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1.  Inleiding 

1.1        Doel van het beleidsplan 
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vraagt van iedere gemeente een 

beleidsplan op te stellen, telkens voor een periode van 4 jaar. Het opstellen van het beleidsplan 

is een taak van de kerkenraad. De bedoeling van het beleidsplan is om op een gestructureerde 

en navolgbare wijze leiding te geven aan de gemeente.  

1.2       Proces totstandkoming beleidsplan 
In de periode van februari 2017 tot en met februari 2018 heeft een beleidscommissie van de 

gemeente, bestaande uit 10 gemeenteleden (als afspiegeling van de breedte van de 

gemeente), maandelijks vergaderd om het beleidsplan op te stellen. Hierbij heeft deze 

commissie gebruik gemaakt van beleidsplannen van andere Hervormde gemeentes en het 

reeds bestaande beleidsplan van Oud-Vossemeer. Het resultaat is een volledig herschreven 

en herzien beleidsplan wat in onze ogen een goede basis is voor de toekomst. Onze 

aanbeveling vanuit de beleidscommissie aan de kerkenraad is om elke 4 jaar de speerpunten 

te evalueren en te herformuleren in een apart document zonder integraal het beleidsplan te 

herschrijven. 

1.3       Inhoud beleidsplan 
Als Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer hebben we een roeping om God te dienen en 

te eren. De inhoud van dit beleidsplan is een omschrijving hoe we als gemeente van Christus 

invulling willen geven aan deze roeping. Het beleidsplan kan een nuttig hulpmiddel zijn voor 

het bestuur van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwoorden van de visie op de 

gemeente, de opbouw en werking van de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen 

en een beschrijving van het  gemeentewerk. Tegelijk worden er beleidsmatige punten 

benoemd. 

1.4       Leeswijzer 
De hoofdstukken in dit beleidsplan hebben dezelfde opbouw. In de eerste paragraaf wordt de 

visie op het betreffende onderwerp beschreven. Daarna volgt een nadere uitwerking van het 

onderwerp. De diverse hoofdstukken vermelden de belangrijkste aspecten van de gemeente. 

Daar waar in deze beleidsnota verwezen wordt naar specifieke documenten zijn deze op te 

vragen bij de scriba van de kerkenraad. 

1.5        Speerpunten uit het beleidsplan-korte samenvatting 
De kerkenraad heeft er in 2017 en 2018 bewust voor gekozen om gericht aan de slag te gaan 

met een aantal ontwikkelingen (aandachtspunten) binnen de gemeente, vertaald in de 

zogenaamde speerpunten. De aanleiding hiervoor is de fase waarin de gemeente van Oud-

Vossemeer zich bevindt en de wens van de kerkenraad om stabiliteit en duidelijkheid te 

hebben en te houden in het beleid binnen de gemeente. Het beleidsplan is een kader, maar niet 

voorschrijvend op details om niet te verzanden in een brei aan beperkingen en bepalingen. Het 

wil juist focus en prioriteit aanbrengen in de beleidsvoornemens van de kerkenraad. Deze 

speerpunten zijn: 

➢ De kerkgang bevorderen, met name in de avonddiensten, zie verdere uitwerking 

hiervan in paragraaf 2.6.1.  

➢ Gemeente zijn:  Kerk-zijn in de omgeving en streek en bijbehorende geestelijke 

toerusting, Onderlinge gemeenschap versterken, Gemeente zijn bevorderen, zie 

verdere uitwerking hiervan in paragraaf 2.6.2.  

➢ Meer momenten van bezinning op de sacramenten, met bijbehorend onderwijs en 

verdieping. Zie verdere uitwerking hiervan in paragraaf 3.6.1. 
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➢ Meer mogelijkheden tot het kiezen van liederen passend bij de preek, zie verdere 

uitwerking hiervan in paragraaf  3.6.2. Herbezinning op de ochtenddienst en invulling 

op bid- en dankdagen, Tweede Paas- en Pinksterdag. 

➢ Herindeling van de ouderlingen rondom het pastoraat met wellicht vormgeving via 

bezoekpastoraal team, daarnaast ook extra focus op jongeren pastoraat zie paragraaf 

4.4.1. en 4.4.2. Daarnaast bezinning op nieuwe vormen van huisbezoek, zoals het 

groothuisbezoek waarbij meer het gemeente-zijn vorm gegeven kan worden, zie ook 

paragraaf 4.4.4. 

➢ Onderzoek en bezinning binnen de gemeente rondom ziekenzalving en de Bijbelse 

oorsprong hiervan, zie paragraaf 4.4.3. 

➢ Ten aanzien van de ambten en kerkenraad zou bezinning rondom de positie van 

vrouwen voor het diakenambt in deze beleidsperiode een belangrijk aandachtspunt 

moeten zijn, zie paragraaf 5.6.1. 

➢ Vanuit financiën en beheer dient er meer aandacht te zijn voor het centraliseren en 

digitaliseren van bestanden en dit eenduidig te archiveren en bewaren. Daarnaast zien 

we vanuit de beleidscommissie ook veel aanknopingspunten om middels huidige 

(social) media technieken het gemeente-zijn meer te stimuleren en gebruik te maken 

van communicatie (bijv. een zondagsbrief) anno 2018, waarmee de jeugd inmiddels 

vertrouwd is, zie hiervoor paragraaf 6.3.1.en 6.3.2. 

 

De speerpunten komen terug in de diverse relevante hoofdstukken van dit beleidsplan.  De 

kerkenraad legt de focus op bovengenoemde speerpunten. Andere beleidsvoornemens worden 

in dit beleidsplan niet geformuleerd en zullen in de komende jaren ook niet worden 

uitgewerkt. Dat geeft duidelijkheid voor de kerkenraad en in de gemeente. 

De kerkenraad realiseert zich, dat bij het lezen van het beleidsplan de indruk kan ontstaan dat 

het beleid overwegend vanuit een rationele invalshoek is verwoord. Om die reden hechten we 

eraan om te melden dat de drijfveren voor dit beleidsplan en de speerpunten zijn gebaseerd op 

betrokkenheid bij en met de gemeente van God en zorg voor alle gemeenteleden, van jong tot 

oud. Voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet 

bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan”. In afhankelijkheid van de zegen van God 

heeft de kerkenraad dit plan vastgesteld en is ons gebed dat dit beleidsplan dienstbaar mag 

zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente in Oud-Vossemeer.  
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2. De gemeente 

2.1  Visie op de gemeente  
De oorsprong van de gemeente ligt in het welbehagen van God. God verkiest Israël als Zijn 

volk, dat geroepen wordt om Hem te eren en te dienen. Hij treedt met hen in een verbond. In 

het voortschrijdend inzicht dat God in Zijn Heilige Schriften openbaart, blijkt dat het God 

uiteindelijk om de wereld te doen is. God zendt Zijn Zoon Jezus Christus om de wereld te 

behouden. Israël blijft daarin Zijn Eerstgeborene (Jer. 31:9) maar het heil doorbreekt de 

grenzen van het Joodse volk. Christus roept Zijn leerlingen en zendt hen de wereld in. De 

Heilige Geest betrekt de mensen bij de gemeenschap van de Zoon en de Vader. De gemeente 

is door deze drie-enige God geroepen om in een weg van geloof en bekering, vanuit het 

nieuwe verbond dat in Christus tot stand is gebracht, te leren leven.    

2.2 Missie van de gemeente 
De gemeente is geroepen om God te dienen en te eren tot opbouw van Gods koninkrijk. Deze 

dienst aan God is niet los te maken van de dienst aan de naaste. Zo is de gemeente geroepen 

om een zoutend zout en een lichtend licht in de wereld te zijn (Mat. 5).  

De gemeente komt samen om haar drie-enige God te verkondigen en centraal staat het 

reddende werk van God in Christus. De gemeente is geroepen om een biddende gemeente te 

zijn en doet voorbede voor elkaar en de wereld om haar heen. 

2.3 De identiteit van de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer 
De Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN) en behoort tot de classis Delta.   

Bepalend voor de identiteit van de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer zijn de volgende 

punten: 

- Gods Woord is gezaghebbend voor geloof en leven. We willen ons daarom ook laten 

leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van Jezus 

Christus, onze Heer en Heiland. 

- Deze opvatting komt ook tot uitdrukking in het gemeenteleven. Gemeenteleden 

worden geroepen het Evangelie te verkondigen, hun geloof uit te dragen en met woord 

en daad te getuigen in het leven van alledag. Samen zijn we een gemeente van Jezus 

Christus, die een levende, hechte en toegankelijke gemeenschap vormt, waarin alle 

gemeenteleden zich betrokken weten op het christelijk geloof. 

- God gebiedt de gemeente om samen te komen om Hem te loven en te prijzen. De 

eredienst vindt haar oorsprong in Zijn opdracht. 

- Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om ons met God te verzoenen, door te 

lijden, te sterven en op te staan uit de dood. Jezus Christus is opgestaan uit de dood en 

de gelovige is met Hem opgestaan in een nieuw leven. Hij is de enige weg tot behoud.  

- Alleen door geloof en bekering heeft de mens deel aan dit behoud. In de prediking 

dient dit door te klinken. 

- De ambten zijn onderdeel van de gaven van Gods Geest en zijn wezenlijk voor het 

voortbestaan van de gemeente. 

- Israël is Gods eerstgeborene, inbegrepen in Israël is de gemeente een gemeenschap die 

bidt voor de vrede van Jeruzalem. 
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Vanuit deze punten herkent de gemeente zich in wat ons door de gereformeerde traditie is 

overgeleverd en zoals o.a. in de gereformeerde belijdenisgeschriften is verwoord.1 De 

kerkenraad hecht er aan om het confessionele/gereformeerde bond karakter van de gemeente 

levend te houden. Naast deze reformatorische invloeden zijn er ook evangelische invloeden. 

In de liturgie van de gemeente, dus ook in de prediking, komen dan ook beide invloeden naar 

voren. Gods Woord is daarin de bepalende factor, niet de traditie. Iedere keer opnieuw is het 

noodzakelijk om zowel de reformatorische als de evangelische traditie te (her)ijken aan Gods 

Woord. 

 

We staan in de gereformeerde traditie, maar weten ons wel verbonden met alle christenen van 

alle kerken. Vanuit deze visie heeft onze gemeente in de loop der jaren een streekfunctie 

gekregen: iedereen uit de omgeving is welkom en willen wij een kerkelijk onderkomen 

bieden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor alle mensen om deel te nemen aan het 

gemeenteleven zoals dat zichtbaar wordt in de clubs, commissies, kringen en ontmoetingen. 

Onze gemeente is gericht op het onderhouden van contacten met andere kerken. Bij 

onderwerpen waarin duidelijke verschillen zijn in de leer/opvattingen, zoeken we samen waar 

mogelijk naar een gemeenschappelijk verstaan van de Bijbel.  

 

Onze gemeente wordt gekenmerkt door haar gastvrijheid, wat niet alleen tot uiting komt in het 

leggen en onderhouden van contacten met andere mensen, maar ook in het feit dat in ons 

register gastleden kunnen worden ingeschreven.2  

Tot de gemeenschap van de gemeente worden eveneens de niet-gedoopte kinderen van 

gemeenteleden gerekend, alsmede degenen die blijk geven van hun verbondenheid met de 

gemeente en door of namens betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordigers daar geen 

bezwaar tegen wordt gemaakt.  

2.4 De burgerlijke omgeving 
De Hervormde gemeente Oud-Vossemeer vervult een rol als streekgemeente. Een deel van de 

leden is afkomstig van de plaatsen rondom Oud-Vossemeer.   

