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A. Inleiding op het beleidsplan.

Zoals u ziet, draagt ons beleidsplan de titel ‘Een stroom van levend water’.
Deze titel spreekt ons aan, omdat hiermee de intentie van de gemeente en haar beleid met
een beeld treffend getypeerd wordt.
Brandwijk – gelegen tussen de Graafstroom en de (achter)boezem - heeft wat met water.
De talrijke sloten omarmen de weilanden en zorgen in de zomer voor de watervoorraad en in
de winter voor afvoer van het teveel aan water.
In Bijbelse zin heeft water een dubbele betekenis: het wijst op het (eeuwige) leven, maar ook
op de dood.
Levend water spreekt in een dor en droog gebied sterk tot de verbeelding. Water in een
woestijn betekent leven!
Onze gemeente leeft in een tijd en samenleving die ook wel getypeerd kan worden met
‘droog, dor, dorst’. Vele mensen zijn op zoek naar zin, betekenis, houvast en echt leven. Van
alle kanten worden veel dorstlessers aangeboden en aangeprezen. Toch blijken al die mooie
beloften niet uit te komen.
Een stroom van levend water – herinnert ons aan onze Heere Jezus Christus. In het
Johannes-evangelie (hoofdstuk 7:37-39) lezen we:
En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep,
zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijze
de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.(En dit zei Hij
van den Geest, Dewelke ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige
Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
In navolging van onze Heere en Heiland wil onze gemeente zo’n -stroom van levend water zijn, tot opbouw van de gemeente, tot heil en welzijn van de samenleving, en tot
verheerlijking van Zijn Naam.
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B. Profiel van onze gemeente.
Onze gemeente behoort bij de Protestantse Kerk van Nederland (PKN).
Ze is een vrij kleine gemeente met 642 leden ( zie tabel).

Kerkelijke staat naar leeftijd
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In Brandwijk is de laatste jaren een beperkt aantal (20 a 30) nieuwe huizen gebouwd. Er hebben zich
echter weinig nieuwe leden bij onze kerk gevoegd. De voortschrijdende ontkerkelijking of het zich
voegen bij andere kerken is hier debet aan. Tot nu toe is het onze kleine gemeente redelijk goed gelukt
om de predikantsplaats in stand te houden.
De predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen met elkaar de kerkenraad.
De verdeling is als volgt: 1 predikant, 4 ouderlingen, 2 Ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen. De
kerkenraad bestaat uit belijdende en trouw meelevende mannelijke leden van de gemeente. Het
moderamen vormt het ‘dagelijks bestuur'. In de samenstelling van het moderamen zijn (indien praktisch
mogelijk) de drie ambten vertegenwoordigd.
C. Visie op gemeente-zijn.
Wij beschouwen dit beleidsplan als een beknopt overzicht van wat in de gemeente wordt gedaan en
dient te worden gedaan. Tevens beschouwen we dit als een document waarin verantwoording wordt
afgelegd van hoe wij als gemeente staan in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland
Wij belijden dat de Bijbel als geheel en in al zijn onderdelen het onfeilbare Woord van God is.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof zoals het is weergegeven in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis
van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente acht zich in leer en leven gebonden
aan de Drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelberger Catechismus, De Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Deze grondslag kan ook door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van Kerk of overheid
niet gewijzigd worden.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord
door medeondertekening van het convenant van de classis Alblasserdam en geven daarmee aan
waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door de synode aangesproken mogen en willen
worden.
Wij vinden het belangrijk om in een aantal punten, die m.n. opgeroepen worden door wat de "nieuwe"
ordinantie van onze kerk (o.i. ten onrechte) aan van de ordinanties van 1951 afwijkende regels
bevatten, het bovenstaande toe te passen en uit te werken
In dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm voor ons
belijden is,
belijden wij dat de gemeente:
a) zoekt te staan naar de rechte prediking en sacramentsbediening en tuchtuitoefening, waarbij
wij alles verwerpen wat met het onfeilbaar Woord van God strijdt.
Wij aanvaarden niet zondermeer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther.
Wij aanvaarden de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen niet;
b) het lichaam van Christus, haar enige Hoofd is, door de Vader en krachtens de werking van de
Geest;
c) geroepen wordt tot gemeenschap met God onder de prediking van het Woord, door het gebruik
van de sacramenten in de samenkomsten van de gemeente en tot onderzoek van Gods Woord;
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d) de Heilige Doop ziet als een instelling van God om aan onze kinderen Zijn Verbond te
verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen der gemeente gedoopt te wezen;
e) het Heilig Avondmaal niet ziet als een "open" gebeuren. In principe nemen alleen de belijdende
leden van de gemeente er aan deel. Nieuw gekozen kerkenraadsleden zullen , zo zij nog niet
deelnemen aan het avondmaal, gevraagd worden dit in overweging te nemen;
f) geroepen is tot getuigenis om in woord en wandel de deugden te verkondigen van Hem, die
haar geroepen heeft tot Zijn wonderbaar Licht en zo ook wervend in en buiten de gemeente
bezig te zijn.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons land geplant heeft, ons volk te dienen
met het Evangelie van de genade van God.
Verkiezing ambtsdragers.
De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te
dienen van mannelijke personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.
De verkiezing vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van stemgerechtigde leden
der gemeente. Er worden zoveel dubbeltallen gesteld als er vacatures zijn. Er wordt niet gestemd bij
volmacht. De ambtstermijn is vier jaar met een maximum van 12 jaar (tweemaal herkiesbaar).
Vacature Predikant.
Tijdens een vacature zal de beroepingscie gevormd worden door leden van de kerkenraad. Zij zullen de
voorbereidende werkzaamheden doen. Vervolgens wordt er door de kerkenraad aan de
lidmatenvergadering een enkel- of meervoudig voorstel gedaan m.b.t. een uit te brengen beroep.
De gemeente beslist uiteindelijk over een uit te brengen beroep.
=================================

