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2. Inleiding 

Dit beleidsplan draagt de titel: ‘Een stroom van levend water’. Dit spreekt aan, 
omdat hiermee de intentie van de gemeente en haar beleid met één beeld treffend 
getypeerd worden.  

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!  

We leven in een tijd die ook wel getypeerd kan worden met ‘droog, dor, dorst’. 
Vele mensen zijn op zoek naar zin, betekenis, houvast en echt leven. In een 
pandemie zoals die er is bij het schrijven van dit beleidsplan, komt dit extra sterk 
naar voren. 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. Alleen 
in Hem stellen wij onze hoop en verwachting. In het Johannes-evangelie 
(hoofdstuk 7:37-39) lezen we:  

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand 
dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift 
zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. ( En dit zei Hij 
over de Geest, die zij ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, 
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was). 
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3. Missie en Visie  

Visie 

De Hervormde gemeente van Brandwijk is onderdeel van de wereldwijde kerk. De 
gemeente is geroepen om God te belijden en te dienen. Dit doet de gemeente door 
samen te komen rondom de verkondiging van Gods Woord en de viering van de 
sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig avondmaal. 

Onze gemeente belijdt dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. De Bijbel 
is door God gegeven als middel tot bekering en leidraad voor ons geloof. We weten 
ons verbonden met de drie vroegchristelijke belijdenisgeschriften: de Apostolische 
geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van 
Athanasius. 

Ook weten we ons verbonden met de drie Formulieren van Enigheid: de 
Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. 

Alleen door het offer van Jezus Christus worden al onze zonden vergeven. Aan zijn 
genade hoeft niets te worden toegevoegd. Door de Bijbel en het werk van de 
Heilige Geest worden mensen bekeerd en gaan ze leven tot eer van Hem. 

Missie 

In de genoemde belijdenisgeschriften en Formulieren van Enigheid worden de 
kernpunten van het christelijk geloof verwoord. Onze gemeente wil de 
betekenisvolle inhoud hiervan bewaren en doorgeven aan volgende generaties en 
zo ook een ‘lerende gemeente’ zijn. 
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In onze gemeente willen we de twee balken van het kruis zichtbaar maken. De 
eredienst op zondag en de activiteiten door de week hebben als doel om God groot 
te maken, de persoonlijke relatie met God te ontdekken en te versterken en om 
te zien naar elkaar. De gemeente wil hierin niet alleen op zichzelf gericht zijn, maar 
ook vorm geven aan de missionaire taak in de wereld. Het verlangen is om het 
Evangelie van Jezus Christus te vertellen en als discipelen van Hem de naaste te 
dienen, zowel binnen als buiten de gemeente. 

 

4. Onze Gemeente 

Identiteit 

De Hervormde Gemeente van Brandwijk behoort tot de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). Zij is een modaliteitgemeente behorende tot de richting van de 
Gereformeerde Bond. De Woordverkondiging staat centraal. Vanuit het Woord 
leren mensen hun zonde en nood kennen en ook hoe zij daaruit verlost kunnen 
worden door het verzoenende werk van Jezus Christus. Hij roept ons op en heiligt 
ons tot een nieuw leven. Mede om die reden is er ook veel aandacht voor het 
pastoraat, toerusting en vorming. In gehoorzaamheid aan Gods Woord belijden wij 
dat de gemeente:  

• het lichaam van Christus is, door de Vader en door de kracht van de Heilige 
Geest;  

• samenkomt op basis van het genadeverbond, waarvan de Heilige Doop het 
teken en zegel is, wat God wil oprichten met de gelovigen en hun kinderen;  

• geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en daad Zijn Evangelie 
te verkondigen.  

Profiel van onze gemeente. 

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Ze 
is een vrij kleine gemeente met 544 leden (zie tabel) in 262 huishoudens/pastorale 
eenheden. 