Gemeente Tholen 

Oud-Vossemeer ligt op het eiland Tholen in de provincie Zeeland. Bestuurlijk is het dorp een 

onderdeel van de  gemeente Tholen, die bestaat uit negen kernen, totaal ca. 25.500 inwoners, 

waarvan ca. 2.750 in Oud-Vossemeer.  

Het dorp Oud-Vossemeer  

Er zijn drie basisscholen: de School met de Bijbel ’De Ark’, de Rooms-katholieke St. 

Anthoniusschool en de openbare basisschool Die Heenetrecht . Op de openbare basisschool 

Die Heenetrecht worden godsdienstlessen verzorgd door de Stichting Protestants 

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Naast de Hervormde gemeente zijn er ook andere 

kerkelijke gemeentes vertegenwoordigd: 

                                                
1 De belijdenisgeschriften die de Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer hanteert in de eredienst en het gemeenteleven 
zijn de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van 
Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels. 
2 Onder gastleden worden personen verstaan die hun vaste woonplaats hebben binnen het grondgebied van een andere 
tot de kerk behorende gemeente, maar op hun schriftelijk verzoek en met instemming van de kerkenraden van de 
betrokken gemeenten, in het register van onze kerkelijke gemeente worden ingeschreven, Als gastleden kunnen in het 
register van de gemeente ingeschreven worden die leden van kerken waarmee de PKN bijzondere betrekkingen 
onderhoudt. Deze inschrijving kan pas plaatsvinden als de kerkenraad van de eigen gemeente hiertegen geen bezwaar 
heeft en nadat door de kerkenraad met de betrokkenen is gesproken over motieven en geloofsovertuiging en op basis 
hiervan een beslissing heeft genomen.  
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- Rooms-katholieke kerk  

- Gereformeerd kerk 

- Christelijk Gereformeerde kerk 

- Gereformeerde Gemeente in Nederland 

2.5 Kwantitatieve gegevens van de gemeente 
Een groot gedeelte van de gemeente is passief meelevend tot randkerkelijk. Kerkelijke  

ligging is confessioneel/gereformeerde bond. Voor meer gegevens verwijzen we de lezer naar 

Bijlage 2: kwantitatieve gegevens gemeente. 

2.6 Beleidsvoornemens  
In het onderstaande gedeelte worden speerpunten benoemd die betrekking hebben op de 

gemeente en het gemeente-zijn, namelijk de kerkgang bevorderen en het versterken van de 

onderlinge gemeenschap. 

2.6.1 De kerkgang bevorderen 
We merken dat de kerkgang in de loop der jaren minder stabiel wordt. Met name de 

avonddiensten worden steeds minder bezocht. Er is een geestelijke groei nodig om vooral de 

kerkgang naar de avonddiensten te stimuleren. Tevens is de zorg voor de randkerkelijken 

nodig. Zeker omdat de gemeente een streekfunctie heeft, moeten we zoeken naar manieren 

om – ook als we niet in de kerk zijn- elkaar vast te kunnen houden en naar elkaar om te zien. 

De zorg voor deze groep wordt de laatste tijd actiever door de kerkenraad opgepakt, al blijft 

het wel de vraag hoe de kerkenraad én gemeenteleden het beste deze taak kunnen vervullen.  

2.6.2 Onderlinge gemeenschap versterken 

Binnen de gemeente heerst het gevoel dat de onderlinge betrokkenheid van de gemeenteleden 

op elkaar is afgenomen door de situatie van de gemeente. De ontmoeting met elkaar kan 

verbeterd worden. Ook is het opgevallen dat enkele jaren de inkomsten van de actie 

Kerkbalans beduidend lager zijn dan de jaren ervoor, hoewel de opbrengst van 2017 weer ca. 

20% hoger lag dan die van 2016. Het vertrouwen in en oog hebben voor elkaar is afgenomen 

en het is dan ook nodig om te werken aan de opbouw van de gemeente. Tevens is er de wens 

naar meer betrokkenheid vanuit de kerkenraad of gemeenteleden. Deze wens uit zich in 

verschillende vormen:  

- Een ontvangstcomité voordat de eredienst aanvangt, bestaande uit 

kerkenraadsleden/gemeenteleden. 

- Het betrekken van de jeugd in het gemeenteleven en de erediensten. 

- Het opzetten van activiteiten voor de gemeente die gaan over het gemeentezijn en het 

gemeentezijn bevorderen, zoals het organiseren van thema-avonden voor de gemeente, 

het organiseren van een mannen-/vrouwenontbijt en het organiseren van een 

gemeentedag.    
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3. Erediensten  

3.1 Visie op eredienst en prediking 
Wij geloven dat in de erediensten de gemeente samenkomt met haar God en Koning. De 

gemeente ontmoet er haar God. In deze ontmoeting is sprake van een voortdurende 

wisselwerking. God spreekt tot de gemeente en Hij wil ook luisteren naar Zijn gemeente. De 

gemeente luistert naar God en mag ook spreken tot haar God in haar lofprijzing, gebed, lied 

en belijdenis. Zo gaat het naar Bijbels spreken duidelijk om een wezenlijk samenkomen van 

God en Zijn gemeente hier op aarde. Doordat de Geest in de erediensten door middel van het 

Woord mensen leert geloven, aan de Heiland bindt en verbindt en tot een nieuw leven leidt, 

gaan er van de erediensten of samenkomsten impulsen uit voor het christelijk leven door de 

week. 

 

De prediking in de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer is een confessioneel/gereformeerde 

prediking, met het uitgangspunt dat de Bijbel voor de prediking zowel bron als norm is. We 

herkennen de Bijbelse boodschap in de woorden van de reformatorische belijdenisgeschriften, 

namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 

Leerregels. Deze belijdenissen benadrukken het genadekarakter van het heil in Jezus Christus.  

De kerkenraad streeft naar een consistente lijn in de Woordverkondiging, in overeenstemming 

met het voorgaande. Bij het uitnodigen van gastpredikanten wordt nadrukkelijk gekeken naar 

de breedte van de confessionele/gereformeerde gezindte binnen de PKN. Van de eigen 

predikant wordt verwacht dat hij de gehele breedte van de Heilige Schrift evenwichtig aan de 

orde laat komen, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.   

3.2 Erediensten 
De gemeente komt bijeen op de eerste dag van de week. Elke zondag worden twee 

kerkdiensten gehouden. De morgendiensten beginnen om 10:00 uur en de avonddiensten 

beginnen om 18:30 uur. Bij enkele bijzondere diensten kan de aanvangstijd van de dienst 

afwijken van de normale tijden. Tijdens de morgendienst is er crèche voor de jongste kinderen 

en zondagschool voor de kinderen van groep 1 t/m 5.  

3.3 De sacramenten  
Het hart van de christelijke gemeente klopt in de zondagse erediensten. Bij de bediening van 

het Woord komt van tijd tot tijd ook de bediening van de sacramenten: de Heilige Doop en het 

Heilig Avondmaal. Deze zijn door de Heere God bij het Woord gevoegd om het geloof te 

versterken.   

3.3.1 Het Heilig Avondmaal  

Het Heilig Avondmaal is door Jezus Christus ingesteld als een maaltijd van gedachtenis, 

opdat het werk dat Hij voor ons heeft volbracht voor ons levendig blijft. De gemeente 

verkondigt in het Avondmaal de dood van Jezus Christus totdat Hij wederkomt. Het Heilig 

Avondmaal toont enerzijds de gemeenschap van de mensen met God dat tot stand is gekomen 

door Jezus Christus. Anderzijds toont het Heilig Avondmaal de gemeenschap met elkaar; we 

mogen wanneer we aangaan ook belijden dat we tezamen één gemeenschap, één lichaam 

vormen, waarvan Jezus Christus het hoofd is. De gelovigen worden door het Avondmaal 

verzekerd van de zekere belofte van het Evangelie.  

De gemeente viert vijfmaal per jaar het Heilig Avondmaal, waarvan één maal op Goede 

Vrijdag. In de diensten wordt momenteel gebruik gemaakt van het hertaalde formulier om het 

Heilig Avondmaal te houden.    

Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag wordt 's morgens een 

voorbereidingsdienst gehouden, waarin ook het eerste deel van het avondmaalsformulier 
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gelezen wordt. In de avonddienst na de viering van het Heilig Avondmaal, die gehouden 

wordt in de ochtenddienst, wordt een dankzegging gehouden. De kerkenraad biedt voor de 

gemeente in de voorbereidingsweek gelegenheid om in gesprek te gaan met de 

predikant/kerkenraad over de viering van het Heilig Avondmaal.  

Toegang tot het Heilig Avondmaal hebben de belijdende leden van de gemeente die ook 

gerechtigd zijn deel te nemen aan de viering. Daarnaast hebben toegang tot het avondmaal de 

gasten in de gemeente die in hun eigen gemeente belijdend lid zijn en ook gerechtigd zijn deel 

te nemen aan de viering.   

In vóórkomende gevallen kan aansluitend na de dienst het Heilig Avondmaal ook aan huis 

gevierd worden bij en met gemeenteleden die niet in staat zijn deel te nemen aan de viering in 

de kerkdienst, welke ter beoordeling van de kerkenraad staan op dat moment.  

3.3.2 De Heilige Doop   
De doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van Jezus 

Christus. De doop toont ons dat de kinderen van de gelovigen door Gods genade in Zijn 

verbond en in Zijn gemeente opgenomen zijn. Daarom hecht onze gemeente grote waarde aan 

de kinderdoop. 

Namens de kerkenraad voeren de predikant en de wijkouderling een gesprek over de 

betekenis van de doop met hen die de doop voor zichzelf of hun kind(eren) wensen.  

Ouders of verzorgers die geen belijdend lid zijn, mogen antwoord geven op de doopvragen 

nadat aan hen de betekenis en het wezenlijke van de doop is uitgelegd.  

Bij de bediening van de Heilige Doop wordt momenteel gebruik gemaakt van het hertaalde 

klassieke formulier en mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen. De doopvragen 

worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen.  

Wanneer er kinderen in de gemeente geboren zijn en de ouders ervan de wens hebben om hun 

kind te laten dopen, biedt de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer de gelegenheid om hun 

kind(eren) te laten dopen. De doopdiensten worden normaliter gehouden in de ochtenddienst. 

Voor hen die niet gedoopt zijn en gedoopt willen worden, is er gelegenheid om dit sacrament 

op volwassen leeftijd te ontvangen na voorafgaande belijdenis van het geloof. Normaliter gaat 

de eigen predikant voor in de doopdiensten en bedient hij de Heilige Doop aan de kinderen. 

Na de doopdienst wordt aan de ouders een doopkaart meegegeven.    

3.4 Bijzondere diensten 

3.4.1 Diensten christelijke feestdagen 

Op de kerstavond beleggen de Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente een 

kerstnachtzangdienst3 waaraan de leden van de twee kerken hun medewerking verlenen. Op 

Eerste Kerstdag wordt er een ochtend- en avonddienst gehouden. Op Tweede Kerstdag vindt 

er normaliter een dienst plaats, die traditiegetrouw wordt ingevuld door de zondagschool en 

jeugdclubs van de gemeente.4  

Op Eerste Paasdag vindt er een ochtend- en avonddienst plaats. Op Tweede Paasdag vindt er 

een ochtenddienst plaats. Rond Kerst en Pasen worden er tevens muziekavonden verzorgd ter 

bezinning op Kerst of Pasen.5  

Op Hemelvaartsdag is er ’s ochtends één eredienst.  