B. Eredienst.
God roept de gemeente samen tot Zijn eer en tot ons heil. De prediking staat onopgeefbaar centraal in
de eredienst want het geloof is uit het gehoor.
Door de prediking van het Woord wordt het geloof gewerkt en door de sacramenten van Doop en
Avondmaal versterkt. Op gezette tijden wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan de kleine
kinderen van meelevende gemeenteleden en in voorkomende gevallen aan volwassenen na belijdenis
van hun geloof te hebben afgelegd.
Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd en is toegankelijk voor
belijdende leden.
Het hart van het gemeentewerk klopt in de wekelijkse erediensten van de gemeente. De kerkenraad is
geroepen er op toe te zien dat het gehele Woord van God in de prediking doorklinkt.
Kernwoorden zijn: Wet en Evangelie, Ellende-Verlossing-Dankbaarheid, Vader, Zoon en Heilige
Geest, Boete, Bekering, Berouw, Geloof, Voorbede, Lof en Dank.
Van groot belang is ook de kerkdienst ( meestal de tweede dienst ) waarin als regel over de
Heidelberger Catechismus en soms ook vanuit de Ned. Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels wordt
gepreekt.
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De kerkenraad kiest ervoor om in de erediensten de herziene Statenvertaling te lezen.
Huwelijksdiensten worden gehouden, waarbij het huwelijk tussen man en vrouw, kerkelijk wordt
ingezegend. Deze wordt in principe geleid door de eigen predikant. Van deze regel kan alleen met
toestemming van de kerkenraad maar worden afgeweken.
Inzegening van andere samenlevingsvormen zijn niet Bijbels en worden door de kerkelijke gemeente
afgewezen en niet erkend.
Om duidelijkheid te scheppen naar de gemeente en naar ons zelf als kerkenraad, van wat er in een
trouwdienst en een rouwdienst wel kan en wat niet kan, heeft de kerkenraad een protocol
samengesteld. Dit protocol luidt alsvolgt:
Kader voor zingen in de dienst
We gaan ons komende tijd oriënteren in overleg met de organisten of de overgang naar ritmisch zingen
gemaakt kan worden.
Kader voor belijdenisdienst
. Besloten is dat de bevestigde lidmaten in de belijdenisdienst geknield een Zegen ontvangen en dat
hen een tekst uit Gods Woord wordt meegegeven. De nieuw bevestigde lidmaten zingen of lezen
desgewenst een psalm en hen wordt ook een psalm toegezongen.
Kader voor rouw- en trouwdienst
Rouwdienst
geen ambtelijke dienst. Hierbij heeft de begrafenisondernemer de leiding, predikant en ouderling
zitten in de ouderlingenbank. Predikant doet schriftlezing, spreekt gebeden uit en
houdt de meditatie.
Als gemeenteleden geen bijzondere wensen hebben houden we de diensten zoals we dit gewend zijn.
Als er wel bijzondere wensen zijn, is het goed dat wij en ook de mensen weten wat wel en wat niet kan.
Ons uitgangspunt is dat alle meelevende mensen uit onze gemeente ook vanuit onze gemeente
begraven kunnen worden.
Tijdens de eigenlijke dienst (dit is vanaf het moment dat de dominee de preekstoel op gaat, begingebed,
schriftlezing, meditatie en eindgebed ) worden er alleen psalmen gezongen.
Mogelijkheden als de dienst in de kerk gehouden wordt:
 een “in memoriam” voordat de dienst begint of na het slotgebed
 een “in memoriam” voordat de dienst begint of aan het einde, afgesloten met een
een vrij lied
 Laatste lied is een vrij lied
“In memoriam”:

dit kan zijn een terugblik / een getuigenis / een gedicht. Maximaal 2..
Dit gebeurt op eerbiedige wijze. Spreken tegen een overledene kan eigenlijk
niet.. Geen muziek draaien. Geen kaarsen.. De dominee bespreekt een en ander
met de betrokkenen.