Specificatie per 28-01-2021: 

 
Geen doop of 
belijdenis 

Doopleden Belijdende 
leden 

Gastleden Totaal 

45 361 136 2 544 
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Kerkelijke staat naar leeftijd: 

 
Leeftijd Jaar Geen 

doop- of 
belijdend 

lid 

Dooplid Belijdend 
leden 

Totaal 

0 – 4 2021 3 16 0 19 
5 – 9 2021 0 24 0 24 

10 – 14 2021 4 24 0 28 
15 – 19 2021 0 32 0 32 
20 – 24 2021 1 34 1 36 
25 – 29 2021 2 17 3 22 
30 – 34 2021 3 11 10 24 
35 – 39 2021 3 22 4 29 
40 – 44 2021 3 12 14 29 
45 – 49 2021 9 18 11 38 
50 – 54 2021 6 25 12 43 
55 – 59 2021 2 21 21 44 
60 – 64 2021 1 21 11 33 
65 – 69 2021 2 21 16 39 
70 – 74 2021 3 23 9 35 
75 – 79 2021 3 20 6 29 
80 – 84 2021 0 9 8 17 
85 – 89 2021 0 6 6 12 
90 – 94 2021 0 5 3 8 
95 - 100 2021 0 0 1 1 

 
 
In Brandwijk zijn de laatste jaren weinig nieuwe huizen gebouwd. Dit heeft tot 
gevolg dat veel jongere gemeenteleden wegtrekken naar omliggende plaatsen 
waar nog wel betaalbare huizen te vinden zijn. Bij het schrijven van ons vorige 
beleidsplan in 2014 was het aantal gemeenteleden nog 642. In zeven jaar tijd is 
het aantal gemeenteleden met bijna honderd afgenomen.  Dit is het ‘resultaat’ van 
geboorten, overlijdens, vertrek (naar omliggende dorpen/steden met meer 
woonruimte, ontkerkelijking) en instroom (verhuizing naar onze gemeente). Tot 
2019, het jaar waarin ds. Jongkind met emeritaat ging, hadden we als gemeente 
een fulltime predikantsplaats. In de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. 
Daarom heeft de kerkenraad, in overleg met de gemeenteleden,  besloten de 
omvang van de predikantsplaats terug te brengen naar 0,8 fte. Hierop is door de 
classis een solvabiliteitsverklaring afgegeven. 

Onze kerk heeft in het dorp de sympathie van de bewoners. Toch bezoekt, om 
uiteenlopende redenen, ongeveer de helft van de geregistreerde kerkelijke 
mensen de erediensten niet. De erediensten worden op een redelijk traditionele 
wijze vormgegeven, met een vastomlijnde liturgie, waarbij er bij bijzondere 
diensten ruimte is voor andere aspecten in de liturgie (zie protocol bijzondere 
diensten). Er is een bloeiend verenigingsleven: zondagsschool, tienerclub, 
jeugdvereniging (JV), catechisatie, Bijbelkring, vrouwen-echokring mannen- en 
vrouwenvereniging. 
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Eenheid in verscheidenheid 

De Hervormde Gemeente van Brandwijk is te typeren als een volkskerk. Binnen 
de gemeente is er een zekere verscheidenheid te onderscheiden.  Er is een deel 
dat alles graag wil houden zoals het is en er is een deel dat graag ruimte wil voor 
enige vernieuwing in de liturgie van de eredienst. De modaliteit is echter die van 
de Gereformeerde Bond binnen de volledige breedte daarvan. Uiteindelijk zijn alle 
gemeenteleden geroepen tot de verkondiging en uitbreiding van Zijn Koninkrijk en 
dat is wat de gehele gemeente bindt. Kortom wij zijn één in verscheidenheid. 

Klassieke lijn van het Gereformeerde belijden  

De Heilige Schrift wordt gezien als Gods onfeilbaar Woord en de drie formulieren 
van enigheid (Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse leerregels) 
worden daarbij betrokken als leerstukken  voor de kerk.  

De lijn die daarbij hoort vanuit het Gereformeerde belijden is dat er besef dient te 
zijn van de zonde en ellende waarin mensen leven, hoe men daaruit verlost kan 
worden en hoe de dankbaarheid daarvoor getoond zal worden. Het rijke Evangelie 
van Jezus Christus mag iedere zondag en bij alle andere ontmoetingen in 
kerkverband centraal staan. De Bijbel is daarin leidend en bepaalt de lijnen die 
uitgezet worden bij de eredienst en de andere activiteiten in kerkverband.  