Op Eerste Pinksterdag wordt ’s ochtends een dienst gehouden en ’s middags een 

openluchtdienst belegd.6 Op Tweede Pinksterdag vindt er een ochtenddienst plaats. De 

                                                
3 Dit is een niet-ambtelijke dienst.  
4 De diensten op Eerste en Tweede Kerstdag kunnen afwijken wanneer Eerste kerstdag op zaterdag (ochtenddienst en ’s 

middags kerstfeestviering zondagsschool) of maandag valt (alleen een ochtenddienst; op Tweede Kerstdag de 

kerstfeestviering van de zondagsschool).  
5 Ook dit zijn niet-ambtelijke bijeenkomsten.  
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openluchtdienst komt tot stand door samenwerking tussen de Hervormde Gemeente, de 

Rooms-Katholieke kerk en de Gereformeerde kerk. Onze gemeente wordt bij deze 

samenwerking, die openluchtdienstcommissie wordt genoemd, vertegenwoordigd door de 

GZEC. Tijdens deze diensten kan er medewerking verleend worden door een 

koor/muziekband.  

3.4.2 Diensten op gedenkdagen 
Op bid- en dankdagen wordt er ’s morgens en ’s avonds een eredienst gehouden. Sinds de 

dankdag in 2017 worden de avonddiensten van de bid- en dankdag vormgegeven door de 

Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk. De ochtenddiensten vinden plaats in de 

Hervormde kerk, de avonddiensten vinden plaats in de Gereformeerde kerk.  

Het gedenken van de overledenen van de gemeente vindt plaats op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar in de avonddienst.  

Op Oudejaarsavond en op de Nieuwjaarsmorgen worden er diensten gehouden.    

3.4.3 Themadiensten 
Aan het begin en het einde van het winterwerk vindt er een bijzondere dienst plaats die in het 

teken staat van het starten of afronden van het winterwerk, waarin de eigen predikant 

voorgaat. Aan de zondagdienst die in het teken staat van de start van het winterwerk, gaat op 

zaterdag een startdag vooraf waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd voor de 

gemeente. Bij de voorbereiding van deze diensten worden de catechisanten, zondagschool en 

de clubs nauw betrokken.   

 

De jeugdraad organiseert per jaar vijf jeugddiensten en één kinderdienst. Deze diensten vallen 

onder verantwoordelijkheid van de hervormde en gereformeerde kerkenraad. De jongeren 

worden bij de voorbereiding van deze diensten betrokken en hebben ook een actieve inbreng 

in de diensten zelf. In deze diensten kan er afgeweken worden van de klassieke liturgie zoals 

die in de Hervormde gemeente van Oud-Vossemeer gebruikelijk is.   

 

Eénmaal in de twee à drie jaar wordt er in onze gemeente een aangepaste dienst t.b.v. 

verstandelijk gehandicapten georganiseerd.7 Deze dienst wordt voorbereid in samenwerking 

met de catechesegroep van Sien, waarbij de catechisanten actief aan de dienst kunnen 

meewerken door bijvoorbeeld de Schriftlezing en de collecten te verzorgen.  

3.4.4 Dienst waarin openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd.  
Eénmaal in het jaar is er gelegenheid voor de gelovigen uit de gemeente om belijdenis van het 

geloof af te leggen in het midden van de gemeente. Zij dienen daarvoor eerst 

belijdeniscatechese gevolgd te hebben, die afgesloten wordt met de aannemingsavond. Een 

afvaardiging van de kerkenraad spreekt dan met de catechisanten over hun persoonlijk geloof 

en over leerpunten die tijdens het volgen van de belijdeniscatechese zijn opgedaan ter 

verrijking van het persoonlijk geloof. Tevens wordt er bij de aannemingsavond gesproken 

over het gemeente zijn. Er is een ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester aanwezig 

die over hun ambt vertellen. De belijdenisdienst wordt in de regel op Palmzondag gehouden 

en wordt mede voorbereid en vormgegeven door de belijdeniscatechisanten.  

3.4.5 Huwelijksdiensten 

Huwelijksdiensten zijn erediensten die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

vallen. In deze diensten is op verzoek van betrokkenen en familie ruimte voor maatwerk, in 

overleg met de predikant.  

                                                                                                                                                   
6 Ook dit is een niet-ambtelijke dienst.  
7 Drie diensten per jaar worden verspreid over acht deelnemende gemeenten voor deze groep.  
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Onder een huwelijk verstaat de kerkenraad een huwelijk van man en vrouw, dat op het 

gemeentehuis burgerlijk is gesloten. De kerkenraad maakt geen gebruik van de in de kerkorde 

geboden mogelijkheid tot het zegenen van alternatieve levensverbintenissen. Aan 

huwelijksdiensten buiten Oud-Vossemeer wordt door de eigen predikant alleen medewerking 

verleend als een gemeente vacant is of in overleg met de predikant ter plaatse.  

Bij een aanvraag voor huwelijksinzegening van personen die geen band hebben of krijgen met 

onze plaatselijke gemeente, zal de kerkenraad hen pastoraal benaderen en na kennis genomen 

te hebben van hun argumenten en motieven, een beslissing nemen.  

3.4.6 Rouwdiensten 

Op verzoek van de familie kan er in de huiselijke kring, in de aula van een begraafplaats of in 

een kerkgebouw een rouwdienst gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis. Hoewel 

geen ambtelijke eredienst in de volle zin van het woord, wordt een rouwdienst wel zo veel 

mogelijk als zodanig behandeld, tenzij pastorale motieven afwijking hiervan vragen. In 

principe is een predikant de voorganger in rouwdiensten.  

De kerkenraad  heeft op Schriftuurlijke gronden een voorkeur voor begraven. Vanuit de 

Bijbel en vanuit de joods-christelijke traditie komt de kerkenraad namelijk tot de conclusie dat 

wij onze doden dienen te begraven. Kiest de familie voor crematie dan zal pastoraal bezien 

worden in hoeverre de predikant en kerkenraad medewerking kunnen verlenen.  

3.5 Inrichting eredienst 

3.5.1 Orde van dienst 

Iedere zondag worden er 2 diensten gehouden: de ochtenddienst begint om 10:00 uur, de 

avonddienst begint om 18:30 uur.8 De orde van dienst bevat in de regel de volgende 

onderdelen (de gemeentezang is er in deze opsomming buitengehouden). 

-  Welkom en mededelingen 

-  Stil gebed  

- Votum en zegengroet  

- Lezing van de wet (ochtenddienst) 

- Schriftlezing  

- Prediking  

-  Geloofsbelijdenis (avonddienst) 

- Gebeden 

- Collecten  

- Zegen 

3.5.2 Bijbelvertaling en formulieren 

In de dienst wordt de Schriftlezing gewoonlijk gelezen uit de Herziene Statenvertaling en er 

wordt, indien van toepassing, gebruik gemaakt van de hertaalde klassieke formulieren. 

3.5.3 Gemeentezang 
De gemeentezang neemt een belangrijke plaats in het geheel van de liturgie. Wij zingen 

gewoonlijk uit de psalmberijming van 1773 en er is de mogelijkheid tot het zingen van 

gezangen uit de Hervormde gezangenbundel van 1938. Het accent in de gemeentezang ligt op 

het zingen van de psalmen. Tijdens de bijzondere diensten bestaat ook de mogelijkheid tot het 

zingen uit andere bundels en wordt gebruik gemaakt van een vooraf opgestelde en gedrukte 

liturgie.  

                                                
8 In sommige bijzondere diensten, zoals een kinderdienst, kan de dienst op een ander tijdstip beginnen.  
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3.6 Beleidsvoornemens rondom Erediensten 

3.6.1 Meer momenten van bezinning op de sacramenten 

In het verleden organiseerde de kerkenraad in de week voorafgaande aan de viering van het 

Heilig Avondmaal een bijeenkomst ter bezinning en verzoening, met het oog op de komende 

viering. Dit gebruik is echter de afgelopen jaren in vergetelheid geraakt. Vanuit de 

beleidscommissie is de vraag ontstaan of deze oude gewoonte weer in ere hersteld kan 

worden. Onderzocht kan worden of in de rest van de gemeente deze wens ook ligt en of deze 

gewoonte weer hersteld kan worden. Wellicht kan ook onderzocht worden of er ook behoefte 

is naar bijeenkomsten ter bezinning op de Heilige Doop in de week voorafgaande aan de 

doop.  

3.6.2 Meer mogelijkheden tot het kiezen van liederen passend bij de preek 

Vanuit de gemeente is de wens ontstaan om voor meer liederen open te staan uit andere 

bundels om te zingen tijdens de eredienst en daarin te zoeken naar Bijbelgetrouwe liederen 

die passend zijn bij de preek. Ook de inzet van andere instrumenten wordt gewaardeerd. 

Tevens is het dan de vraag hoe we het praktisch gaan invullen in de eredienst wanneer we uit 

meerdere bundels gaan zingen. De kerkenraad wil zich in de toekomst bezinnen of het 

mogelijk is om in de gewone erediensten op een verantwoorde wijze liederen uit andere 

liedbundels te zingen al of niet met aanvullende muziekinstrumenten. 

3.6.3. Formulieren 

De kerkenraad wil zich in de toekomst beraden over het gebruik van verkorte formulieren 

voor doop en viering Heilig Avondmaal 
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4. Pastoraat 

4.1 Visie op het pastoraat 
Pastoraat betekent letterlijk ‘herderlijke zorg’. Het is het hebben van een open oor en hart 

voor de ander. Het betekent dat je een naaste bent voor de ander. Deze zorg is gericht op het 

opbouwen van de gemeente in het christelijke geloof en het verlenen van geestelijke bijstand 

in tijden van zorg. Het gaat in het pastoraat om het weiden, voeden en opbouwen van de 

gemeente, zoals een herder zorgt voor zijn kudde schapen. De God van Israël doet Zich bij 

uitstek kennen als de Herder van Zijn volk (Ps. 23 en 80). Hij leidt, weidt, vergadert en 

verzorgt Zijn kudde op een unieke wijze.  

Ook in de komst van Jezus Christus is het herderschap van Israëls God zichtbaar geworden 

(Joh.10 :16). We kunnen over Zijn pastorale zorg lezen in de Evangeliën. Na Jezus Christus’ 

unieke herderswerk zendt Hij mensen in Zijn naam in de ambtelijke dienst: apostelen, 

evangelisten, predikanten, ouderlingen en diakenen. Christus’ opdracht luidt: ‘Weid en hoed 

Mijn schapen en lammeren’. In een pastorale ontmoeting wordt er geluisterd en gesproken 

vanuit het werk van Christus. Het doel is om de mens in zijn omstandigheden in Bijbels licht 

te plaatsen om vandaar uit de mens te troosten, te bemoedigen en te vermanen. Zo ontmoeten 

we Christus in ons dagelijks leven en leren we Hem kennen en ontvangen we geloof, hoop en 

liefde.  

 

Het pastoraat ligt echter niet alleen bij degenen die een ambt hebben. Het vraagt inzet en 

betrokkenheid van alle gemeenteleden. In de christelijke gemeente mogen we elkaar 

bemoedigen en opbouwen in Christus’ naam. Dat is een taak voor álle gemeenteleden. Deze 

vorm van pastoraat kunnen we ook wel ‘ongeorganiseerd pastoraat’ noemen.  

