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Hoofdstuk 1 Identiteit  
  

In dit hoofdstuk willen we ingaan op de vraag: waar staan we als Hervormde gemeente 

Meteren binnen de Protestantse kerk in Nederland voor?  

  

1.1.  Visie op kerk-zijn  
  

We geloven en belijden dat we een geroepen gemeente van Jezus Christus zijn. Na de 

uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is het Evangelie de wereld overgegaan en 

door Gods genadig omzien naar Nederland en de Betuwe is het Evangelie van genade en 

verzoening ook onder ons verkondigd en moeten wij door Gods verkiezende liefde door 

geloof en bekering de liefde van God voor ons beantwoorden. Met andere woorden, we 

geloven dat de gemeente van Meteren Hem toebehoort.   

  

We ervaren het als een wonder dat wij als zondige mensen zulk een kostbare schat als het 

Evangelie is, mogen bewaren en uitdragen. Als gemeente weten we ons daartoe geroepen 

en zullen we met al ons denken en handelen ons daarop moeten richten!  

  

1.2.  Diversiteit in de gemeente  
  

De Hervormde gemeente van Meteren kan getypeerd worden als een brede 

volkskerkgemeente, die zich in haar identiteit nauw verbonden voelt met het Hervormd-

gereformeerde gedachtengoed. We zijn dankbaar voor de saamhorigheid die er mag in de 

gemeente en we stellen ons ten doel om dat vast te houden en samen te zoeken naar de 

kern van Bijbelse opdracht om God lief te hebben en onze naaste als onszelf (Matth. 22: 37-

40). In dit alles erkennen we de Schrift als het onfeilbaar getuigenis van Gods beloften en 

daarom houden we ons vast aan Zijn Woord.    

  

1.3.  Plaatsbepaling binnen de Protestantse Kerk in Nederland  

  

Als Hervormde gemeente weten we ons verbonden met de Protestantse kerk in Nederland 

(PKN) binnen de classis Gelderland Zuid & Oost. Ons staan binnen de PKN is niet altijd 

eenvoudig, daar er binnen de PKN verschillende bijbels-theologische opvattingen naast 

elkaar staan, die naar onze overtuiging niet stroken met de bijbels-gereformeerde leer van 

de Reformatie. Daarom hechten wij er sterk aan om te stellen dat wij als Hervormde     

gemeente van Meteren ons alleen gebonden weten aan de oecumenische 

belijdenisgeschriften (Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea en 

Athanasius) en de gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelberger Catechismus; 

Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels), als zijnde een samenvatting van de 

inhoud van de Heilige Schrift. Een punt van aandacht blijft echter dat wij de eenheid tussen 

leer en leven blijven benadrukken. 

 

 



1.4.  Kernpunten van ons gemeente-zijn   
 

Graag geven wij bij deze aan, waarop wij als gemeente en kerkenraad aangesproken kunnen 

worden en waar we ons ook aan willen binden, om dat met Gods hulp en door de kracht van 

de Heilige Geest ook gestalte te geven in ons gemeente-zijn op zondag én doordeweeks!    

1. Met Gods hulp willen we zoeken naar en vasthouden aan de zuivere prediking van 

het Evangelie. Het moet in de prediking gaan over hoe wij als zondige mensen 

verzoend kunnen worden met de heilige God en HEERE en hoe wij door en in Zijn 

genade mogen leven voor Zijn aangezicht. Hoe wij discipelen van de Heere Jezus 

kunnen zijn en hoe wij anderen tot jaloersheid mogen wekken om Hem ook te volgen 

en lief te hebben.  

2. We streven met elkaar naar een bijbelgetrouwe catechese, waarmee onze jongeren 

de hoofdmomenten van het bijbels-gereformeerde belijden onderwezen krijgen. Dit 

alles moet op een goede en toegankelijke wijze gebeuren, waarbij we streven naar 

innovatie wat betreft methode en diepgang wat betreft de inhoud.  