Plaats binnen de PKN  

De Hervormde Gemeente van Brandwijk heeft zich geschikt in het fusiebesluit van 
de synode van de Nederlands Hervormde Kerk, welke is genomen op 12 december 
2003. De uiteindelijke fusie vond plaats op 1 mei 2004. De toenmalige en huidige 
Hervormde Gemeente van Brandwijk weet zich geroepen tot een getuigend 
spreken binnen het geheel van onze kerk. Men kan en wil, vanwege de 
verbondstrouw van God, de banden met de vaderlandse kerk niet doorsnijden. De 
kerkenraad weet zich daarbij verbonden met het convenant van Alblasserdam (zie 
bijlage). 

Verbondenheid met de Gereformeerde Bond  

Binnen de PKN weet de Hervormde Gemeente van Brandwijk zich verbonden met 
de ‘Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland’ (GB). De 
doelstelling van de Gereformeerde Bond laat zich als volgt samenvatten:  

‘De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde 
waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil zij de kerk brengen 
tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat 
centraal in de vereniging.’  
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5. De kerkenraad 

De kerkenraad bestaat uit de predikant (nu vacant), drie wijkouderlingen, een 
jeugdouderling, drie diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters. De 
kerkrentmeester-penningmeester maakt geen deel uit van de kerkenraad. 

Een ambtsdrager is elke 4 jaar herkiesbaar en kan maximaal 12 jaar het ambt 
dienen. Elke 2 jaar worden ambtsdrager verkiezingen gehouden. De verkiezing 
van de kerkenraadsleden gebeurt in een stemming door de stemgerechtigde 
lidmaten. Bij een vacature stelt de kerkenraad in haar vergadering, na kennis 
genomen te hebben van de door de gemeente ingediende namen, een dubbeltal 
op. Eenmaal per zes jaar hebben de belijdende leden in een stemmingsvergadering 
het recht zich uit te spreken over de wijze waarop kerkenraadsleden gekozen 
worden (zie volgende paragraaf). De verkiezingen vinden doorgaans elke twee jaar 
plaats, deze beleidsperiode D.v. in 2021, 2023 en 2025. 

De kerkenraad verkiest uit haar midden het moderamen. Gebruikelijk is dat hierin 
de voorzitter, de scriba en een lid van de diaconie of kerkrentmeesters plaats 
nemen. Eén keer in de vijf á zes weken komt de kerkenraad in vergadering bijeen. 
Vooraf wordt een moderamen vergadering gehouden en de agenda voorbereid. Bij 
dringende zaken kunnen er extra vergaderingen worden ingelast. 

De kerkenraad als geheel is eindverantwoordelijk voor de gemeente. Dat geldt 
zowel haar geestelijk leven als de materiële zaken. De kerkenraad bespreekt in 
haar vergaderingen daarom regelmatig over prediking en pastoraat en de gang 
van zaken in de diverse clubs en verenigingen. Daarnaast stelt zij jaarlijks de 
begrotingen en jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters vast. 

De kerkenraad heeft ook een rol en verantwoordelijkheid jegens de predikant en 
zijn werk. Een vertegenwoordiging van de kerkenraad voert daarom minstens 
éénmaal per jaar een gesprek met de predikant over werk en welbevinden. 

Zes jaarlijkse stemming 

In deze beleidsperiode vindt (in 2022) een zes jaarlijkse stemming plaats over de 
wijze waarop ouderlingen beroepen worden: Via dubbeltallen of benoemen, beide 
na indienen van namen door de gemeente. Nadeel van dubbeltallen is dat als een 
verkozen broeder besluit zijn beroep niet te aanvaarden, het niet logisch is de niet 
verkozen broeder opnieuw op een dubbeltal te zetten voor dezelfde vacature. In 
dit geval vallen dus twee kandidaten af. Dit is een reden waarom veel gemeenten 
inmiddels overgegaan zijn op rechtstreekse benoeming, daarbij wel rekening 
houdend met door de gemeente ingediende namen. Nadeel van benoemen is dat 
het minder democratisch en transparant is en de kerkenraad eerder geneigd is 
kandidaten te benoemen die meer bij hun ideeën passen. 
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6. Pastoraat 

Onder pastoraat verstaan we de kerkelijke zorg die de predikant met de 
ouderlingen en diakenen over de gemeente moet hebben. 

Doel van het pastoraat 

Het omzien naar elkaar, het zorgen voor elkaar en elkaar bijstaan als het moeilijk 
is in het leven. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en 
verantwoordelijkheid, maar in het ambt allergelovige zijn daarnaast alle 
gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te oefenen. 