 

De predikant en ouderlingen hebben van ambtswege een bijzondere taak en 

verantwoordelijkheid in het pastoraat. Zij verzorgen het regelmatige bezoekwerk bij alle 

gemeenteleden, het ‘georganiseerd pastoraat’. De predikant richt zich op het bijzondere 

pastoraat rondom geboorte, huwelijk, ziekte, psychische problemen, gezinsproblemen, 

ouderdom en overlijden. De ouderlingen voeren regelmatig bezoekwerk uit in de hun 

toegewezen wijk of doelgroep.  

4.2 Pastoraat in de hervormde gemeente Oud-Vossemeer 
Er zijn verschillende vormen van pastoraat. Hoewel zij verschillen in vorm en doelgroep, 

hebben ze wel allen gemeenschappelijk dat het om vertrouwelijke contacten gaat. Hieronder 

noemen we kort deze vormen en vervolgens werken we ze verder uit indien nodig: 

• Bezoek aan nieuw-ingekomenen en aandacht voor mensen die van elders meeleven. 

Aanmeldingen voor lidmaatschap van de gemeente komen binnen via de 

ledenadministratie. De kerkenraad streeft ernaar dat nieuwe leden zo snel mogelijk 

bezocht worden door de wijkouderling.  

• Huisbezoek (4.2.1). 

• Geboorte- en doopbezoek (4.2.2). 

• Jongerenpastoraat (4.2.3). 

• Crisispastoraat (4.2.4). 

• Ziekenpastoraat (4.2.5). 

• Pastoraat rondom samenwonen/huwelijk (4.2.6). 

• Bezoek bij huwelijksjubilea (4.2.7). 

• Ouderenbezoek (4.2.8). 

• Stervenspastoraat en bezoek aan de nabestaanden (4.2.9). 



16 
 

4.2.1 Huisbezoek 

Huisbezoeken worden afgelegd door de ouderlingen. De kerkenraad streeft ernaar om naar 

haar beschikbaarheid de gemeente zoveel mogelijk te bezoeken. De ouderling neemt 

voorafgaand aan het huisbezoek contact op om een afspraak te maken. Doorgaans gaat de 

ouderling alleen op bezoek, maar hij kan ook daarin bijgestaan worden door de diakenen en 

ouderlingen(-kerkrentmeesters) wanneer er redenen zijn dat het beter is om zich te laten 

vergezellen door een medeambtsdrager.  

Een belangrijk onderdeel van het huisbezoek is de oproep om uit het Evangelie te leven. 

Daarbij is het huisbezoek ook van belang om het welbevinden van de gemeenteleden in de 

gemeente te bespreken en op welke manier de gemeenteleden een steentje bij kunnen dragen 

aan de opbouw van de gemeente. Tevens komt tijdens het huisbezoek het dagelijkse leven van 

het gezin aan de orde. In situaties (waarbij signalen zijn) van materiële en immateriële nood 

zal de ouderling met instemming van de betrokkene(n) de diaconie informeren.  

4.2.2 Geboorte- en doopbezoek 

Naast de huisbezoeken vinden er ook bezoeken plaats bij geboorte. Bij een geboorte brengt 

een afgevaardigde namens de kerkenraad een bezoek aan het gezin. Tijdens het bezoek kan 

een gesprek over de doop plaatsvinden.  

Tevens worden er doopbezoeken gebracht. De predikant bezoekt de doopouders thuis om met 

hen te spreken over de wens om te dopen en het onderwijs van de kerk zoals in het 

doopformulier gegeven. Het doopgesprek vindt plaats in de week voorafgaande aan de 

doopdienst en deze vindt plaats – indien van toepassing - met de andere doopouders. Het 

doopgesprek wordt uitgevoerd door de predikant en wijkouderling.   

4.2.3 Jongerenpastoraat  
Jongeren leven in een wereld waarin zij worden beïnvloed vanuit allerlei invalshoeken waar 

ze mee om moeten leren gaan. Ze hebben een basis nodig waarop ze kunnen terugvallen. In 

de eerste plaats is dat het gezin, maar in de tweede plaats wil de Hervormde gemeente Oud-

Vossemeer ook een terugvalbasis vormen voor de jongeren van de gemeente, omdat ook de 

jongeren behoren tot de gemeente van Christus. Individuele aandacht is nodig; interesse in 

wat ze doen, weten waar ze zich mee bezig houden, waar hun interesses liggen en vooral ook 

hoe het staat met hun geloof. Dit kost veel tijd en energie. Daarom zijn bij deze vorm van 

pastoraat een aantal gemeenteleden ingeschakeld die door (persoonlijk) contactvorm geven 

aan het pastoraat. Zij pakken het jongerenpastoraat met name op door het vormgeven van de 

catechese, zondagschool, jongens- en meisjesclub en de Jeugdvereniging (JV) en hebben oog 

voor de groep jongeren in zijn geheel als voor het individu. 

  

Het doel van jongerenpastoraat is door het schenken van individuele aandacht aan de jongeren 

een relatie op te bouwen om samen te komen tot open, eerlijke gesprekken over onze 

verhouding tot Jezus Christus en Zijn gemeente, over hun belevingswereld en eventuele 

problemen, in de hoop hun levensloop positief te beïnvloeden. Het is steeds weer de opdracht 

om de jongeren te houden bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus 

Christus. De uitvoering van het jongerenpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad.  

4.2.4 Crisispastoraat 
Het crisispastoraat is primair een taak van de predikant. Het omvat het door de predikant 

(indien gewenst met ouderling/diaken) bezoeken van gemeenteleden of inwoners van Oud-

Vossemeer die al dan niet een beroep op de kerk doen in verband met omstandigheden die 

vragen om geestelijke ondersteuning. Dit pastoraat kan indien nodig aanhouden in regelmatig 
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pastoraal contact. Zo nodig wordt doorverwezen naar professionele hulp. Aan het 

crisispastoraat wordt prioriteit verleend boven alle andere pastorale werkzaamheden.  

4.2.5 Ziekenpastoraat 

Binnen de gemeente is er ook het ziekenpastoraat. Dit betreft het bezoek bij 

(lichamelijke/psychische) ziekte, zorg of eenzaamheid. Deze bezoeken worden zowel in het 

ziekenhuis als in speciale instellingen gebracht. Gemeenteleden die in het ziekenhuis 

opgenomen zijn, worden door de predikant bezocht. Eenzame gemeenteleden of langdurig 

(chronisch) zieken die thuis, in een verzorgingstehuis of andere speciale instelling verblijven, 

krijgen ook regelmatig bezoek van de predikant of wijkouderling.   

4.2.6 Pastoraat rondom samenwonen/huwelijk 
Op basis van de Bijbel ziet de kerkenraad het huwelijk tussen man en vrouw als de norm. In 

onze huidige samenleving met al zijn samenlevingsvormen vergt dit een pastorale benadering.  

Wanneer het huwelijk wordt aangevraagd, zijn er voorafgaande aan de huwelijksinzegening 

gesprekken waarvan het laatste samen met de wijkouderling, waar het huwelijksformulier 

besproken wordt.9  

4.2.7 Bezoek bij huwelijksjubilea  

Bij huwelijksjubilea van 25 jaar en elke 5 jaar langer wordt contact gezocht met het echtpaar 

door de wijkouderling. Een felicitatiebezoek wordt door de predikant/wijkouderling afgelegd 

rondom huwelijksjubileum van 25, 40, 50, 55, 60 en 65 jaar (en verder indien van toepassing). 

De wijkouderling vraagt aan de betrokkene of zij in de voorbede genoemd willen worden en 

of het in de kerkbode vermeld mag worden.  

4.2.8 Ouderenbezoek door bezoekgroep 

Met regelmaat brengt de bezoekgroep een bezoek aan de ouderen van de gemeente, die 70 

jaar of ouder zijn. Vanaf 70 jaar krijgen gemeenteleden – indien gewenst - rondom hun 

verjaardag bezoek van de van de bezoekgroep. Het streven is om de groep 75+ ook ongeveer 

een half jaar na hun verjaardag te bezoeken, zodat de ouderen twee keer per jaar bezoek 

ontvangen. 

Indien een pastoraal bezoek gewenst of noodzakelijk is dan geeft de bezoekgroep dit door aan 

predikant en wijkouderling. 

4.2.9 Stervenspastoraat en bezoek aan de nabestaanden 

Bij het stervenspastoraat is de predikant erop gericht om de stervende te begeleiden in het 

verlaten en loslaten van deze wereld, waarbij het christelijke geloof als handvat gebruikt 

wordt. De predikant tracht de stervende ook te richten op Christus en Zijn verlossende werk. 

Ook de familie heeft de aandacht van de predikant, zowel in de periode dat een familielid 

stervende is, als in de periode na het overlijden van het familielid. De predikant brengt de 

nabestaanden na overlijden bezoek, leidt de eventuele rouwdienst en is verantwoordelijk voor 

de nazorg na de begrafenis. 

4.3 Organisatie pastoraat  
Over inhoud, verdeling, planning en voortgang van de pastorale arbeid wordt gesproken in het 

zogenaamde consistorieoverleg dat regelmatig in het jaar wordt gehouden. Predikant en 

wijkouderlingen kunnen zo elkaar toerusten en op de hoogte brengen van de werkzaamheden 

in de gemeente en de wijken.  

                                                
9 Standpunten rondom huwelijk en samenwonen kan men vinden in ‘het plaatselijk reglement’ van de Hervormde 
gemeente Oud-Vossemeer.  
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Een goede organisatie en registratie van bezoekwerk is noodzakelijk om te komen tot een 

zodanige herderlijke zorg dat niemand vergeten of over het hoofd gezien wordt.  

De wijkouderling draagt hierbij de verantwoording voor registratie van het bezoekwerk aan 

de gemeenteleden in zijn wijk. 

4.4 Beleidsvoornemens 

4.4.1 Herindeling van de ouderlingen en het pastoraat 

Op dit moment is het de vraag op welke manier de ouderlingen – als je kijkt naar hun 

vaardigheden en ervaringen en welke groep mensen hen ‘het beste ligt’-  het beste ingedeeld 

kunnen worden: per wijk of per doelgroep? Nu lopen de wijken en doelgroepen in elkaar 

over. Wanneer de kerkenraad voltallig is, wil de kerkenraad zich bezinnen op dit punt. 

Tevens is er in de gemeente vraag naar gemeenteleden die de taak op zich willen nemen als 

bezoekbroeder of bezoekzuster, zodat zij tezamen een pastoraal team kunnen vormen en de 

kerkenraad in het pastorale werk kunnen bijstaan. Ze kunnen eventueel in het midden van de 

gemeente een belofte van geheimhouding afleggen, zodat alles wat vertrouwelijk is, ook 

vertrouwelijk blijft. Inmiddels is er een bezoekgroep die zich richt op de ouderen (vanaf 70 

jaar).  

4.4.2 Meer aandacht voor het jongerenpastoraat 
In de gemeente is er nu (te) weinig aandacht voor het (individuele) jongerenpastoraat. De 

kerkenraad wil nadenken over hoe beter vorm gegeven kan worden aan de invulling van het 

jongerenpastoraat door bijvoorbeeld het benoemen van een jeugdouderling/-diaken of het 

toerusten van gemeenteleden voor deze doelgroep. De kerkenraad streeft ernaar om via deze 

personen de persoonlijke gesprekken met de (belijdenis)catechisanten op te nemen, wat 

enkele jaren geleden ook gedaan werd door de predikant. Op deze wijze hoopt de kerkenraad 

de jongeren meer bij te kunnen staan in hun groeiproces van het geloof. Tevens streeft de 

kerkenraad ernaar om via een jeugdouderling/-diaken meer activiteiten op touw te zetten voor 

de jongeren om hen actiever te betrekken in de gemeente.  

