

benoemd;  

(2) Het lidmaatschap van de wijk-jeugdcommissie eindigt door: 

A Reglementair aftreden; 

B Het niet meer functioneren als onder artikel 5.2.(1) genoemd; 
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C Vrijwillig aftreden als lid van de wijk-jeugdcommissie, met een opzegtermijn 

van twee maanden;  

D Ontslag door de wijkkerkenraad als daar aanleiding toe is. De wijkkerkenraad 

gaat hiertoe niet over dan nadat betrokkene en het dagelijks bestuur van de 

wijk-jeugdcommissie zijn gehoord en delen dit besluit met redenen omkleed 

schriftelijk mee aan betrokkene. 
 

Artikel 7 DAGELIJKS BESTUUR 

7.1 Dagelijks bestuur wijkjeugdcommissie: 

(1) Bestaande uit de jeugdouderling (voorzitter), jeugddiaken en secretaris. Het is ook 

mogelijk dat de jeugddiaken de taak van secretaris op zich neemt; 

 (2) Het dagelijks bestuur is belast met de volgende uitvoerende taken: 

A Voorbereiden van vergaderingen en verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

genomen besluiten; 

B Behartigen van zaken welke een spoedeisend karakter dragen; 

C Van die door de wijkjeugdcommissie aan het dagelijks bestuur gedelegeerde 

bevoegdheden. 
   

Artikel 8 VERGADERINGEN 

8.1 Vergaderingen wijkjeugdcommissie: 

(1) De wijkjeugdcommissie vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur dit nodig 

acht, maar tenminste driemaal per jaar; 

(2) De bijeenroeping geschiedt door de secretaris door middel van een schriftelijke 

oproep die tenminste een week van tevoren verzonden wordt; 

(3) Verder schrijft het dagelijks bestuur binnen veertien dagen een vergadering uit, 

wanneer tenminste drie leden daartoe een schriftelijk verzoek doen; 

(4) Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht; 

(5) Van de beraadslagingen en besluiten worden binnen 3 weken na afloop van de 

vergadering notulen gemaakt en verzonden naar de leden van de 

wijkjeugdcommissie. Na goedkeuring van de notulen worden deze ondertekend 

door de voorzitter en de secretaris; 

(6) Indien één van de afgevaardigde leidinggevenden verhinderd is om de vergadering 

bij te wonen laat hij/zij zich, indien mogelijk, in overleg met de betreffende tak van 

het jeugdwerk vertegenwoordigen door de tweede vertegenwoordiger; 

(7) De jeugdouderling informeert de kerkenraad tijdens haar vergaderingen. 

 

Artikel 9 STEMMINGEN 

(1)   De wijkjeugdcommissie stemt met volstrekte meerderheid van stemmen (de helft + 

1), waarbij blanco en ongeldige stemmen gelden als zijnde niet uitgebracht. Bij 

staking van stemmen is een voorstel verworpen. Besluiten kunnen alleen 

genomen worden, indien meer dan de helft (= quorum) van de leden aanwezig is; 
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(2) Stemrecht hebben alleen diegenen, die door het daarvoor bevoegd orgaan tot lid 

van de wijkjeugdcommissie zijn benoemd; 

(3) De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk. 

Stemming bij acclamatie is     mogelijk, indien geen der aanwezige leden zich 

daartegen verzet. 

(4) Indien de stemming staakt, wordt opnieuw gestemd. Staken ook die stemmen, dan 

wordt betrokkene geacht niet benoemd of gekozen te zijn of blijft de bestaande 

situatie gehandhaafd.  

 

Artikel 10 VERANTWOORDINGEN 

(1) Het boekjaar van de wijkjeugdcommissie loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 

(2) De wijkjeugdcommissie maakt voor 1 september een (jaar)verslag op van de 

werkzaamheden over het afgelopen (winter)seizoen (augustus - juli). Dit verslag 

wordt na goedkeuring voor 1 oktober ter verantwoording aan de wijkkerkenraad 

waaraan verantwoording is verschuldigd toegezonden en in datzelfde orgaan in 

tegenwoordigheid van tenminste twee afgevaardigden besproken. 
 