3. Met Gods hulp willen we zoeken naar en vasthouden aan de zuivere bediening van 

de sacramenten. In de prediking en binnen het kringwerk moet het gaan over wij de 

heilige God moeten dienen. Immers de HEERE zegt in Zijn Woord: Wees heilig, want 

Ik ben heilig. (1 Petr. 1: 16). We willen zoeken naar verdieping in de beleving van de 

sacrament, waarbij we in het bijzonder ons willen richten op de heiligheid van het 

sacrament, staande binnen de gehoorzaamheid aan Gods Woord en de 

gereformeerde belijdenis.  

4. Met Gods hulp en in de kracht van de Heilige Geest willen we zoeken naar hoe we als 

kerkenraad en gemeente vorm kunnen geven aan het aspect van de tucht, opdat we 

de zonden eerlijk zullen benoemen en ons met elkaar in alle dingen richten naar het 

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

5. Wij geloven en belijden dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om 

aan ons en de generaties na ons Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de 

kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn 

Verbond gedoopt te wezen.  

6. Wij geloven en belijden dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, 

die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Wij willen dan ook in beginsel alleen 

diegenen toelaten die belijdend lid zijn. Verder vermanen wij alle ongelovigen en hen 

die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de Tafel des Heeren te 

onthouden, zolang zij zich niet bekeren.  

7. Wij geloven en belijden dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen 

als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden, 

mannelijke belijdende leden zijn van onze gemeente.  

8. Wij geloven en belijden dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God 

is en als zodanig heilig gehouden dient te worden.  

9. Wij geloven en belijden dat onze Heere en Heiland Jezus eenmaal zal terugkomen om 

Zijn bruidsgemeente op te nemen in Zijn Koninkrijk. Dit onderdeel van het belijden 

van onze kerk, willen graag overdenken in de prediking en tijdens het kringwerk, 

zodat het verlangen naar Zijn komst in het midden van de gemeente gestimuleerd zal 

worden.  



 

 

10.  Een wezenlijke taak van het gemeente-zijn vormt het oog hebben voor hen die “buiten” 

zijn. Ons streven behoort dan ook te zijn dat wij onze naaste dichtbij en veraf met de liefde 

van God in Christus in aanraking brengen. Dit kan door het benaderen van mensen die zich 

vestigen in de nieuwe wijken en het brengen van een bezoek aan de nieuw-ingekomenen 

waarvan we de adresgegevens hebben. 

 

Eénmaal per jaar wordt er in samenwerking met de Centrumgemeente in Geldermalsen, de 

Evangelische gemeente eveneens in Geldermalsen en de Hervormde Gemeente in Tricht een 

Vakantie Bijbelfeest belegd, waar jeugd van buiten deze kerkverbanden ook aanwezig is. 

 

Betreffende het zendingsmotief wordt regelmatig een avond belegd, waarop een presentatie 

wordt gehouden van het werk op het zendingsveld. Het zendingsechtpaar Martin en 

Marleen ’t Hart wordt actief ondersteund en komt  tijdens hun verlofperiode dan ook naar 

Meteren om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Zowel de I.Z.B. als de G.Z.B. worden financieel ondersteund door middel van collectes die op 

vaste tijden gehouden worden. 

 

Is hiermee alles gezegd? Nee, dat zeker niet want we beseffen dat wij als gemeente niet in 

het paradijs zijn, maar in de zondige- en gebroken werkelijkheid van deze wereld leven. Dat 

wij in alle dingen Gods genade nodig hebben en dagelijks bekeerd moeten worden van onze 

zondige verlangens en gedachten. We geloven en belijden dat wij in alle dingen afhankelijk 

zijn van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we roepen elkaar op, om zo 

getrouw mogelijk elkaar tot hand en voet te zijn, om als gemeente Hem te dienen met heel 

ons hart en al onze krachten.  

  

1.5.  Combinatie met Hervormde gemeente van Est  
  

Een belangrijk onderdeel van de identiteit van de Hervormde gemeente van Meteren vormt 

de combinatie die wordt gevormd met de Hervormde gemeente van Est. Samen hebben we 

één predikantsplaats, waarbij de predikant voor 75% aan Meteren verbonden is en voor 25% 

aan Est. Naast de gedeelde predikantsplaats zijn er een aantal gezamenlijke diensten op de 

2e christelijke feestdagen en nieuwjaarsdag.   