4.4.3 Bezinning op het invoeren van de ziekenzalving 
De beleidscommissie spreekt de wens uit om de ziekenzalving weer onder de aandacht te 

brengen, omdat de ziekenzalving ook duidelijk in de bijbel voorkomt (Jacobus 5:14). Wel is 

het van belang dat de kerkenraad zich hierin verdiept en samen met de gemeente bijbels 

onderwijs hierover zoekt, wellicht door een prekenserie van onze interim-predikant.  

4.4.4 Invoeren groothuisbezoek 

In het beleidsplan is het bevorderen van gemeente-zijn een belangrijk speerpunt (zie 2.6.2 

Onderlinge gemeenschap versterken). Tijdens de vergaderingen van de beleidscommissie is 

nagedacht over hoe dit gemeente-zijn bevorderd kan worden in de huisbezoeken. In andere 

gemeentes is het groothuisbezoek10 een middel dat als positief wordt ervaren voor het 

bevorderen van het gemeente-zijn. Gezamenlijk spreken over zaken zoals persoonlijk geloof 

zijn erg belangrijk om geestelijke diepgang en gemeente-zijn te bevorderen. Het is wellicht 

een idee voor de kerkenraad om de praktische mogelijkheden van het groothuisbezoek te 

onderzoeken en het groothuisbezoek eventueel in te voeren. 

 

 

                                                
10 Bij een groothuisbezoek worden gemeenteleden uit verschillende gezinnen uit een bepaalde wijk uitgenodigd om op een 
avond (bij iemand van deze gemeenteleden thuis) te spreken over een geloofsonderwerp. De groothuisbezoeken hebben 
vooral tot doel elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen en samen te praten over wat geloof voor ons betekent in 
het dagelijks leven. De bijeenkomsten vinden plaats in groepjes van 10 tot 12 mensen, die onder leiding staan van één van 
de predikanten of een ouderling.  
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5. Kerkenraad 

5.1 Visie op de ambten 
Het leiden en dienen van de gemeente is toevertrouwd aan de kerkenraad als ambtelijke 

vergadering, opdat alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het hoofd der 

Kerk.  

Als christenen geloven wij dat mensen van Christuswege door de gemeente tot het ambt 

geroepen worden om een leidende en dienende rol in de kerk te vervullen.   

De kerkenraad formuleert het beleid voor de gemeente, draagt dat uit en ondersteunt de 

gemeente in de uitvoering ervan. Daarmee is de kerkenraad verantwoordelijk voor alle 

activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. De kerkenraad heeft de taak leiding te geven aan 

de gemeente. Kerntaken hierbij zijn:   

• De bediening van het Woord van God, de bediening van de Heilige Doop en het 

Heilig Avondmaal; 

• geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan een ieder die tot de gemeente 

behoort; 

• gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;  

• de vorming en toerusting van de gemeenteleden; 

• de zorg voor de financiële zaken van de gemeente; 

• zorg te dragen voor het geheel van de kerk, hetgeen onder andere tot uitdrukking komt 

in haar aandacht voor de gemeenschap van kerken ter plaatse en afvaardiging naar de 

vergaderingen van de PKN classis.  

• zorg te dragen om de talenten en de Geestesgaven in de gemeente te (her)kennen en 

stimuleren, zodat deze ten dienste gesteld worden aan de naaste.  

 

De kerkenraad bestaat uit twaalf ambtsdragers: een predikant, vier ouderlingen, vier diakenen 

en drie ouderlingen-kerkrentmeesters.   

De predikant is in het bijzonder verantwoordelijk voor de verkondiging van het Woord, de 

catechese en de toerusting van de gemeente.   

De ouderlingen en de predikant samen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid met 

betrekking tot het pastoraat, het wel en wee van de gemeenteleden. De pastorale zorg kan zich 

op persoonlijke en familieomstandigheden richten zoals geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden, 

maar ook op geestelijke zorg rond geloof, doop en avondmaal en wanneer mensen in een 

geestelijke crisis verkeren en zal eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverlening. 

Deze pastorale zorg is nader omschreven in het hoofdstuk pastoraat (zie ook 4. Pastoraat).  

Een deel van de ouderlingen heeft als kerkrentmeesters als bijzondere taak het beheer van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (zie ook 6. College 

kerkrentmeesters). De diakenen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking 

tot het verlenen van hulp in (nood)situaties in en buiten de gemeente en het toerusten van de 

gemeente tot diaconaal bewustzijn (zie ook 7. Diaconaat). 

5.2 De kerkenraad van de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer 
De leiding van de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer ligt bij de kerkenraad. Deze raad 

wordt uit mannelijke gemeenteleden gekozen en bestaat uit verschillende soorten ambten: 

ouderlingen en diakenen.  Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen.  

Er is een plaatselijke regeling voor de gemeente (de ‘Plaatselijke regeling’), waarin een aantal 

formele zaken is geregeld, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkiezing van ambtsdragers.   



20 
 

5.2.1 Ambtsdragers 
De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats door de belijdende gemeenteleden nadat de 

kerkenraad uit de door de stemgerechtigde leden ingediende aanbevelingen voor elke vacature 

een dubbeltal heeft gesteld. Voor deze werkwijze is de kerkenraad door de gemeente 

gemachtigd tijdens de zesjaarlijkse stemming. De verkiezing vindt plaats volgens de 

opgenomen bepalingen die opgenomen zijn in de Kerkorde en de Plaatselijke regeling.  

Het is de intentie van de kerkenraad om zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de volle 

breedte van de gemeente en dat zowel jongere als oudere leden vertegenwoordigd zijn. De 

kerkenraad tracht met wijsheid om te gaan met verschillen van inzicht die niet de kern van het 

Evangelie raken. Luisterend naar elkaar en rekening houdend met elkaars meningen, zal 

bovenal de Schrift moeten spreken, waarbij het streven is dat traditie en andere 

cultuurbepaalde elementen op een ondergeschikte plaats komen.  

5.2.2 Predikant 
De kerkenraad kiest ten aanzien van de predikantsplaats duidelijk voor een predikant met een 

hervormd-gereformeerde (bonds-)/confessionele identiteit.   

De kerkenraad verwacht van de predikant een brede inzet. In de loop van de jaren blijkt steeds 

duidelijker dat op dit punt heldere beleidsmatige keuzes gemaakt dienen te worden. Punten 

van overweging hierbij zijn dat de predikant zich enerzijds moet kunnen concentreren op zijn 

kerntaken (prediking, pastoraat, toerusting), maar anderzijds ook feeling dient te kunnen 

houden met de breedte van het gemeente-zijn.  

5.3 Organisatie kerkenraad 
In kerkenraadsverband moet een veelheid van taken worden uitgevoerd, waarvoor de hele 

kerkenraad de eindverantwoordelijkheid draagt. Dat vergt de nodige coördinatie en 

afstemming. Om die reden zijn de uit te voeren taken gedelegeerd aan een aantal commissies, 

gericht op specifieke takken van het gemeentewerk. De commissies functioneren onder 

aansturing van een ambtsdrager, tevens lid van de kerkenraad. De overige leden van de 

commissies worden met instemming van de kerkenraad benoemd. Op deze manier kan aan 

een aantal belangrijke voorwaarden voor gemeentewerk worden voldaan:  

- de kerkenraad houdt eindverantwoordelijkheid;  

- er is volledige en gerichte informatie;  

- er kan een goede wisselwerking zijn tussen kerkenraad en commissies;  

- de kerkenraad hoeft zich niet onnodig in details te verliezen;  

- er is op de kerkenraadsvergadering ruimte voor inhoudelijke bezinning;  

- de commissies evalueren indirect (die dus staan voor de verschillende facetten van het 

gemeentewerk) over de hun te vervullen taken.  

 

De kerkenraad evalueert maandelijks relevante zaken uit de verschillende commissies  in een 

kort overleg. Het werk van de commissies wordt jaarlijks ten minste eenmaal in de kerkenraad 

of het moderamen aan de orde gesteld. Tussentijds informeren de commissies de kerkenraad.  

De commissies worden door de kerkenraad voorzien van een duidelijke taakomschrijving. In 

gesprek met de kerkenraad doen de commissies in evaluerende zin verslag van hun 

activiteiten in het afgelopen jaar.   

 

De kerkenraad vergadert in de regel 10 keer per jaar. Van deze vergaderingen worden notulen 

gemaakt, die tijdens de volgende vergadering worden doorgenomen, goedgekeurd, en ter 

vergadering getekend door preses en scriba. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een 

moderamen (bestuur), bestaande uit tenminste een preses (voorzitter), een scriba (secretaris) 

en een assessor (bestuurslid). Daarnaast maken in elk geval een predikant, een ouderling en 

een diaken deel uit van het moderamen.  
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Er zijn afspraken gemaakt om de vergadertijd, die wordt besteed aan de behandeling van 

ingekomen stukken en aan de rondvraag te beperken en om ruimte te scheppen voor 

bezinning. Het voorgaande gaat gepaard met een goede informatie vanuit het moderamen 

richting kerkenraad door middel van (schriftelijke en mondelinge) mededelingen van het 

moderamen in de kerkenraadsvergadering.  

  

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor alle facetten van het gemeentewerk. Om 

hieraan gestalte te geven is nodig:  

- inhoudelijke bezinning, onder meer het voeren van het gesprek over de prediking;  

- goede informatie over het concrete gemeentewerk en het voorbereiden en uitvoeren 

ervan.   

 

De kerkenraad behandelt jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen:  

- onderwerpen van inhoudelijke bezinning;  

- periodiek gesprek met alle commissies;  

- begroting en rekening van het College van Kerkrentmeesters en de diaconie;  

- collecten rooster;  

- rooster van aftreden kerkenraadsleden.  

 

De taak van het moderamen is:  

- voorbereiding van de agenda van de kerkenraad;  

- uitvoering en bewaking van kerkenraadsbesluiten;  

- afhandeling van lopende zaken binnen de kaders van het kerkenraadbeleid; 

 relevante informatie uit de moderamenvergaderingen aan de kerkenraad zenden.  

5.4 Vertegenwoordiging in een breder kerkelijk verband 
De Hervormde gemeente Oud-Vossemeer is binnen de PKN vertegenwoordigd in de classis 

Delta.  

5.5 Samenwerking met andere kerken 
Vanuit de Bijbelse roeping tot eenheid staat de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer - met 

behoud van de eigen identiteit (zoals beschreven in paragraaf 2.3) - open voor contacten met 

andere kerken en groepen. Onze gemeente werkt met regelmaat samen met de Rooms-

Katholieke kerk en de Gereformeerde kerk (te Oud-Vossemeer).  

5.6 Beleidsvoornemens 

5.6.1 Bezinning op het openstellen van het ambt als diaken voor vrouwen 

Vanuit de beleidscommissie komt de vraag naar voren of de kerkenraad in de komende 

periode de bijbelse invulling van vrouwen in het ambt van diaken wil onderzoeken. Dit mede 

vanuit de kerkgeschiedenis waarbij diaconessen actief waren in de vroeg christelijke kerk. 
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6. College kerkrentmeesters 

6.1 Visie op de verantwoordelijkheid college van kerkrentmeesters 
De zorg voor het functioneren van de gemeente staat beschreven in Hand. 4: 32: “En de 

menigte van hen die geloofden, was één van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van 

wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk”. Deze zorg wordt 

toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). Hoofdtaak van het CvK is het 

behartigen van de materiële belangen van de gemeente. Hieronder wordt verstaan het 

verwerven en beheren van gelden (voor zover niet van diaconale aard), beheer van de 

gebouwen en het inventaris en de zorg voor personele aangelegenheden. Het werk van het 

CvK is belangrijk voor het soepel functioneren van de gemeente, zodat de verkondiging van 

Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente ook een gemeenschap kan zijn. 