Als de samenkomst gehouden wordt in een bijgebouw, zijn er wat meer mogelijkheden. De dominee
houdt dan alleen een korte meditatie en een gebed.. Het heeft dan meer een evangeliserend karakter.
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Als er vragen komen waar niet over gesproken is, wordt er gehandeld naar de letter en de geest van de
afspraken die er nu liggen.
Trouwdienst
Dit is een ambtelijke dienst( de drie ambten zijn vertegenwoordigd ).
Mogelijkheden:
 ringen wisselen
 lied zingen door familie / zondagsschoolkinderen / JV / schoolkinderen / koor etc.
Als de familie wil zingen tijdens de dienst is dit een psalm, anders aan het einde
van de dienst.
 instrumentale bijdrage. Dit kan voor of na de dienst of tijdens de collecte.
 het zingen van een paar liederen, anders dan een psalm, is mogelijk voor en / of na
de dienst. Dit is geen los aanhangsel, maar wordt als het begin of het einde van de
plechtigheid gezien en als zodanig ervaren.
Doopdienst en avondmaalsdienst blijven zoals we dat gewend zijn.

C. Evangelisatie.
Evangelisatiewerk doen we in gehoorzaamheid aan Gods Woord:
Hand. 1 : 8: Gij zult mijn getuigen zijn.
Joh. 20 : 21: Gelijkerwijze de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook ulieden.
Doelstelling: Het brengen van het Evangelie aan onze naaste en in het bijzonder aan hen die geheel
of gedeeltelijk van Gods Woord vervreemd zijn.
Doelgroepen: - Rand- en buitenkerkelijken;
- De gemeente zelf. Een wervende en oproepende taak aan medegelovigen om
actief getuige te zijn en te blijven.
Structuur:

De evangelisatiecommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad
Per wijkouderling is er een evangelisatielid. Steun en overleg is onontbeerlijk. In de
evangelisatiecommissie zit ook een lid van de kerkenraad en hij onderhoudt op deze
wijze het contact met de kerkenraad. Dit alles dient wel in overeenstemming te zijn met
de huidige kerkorde.

Verder is onze gemeente vertegenwoordigd in de Dabarcommissie. Deze commissie doet in de
vakantieperiode evangelisatie- en recreatiewerk op camping "de Put". In samenwerking met de Geref.
Kerk van Brandwijk en de Herv. Gemeente van Molenaarsgraaf wordt 1 keer per jaar een
evangelisatieavond gehouden ( maart ) en rond de Pasen de Paasactie. Rond Koningsdag wordt er
door de drie evangelisatiecommissies een tentdienst georganiseerd.
Ook is er een echo-kring voor vrouwen. Onderzocht wordt of er in de nieuwbouw een groot huisbezoek
georganiseerd kan worden.
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D. Zending.
De Heere Jezus heeft ons de zendingsopdracht zelf gegeven: "Ga dan heen, onderwijst alle volken
en predikt het evangelie aan alle creaturen.".
De kerkenraad stelt zich ten doel om met de zendingscommissie de gemeente meer bewust te maken
van haar zendingsopdracht en op te roepen tot voorbede voor het zendingswerk van I.Z.B. en G.Z.B.
Tevens hiervoor gelden in te zamelen en zendingsavonden te organiseren om zodoende dit werk onder
de aandacht te brengen.

E. Pastoraat
Onder pastoraat verstaan we de kerkelijke zorg die de predikant met de ouderlingen en diakenen over
de gemeente moet hebben.
We achten het nodig dat er een wisselwerking is tussen woordverkondiging en pastoraat, zodat vragen
en antwoorden op elkaar afgestemd worden en de gemeente het geheim van een levend geloof mag
(leren) kennen en beoefenen en wordt toegerust tot liefde, dienstbaarheid en een heilig leven.
We geven inhoud aan het pastoraat d.m.v. huisbezoeken. Eén keer in de twee jaar ontvangen alle
gemeenteleden die daar prijs op stellen huisbezoek van enkele ambtsbroeders.
Verder is er pastoraat aan zieken, zowel thuis als in het ziekenhuis, bij geboorte, jubilea, bejaarden en
na overlijden van gemeenteleden.
Ook is er pastoraat aan gezinnen waar problemen, zorgen of spanningen zijn. Regelmatig evalueert de
kerkenraad het pastoraat en zoekt naar mogelijkheden om de pastorale arbeid zo goed mogelijk te laten
functioneren.
Dit alles kan alleen gerealiseerd worden wanneer wij de bekwaam makende genade ontvangen van de
Heere, onze God, die ons dit op het gebed wil schenken.
Pastoraal team
In onze gemeente hebben we een zogenaamde werkgroep Psycho Pastorale Begeleiding (PPB). Dit
PPB team bestaat uit vrijwilligers, die het pastorale werk van de kerkenraad in Brandwijk ondersteunen.