  

We streven ernaar om in goede harmonie samen op te trekken met wederzijds respect voor 

de onderlinge verschillen. Daarbij verlangen we – zeker gezien de huidige kerkelijke 

ontwikkelingen van teruggang – naar een intensievere samenwerking.  

  

Hoofdstuk 2 Eredienst  

  
De zondagse eredienst vormt het hart van het gemeenteleven. Het geloof is uit het gehoor, 

zo schrijft Paulus in Rom. 10: 17 en daarom komt de christelijke gemeente elke zondag 

samen rondom het geopende Woord van God.    



  

In dit hoofdstuk willen we aangeven welke plaats de eredienst inneemt in het gemeente-zijn 

en welke beleidsmatige consequenties dat vervolgens met zich meebrengt.    

  

2.1.  Uitgangspunten erediensten  
  

1. Wij willen een Christus belijdende gemeente zijn, wat betekent dat we een prediking 

voorstaan, waar het verlossende en belijdende werk van de Heere Jezus Christus 

centraal staat.  

  

2. In de plaatselijke regeling is een beschrijving te vinden van de liturgische vormgeving, 

zoals de kerkenraad die vast heeft gesteld. Met uitzondering van themadiensten (zie 

punt 3) wijken we niet af van de liturgische vormgeving.    

  

3. Er zijn per jaar vier themadiensten vastgesteld, waarbij een andere liturgische 

vormgeving en muzikale begeleiding mogelijk is. Dit zijn de morgendiensten rondom 

opening en sluiting van het winterseizoen en een tweetal avonddiensten waarbij de 

prediking zich vooral richt op de jongeren van de gemeente.  

  

4. De morgen- en avonddiensten zijn gelijkwaardig aan elkaar, waarbij de avonddienst – 

zeker wanneer de eigen predikant voorgaat – het karakter van een leerdienst heeft.  

  

5. We zijn dankbaar voor de goede opkomst tijdens de morgendiensten, maar we 

maken ons als kerkenraad zorgen om de mindere opkomst tijdens de avonddiensten.   

  

6. De eredienst is meer dan alleen de prediking. Er dient daarom ook zorgvuldig 

aandacht geschonken te worden aan de vormgeving van de liturgie en de gebeden en 

de te kiezen liederen. De predikant wordt gestimuleerd hier goede aandacht aan te 

geven.  

  

7. De sacramenten nemen – naast de prediking – een belangrijke plaats in de eredienst 

in.  

  

8. De kerkenraad streeft ernaar dat de erediensten toegankelijk en actueel zijn en dat 

en dat de predikant zorgvuldig tijd vrijmaakt om voldoende ruimte te hebben voor de 

voorbereiding van de erediensten.  

  

9. Het voornaamste doel van de eredienst is, om de Drie-enige God te loven en te 

prijzen en Hem te dienen met het oog op de komst van Zijn Koninkrijk.  

  

 

 

  



2.2. Beleidsvoornemens rondom de erediensten  
  

Zoals in de laatste alinea hiervoor werd gesteld, verlangen we ernaar om de HEERE onze God 

te dienen. De zondagse erediensten vormen hierin een zeer belangrijk instrument en dat 

betekent dat de erediensten onze zorg en aandacht meer dan waard zijn. Daarom stellen we 

onszelf de komende vijf jaar een aantal beleidsvoornemens, om te komen tot een verdieping 

van de erediensten, waarbij we zeer goed beseffen dat we in alle dingen afhankelijk zijn van 

het werk van de Heilige Geest.  

  

- Voldoende ruimte creëren in de agenda van de predikant voor de voorbereiding van 

de prediking, gebeden en de liturgie.  

- Het stimuleren van de predikant om te blijven studeren en het volgen van relevante 

cursussen en studies.  