Artikel 11 GELDMIDDELEN 

De geldmiddelen van de wijkjeugdcommissie worden verkregen uit: 

A Via de penningmeester van de Hervormde Jeugdraad; 

B Andere hem rechtmatig toekomende inkomsten. 
 

Artikel 12 WIJZIGINGEN/ONTBINDINGEN 

Aanvullingen of wijzigingen van dit reglement worden door de wijkkerkenraad, vastgesteld, 

op voorstel van of na overleg met de wijkjeugdcommissie; 
 

Artikel 13 SLOTBEPALINGEN 

In alle gevallen waarin dit reglement noch de kerkorde voorziet beslist de wijkkerkenraad, na 

hierover de mening van de wijkjeugdcommissie gehoord te hebben. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van wijkgemeente 1 van de 

Hervormde Gemeente te Oldebroek, d.d. 01-07-2008 

 

Voorzitter kerkenraad: Ds. A. de Lange  Scriba kerkenraad: oud. E. van de 

Werfhorst 
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12,0 Bijlagen 3 

Richtlijnen rouwdiensten Wijkgemeente 1 te Oldebroek 

 

De kerkenraad heeft de intentie om onder haar verantwoordelijkheid de begrafenis te doen 

plaatsvinden. Dit houdt in dat de eigen predikant/pastoraal medewerker de rouwdienst leidt. 

Alleen in bijzondere omstandigheden, dit als er een predikant in eerste graad familie verband 

is, kan hier na bespreking in de kerkenraad van afgeweken worden. Dit wordt door de 

begrafenisondernemer aan de familie kenbaar gemaakt. 

Tijdens de dienst wordt een meditatie gehouden n.a.v. een gedeelte uit de Bijbel. De predikant 

bepaalt de tekstkeuze en de liturgie wordt in overleg met de familie samengesteld en is in lijn 

met de zondagse eredienst. 

De kerkenraad hecht ook in deze diensten aan soberheid en eerbied; de predikant brengt de 

invulling van de dienst tijdens een pastoraal gesprek aan de orde, daarbij gaat hij in op de 

liturgie en andere aspecten van de dienst (toespraak, bloemen etc.). 

In de dienst gebruiken wij de Statenvertaling en worden uitsluitend psalmen gezongen of uit 

de 12 (enige) gezangen uit het psalmboek, berijming 1773 en er wordt niet-ritmisch gezongen. 

Na het uitspreken van de zegende kunnen enkele geestelijke liederen gezongen worden. 

Bij voorkeur voor de dienst kan er een persoonlijk woord of gedicht door familie of bekenden 

van de overledene worden gesproken. Wij gaan ervan uit dat dit niet langer dan 10 minuten 

duurt. De kerkenraad vraagt in een persoonlijke toespraak de hoorders aan te spreken en niet 

de overledene. 

De condoleancebijeenkomst kan plaatsvinden in een van de zalen van de kerk. 

Gewoonlijk sluit de wijkouderling de condoleance, en is aanwezig tijdens de rouwplechtigheid. 

De broodmaaltijd, die meestal op de rouwplechtigheid volgt, wordt door de ouderling met 

gebed geopend en met Schriftlezing en gebed wordt afgesloten. Dit in overleg met de familie. 

Crematie: Ons Bijbelse uitgangspunt is dat wij onze overledenen begraven. Wij zaaien onze 

doden in de aarde in verwachting van de wederopstanding. In geval van een crematie zal de 

predikant op verzoek de rouwdienst leiden op een andere locatie dan het crematorium. 

Kerkenraad en predikant wonen de crematieplechtigheid zelf niet bij. 

De namen van overleden gemeenteleden worden in de oudejaarsdienst voorgelezen. De 

familie wordt door middel van een brief uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Na de dienst is 

er in de grote zaal de mogelijkheid voor ontmoeting. 