F. Diaconie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Voorwoord
Wat verstaan we onder diaconaat
Ouderenzorg
Jongeren
Gehandicapten
Vrijwilligerswerk
Bestuurlijke activiteiten
Werelddiaconaat
De Wegwijzer
Financiën en collectebeleid
Jaarstukken
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1. Voorwoord:
Waarom een diaconaal beleidsplan?
Daar zijn verschillende antwoorden op te geven.
Ten diepste ligt aan deze antwoorden het volgende ten grondslag. Wij worden geroepen tot dienst. Als
Christelijke gemeente hebben wij een diaconale opdracht. Dat is een opdracht om in dienst van Jezus
Christus dienend te leven in het midden van de kerk en de wereld. Maar naast een noodzakelijke
Bijbelse bezinning op het Diaconaat, zal vervolgens de vraag aan de orde moeten komen, wat
betekenen deze bijbelse noties voor ons, hoe krijgt het diaconaat in de komende jaren dan een
praktische inhoud en vorm.
Wat is al de basis voor het maken van keuzes en voor het nemen van beslissingen. Wat is de
grondslag, wat is ons beleid.
Dit beleidsplan wil een stuk gereedschap zijn, een middel om de bijbelse opdracht tot dienstbetoon
praktisch te vertalen naar de tijd waarin wij nu leven.
2. Wat verstaan we onder diaconaat?
Dienen is een grondwoord in de bijbel. Het valt op dat de Heere Jezus veel belang hecht aan de
betekenis van het dienen als hij zich tot zijn discipelen richt in Matt.: 20 26-28. De grootste is hij die
dient en niet hij die gediend wordt.
De Heere Jezus zegt in Lukas 22: 27 “Ik ben in het midden van u als een die dient. Hij kwam om te
dienen als een rantsoen voor velen.
Ons dienen bestaat in het volgen van hem, waar ik ben aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand
Mij dient, de Vader zal hem eren. Zijn dienen is bepalend voor ons dienen. Christus is fundament en
voorbeeld, bron en kracht van de dienst der gelovigen.
We worden in Hand. 6 geconfronteerd met opbouwwerk in de gemeente, waar aandacht is voor sociale,
materiele en lichamelijke nood. In Galaten 6-10 horen wij “Laten wij goed doen aan allen” en Paulus laat
daar op volgen: “Maar het meest aan de huisgenoten des geloofs”.
Er is dus aandacht voor de geloofsgenoten. Diaconaal bezig zijn begint dus dicht bij huis! Verder is er
verantwoordelijkheid voor degene die buiten zijn.
Er is dus een werkterrein zo wijd als de wereld.
Er is een onlosmakelijke band tussen de verkondiging van Gods Woord en daadwerkelijk dienstbetoon,
van loskoppeling mag geen sprake zijn. Diaconaat los van zijn wortel gaat lijken op hulp en bijstand op
humanitaire gronden.
Als de handen van de kerk, mag het niet worden losgemaakt van het hoofd van de kerk Jezus Christus.
3. Ouderen zorg:
Voor de ouderen in de gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd in kerkelijk verband:
Bejaardenmiddag, een keer per jaar, met Kerst of met Pasen en afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd.
Bejaarden bezoek door de bezoekdames, alleenstaanden 65 jaar en ouder twee keer per jaar een
bezoek. Gehuwden vanaf 70 jaar twee keer per jaar een bezoek.
Zes keer per jaar wordt “Lichtspoor ” bezorgd. Een eenvoudig uitgevoerd evangelisatieblad.
Bij een verjaardag een cadeautje in de vorm van een boek, bezorgd door de predikant.
Doelstelling is dit beleid voort te zetten.