- Het stimuleren van het gesprek rondom de prediking en liturgie in de gemeente door 

het houden van preekbesprekingen en het evalueren van de prediking in de 

kerkenraad.  

- Het doordenken van de betekenis en de waarde van de berijmde psalmen.   

- Het doordenken van de betekenis en de waarde van de liederen van Weerklank met 

het oog op het intochtslied in de morgendienst.  

- Het doordenken van de plaats van de voorbede in de eredienst.   

  

2.3. Concrete invulling beleidsvoornemens  
  

De komende jaren willen we als kerkenraad systematisch gaan werken aan de hierboven 

genoemde voornemens.  

  

- In de jaarplanning van de gemeente worden drie momenten gepland waarop een 

preekbespreking gepland zal worden. De predikant zal voorafgaand aan de dienst 

zorgen voor een hand-out, waardoor de preek en de vragen goed te volgen zijn.  

- In het jaargesprek met de kerkenraad zal de predikant een studieplan voorleggen, 
waarin vooral de koppeling met de prediking, catechese en het pastoraat centraal zal 
staan.  

- De predikant zal in de diensten aandacht besteden aan de uitleg van de gekozen 

liturgie en er samen met de kerkenraad op toezien dat er breed gekozen zal worden 

uit de bundel Weerklank m.b.t. het intochtslied.  

- Binnen de kerkenraad zal het gesprek op gang gebracht worden, hoe we binnen de 

eredienst meer aandacht en zorg aan de voorbede kunnen besteden.     

  

Hoofdstuk 3 Pastoraat  
  

Omzien naar elkaar is een belangrijk speerpunt in het gemeente-zijn. Christus roept ons op 

om onze naaste lief te hebben als onszelf. In eerste instantie wordt het pastoraat verricht 



door de predikant en de ouderlingen.  Daarnaast heeft ieder gemeentelid een pastorale taak 

naar zijn of haar naaste toe.   

  

3.1. Regulier pastoraat  
  

Zoals hierboven reeds beschreven is omzien naar elkaar een belangrijk speerpunt binnen de 

gemeente. Het ‘gewone’ pastoraat gebeurt hoofdzakelijk door de predikant en de 

ouderlingen en bezoekbroeders. Alleen gaanden tussen 60-80 jaar worden minimaal 

eenmaal per jaar bezocht en boven de tachtig jaar minimaal tweemaal per jaar. 

Alleenstaande oudere boven 80 jaar, weduwe en weduwnaars: twee bezoeken per jaar 

 

3.2. Crisispastoraat  
  

De predikant is verantwoordelijk voor het crisispastoraat en is voor eenieder die dat nodig 

heeft beschikbaar. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de tijd en de ruimte die de 

predikant beschikbaar heeft voor het pastoraat. De komende jaren willen we verder gaan 

inventariseren welke pastorale behoeften er binnen de gemeente zijn.  

 

PPH 

Naast bovengenoemde vormen van pastoraat bestaat ook de mogelijkheid dat gemeenteleden 

die met psychische problemen te kampen hebben ondersteuning kunnen ontvangen vanuit de 

Psycho pastorale hulpverlening. Hiervoor zijn speciaal opgeleide gemeenteleden beschikbaar. 

 

Pastoraat aan jongeren. 

Jongeren die vanwege studie vertrekken en gaan wonen in een andere woonplaats kunnen, 

wanneer zij dat wensen, toch bezoek ontvangen van de wijkouderling uit onze gemeente. Zij 

moeten dit dan zelf kenbaar maken. 

 

3.3. Ouderlingenoverleg   
Tenminste tweemaal per jaar zal er een ouderlingenoverleg plaatsvinden (zgn. 

consistorieoverleg), waarbij de ouderlingen en bezoekbroeders, waarbij de laatsten altijd 

een belofte van geheimhouding afleggen bij hun aanstelling, aanwezig zijn.  