Voor rouwdiensten van gemeenteleden worden de kerkelijke gebouwen kosteloos ter 

beschikking gesteld. 

De kosten van de liturgieën, € 25,00 per 100 stuks, zijn voor de familie. 
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Richtlijnen huwelijksbevestiging Wijkgemeente 1 te Oldebroek 

 

Op grond van Gods Woord wordt alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen huwelijk 

van één man en één vrouw als verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht ingezegend. 

Het huwelijk tussen man en vrouw wordt als inzetting van God beleden en erkend. Deze 

inzetting van God dient heilig gehouden te worden. Kerkelijke bevestiging vindt plaats in een 

ambtelijke dienst, waarin in principe de eigen predikant voorgaat. Een uitzondering is, als een 

naast familielid van de bruid of de bruidegom predikant is, die past binnen onze modaliteit en 

de dienst wil leiden. Hiervoor is toestemming vereist van de kerkenraad. De kosten voor de 

predikant zijn dan voor rekening van het bruidspaar. 

Aanstaande bruidsparen die gaan trouwen en hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen 

dienen hiertoe een aanvraag in bij de kerkenraad. In de praktijk zal men zich wenden tot de 

predikant, waarna een gesprek zal plaatsvinden. Naar aanleiding van dit gesprek en eventueel 

in een tweede gesprek met een ouderling, zal in de kerkenraad worden besloten of al dan niet 

wordt overgegaan tot bevestiging van het huwelijk, een en ander in liefde te toetsen aan Schrift 

en belijdenis. 

Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande 

bruidspaar, waar in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Evenals een keer de 

volgorde van de dienst door te nemen, om te voorkomen, dat er iets niet goed gaat tijdens de 

bevestiging en inzegening. Ook de invulling van de dag wordt ter sprake gebracht. Deze dient 

niet strijdig te zijn met het karakter van de huwelijksbevestiging en inzegening. 

Het bruidspaar is 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig in de consistorie. Hier zal 

de ouderling van dienst voorafgaand aan de dienst een zegen vragen over de dienst. 

Als regel overhandigt de ouderling van dienst namens de kerkenraad de huwelijksbijbel. 

(Statenvertaling of Bijbel met uitleg) 

Na de dienst gaat het bruidspaar met de ouders naar de consistorie, waar de dienstdoende 

ouderling afsluit met gebed. 

Het is niet toegestaan om tijdens een huwelijksdienst te filmen of te fotograferen. 

Het is een ambtelijke dienst, anders gezegd, met een liturgie zoals u die zondags gewend 

bent, met uiteraard de toevoegingen die horen bij een huwelijksdienst. Het klassieke 

huwelijksformulier wordt gebruikt. 

De Psalmen (berijming 1773) worden, begeleid door het orgel, niet ritmisch gezongen. 

Als het op prijs wordt gesteld om een lied te zingen, is dat mogelijk aan het einde van de 

dienst, na de zegen. 

Het is een goede zaak dat het bruidspaar met de koster contact opneemt om de datum door 

te geven. 

De collecte tijdens de huwelijksdienst is bestemd voor het kerkenwerk 

Orgelbegeleiding: 

Voor de begeleiding tijdens de dienst geldt dat het bruidspaar zelfzorg draagt voor een 

organist. 

Hierbij zijn twee mogelijkheden: 
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Het bruidspaar heeft in de familie of kennissenkring een voldoende gekwalificeerde organist 

die gevraagd wordt. 

Deze organist (of bruidspaar) neemt altijd contact op met de hoofdorganist 

i.v.m. aanwijzingen over het gebruik, en de sleutel van het orgel 

Het bruidspaar vraagt tijdig één van de "eigen" organisten die bereid zijn een (halve) dag vrij 

te nemen. (Zie onderstaande lijst) 

Hiervoor geldt: Een vergoeding met een richtbedrag van € 75, -. Betaling van de vergoeding 

rechtstreeks aan de organist. (Bv via enveloppe in collecte zak) 

In beide gevallen geldt: De organist neemt zelf contact op met de predikant voor de liturgie. 