-9-

4. Jongeren:
De Diaconie stelt het gebouw “De Wegwijzer” ter beschikking voor het jongerenwerk.
Op deze wijze kunnen jongeren elkaar via de jeugdverenigingen en Tienerclub op een positieve manier
ontmoeten en elkaar ook geestelijk opbouwen.
Verschillende activiteiten van de jeugd worden ook financieel ondersteund. Zo stimuleren we al diverse
jaren de actie “Fair Play” van de jeugdvereniging. Dit is een sponsorzeskamp voor een jaarlijks
wisselend goed doel.
Ons beleid is één keer per jaar minimaal te collecteren voor het jeugdwerk.
5. Gehandicapten:
Hulp is beperkt tot een persoonlijke benadering, voor bepaalde activiteiten, rekening houden met hun
wensen. Dit kan b.v. door middel van aangepaste catechese.
Doelstelling is te komen tot meer deelname aan activiteiten die gezamenlijk gedaan kunnen worden.
Verder kunnen we mensen een tijdelijk verblijf in “De Herberg” aanbieden. Gasten kunnen daar onder
goede begeleiding uit rusten, nieuwe kracht vinden, afstand nemen van de dagelijkse druk die op dat
moment te zwaar is. “De Herberg” steunen we ook financieel.
Ook wijzen we mensen regelmatig op aangepaste vakantiereizen voor gehandicapten of bejaarden.
6. Vrijwilligerswerk:
Gestreefd wordt om in actie te komen als er zich in de gemeente omstandigheden zijn of voordoen
Waar hulp noodzakelijk is. De Diaconie kan hierbij een coördinerende rol vervullen.
Er zijn gemeenteleden die zich inzetten in de vorm van kinderoppasdienst, bejaardenvervoer en cdopname van de kerkdiensten verzorgen.
7. Bestuurlijke activiteiten.
Zowel ambtelijk als niet-ambtelijk wordt namens het college van diakenen geparticipeerd in
bestuursorganen van verschillende diaconale instellingen: DABAR, Zendingscommissie. Commissie
opening winter werk
Overleg met de Diaconieën van de Kerken van de omliggende gemeenten
Doelstelling is regelmatig met de verschillende bestuursorganen van gedachten te wisselen.
8. Werelddiaconaat.
Het college van diakenen wil dit beleid voortzetten langs de kerkelijke weg, via het programma van
Luisterend Dienen, de landelijke particulieren organisaties, Woord en Daad, enkele adoptie kinderen en
de plaatselijke en regionale organisaties zoals b.v. st. Kinderhulp Oekraïne.
Tevens in situaties van hongersnood en rampen een extra collecte of diaconale bijdrage, afhankelijk
van de omstandigheden die zich voor kunnen doen.
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9. De Wegwijzer.
De diaconie heeft in beheer “De Wegwijzer”. Dit gebouw is bestemd voor het verenigingswerk en
verder alle kerkelijke activiteiten die zich voordoen binnen de gemeente. Tevens is het beschikbaar voor
condoleance- en uitvaartplechtigheden. Het beheer valt financieel onder de Diaconie. Doel blijft om op
termijn dit gebouw over te dragen aan de kerkrentmeesters.
Het beleid is erop gericht het gebouw te onderhouden en regelmatig aan te passen aan de eisen van de
tijd. Te denken valt aan modernisering van de keuken / ontvangsthal en uitbreiding aan de achterzijde
om gescheiden zaalruimte mogelijk te maken. Dit ook met het oog op b.v. condoleances.
Voorwaarde voor het optimaal functioneren van het gebouw blijft een goede, toegewijde, vaste
beheerder.
10. Financiën en collectebeleid:
De geldmiddelen voor de Diaconie komen ons ter beschikking via collecten, pacht en rente.
De aankondiging van collecten geschiedt met een vrij algemene aanduiding, tijdens kerkdiensten en in
het kerkblad. Specifiekere informatie wordt d.m.v. een inlegvel of folder in het kerkblad gegeven.
Dit kan gaan over de bestemming en doel van de collecten als jaarlijks een financieel overzicht.
Als de gemeente goed wordt geïnformeerd zal dat leiden tot een goede offervaardigheid.
Doel is om het eigen vermogen jaarlijks geleidelijk te verkleinen.
Het beheer van het pachtland blijft ondergebracht bij een onafhankelijk pachtbeheersburo.
Vrijkomend Land kan allen gepacht worden door leden van de herv kerk brandwijk.
Waarvan het hoofd inkomen uit de landbouw komt.
Het aantal doelen dat we ondersteunen blijft in aantal gelijk maar er kan wel gewisseld worden van
doel..
Streven is om uit elk werkgebied één organisatie / stichting te ondersteunen.
B.V.

Verslaafdenhulp: alleen stichting De Hoop uit Dordrecht, dichtbij, we kennen ze goed.
Oost Europa:
alleen St. Kinderhulp-Oekraïne, een regionale stichting uit omg. Br’wijk.
Jongerenwerk alleen de HGJB.

11. Jaarstukken en begroting 2009 /2013:
De financiële jaarstukken zullen worden benut en gebruikt als hulpmiddel om het beleids- en
werkplan te onderbouwen en te verwezenlijken.

G. Jeugdwerk.
Het jeugdwerk vindt haar wortels in de Bijbelse beloften en geboden.
Belofte: Genesis 17:7: "Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, tussen uw zaad na
u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u".
Gebod: In de bijbel wordt gesproken van "het ze inscherpen" (Deut. 6:7) ; en het niet verbergen voor
onze kinderen, zodat ze ook ons zullen navolgen en hun hoop op God stellen zouden en Zijn daden niet
vergeten.
Er zijn de volgende clubs / verenigingen:
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* zondagschool
* jongens- en meisjesclub
* jeugdvereniging

4 – 12 jaar;
12 – 16 jaar;
16 en ouder;

Andere activiteiten:




Vakantiebijbelclub;
Preekbespreking;
Zingen na de dienst.