In deze vergadering geven de ambtsdragers en bezoekbroeders een overzicht van de gang 

van zaken ten aanzien van het huisbezoek. Ook is er gelegenheid om knelpunten en 

problemen die zich tijdens het huisbezoek voordoen te bespreken. Verder zullen zaken 

worden besproken die het functioneren van het pastorale bezoekwerk kunnen verbeteren. 

Ook dient dit overleg ter versterking en bemoediging, waarbij de bede mag zijn dat: alles tot 

eer en lof van onze Heere Jezus Christus mag zijn, en dat Hij ons wil versterken en bij staan 

met de Heilige Geest. Doel is om elkaar tot een hand en voet te zijn.  

 

3.4. Huisbezoek  
  

De Hervormde gemeente van Meteren is verdeeld in wijken (zie voor een overzicht de 

plaatselijke regeling). Elke ouderling voor pastoraat heeft een eigen wijk waarvoor hij 



verantwoordelijk is. We streven ernaar dat er tussen de wijk en de wijkouderling een 

pastorale band kan ontstaan, zodat het geestelijke gesprek de ruimte en het vertrouwen kan 

krijgen dat nodig is, om elkaar te verstaan en te kunnen versterken. Daarnaast willen de 

komende tijd verder nadenken over welke mogelijkheden van groothuisbezoek er zijn, om 

gemeenteleden ook meer elkaar in het geestelijk gesprek te ontmoeten.  

  

3.5. Huwelijk en samenwonen  
  

De kerkenraad is dankbaar dat er in ons midden (jonge) mensen zijn die in het huwelijk 

treden en het verlangen hebben dat hun huwelijk wordt bevestigd en ingezegend in een 

kerkdienst. De kerkenraad wenst zich op grond van Gods onfeilbaar Woord te houden aan 

het huwelijk als enige samenlevingsvorm tussen man en vrouw. Toch wil zij verzoeken tot 

huwelijksbevestiging en inzegening van samenwonenden voor het alsnog te sluiten huwelijk, 

met name vanuit een pastoraat oogpunt, niet direct afwijzen. Er zullen gesprekken gevoerd 

worden, waarin gesproken wordt over het verschil tussen huwelijk en samenwonen. Tevens 

zal worden nagegaan wat de motieven zijn op grond waarvan men een huwelijksinzegening 

wenst. De beslissing valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  

  

Als kerkenraad herkennen we dat er maatschappelijk veel gaande is op het gebied van 

seksualiteit, identiteit en samenlevingsvormen. De kerkenraad wil zich de komende jaren 

over deze moeilijke en gevoelige (pastorale) problematiek gaan buigen, om t.z.t. met een 

goed en onderbouwd standpunt te kunnen komen, op grond van wat de HEERE ons in Zijn 

Woord zegt.    

  

3.6. Begraven en cremeren  
  

Wij belijden in verbondenheid met de algemene christelijke Kerk van alle plaatsen en tijden 

dat Jezus Christus gestorven, begraven en na drie dagen wederom is opgestaan uit het graf. 

In navolging van Zijn begrafenis is de kerkenraad een groot voorstander voor het begraven 

van onze dierbaren. Immers wij geloven en belijden een opstanding van het lichaam en 

daarmee getuigen we van het belang van een zorgvuldig omgaan met het menselijk lichaam, 

ook als dat gestorven is!    

  

Hoewel de kerkenraad crematie op Bijbelse gronden afwijst, wil zij haar pastorale 

verantwoordelijkheid voor hen die achterblijven niet uit de weg gaan. In gesprekken met hen 

die de wens tot crematie uitspreken, zal de kerkenraad aan de orde stellen dat begraven in 

de lijn van Gods Woord en in de lijn van apostolische geloofsbelijdenis. Vanwege deze 

overtuiging ziet de kerkenraad geen ruimte om medewerking te verlenen aan een dienst in 

de aula van een crematorium.    

 

 

 

  



3.7. Beleidsvoornemens rondom het pastoraat  
  

- De kerkenraad zoekt naar een intensivering van de pastorale zorg binnen de 

gemeente en wil onderzoeken hoe dat het beste vorm gegeven kan worden en welke 

mogelijkheden en beperkingen daarbij horen.  