Liturgieën: 

De kosten hiervan zijn € 25,00 per 100 stuks zijn voor het bruidspaar. 

Het is de wens van de kerkenraad en naar wij hopen van eenieder om de aanwezigheid van 

Gods zegenende hand te ervaren als een onmisbare zegen op de huwelijksdag. 

 

Ds.J.W. Hooydonk 

 

tel. 0525-785609 

 

Ds.jwhooydonk@hotmail.com 

 

Beschikbare organisten: 

  

Margreet van Ittersum Tel 06-19706359 Margreetvi@ive.nl 

Harry Doorneweerd tel. 0525-654708 Hdoorneweerd@hetnet.nl 

Gerrit Koele Tel. 038-3765480 Gerritkoele@hetnet.nl 
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Draaiboek begeleiding erediensten in Wijk I van de Hervormde 
Gemeente Oldebroek 
 
Dit draaiboek begeleiding erediensten in wijk 1 van de Hervormde Gemeente Oldebroek 
vervangt alle voorgaande versies als zodanig. Deze huidige versie d.d. 31 augustus 2021 is 
derhalve van kracht en is bepalend totdat anders door de kerkenraad van wijk 1 beslist 
wordt. 
 
Algemeen 

 In de erediensten wordt niet-ritmisch gezongen uit de Psalmberijming van 1773, dat 
geldt voor alle Psalmen en de 12 enige gezangen achter de Psalmen. 

 Het is goed om helder naar de organisten te communiceren dat wij conform het 
beleidsplan van wijk 1 een Psalm zingende  gemeente willen zijn. 

 Dat houdt in dat er in de eredienst (m.u.v. de 12 enige gezangen achter de Psalmen) 
geen gezangen en liederen gezongen en gespeeld worden! 

 Wij willen als kerkenraad erop toezien dat het zingen met toewijding en eerbied 
geschiedt en dat het orgelspel de samenzang dient en steunt.  

 Vóór aanvang en na de zegen van de eredienst kan er een Bijbelgetrouw lied worden 
gespeeld. 

 Ongeveer 15 minuten voor de aanvang van de eredienst begint de organist met het 
inleidend orgelspel. Dit betekent dat het wenselijk is dat de organist voor die tijd reeds 
aanwezig is. Om circa 4 minuten voor de aanvang van de eredienst kan worden 
ingezet om de voorzang te zingen. Na het zingen van de voorzang dient de organist 
door te spelen totdat het lampje gaat branden en de kerkenraad binnenkomt. 
Vervolgens zet de voorganger de dienst voort met votum en groet. 

 De organist ontvangt via het emailadres liturgie@hervormdoldebroek.nl de liturgie 
voor de kerkdienst. Wanneer sprake is van een afwijking in de (standaard)liturgie  
geeft de scriba dit door aan de organisten en aan de koster.  

 
De gang door het jaar 

 
Themadienst Kerk- en school 

 De laatste morgendienst (of een andere dienst in overleg met de school) in januari staat 
in het teken van het thema school en kerk. 

 Na de zegen zingen de kinderen het themalied.  
 
Bid- en dankdagen 

 De morgendiensten op bid- en dankdag zijn eveneens afgestemd op de kinderen van 
de basisschool.  

 Bij deze twee diensten wordt er ritmisch gezongen en zingen de kinderen na de zegen 
het themalied. Als er geen kinderen van de basisschool in de kerkdienst aanwezig zijn, 
wordt er (zoals gebruikelijk) niet-ritmisch gezongen. 

 
Zingen van het Wilhelmus 

 Op 27 april of de zondag erna worden in de morgendienst na de zegen twee coupletten 
uit het Wilhelmus gezongen om blijk te geven aan de verbondenheid met ons 
Koningshuis. 