Met het jeugdwerk willen we inhoud geven aan onze verantwoordelijkheid als gemeente om
kinderen en jongeren te (helpen) leren wie God is, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat dit
betekent voor het leven van elke dag als jongere in onze tijd.
Doel
Het streven naar ontmoetingsplaatsen en momenten, toegesneden op de leeftijd(en) van
kinderen en jongeren, waar leiding en jongeren samen luisteren naar het Woord van God in
allerlei vormen zoals in vertelling, in verwerking, in lied en spel. Hierbij gaat het om
ontmoetingsplaatsen en momenten waar
- onderwijs aangaande de kennis van God en Zijn dienst wordt ontvangen.
- de omgang met God en met elkaar geleerd mag worden.
- leiding en jongeren elkaar leren kennen
- oog en hart is voor de jongeren van de gemeente om een bijdrage te leveren aan hun
geestelijke vorming en waar deze geholpen worden bij de toepassing in hun persoonlijke
omstandigheden.
Beleid
1. Gebruik maken van methoden en materialen; voorkeur hebben deze zoals ze door de Bond
van Ned. Herv. Zondagsscholen op G.G. en de HGJB worden aangereikt.
2. Stimuleren en (helpen) om kadercursussen voor leidinggevenden t.b.v. de
huidige clubs en verenigingen te volgen.
3. Toetsen of bestaande methoden en aanpak op clubs en verenigingen leiden tot het
realiseren van de doelstellingen zoals deze per club of vereniging zijn/worden vastgelegd en waar nodig
initiatieven nemen die tot verbetering kunnen leiden.
4. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van contactmomenten en ontmoetingsplaatsen met
gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen zoals internet.
5. Voortdurend zoeken naar draagvlak voor het vinden van aansluiting bij het ROJ
(Regionaal Open Jeugdwerk)
6. Volgens een rooster bezoeken de kerkenraadsleden de bijeenkomsten van club en jeugdwerk.
7. Er zal voortdurend het ledenbestand van de kerk geraadpleegd moeten worden om zo de gemeente
leden te benaderen voor de verenigingen.
8. Er zal minimaal jaarlijks overleg moeten zijn tussen de kerkenraad en de leiding van het club/
jeugdwerk.

Catechese
In de gemeente worden haar kinderen gedoopt op grond van het genadeverbond. Catechese is
vooral (maar niet uitsluitend) gericht op de gedoopte kinderen van de gemeente.
De catechese dient een pastoraal karakter te hebben. Het gaat dus niet alleen om feitelijke
Bijbelkennis, maar ook om de vraag hoe het geloofsleven functioneert.
De catechese, het kerkelijk onderwijs aan de (jonge) leden van de gemeente, wordt bij
voorkeur door de predikant verzorgd. Hiernaast is er een catechese team die de predikant bijstaat. In
alle gevallen berust de uiteindelijke zorg en verantwoordelijkheid voor de catechese bij de kerkenraad.
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Het catechetisch onderwijs omvat:
• het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
• het leren kennen en dienen van God,
• de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof, met daaraan voor nog niet
gedoopte leden verbonden de bediening van de Heilige Doop, en de toegang tot het
Heilig Avondmaal
• de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld,
• het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van
Christus,
• de kennis van de belijdenis van de Kerk
• en de geschiedenis van de Kerk
Bij de catechese worden onderscheiden:
• de gewone catechese
• de voorbereiding tot de openbare belijdenis van het geloof
• en de voortgezette catechese
. Huwelijks catechese.
Leeftijds indeling catechese:
-

Catechisatie aan 12/13 jarigen, 14/15 jarigen, 16 en ouder;

H. Vorming en toerusting.
Gemeenteleden toerusten tot het geloof in de Heere Jezus Christus door studie en christelijke vorming
(Joh. 5:39) "het zaad van het Woord"
Doel:

- Jongeren en ouderen in de gemeente gelegenheid geven zich te verdiepen in de kennis van
de Bijbel en de belijdenisgeschriften door catechetisch onderwijs.
Dit is onmisbaar en noodzakelijk onderricht, heenleidend naar de openbare geloofsbelijdenis.
- Bijbelonderzoek op verenigingen, studiegroepen en kringen stimuleren en activeren.
- Houden van gemeenteavonden ter bespreking van onderwerpen die het geloofsleven
verdiepen en de onderlinge band verstevigen.