6.2 Financiën en beheer 
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de 

kerkenraad, die de verzorging van de niet-diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden 

toevertrouwt aan een in het bijzonder aangewezen ouderlingen-kerkrentmeester. Deze 

ouderlingen, aangevuld met twee kerkrentmeesters die geen deel uitmaken van de kerkenraad, 

vormen tezamen het college van kerkrentmeesters.  

Deze zorg omvat alle goederen en bezittingen welke de gemeente als rechtspersoon bezit. Het 

college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het 

gehele leven en werken van de gemeente.   

  

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee 

kerkrentmeesters.   

Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. De voorzitter is één van de ouderling-kerkrentmeesters.  

  

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak om, in overleg met en in verantwoording aan 

de kerkenraad, de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de 

gemeente te scheppen en te onderhouden door:  

• Het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;  

• Het zorg dragen voor de geldwerving, in de vorm van kerkbalans, collecten, legaten en 

schenkingen;  

• Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere 

activiteiten van de gemeente;  

• Het beheren van de goederen van de gemeente;  

• Het fungeren als opdrachtgever van kosters en organisten;  

• Het bijhouden van de registers van de gemeente; 

• Het beheren van de archieven van de gemeente;  

• Het beheren van de verzekeringspolissen;  

• Het bieden van een mogelijkheid voor ouderen, zieken en anderen die aan huis 

gebonden zijn, om via internet of andere communicatiemiddelen de reguliere diensten 

en speciale diensten zoals huwelijks- en rouwdiensten te beluisteren. Deze laatste 

speciale diensten zijn alleen te beluisteren ingeval de betrokken familie hiertoe 

toestemming heeft gegeven.  

 

Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van pastorale 

taken en herderlijke zorg.  
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Om te voorzien in voldoende financiële middelen stelt het college een werkplan op, wat 

jaarlijks verder wordt uitgewerkt in een jaarplan.  

Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het 

middelenbeheer niet in één hand zijn.  

Het college van kerkrentmeesters kan zich laten bijstaan door een of meerdere voor een 

speciaal doel samengestelde commissie zoals momenteel bijv. de rommelmarktcommissie en 

de projectgroep tuin. Deze commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het college 

van kerkrentmeesters en de kerkrentmeesters zijn weer eindverantwoordelijk richting de 

kerkenraad.   

6.3 Beleidsvoornemens 

6.3.1 Centraliseren en digitaliseren  

Tijdens de beleidscommissie vergadering is besproken dat er de wens is om alle bestanden 

van onder andere de kerkrentmeesters te centraliseren en ook te digitaliseren. Mede om 

relevante documenten veilig te stellen naar de toekomst en toekomstige overdracht zorgvuldig 

te kunnen ondersteunen.  

6.3.2 Overige aandachtspunten 

Ter bevordering van het gemeentezijn, maar ook om meer aanwezig en toegankelijk te zijn in 

en voor de samenleving, zijn de volgende aandachtspunten opgesteld: 

• Het updaten van de website van de gemeente en deze actueel en toegankelijk houden 

(zie ook 10.2.2 Het opstellen van een zondagsbrief en deze digitaliseren); 

• Het bevorderen van het gemeente zijn door meer gebruik te maken van de moderne 

media en communicatiemiddelen anno nu. Bijvoorbeeld het aanmaken van een 

whatsapp groep voor de gemeente (voor gemeenteleden welke beschikken over een 06 

nummer); 
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7. Diaconaat 

7.1 Visie op het diaconaat 
De diaconie vervult een dienende rol, staat open voor de nood van mensen en verleent hulp 

waar dat krachtens haar doelstelling gewenst of vereist is. In oorsprong kan de doelstelling 

van het diaconaat worden omschreven als "zorg voor de maatschappelijke belangen en 

stoffelijke noden van de individuele leden van de gemeente”. Deze zorg blijft echter niet 

beperkt tot de eigen gemeente maar geldt uiteindelijk de gehele samenleving en zelfs 

wereldwijd.   

Immers, zonder zorg voor de samenleving is er geen volwaardige kerk en zou Gods blijde 

boodschap beperkt blijven tot de eigen gemeenteleden. Juist in het "er zijn" als kerk in de 

samenleving staan ontmoeting, solidariteit, zorg en hulpverlening centraal. De wereld van nu 

vereist een ruimere interpretatie van de diaconale doelstelling. Niet alleen de directe 

individuele hulpverlening is van belang, maar ook het verwijzen naar en inschakelen van 

maatschappelijke instellingen, die op allerlei terreinen professionele hulp en ondersteuning 

kunnen geven.  

7.2 Diaconaat Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer 
De diakenen vormen samen het College van Diakenen dat bestaat uit vier leden. Het college 

wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris aan.   

Het College van Diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet 

in één hand zijn.  

 

De algemene taken en bevoegdheden van het College van Diakenen staan omschreven in 

Ordinantie11 artikel 3 van de Kerkorde. Verder krijgt de dienende rol gestalte in:  

• Het in kerkdiensten ambtelijk tegenwoordig zijn; 

• Inzamelen van gelden volgens het collecterooster om te kunnen voldoen aan de  

taakstelling; 

• Het vervullen van de tafeldienst bij de viering van het Heilig Avondmaal;  

• Het afstemmen van het diaconaat op het pastoraat bij de zorg voor zieken,  

gehandicapten en ouderen van de gemeente.  

• Het signaleren van sociale- en/of maatschappelijke nood en het verlenen van hulp en 

bijstand;  

• Het beheer en onderhoud van het verenigingsgebouw, zodat dit beschikbaar is voor 

activiteiten van de gemeente. Deze omvatten bijvoorbeeld catechese, zondagschool, 

jeugd- en verenigingswerk, crèche, gemeenteavonden, Bijbelkring, e.d. Daarnaast kan 

het verenigingsgebouw worden verhuurd voor de viering van huwelijksjubilea, 

verjaardagen e.d.;  

• De zorg om gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, door het 

bezoek bij de kerktelefoonluisteraars waarbij dan ook het collectebusje wat ter 

beschikking wordt gesteld geleegd wordt. De diaconie kan geldelijke steun verlenen 

bij onvermogen tot betaling van de kosten van aanleg en/of abonnement kerktelefoon;  

• Het verzorgen van evenementen t.b.v. oudere of alleenstaande gemeenteleden 

waarvoor ook leden van de gereformeerde kerk worden uitgenodigd.  

 

Het verenigingsgebouw is in 1956 geschonken aan de diaconie. Het heeft een eigen beheerder 

en een aparte exploitatie. Over de exploitatiebegroting en –rekening wordt jaarlijks overleg 

gevoerd tussen de diaconie en het CvK. Het CvK geeft jaarlijks een vergoeding aan de 

diaconie voor gebruik van het Verenigingsgebouw voor kerkelijke activiteiten. Er wordt geen 

diaconaal geld aangewend voor het Verenigingsgebouw.   
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Eén van de diakenen heeft van de kerkenraad de taak gekregen zich in het bijzonder te richten 

op de jeugd, contacten met hen te leggen en te dienen als aanspreekpunt (zie ook Meer 

aandacht voor het jongerenpastoraat). Naast de missionaire opdracht wordt er ook getracht 

pastorale en diaconale activiteiten te organiseren voor jongeren.  

7.3 Organisatie diaconaat 
Vóór 1 november dient het College van Diakenen de ontwerpbegroting in bij de kerkenraad, 

met toevoeging van een (gemeenschappelijk met het college van kerkrentmeesters) opgesteld 

ontwerp collecterooster. Wijzigingen in de ontwerpbegroting en/of ontwerpcollecterooster 

worden doorgevoerd na overleg met het College van Diakenen en bij het ontbreken van 

overeenstemming na bemiddeling van het regionale college voor de behandeling van 

beheerszaken. Na voorlopige vaststelling van de begroting door de kerkenraad wordt deze in 

samenvatting in de gemeente en gedurende een week in haar geheel voor de leden van de 

gemeente ter inzage gelegd. De gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld hun mening, 

i.c. bezwaren over de begroting kenbaar te maken waarna vaststelling van de begroting en het 

collecterooster door de kerkenraad volgt. Het College van Diakenen legt elk jaar vóór 1 mei 

de ontwerpjaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. De 

jaarrekening wordt in haar geheel of in samenvatting in de gemeente en tevens gedurende een 

week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De gemeenteleden 

kunnen hun mening i.c. bezwaren over de jaarrekening kenbaar maken, waarna de kerkenraad 

de jaarrekening vaststelt.   

 

Het College van Diakenen stelt een jaarplan op met actiepunten t.b.v. (actuele) 

ontwikkelingen of noodzakelijk geachte te realiseren doelen. Aan het eind van de bedoelde 

periode zal er een evaluatie van de bereikte resultaten plaatsvinden.  

  

7.4 Beleidsvoornemens 
De collecten opnemen in de zondagsbrief. Zie 10.2.2 Het opstellen van een zondagsbrief en 

deze digitaliseren. 
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8. Jeugdwerk en vorming van volwassen  gemeenteleden 

8.1 Visie 

8.1.1 Visie op het jeugdwerk 

De zorg voor de jeugd van de gemeente is een opdracht aan de gehele gemeente. Een 

belangrijk aspect van gemeentewerk voor kinderen en jongeren is dat kinderen en jongeren 

van onze gemeente bereikt worden met het Woord van Jezus Christus. Ook is het belangrijk 

dat onze jongeren een levende relatie krijgen met onze Heere God. Daarnaast wil het 

gemeentewerk voor kinderen en jongeren bijdragen aan de onderlinge relatie, opbouw van 

vriendschappen en wisselwerking tussen jonge en oudere gemeenteleden.  

 

De gemeente wil de jeugd in contact brengen en bewaren bij het Woord van God, de jeugd 

zodanig toerusten dat zij een plaats kunnen innemen binnen de gemeente, hen betrekken bij 

het gemeente-zijn en hen helpen om vanuit deze plaats als christen te leven in de wereld. 

Jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in de gemeente, zowel in de zondagse erediensten 

als in de activiteiten door de week. De vorming en toerusting van de jeugd krijgen gestalte in 

de catechese en het jeugdwerk, waardoor de jongere zich betrokken weet bij het Woord van 

God als bij de gemeente zelf. Een jongere voelt zich het snelste thuis wanneer hij of zij 

ervaart dat hij of zij bij ‘de groep’ hoort en zich een volwaardig lid van de gemeente voelt. 

Daarom hecht onze gemeente er belang aan dat ook de jongeren meedoen met de 

gemeentelijke activiteiten en zodoende ook de contacten onderhouden met de oudere 

gemeenteleden. Dit geeft dat de jongeren zich betrokken weten bij de gemeente en het gevoel 

krijgen en hebben dat ze bij de gemeente horen.   

8.1.2 Visie op de toerusting voor volwassenen 

Het navolgen van Jezus Christus is een levenslang proces voor de gemeenteleden om met de 

hem of haar geschonken gaven dienstbaar te zijn. Als gemeente zijn we nooit uitgeleerd. Dat 

is nodig met het oog op de onderlinge opbouw van het geloof van de leden van de gemeente. 