- De kerkenraad wil de komende tijd de predikant stimuleren om zich verder te 

ontwikkelen wat betreft de pastorale vaardigheden van zichzelf. Ditzelfde geldt voor 

de ouderlingen en bezoekbroeders.  

- De kerkenraad wil de mogelijkheden van een groothuisbezoek binnen de 

verschillende wijken nader gaan onderzoeken, zonder daarmee te suggereren dat dit 

een vervanging is voor het reguliere huisbezoek.   

  

Hoofdstuk 4 Catechese en kringwerk  
  

Naast het bijbels onderwijs in de prediking en het pastoraat kennen we als gemeente ook de 

catechese en het kringwerk. Kostbare momenten waarop jongeren en ouderen op een 

eigentijdse en verantwoorde manier samen het Woord van God kunnen lezen en waar de 

hoofdlijnen van het bijbels-gereformeerden belijden besproken en onderwezen kan worden. 

Hierbij streven we naar een meer en meer persoonlijke toe-eigening van het heil in het 

Christus en staat de oproep tot geloof en bekering centraal. Zo mogen we samen discipelen 

zijn van Christus en ook anderen tot discipelen maken.   

  

4.1. Catechese  
  

Op dit moment (oktober 2019) is er helaas maar één reguliere catechesegroep in verband 

met te weinig belangstelling vanuit de groep van zestien jaar en ouder. We streven ernaar 

om zo snel mogelijk te komen tot twee groepen, ook al vraagt dat misschien een 

samenwerking met andere gemeenten. Binnen de catechese wordt gebruik gemaakt van 

materiaal dat door de predikant wordt samengesteld vanuit verschillende betrouwbare 

bronnen. Er zijn per winterseizoen twintig bijeenkomsten, waarbij ook jaarlijks een diaconaal 

doel vastgesteld wordt, om zo onze jongeren ook bewust te laten worden van onze 

diaconale roeping als gemeente van Christus.  

 

4.2. Belijdeniscatechese  
 

Waar mogelijk wordt er elk winterseizoen belijdeniscatechese gegeven door de predikant in 

samenwerking met de gemeente van Est. Het materiaal dat hierbij wordt gebruikt wordt 

door de predikant uitgezocht, waarbij vooral wordt gekeken naar de bijbels-gereformeerde 

inhoud en de toepasbaarheid van het materiaal bij de groep. In de catechese staat de 

voorbereiding op het doen van openbare belijdenis van het geloof centraal en wordt vooral 

de nadruk gelegd bij de persoonlijke toepassing van het heil.   
  



4.3. Kringwerk  
  

Binnen de gemeente kennen we drie verschillende kring die ieder een eigen doelgroep 

kennen, waarbij overlap overigens goed mogelijk is.  

  

We kennen de Bijbelkring die wordt gehouden in De Rank onder leiding van de predikant en 

waarbij met name de uitleg van het gekozen Schriftgedeelte en de persoonlijke toepassing 

centraal staat. In deze kring heeft het onderlinge gesprek zeker een plek, maar is het lerend 

gedeelte door de predikant redelijk hoog.  

  

Naast de Bijbelkring kennen we ook de huisbijbelkring die om beurten bij de deelnemers in 

huiselijke kring wordt gehouden. In overleg met de kerkenraad wordt een bijbelstudieboekje 

gekozen en de avonden worden de door de deelnemers zelf voorbereid en geleid.   

  

Tot slot is er ook een kring waarbij vooral de inhoud van het christelijk geloof aan de orde 

komt voor een redelijk brede doelgroep van mensen die nog geen belijdenis hebben gedaan 

tot mensen die graag hun kennis wat willen opfrissen. Deze kring staat onder leiding van de 

predikant en hij past het materiaal en de werkwijze aan bij de doelgroep.  

  

Alle kringwerk staat onder verantwoordelijk van de kerkenraad en de doelstelling is vooral 

gericht op de verdieping van het persoonlijk geloof en het versterken van de onderlinge 

banden binnen de gemeente.  