Wat doen we nu:
-

Mannenvereniging;
Vrouwenvereniging;
Bijbelkring, echo-kring Publicatie in startkrant / kerkbode.
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I. Kerkrentmeesterschap
Gods Woord spreekt meermalen over de materiële aspecten van het gemeenteleven. In het Oude
Testament was er de zorg voor de eredienst in tabernakel, tempel en synagoge (zie de Mozaïsche
wetgeving)
Ook in het Nieuwe Testament was er de zorg voor het stoffelijke in de Gemeente (zie bijv. Joh. 6 : 5
e.v., Hand. 4 : 37. Efeze 4 : 11 en 12. 1 Tim. 5 : 18)
Wij achten het Bijbels om niet te vervallen in een dualisme tussen het stoffelijke en het geestelijke.
Zakelijke besluitvorming over bijv. gelden heeft op dit kerkelijk gebied ook geestelijke aspecten.
Met instemming citeren we ds. G. Boer (Waarheidsvriend, 19 sept. 1968): "Ook de werving en de
besteding van de gelden zijn zeer geestelijke zaken, die door geestelijke mensen dient te geschieden".
Taken.
Het college van kerkrentmeesters wordt in haar taak bijgestaan door de commissie van bijstand.
Twee kerkrentmeesters zijn bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Eén kerkrentmeester zit niet in de
kerkenraad.
Het college van kerkrentmeesters stelt zich ten doel het zorgdragen voor alle stoffelijke aangelegenheden in de kerkelijke gemeente van Brandwijk, voor zover deze niet van diaconale aard zijn, en het
verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde
en de ordinanties, zodat hier mee het geestelijk welzijn van de gemeente zo goed mogelijk wordt
gediend.
Het bovengestelde streeft zij na door:
 het beheren van de gelden en goederen, waaronder gebouwen (kerk en pastorie) en eventueel
andere vermogensbestanddelen van de gemeente;
 het zorgdragen voor de geldwerving;
 het voorbereiden en opstellen van de begroting en jaarrekening van de gemeente;
 het uitvoeren van het personeelsbeleid, waaronder aanstellen, ontslag en salarisbetaling van
kerkelijk medewerkers;
 het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw ten dienste van de gemeente of
anderszins;
 de zorg voor het in goede staat houden van kerkgebouw en pastorie.
 het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en
trouwboeken.
Doel:
Het college van kerkrentmeesters streeft op zichzelf geen ander doel na dan in de aanhef geformuleerd.
Zij bereikt dit door:
 beheer van de kerkelijke goederen en fondsen. De kerkelijke goederen
en fondsen zo adequaat mogelijk te beheren;
 de geldwerving. De geldwerving te laten plaatsvinden door middel van
collecten in de eredienst en door het systeem van vrijwillige bijdragen.
Jaarlijks wordt het collecterooster ter goedkeuring aan de voltallige
kerkenraad aangeboden. Het college van kerkrentmeesters geeft de
gemeente, aan de hand van een begroting, inzicht in de benodigde gelden
en de geplande bestedingen;
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 Financieel beheer. Voor de aanvang van elk jaar stelt het college van
kerkrentmeesters een begroting op. Na afloop van dat jaar geeft zij door
middel van een jaarrekening, met balans, inzicht in het door haar gevoerde
beleid;
 Zorg voor de kerkelijk medewerkers. Het college van kerkrentmeesters
zorgt voor de salariëring van de kerkelijke medewerkers en alle bijkomende
regelingen;
 Gebruik van de gebouwen. Het in gebruik geven van de kerk is, in overleg
met de kerkenraad, voorbehouden aan het college van kerkrentmeesters.
Het college zorgt voor een gebruiksvergunning van de gemeente;
 Bijhouden ledenbestand. Het college van kerkrentmeesters heeft de
verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een goede administratie van de
lidmaten, doop- en geboorteleden. De ledenadministratie is ondergebracht
in het LRP systeem (landelijk registratie systeem). De ledenadministrateur
is verantwoordelijk voor de mutaties van de gegevens van de leden binnen
de gemeente. Hiervoor is goed contact nodig tussen de administrateur,
dominee, wijkouderling en evangelisatielid.
 Inzetten vrijwilligers. Het college van kerkrentmeesters wenst voor zo
veel mogelijk taken vrijwilligers in te zetten. Te denken valt aan het
schoonmaken van de kerk, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
aan de kerk en pastorie, het verzorgen van het verjaringsfonds, het ophalen
van oud papier e.d. Een brede kring van gemeenteleden is op deze wijze
actief betrokken bij de uitvoering van tal van praktische zaken;
 Commissie van bijstand. De commissie van bijstand vervult een
belangrijke taak bij het voeren van de jaarlijkse actie voor de vrijwillige
bijdrage. De voorbereidingen worden getroffen door het college van
kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters vergaderen minimaal 2 maal per
jaar met de commissie van bijstand. Begroting, jaarrekening en het te
voeren beleid van het college van kerkrentmeesters wordt besproken. Het
is van belang dat deze commissie van bijstand blijft functioneren;
 Nieuws. De gemeente wordt schriftelijk geïnformeerd door middel van de
"Kerkbode" en de "startkrant". Deze vallen alle twee onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De praktische uitvoering van de
startkrant heeft het college van kerkrentmeesters gedelegeerd naar een
gemeentelid. Kopie voor de kerkbode wordt aangeleverd door de predikant
of bij diens afwezigheid ( bij vakantie of ziekte) door de kerkenraad. Om
gemeenteleden beter en sneller te kunnen informeren, wordt indien nodig
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naast de kerkbode een nieuwsbrief uitgegeven die als aanvulling op de
kerkbode bij alle kerkbodeabonnees wordt bezorgd.
Meerjarenbegroting
Het college van kerkrentmeesters heeft een meerjarenbegroting tot 2020 opgesteld en rekening
gehouden met de factoren zoals zij bekend waren tijdens het opstellen in 2013. Deze begroting geeft
een tekort zonder rekening te hebben gehouden met reserveringen. Dit tekort zou nog opgevangen
kunnen worden uit bestaande middelen. Het advies is om in de periode dat onze huidige predikant hier
staan geen wijzigingen aan te brengen in het beleid. Echter als de inkomsten gaan terug lopen zal er
een keuze gemaakt moeten worden. Of gaan samenwerken met een buurgemeente met zelfde
identiteit, of een deeltijd predikant. Dit heeft ermee te maken dat 78% van onze begroting vaste
predikantskosten zijn. Het afstoten van een pastorie heeft geen zin daar dit <5% van de begroting is en
hier inkomsten tegenover staan.