 
 
 

mailto:liturgie@hervormdoldebroek.nl
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Zingen van het Lutherlied 

 Na de zegen van de morgendienst op de zondag op of na 31 oktober worden twee 
coupletten uit het Lutherlied gezongen. Tijdens de kerkdienst op de zondag betreft dat 
couplet 1 en 2. Tijdens de doordeweekse kerkdienst in het teken van de Reformatie 
zingen we eveneens na de zegen het Lutherlied, maar dan vers 1 en vers 4. Het is 
wenselijk dat bij het doorgeven van de liturgie aan de organist ook wordt doorgegeven 
dat na de betreffende eredienst het Lutherlied wordt gezongen.  

 
Zingen van het ‘Ere zij God’ 

 Op de eerste kerstdag wordt in de morgendienst na de zegen het ‘Ere zij God’ 
gezongen.  

 
Oudejaarsavond 

 In de dienst op oudejaarsavond worden de gemeenteleden herdacht die in dat jaar zijn 
overleden.  

 
Bediening van het sacrament van de Heilige Doop 

 De doopouders gaan tegelijk met de kerkenraad de kerk binnen. 

 De voorganger geeft een Psalm op onder het zingen waarvan de kinderen worden 
binnengedragen. 

 Gelijk na het (formulier)dankgebed, nadat de bediening van het sacrament van de 
Heilige Doop heeft plaatsgevonden verlaten de kinderen de kerk. De organist speelt 
ondertussen een Psalm.  

 
Bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal  

 De voorganger geeft een Psalm op die gezongen wordt tijdens het gereedmaken van 
de avondmaalstafel. Na een kort voorspel zet de gemeente in; de organist heeft contact 
met de voorganger en krijgt een wenk om het orgelspel te beëindigen. 

 De nodiging gaat uit. Nadat  de voorganger de gemeenteleden nodigt om te komen tot 
het H.A. met de woorden “Komt want alle dingen zijn gereed” gaat de organist niet 
orgelspelen. 

 Het avondmaal wordt bediend. Na de schriftlezing geeft de voorganger een Psalmvers 
op. Direct na het zingen van deze Psalm stopt de organist. Daarna geeft de voorganger 
een wenk aan de avondmaalsgangers om de tafel te verlaten en speelt de organist een 
bewerking bij de gezongen Psalm. De volgende tafel wordt klaargemaakt en de 
voorganger geeft de organist een wenk om het orgelspel te beëindigen. De nodiging 
gaat uit. Nadat  de voorganger de gemeenteleden nodigt om te komen tot het H.A. met 
de woorden “Komt want alle dingen zijn gereed” gaat de organist niet orgelspelen. 

 Direct na het zingen aan de laatste tafel stopt de organist. Daarna geeft de voorganger 
een wenk aan de avondmaalsgangers om de tafel te verlaten. De organist speelt dan 
een bewerking bij de gezongen psalm totdat de predikant weer op de kansel staat en 
de gemeenteleden weer in de bank zitten.  
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Bruiloften en begrafenissen 
Voor bruiloften en begrafenissen mag het gemeentelid van wijk 1 aangeven welke organist 
hij/zij graag zouden willen laten spelen. Indien deze organist niet beschikbaar is, zal een 
andere organist worden gevraagd. Voor alle overige (kerk)diensten (inclusief doopdiensten) 
geldt deze keuzemogelijkheid niet. 

Wil een gemeentelid bij een rouw- of trouwdienst een organist van buitenaf aantrekken, moet 
eerst toestemming worden gevraagd. De wens hiervoor kan doorgegeven worden aan de 
predikant die dit vervolgens bespreekt met de kerkenraad. 

Het organistenrooster 
De hoofdorganist maakt in overleg met de ouderling-kerkrentmeesters van wijk 1 het rooster 
voor de zondagse erediensten, bid- en dankdagen, oud- en nieuwjaarsdag alsook de 
kerkdiensten welke vanwege de Christelijke feestdagen worden gehouden (Kerst, Pasen, 
Hemelvaartsdag, Pinksteren). Daarna wordt het rooster voorgelegd aan de kerkenraad van 
wijk 1 ter goedkeuring, voordat de organisten het finale rooster ontvangen. 
 