  

4.4. Beleidsvoornemens catechese en kringwerk  
  

- De kerkenraad streeft ernaar zo spoedig mogelijk tot twee leeftijdsgroepen voor de 

catechese te komen.  

- De kerkenraad stimuleert de predikant om zich te blijven ontwikkelen op het gebied 

van catechetisch onderwijs.  

- De kerkenraad stimuleert de predikant om te blijven studeren in het Woord en zich 

theologisch te blijven verdiepen en ontwikkelen.   

  

   

Hoofdstuk 5 Jeugdwerk  
  

Het jeugdwerk is van groot belang voor de opbouw en voortgang van de gemeente. In de 
achter ons liggende jaren is het aantal kinderen en jongeren dat deelneemt aan 
jeugdactiviteiten gedaald. Echter aan het begin van het seizoen 2019/2020 zien we juist een 
toename van het aantal kinderen. Met name het aantal kinderen op de Vertelkring en de 
Speurders neemt toe. We verwachten dat dit de komende jaren ook zijn uitwerking zal hebben 
op Checkpoint en uiteindelijk ook op het aantal deelnemers van Realax. Door de kerkenraad 
is een jeugdcoördinator aangesteld. Deze heeft als voornaamste taken het toezicht houden 
op het jeugdwerk en het onderhouden van contacten met de jeugd en de vrijwilligers die 



binnen het jeugdwerk actief zijn. De jeugdcoördinator maakt geen deel uit van de kerkenraad, 
maar legt wel verantwoording af aan de kerkenraad.  
  

5.1. Essentie van het jeugdwerk   
  

De essentie van ons jeugdwerk is:  

• Elk kind en elke jongere mag zich verzekerd voelen van Gods liefde, trouw en nabijheid  

• Belangrijk is dat zij weten dat de Heilige Geest hun hart vernieuwt en dat zij van Hem 

alles mogen ontvangen wat nodig is om in gehoorzaamheid aan Gods wil te leven.  

We willen kinderen al vroeg betrekken in de gemeente en wijzen op Jezus Christus als 

Zaligmaker. We willen hen vertellen dat zij, door geloof in Hem, kinderen van God mogen 

zijn.   

We beogen dat er voor alle kinderen en jongeren een plek is in de gemeente waar zij zich thuis 
voelen, waar zij kunnen aansluiten bij leeftijdsgenoten en waar zij met elkaar kunnen groeien 
in geloof, zodat zij zich staande kunnen houden in de maatschappij waar veel verleidingen op 
de loer liggen.  
  

Instandhouding, groei en het verbeteren van de kwaliteit van het jeugdwerk zijn 

speerpunten voor het beleid van de komende jaren.  

  

5.2. Pijlers en doelstellingen van het jeugdwerk  
  

Vanuit de gedachten dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren als werktuig in Gods hand 

trekken we met de jeugd op. De vier pijlers van hoe we dit nastreven zijn:   

• Bijbel centraal stellen  

Doel is de jeugd met de daartoe geëigende middelen bewaren bij het evangelie van 
Jezus Christus en hen te begeleiden op de weg van de persoonlijke 
geloofsontwikkeling, zodat ze op weg mogen en kunnen zijn naar een volwaardig 
kerklidmaatschap.  

• Samen actief  

Doel is: 

  o activiteiten ontwikkelen om jongeren de mogelijkheid te geven hun vrije tijd   
    op een verantwoorde manier te besteden, waarbij gebruik kan worden  
    gemaakt van ideeën en inbreng van de jongeren  
o her invoer van de club voor groep 3 en 4 van de basisschool  

o doorstart van Realax  

• Voorbeeld zijn   

• Aansluiten bij de wensen en belevingswereld van jongeren en aandacht geven aan 

jongeren in crisismomenten  

  

Om deze pijlers concreet te maken is elk uitgewerkt in 3 beloftes.  