Maar dit komt ook tot uitdrukking in de onderlinge betrokkenheid. Van groot belang is dat de 

eerbiedige omgang met God ook geleerd en beoefend wordt in het dagelijkse leven van de 

gemeente. De kerkenraad acht het van groot belang om de gemeente te stimuleren om in deze 

tijd en in de huidige samenleving vorm en invulling te geven aan het leven met God.   

De vorming en toerusting van volwassen gemeenteleden behoort tot de fundamenten van de 

opbouw van de gemeente. Vorming en toerusting hebben als doel dat de gemeente God leert 

kennen, te belijden en te dienen, en gemeenteleden toe te rusten tot het verrichten van 

bepaalde taken in de gemeente en/of de samenleving. 

8.2 Gemeentewerk kinderen en jongeren  

8.2.1 Eredienst  

De kerkenraad streeft ernaar dat naast de volwassenen ook de kinderen, tieners en jongeren 

zich welkom voelen in de erediensten en in die diensten worden aangesproken op hun 

‘niveau’. Van de predikant wordt verwacht dat hij in de eredienst de jeugd aanspreekt en hen 

betrekt bij de dienst. Ook aan de gastpredikanten wordt gevraagd aandacht te geven aan de 

kinderen en jongeren in de erediensten. Daarnaast worden er jaarlijks een aantal bijzondere 

diensten gehouden die speciaal afgestemd zijn op de kinderen en jongeren: vijf jeugddiensten 

en één kinderdienst. Daarbij vindt er eenmaal in de twee à drie jaar een aangepaste dienst 

plaats voor verstandelijk gehandicapten. In deze diensten is binnen de liturgie meer ruimte 

voor het betrekken van jongeren en kinderen bij de eredienst.  
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Tijdens de erediensten wordt er zondagschool tijdens de dienst gehouden voor de kinderen 

van groep 1 t/m 5. Doel van deze zondagschool tijdens de dienst is om kinderen op hun 

niveau vertrouwd te maken met de Bijbel en te vertellen wie de Heere God voor hen wil zijn 

in hun dagelijks leven. Het doorgeven van Gods boodschap gebeurt in zang, gebed, 

Bijbelvertelling en de creatieve verwerking daarvan. De onderlinge ontmoeting is ook voor de 

kleine kinderen erg belangrijk, zodat zij zich van jongs af aan betrokken weten bij de 

gemeente.   

8.2.2 Catechese 
De catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. In de ontmoetingen op 

catechese gaat het gesprek met de tieners en jongeren over de vele aspecten van het christelijk 

geloof. De catechese beoogt een bijdrage te leveren aan het vervullen van de Bijbelse 

opdracht aan kinderen en jongeren het evangelie te verkondigen.   

Catechisatie betekent ‘onderwijs’. Catechisatie is dan ook in eerste instantie gericht op 

onderwijs uit de Bijbel en de leer van het christelijk geloof. Zo helpen we jongeren om de 

Heere God te leren kennen. Een ander aspect van catechisatie is de ontmoeting met andere 

jongeren uit de gemeente. Het is waardevol dat jongeren met elkaar in gesprek kunnen over 

hun geloof in God en hun vragen over het geloof. Zo leren ze elkaar beter kennen en samen te 

spreken over de Heere God, iets wat niet vanzelfsprekend is.  

  

Gedurende het winterwerk vindt er bij voorkeur om de 14 dagen catechese plaats. Er zijn twee 

catechesegroepen van 12-16 jaar en van 16+. De jongeren worden hiervoor persoonlijk 

uitgenodigd. Daarnaast worden de groepen en tijden in de gemeente bekend gemaakt aan het 

begin van het winterwerk.   

Het is van het grootste belang dat ouders erop toezien dat hun kinderen de catechisaties trouw 

volgen. Ze hebben door het jawoord bij de doop van hun kinderen zich daartoe verplicht. De 

jongeren hebben tevens inspraak op thema’s waarnaar hun interesse gaat. De catecheten 

maken gebruik van eigentijdse methoden en middelen om de essentie van het geloof door te 

kunnen geven. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd en ontwikkeling van de 

jongeren. Ook wordt schoolcatechese gegeven op de openbare basisschool.  

8.2.3 Belijdeniscatechese 
Indien (jonge als oudere) leden van de gemeente belijdenis van het geloof af willen leggen, 

biedt de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer de mogelijkheid tot het volgen van 

belijdeniscatechese. Het doel van de belijdeniscatechisatie is om de belijdeniscatechisanten te 

leiden tot een persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. De basis hiervoor is 

(meestal) al gelegd in de christelijke opvoeding en in het volgen van de catechisaties. De 

belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de predikant.  

8.2.3 Overige vormen van jeugdwerk 

In samenwerking met de Gereformeerde kerk kent de Hervormde gemeente naast de 

catechese nog andere vormen van jeugdwerk en vorming: 

• Meisjesclub ‘Talitha Koemi’ en jongensclub (leeftijd 6 t/m ca. 12 jaar). Doel van deze 

clubs is het doorgeven van Gods boodschap door het lezen van een Bijbelverhaal en 

het verwerken ervan aan de hand van eigentijds materiaal. Het verwerken gebeurd 

door creatief bezig zijn, ontspanning en discussie voor (rand-/buiten-) kerkelijke 

jongens en meisjes.  

• Kinderkoor (voor de kinderen van de basisschool).  

• Op de startdag worden activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zie ook 8.4 Vormen 

van gemeentewerk voor volwassenen.  
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• Jeugdvereniging (JV, leeftijd 13 jaar en ouder). Dit is een verzamelpunt waar jongeren 

vanuit de gemeente, maar ook daarbuiten, elkaar kunnen ontmoeten en waar positieve 

ontmoetingen en contacten van groot belang zijn. Vanuit eigentijds materiaal worden 

thema’s besproken die aansluiten op de leefwereld van jongeren. Er worden diverse 

activiteiten georganiseerd.   

8.3 Jeugdwerk 
De zorg voor het jeugdwerk valt onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad (behalve de 

zondagschool, deze valt onder de kerkenraad). De jeugdraad van Oud- Vossemeer is een 

overkoepelend orgaan van zowel de Hervormde gemeente als de Gereformeerde kerk te Oud-

Vossemeer. Het stelt zich ten doel de opzet te stimuleren en de belangen te behartigen van al 

het kerkelijk jeugdwerk, waarin de betekenis van Gods Woord wordt vertaald en uitgelegd 

naar onze huidige context.  

De jeugdraad heeft een eigen reglement dat officieel wordt vastgesteld door beide 

kerkenraden. De jeugdraad heeft als taak om activiteiten voor de jeugd en leidinggevenden te 

coördineren en communicatie te onderhouden met de kerkenraden. In overleg met de 

predikanten en/of voorgangers bereidt de jeugddienstcommissie de jeugddiensten voor.  

 

De jeugdraad is als volgt samengesteld: 

• Beide kerkenraden zijn vertegenwoordigd in de jeugdraad middels een afgevaardigde. 

• De overige leden van de jeugdraad zijn een vertegenwoordiging van de meisjes- en 

jongensclub, de zondagschool tijdens de dienst en eventuele andere al dan niet bij het 

jeugdwerk betrokken gemeenteleden. 

• De jeugdraad kiest uit haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 

en doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden en legt financiële verantwoording af 

aan de beide kerkenraden. 

• De jeugdraad organiseert jaarlijks 5 jeugddiensten en 1 kinderdienst en bereidt deze 

voor. 

• Het winterseizoen wordt geopend met een dienst waarin de aandacht gericht wordt op 

de jeugd tot ca. 12 jaar. Voorafgaand aan deze dienst wordt jaarlijks een startdag 

gehouden voor de kinderen t/m 12 jaar. De dienst aan het begin van het winterseizoen 

vormt de inleiding van het nieuwe seizoen. Aan het einde van het winterwerk vindt er 

–middels een dienst- de afsluiting van het winterwerk plaats.  

8.4 Vormen van gemeentewerk voor volwassenen 
In de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer zijn de volgende vormen van gemeentewerk voor 

volwassenen aanwezig: 

• Startdag en startzondag. Als start van het winterwerk wordt ieder jaar op een zaterdag 

in september een ‘startdag’ gehouden. Op deze dag zijn er diverse activiteiten voor de 

gemeenteleden en kinderen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue. 

De volgende dag is de ‘startzondag’ waarin de gemeente stil staat bij het ‘gemeente-

zijn’. In deze dienst wordt Gods zegen gevraagd voor het gemeentewerk in het nieuwe 

seizoen.  

• Bijbelkring. Om in groepen in een vertrouwde sfeer samen te zijn rondom Gods 

Woord is er een Bijbelkring. Het doel van deze Bijbelkring is om steeds meer 

vertrouwd te raken met de Bijbel en samen te spreken over het leven als christen in 

deze wereld.   

• De vrouwenochtend. Ca. één keer in de maand wordt er een vrouwenochtend 

georganiseerd, waar alle vrouwen van de gemeente welkom zijn.  
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• Muziekavond. Een aantal keer op een jaar wordt een muziekavond gehouden. Op deze 

avonden wordt naar (christelijke) klassieke muziek geluisterd en verdiepen de 

deelnemers zich in de betekenislagen van het muziekstuk.  

• Sing-In. Tijdens het winterwerk wordt één maal in de maand een Sing-In gehouden. 

Tijdens deze bijeenkomsten staat lofprijzing en aanbidding centraal en wordt een 

Bijbelgedeelte overdacht wat terugkomt in de liederen die worden gezonden. Het doel 

van deze avonden is om elkaar te ontmoeten, God groot te maken en hierdoor 

opgebouwd en bemoedigd te worden en de onderlinge éénheid in geloof te versterken.  

• Seniorencontact. Tijdens het winterwerk komen senioren van 60 jaar en ouder 

regelmatig bij elkaar voor een moment van bezinning en een ontspannend samenzijn.  

8.5 Beleidsvoornemens 

8.5.1 Coördinator van het jeugdwerk aanstellen 
Binnen het jeugdwerk zijn er regelmatig uitdagingen rondom coördinatie en communicatie.   

Om deze zaken beter te laten verlopen, is het gewenst dat er een centraal persoon/voorzitter is 

die dit allemaal oppakt. Het voorstel vanuit de beleidscommissie is om het reglement van de 

jeugdraad aan te passen, zodat er één persoon is die alles coördineert en communiceert tussen 

de verschillende clubs en de kerkenraden.  

8.5.2 Opzetten van een basiscatechese voor de kinderen van groep 6 t/m 8 
In 2017 is de zondagschool tijdens de dienst ingevoerd en wordt deze regelmatig geëvalueerd. 

De kinderen van groep 1 t/m 5 kunnen hiernaar toe. Echter is er voor de kinderen van groep 6 

t/m 8 nog geen alternatief geloofsonderwijs aangeboden. Dit komt mede doordat deze groep 

kinderen op dit moment nauwelijks aanwezig is in de gemeente en de korte periode naar de 

catechese nu goed te overbruggen is. Echter dient de gemeente zich wel te bezinnen op de 

toekomst en hoe zij het geloofsonderwijs van deze groep kinderen vorm kan geven 

(bijvoorbeeld in de vorm van basiscatechese), zodat ook de kinderen die later in groep 6 t/m 8 

komen onderwijs van het christelijk geloof kunnen ontvangen.  