Separaat zal de kerkenraad van wijk 1 jaarlijks zelf een rooster maken m.b.t. de verdeling 
van de organisten voor de doordeweekse avonden zoals de voorbereidingsavond op het 
H.A., een gemeenteavond, de bijbelkring, de woensdagavondzang en de doordeweekse 
kerkdiensten van de mannenvereniging en dergelijke. 
 
Bij het opstellen van het rooster worden de organisten op volgorde ingepland. Deze 
verdeling is het meest eenvoudig en tevens transparant. Het is daarbij een gegeven dat een 
bepaalde organist als gevolg hiervan mogelijk vaker in één van de twee kerkgebouwen de 
eredienst van wijk 1 zal begeleiden. Ook is het hierdoor een gegeven dat voor wat betreft de 
bijzondere diensten (de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal en de 
Heilige Doop) de ene organist misschien vaker tijdens deze diensten aan de beurt is dan een 
andere organist.  
 
Indien een organist een eredienst in wijk 1 niet kan vervullen, wordt de beurt teruggegeven 
aan de contactpersoon van de kerkenraad wijk 1 die vervolgens een andere organist zal 
vragen. Indien een organist een beurt teruggeeft omdat hij/zij op een bepaalde datum niet 
kan, geeft dat geen recht om deze beurt later alsnog in te halen.  
 
De wijze van opstellen van het rooster en de verdeling van het aantal beurten per organist 
zal jaarlijks worden geëvalueerd. De kerkenraad behoud zich het recht voor om jaarlijks de 
verdeelsleutel van het aantal beurten per organist te herzien.  
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Overzicht van de organisten (in alfabetische volgorde) welke in wijk 1 de erediensten 
mogen begeleiden 
 
Harry Doorneweerd 
Bert Gelderman 
Margreet van Ittersum 
Gerrit Koele 
Tom de Nooijer 
Michael Verniers 
Adri Visser 
Jonathan Vroombout 
 
Voor wat betreft het jaar 2022 D.V. is de verdeelsleutel als volgt: 
Harry Doorneweerd 30 speelbeurten 
Bert Gelderman 12 speelbeurten  
Gerrit Koele 10 speelbeurten 
Tom de Nooijer 2 speelbeurten 
Margreet van Ittersum 30 speelbeurten 
Michael Verniers 2 speelbeurten 
Adri Visser 15 speelbeurten 
Jonathan Vroombout 15 speelbeurten 

Overige afspraken en regels 

Om de onderlinge band met de gemeenteleden van wijk 1 te versterken en ook de 
continuïteit van de organisten uit de eigen wijk te borgen, heeft de kerkenraad van wijk 1 
besloten dat zoveel als mogelijk gemeenteleden van wijk 1 organist zijn in de erediensten 
van wijk 1. 

De kerkenraad van wijk 1 bepaalt welke organisten zij laat spelen in de erediensten. 

M.b.t. de verantwoordelijkheid t.a.v. de organisten in wijk 1 en alles wat betrekking heeft op 
de begeleiding van de erediensten in wijk 1 geldt dat de kerkenraad van wijk 1 daarvoor 
verantwoordelijk is. De kerkenraad van wijk 1 stemt dit af met wijk 2 binnen de Algemene 
Kerkenraad. De AK geeft vervolgens de instructie aan het CvK om dit uit te voeren. 

Uitsluitend die organisten mogen in de kerkdiensten van wijk 1 de samenzang begeleiden 
die opgenomen zijn in de door de kerkenraad van wijk 1 geaccordeerde lijst. 

Hoe en op welke wijze wordt gezongen in de eredienst (en navenant wordt gespeeld op het 
orgel) bepaalt de kerkenraad van wijk 1. 

Van de organisten wordt verwacht dat zij onderling op een professionele, goede en 
respectvolle wijze met elkaar samenwerken. 
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