  
  

De wederzijdse beloftes geven weer waar een club of activiteit aan moet voldoen en hoe er 
invulling kan worden gegeven om inhoud en verdieping te waarborgen. Als jeugdwerk van een 
kerkelijke gemeente willen we immers Gods liefde uitstralen en doorgeven. De beloftes 
helpen om de essentie in het oog te houden alsmede elkaar scherp te houden of te corrigeren.   
  

5.3.   Leidinggevenden in het jeugdwerk  
  

De verschillende onderdelen van het jeugdwerk worden geleid door meerdere personen, die 

samen vormgeven aan de uitvoering. Waar nodig kunnen deze leidinggevenden terugvallen 

op de jeugdcoördinator. Ook de mogelijkheden voor toerusting middels cursussen of 

workshops kunnen benut worden. Het jeugdwerk behoeft veel leidinggevenden, waar 

gelukkig nog altijd in voorzien kan worden. Het werven van leidinggevenden kost wel steeds 

meer tijd en energie, dus is het van belang dat het jeugdwerk zich profileert in de gemeente 

en dat benadrukt wordt dat het jeugdwerk voor een gemeente van grote waarde is. Werving 

van leidinggevenden is beschreven in het ‘reglement jeugdraad 2019-2024’.   

  

5.4.  Middelen    
Methodes van de HGJB zullen gebruikt worden om de inhoud van het jeugdwerk  vorm te 

geven. Vrijwel alle jeugdwerk vindt plaats in De Rank. Het gebouw biedt hiervoor volop 

mogelijkheden en zal ook komende jaren een prima accommodatie vormen.  

  

5.5. Financiën   
De jeugdclubs zorgen zelf voor financiële middelen. Deze worden verkregen uit contributies. 
Voor algemene zaken of bij een tekort aan middelen kan een beroep gedaan worden op de 
gezamenlijke jeugdrekening.   
De gezamenlijke rekening wordt gevoed door:   



• minimaal 8 diaconale collecten per jaar  

• sponsorgelden/geld uit activiteiten  

Contributie aan de HGJB en abonnementen t.b.v. werkmaterialen worden tevens van de 

jeugdrekening betaald.  

De jeugdcoördinator beheert de jeugdrekeningen en legt hiervan verantwoording af aan de 
diaconie. Zij zorgt voor voldoende financiële middelen en keurt jaarlijks de begroting goed die 
samen met de jeugdcoördinator wordt opgesteld.  
  

5.6. Overzicht en inventarisatie   
Hieronder volgt een korte weergave van de verschillende onderdelen van het jeugdwerk.  

Praktische informatie is te vinden in de gemeentegids  

  

Vertelkring  

Voor kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool is er elke zondagochtend tijdens de preek 
Vertelkring. De vertelkring is een middel om de kinderen te begeleiden in hun toegroeien naar 
de gewone kerkgang.  Catechisatie  
Tijdens catechisatie leren jongeren wat het inhoudt om discipel te zijn van Jezus Christus.  

Anders gezegd: het gaat over het geloof in God, het volgen van Jezus en leven door de Geest.  
Er wordt aandacht besteed aan de kerkgeschiedenis en de actuele plek van de kerk in de 
samenleving. Catechese is daarnaast een vorm van pastoraat en geloofsoefening.  
Speurders  

Voor de kinderen van groep 5 – 8 van de basisschool is er kinderclub.   

Checkpoint  

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar is er de 12+ club.   

Tijdens de avonden op de clubs gaat de Bijbel open en vinden er leuke activiteiten plaats.  

Realax  

Is de club voor de 16+-ers van onze gemeente. Op moment van schrijven van het beleidsplan 
wordt ernaar gestreefd een doorstart te maken van Realax, om ook dit onderdeel van het 
jeugdwerk een levend onderdeel van de gemeente te laten zijn.  
Themadiensten  

4x per jaar is er een themadienst  

• bij opening en sluiting winterwerk  gericht op gehele gemeente  

• 2 avonddiensten  gericht op jongeren / jongerendiensten  

Voor de toekomst zoeken we naar mogelijkheden om naar de avonddiensten meer jongeren 

te trekken.   