8.5.3 Opzetten van meer activiteiten voor de vorming en toerusting van volwassenen 

Tijdens de vergadering van de beleidscommissie is ter sprake gekomen dat ook volwassenen 

steeds voeding nodig hebben om in hun geloof te kunnen groeien. Daar zijn natuurlijk wel 

activiteiten voor nodig. Voorstel van de beleidscommissie is om te inventariseren onder de 

volwassenen van de gemeente waar behoefte aan is, zodat er ‘op maat’ activiteiten 

georganiseerd kunnen worden voor de vorming en toerusting van de volwassenen van onze 

gemeente. 

8.5.4. Invulling jeugddiensten 

Aan de jeugdraad vragen om na te denken over de invulling van de jeugddiensten en een 

voorstel te formuleren aan de kerkenraad. 

8.5.5. Bijbelkringen 
Onderzoeken of het mogelijk is meerdere (huis)bijbelkringen op te zetten. 

 

 

 

 

 



30 
 

9. Zending en evangelisatie 

9.1 Visie op de missionaire opdracht 
De gemeente is geroepen om God te dienen en te eren. Deze dienst aan God is niet los te 

maken van de dienst aan de naaste. Zo is de gemeente ook geroepen om licht in de wereld te 

zijn en haar verre en dichtbije naaste te dienen (zie 2.2.). Deze missionaire opdracht van de 

gemeente wordt door Jezus Christus zelf aan Zijn discipelen gegeven: “Mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in 

acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mat. 28: 

18-20). Door opbouw en toerusting binnen de gemeente ontstaat ook het verlangen om Jezus 

Christus te verkondigen en een getuigende gemeente te zijn voor de wereld om ons heen.   

9.2 Organisatie: Gemeentelijke Zendings- en evangelisatiecommissie (GZEC) 
Binnen de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer houdt de Gemeentelijke Zendings- en 

Evangelisatiecommissie (GZEC) zich in het bijzonder bezig met de zending en evangelisatie. 

De GZEC vormt een commissie van bijstand voor de kerkenraad. Het doel van deze 

commissie is de gemeente als geheel te motiveren in haar betrokkenheid bij het doorgeven en 

het doen verkondigen van het Evangelie in woord en daad aan iedereen. Dit wordt 

vormgegeven door:  

• Het organiseren van de vakantiebijbelweek in de herfstvakantie voor kinderen van 4-

12 jaar. 

• Het organiseren van de openluchtdienst samen met andere kerkgenootschappen. 

• Het organiseren van de voorjaars- en najaarszendingscollecte en het aangeven van de 

bestemming voor de collecten van de GZB en IZB.  

• Contacten onderhouden met de zendingsprojecten in het buitenland die door onze 

gemeente (financieel) gesteund worden en nieuws vanuit deze projecten in de 

gemeente kenbaar maken.  

• Medeverantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten van het eilandelijk 

campingevangelisatiewerk en daaraan actief deelnemen.  

• Het afleggen van bezoeken bij zieken en zwakken met een attentie rondom de 

feestdagen.  

De GZEC heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester en legt jaarlijks financiële 

verantwoording af aan de kerkenraad.  

9.3 Beleidsvoornemens 
Hoewel er al initiatieven liggen binnen de gemeente om het Evangelie door te geven en te 

verkondigen, liggen er op sommige momenten nog meer kansen om ons in te zetten voor het 

evangeliseren. Hier valt ten eerste bijvoorbeeld te denken aan het opzetten van een Alpha 

cursus, die niet alleen gericht is op kerkelijken, maar ook op buiten- en randkerkelijken. 

Eventueel zou deze cursus opgezet kunnen worden in samenwerking met andere kerken. Ten 

tweede zouden we ook meer kunnen evangeliseren bij de bezichtiging van de kerk, door 

bijvoorbeeld het aangaan van gesprekken met de bezoekers over het geloof en hen een 

folder/attentie mee te geven. Tevens zouden we door middel van een stand ook als kerk meer 

aanwezig kunnen zijn bij publieke evenementen, zoals een rommelmarkt of braderie.   



31 
 

10. Contacten en communicatie 

10.1 Aanwezige communicatiemiddelen 
Communicatie is een belangrijk middel voor het in stand houden van de relatie tussen de  

kerkenraad en de geledingen binnen de gemeente enerzijds en de gemeenteleden anderzijds. 

Het faciliteren van de communicatiefunctie is een verantwoordelijkheid van het CvK. Binnen 

de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer zijn er meerdere vaste communicatiemiddelen: 

• De kerkbladen ‘Bijdehand’ en de ‘Kerkbode’. Het kerkblad ‘Bijdehand’ verschijnt 

drie keer in het jaar en bevat o.a. informatie vanuit de kerkenraad en over het 

gemeentewerk. Ook is er ruimte voor persoonlijke berichten. Het kerkblad ‘Kerkbode’ 

is het overkoepelende kerkblad van de Hervormde gemeentes van het eiland Tholen en 

verschijnt in de regel eens in de twee weken. Onze gemeente draagt ook bij aan de 

berichtgeving in dit kerkblad.  

• De Hervormde gemeente Oud-Vossemeer beschikt over een eigen website, die naast 

actuele berichten ook de functie heeft van een digitale ‘gemeentegids’: 

www.hervormd-oud-vossemeer.nl/. Het technisch beheer en functioneel beheer van de 

website is in handen van vrijwilligers uit de gemeente.  

10.2 Beleidsvoornemens 

10.2.1 Oprichten PR Commissie 

In de afgelopen jaren is er relatief weinig aandacht besteed aan de vormgeving en het 

onderhouden van de website. Voorstel is om een PR Commissie op te zetten voor de website, 

zodat er meer aandacht komt voor de lay-out en het actueel houden van de website.  

10.2.2 Het opstellen van een zondagsbrief en deze digitaliseren 

Naast de afkondigen op zondagmorgen en – avond, is er binnen de gemeente ook behoefte 

aan een zondagsbrief (/weekbrief) waarin alle informatie over collecten, pastorale berichten 

en het gemeentewerk en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden en georganiseerd 

worden, nog een keer vermeld staan. Tevens is er de wens dat deze zondagsbrief via de e-mail 

digitaal verspreid wordt aan abonnees en op de website toegankelijk is. 
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Bijlage 1: de geschiedenis van de Herv. Gem. Oud-Vossemeer 
De Hervormde gemeente Oud-Vossemeer is een gemeente die breed in de PKN staat en 

voorheen getypeerd zou kunnen worden als links-gereformeerde bond/rechts-confessioneel. 

Voor een goed verstaan van deze typering is een korte terugblik in de geschiedenis van de 

gemeente onontbeerlijk: 

Toen begin jaren ’70 ds G.J. Voortman predikant was, werd er zowel uit de berijming 1773 

als uit de bundel 1938 gezongen. Ook werd er gelezen uit zowel de Statenvertaling als uit de 

NBG-vertaling 1951. In die periode zijn ook de gezamenlijke diensten met de Gereformeerde 

kerk ontstaan en de jeugddiensten, 4 per jaar. Ook de Volkskerstzangdienst in samenwerking 

met de Gereformeerde kerk en Rooms-Katholieke kerk is toen gestart. 

Na een vacante periode van ongeveer 2 jaar kwam in 1978 ds Th.W.H. van der Heijden en 

werd enerzijds de gereformeerde bonds-signatuur benadrukt en alleen gelezen uit de 

Statenvertaling en gezongen uit de berijming 1773 en was er anderzijds eens per maand een 

zogenaamde “gele boekjesdienst”, d.w.z. dat er een confessionele predikant voorging en 

gezongen werd uit de bundel 1938 en gelezen uit de NBG-vertaling. 

Vanwege moeilijkheden in de buurgemeente Poortvliet kwam er in de periode 1980-’81 een 

grote groep gemeenteleden over naar de hervormde gemeente Oud-Vossemeer. 

In de jaren ’80 werden met de komst van ds A.J. de Kieviet de gele boekjesdiensten 

afgeschaft en kwam het zingen van een gezang uit de bundel 1938 voor de aanvang van de 

dienst er voor in de plaats. Er werd gelezen uit de Statenvertaling en gezongen uit de 

berijming van 1773. Op de feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) werden een kwartier voor 

de aanvang van de morgendiensten toepasselijke liederen en gezangen gezongen. Sommige 

gastpredikanten gebruikten voor de schriftlezing de NBG-vertaling. 

Toen in 1990 ds D.A. Snijder kwam, werd dit beleid op dezelfde voet voortgezet. Aan het 

eind van de periode ds Snijder is het kwartier zingen voor de morgendiensten op de 

feestdagen komen te vervallen en werden er in die morgendiensten ook liederen en gezangen 

gezongen.  

Nadat ds Snijder vanaf eind 2001 niet meer voorging en later emeritaat kreeg, hebben de 

gastpredikanten gelezen uit zowel de Statenvertaling als de NBG-vertaling.  

Per 1 mei 2004 werden de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de 

Evangelisch Lutherse Kerk gebundeld tot "gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland” 

(PKN). Belijdende leden en doopleden gingen als lid van de desbetreffende plaatselijke 

gemeenten "automatisch " over naar de PKN. In Oud-Vossemeer zijn geen gemeenteleden 

overgegaan naar de “Hersteld hervormden”. 

In deze periode besloot de kerkenraad om de “hertaalde” formulieren te gaan gebruiken en 

werd het aantal jeugddiensten met 1 uitgebreid en een kinderdienst ingevoerd..  

Na een lange vacante periode was er op zondag 2 juli 2006 de bevestiging en intrede van 

kandidaat J.W. Scheurwater. 

De reeds ingezette groei van de gemeente zette door en ook veel jonge mensen bezochten de 

diensten. Hoewel onze gemeente reeds vele jaren een streekgemeente was kwam dit nu nog 

duidelijker naar voren. Bijna de helft van de belijdende leden woonde in de omliggende 

plaatsen. 

Men ging de herziene Statenvertaling (HSV) gebruiken en later werd besloten ook gezangen 

uit de bundel 1938 tijdens de dienst te gaan zingen. 

Op 21-04-2013 vertrok ds Scheurwater naar Hoogblokland en brak een nieuwe vacante 

periode aan. In augustus 2013 werd de gemeente opgeschrikt door een kanselboodschap van 

ds Scheurwater dat hij misstappen had begaan en zijn ambt neerlegde. In de maanden en jaren 

daarna raakte de gemeente innerlijk verdeeld over deze kwestie. De reeds gestarte 

voorbereidingen voor de invulling van de vacature liepen vast en de onrust en het wantrouwen 

groeide. Bijzondere visitatie volgde en er werd een predikant als gemeenteadviseur 
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aangesteld. Nadat ds Scheurwater uit zijn ambt was gezet, trad uiteindelijk begin juni 2015 de 

gehele kerkenraad af. 

De synode benoemde per 1 juli 2015 een drietal gedelegeerden om leiding te geven aan de 

gemeente en ambtsdragers uit de omliggende gemeenten zorgden ervoor dat de zondagse 

erediensten doorgang konden vinden. In april 2016 werden de eerste 4 kerkenraadsleden uit 

eigen gemeente bevestigd. Daarna werd gezocht naar een interimpredikant om de gemeente te 

leiden naar een stabiele situatie. Nadat op 1 juli 2017 de taak van de gedelegeerden was 

geëindigd mocht op 20 augustus ds P.L. de Jong  als interimpredikant in deeltijd aan de 

gemeente worden verbonden. 
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Bijlage 2: kwantitatieve gegevens gemeente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