Ten slotte.
De kerkrentmeesters zijn dankbaar voor het feit dat de middelen om de taken voor de kerkelijke
gemeente te kunnen behartigen steeds voldoende aanwezig waren. Er is vertrouwen dat de gemeente
haar taak voor de toekomst voldoende verstaat, zodat ondanks de stijgende kosten, het college van
kerkrentmeesters ook in de toekomst alles financieel rond zal weten te krijgen. Het college hoopt met de
hulp van de Heere en met inzet van de gemeente ook in de komende jaren genoeg geld te kunnen
verwerven om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij zal zij zich graag met Gods hulp
inzetten om samen met en voor de gemeente van Brandwijk te arbeiden aan de opbouw van onze en
Zijn gemeente.
april 2014
Moderamen van de Ned. Herv. Kerk van Brandwijk,
Ds. J.A.H. Jongkind,

A.J. van Rees

Bijlage: convenant van Alblasserdam
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C.H. Baan, scriba

Convenant van Alblasserdam
Uitgangspunt
In het voorjaar van 2002 heeft het moderamen van de triosynode aangegeven dat op 12
december 2003 het fusiebesluit in de hervormde synode in stemming wordt gebracht en
bij aanvaarding per 1 mei 2004 de kerkorde van de verenigde kerk van kracht zal zijn.
Inmiddels wordt er door velen gesproken over de vraag welke positie er ten aan zien van
de kerkfusie moet worden ingenomen. De kerkenraden zullen zich in dit jaar moeten
uitspreken welke weg voor Gods Aangezicht begaanbaar is. Allerwegen wordt gesproken
over breuken en scheuren, die dwars door de gemeenten heen dreigen te gaan lopen.
Kerkenraden voelen zich verantwoordelijk voor de gehele gemeente(n), die krachtens
hun ambtelijke ja-woord aan hun zorg is toevertrouwd. Vanwege deze
verantwoordelijkheid en grote zorg willen we al het mogelijke in het werk stellen om in
de kerkelijke verwarring van onze tijd de eenheid te bewaren in de gemeenten. We willen
met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil zeggen de weg van de ambtelijke
vergaderingen van kerkenraden en classes.
Convenant
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort.
Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin
gemeenten, die in de klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen.
Aan het convenant ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag.
In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit dat zij zich gebonden
weet aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de oecumenische
symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften van de Kerk,
conform artikel X van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de gemeenten aan dat de
binding aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften voor hen de
enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. Met Gods hulp zullen zij weerspreken en
weren alles wat in strijd is met dit belijden. Als gemeenten, ontstaan uit de
gereformeerde reformatie aanvaarden zij niet zondermeer de Augsburgse Confessie en
de Catechismus van Luther en aanvaarden zij niet de Konkordie van Leuenberg en de
Barmer Thesen.
Het bewaren van de eenheid
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de
eenheid te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het
Aangezicht Gods niet te verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten
zomaar laten meevoeren in de SOW-kerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden
tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij als gemeenten ook
elkaar vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het convenant is daarom een
verband waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring vasthouden. Het
convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bundeling van gemeenten zijn
die door de synode in de onmogelijke positie van “wij kunnen niet weg en wij kunnen
niet mee” terecht zijn gekomen. Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie,
zullen gemeenten, die het convenant gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om
los te raken van het kerkverband. Deze keuze zou immers onherroepelijk leiden tot
scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant laten zij de synode weten dat de
SOW-kerk niet kan rekenen op hun instemming met het geheel van de nieuwe kerkorde,
zoals die op dit moment voorligt.
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale
plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide
zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het
onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. In de beide sacramenten,
t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige doop belijdt en
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ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw
van God. De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals
neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
De gemeente wil staan in de traditie van de Reform atie en trouw zijn aan de belijdenis
van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere
belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De grondslag
van onze gemeente kan onder geen beding word en gewijzigd door besluiten van
meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. De kerkenraad en de
gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven
daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken
willen en mogen worden.
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te
houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de
sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. Als kerk,
geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder
meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij
de Konk ordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus
Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine
kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van
Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de
gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen
die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden,
zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de
heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente –
zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen
te worden mannenbroeders, belijdende lede n van de ke rk en vervuld m et de Heilige
Geest.
5. Als kerkenraad en gem eente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op
Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gem eente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot
de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven
vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van
Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waa rlijk belijdende kerk is, levend
overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen
afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft,
ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.
Wat betekent dit in de praktijk?
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige
basis van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig
belijdende kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God. Omdat wij met dit
voorstel de kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de
coördinatie van het convenant o.i. op de weg van de classes.
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De rol van de classis
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort
ziet de classis het als haar taak dit convenant te coördineren.
Namens het breed moderamen der classis Alblasserdam
W. van. Weelden (Preses) en A.F. Kaars (Scriba)
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