Huisbezoek 

De gemeente is verdeeld in wijken, met iedere wijk een eigen wijkouderling en 
bezoekbroeder. Uitgangspunt voor huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen 
eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt plaats 
volgens afspraak in de winterperiode. Het bezoek wordt gedaan door een ouderling 
met een ander kerkenraadslid of bezoekbroeder. Een belangrijk aspect is de 
ontmoeting, waarin wij belangstelling tonen en meeleven met de persoonlijke en 
gezinsomstandigheden. Met een toespitsing op het leven met de Heere, persoonlijk 
geloofsleven, het meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de prediking 
en de bediening van de sacramenten op de groei van het geloof. Schriftlezing en 
gebed behoren tot de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek. 

Vormen van Pastoraat 

Bezoek aan nieuwe leden. 
Nieuwe leden van de gemeente ontvangen bezoek van de evangelisatie-commissie 
(EVC). Zij ontvangen namens de gemeente een attentie en de jaargids. Deze 
dienen als kennismaking en wegwijzer in de gemeente. De wijkouderling ontvangt 
het adres om een nader kennismakingsbezoek af te leggen. Er is een aantal keren 
per jaar koffie drinken na de dienst in ‘de Wegwijzer’. Daar zullen nieuwe leden 
worden uitgenodigd om nader kennis te maken met de gemeente.  

Ouderenpastoraat 
Oudere gemeenteleden vanaf 70 jaar worden kort na hun verjaardag door de 
predikant of bezoekbroeder bezocht. Ook worden de ouderen van de gemeente 1 
á 2 keer per jaar door de wijkouderling bezocht.  

Jongerenpastoraat 
Het jongerenpastoraat vindt plaats door de jeugdouderling. 

Pastoraat bij zieken 
Regelmatig worden de gemeenteleden die in verpleeg- of verzorgingshuizen zijn 
opgenomen bezocht door de predikant of ouderling. Gemeenteleden die in een 
ziekenhuis zijn opgenomen worden bezocht door de predikant of ouderling. Na 
thuiskomst worden ze niet vergeten. 

Crisispastoraat 
Het crisispastoraat, stervensbegeleiding, psychische nood en gezins- en 
huwelijksproblemen behoort tot de taak van de predikant. Indien nodig zal door 
verwezen worden naar professionele hulp. Daar waar mogelijk worden de psycho- 
pastorale werkers uit de gemeente via predikant of wijkouderling ingezet. 
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Daarnaast kunnen gemeenteleden zelf contact zoeken met het psychopastorale 
team.  Deze gemeenteleden hebben daar gaven voor ontvangen en een opleiding 
gevolgd. Zij doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Eén 
keer per jaar is overleg met kerkenraad en psychopastorale team. Regelmatig 
evalueert de kerkenraad het pastoraat. 

Beleidsvoornemens 2021-2026 

• Voornemen is dat alle ouderlingen en de predikant pastorale bezoeken 
registreren. Onderzocht zal worden of en hoe dit kan in het leden 
registratiesysteem van de PKN (LRP). Op die manier moet een betrouwbaar 
inzicht ontstaan in van het bezoekwerk bij de ouderling zelf, maar ook bij 
de predikant en bij de overdracht van het ambt. De inhoud van de 
gesprekken valt onder het ambtsgeheim. 

• Kerkenraadsleden die voor het eerst op bezoek gaan worden begeleid door 
een nestor. 

• De kerkenraad draagt zorgt voor een goede pastorale overdracht bij de 
wisseling  van ambtsdragers, zodat ze  precies weten wat van verwacht 
wordt. 

• Graag versterken we het meeleven van de wijkouderling bij gebeurtenissen 
in het leven van de gemeenteleden. Daarom zal met regelmaat in kerkbode 
of afkondiging aangegeven worden dat we graag weten van dergelijke 
gebeurtenissen.  

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.  
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7. Diaconaat 

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 Mattheüs 20 26-28. “Maar wie onder u groot wil 
worden, die moet uw dienaar zijn”.  

De Heere Jezus zegt in Lukas 22: 27 “Ik echter ben in uw midden als Iemand 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 Handelingen 6 geconfronteerd met opbouwwerk in de gemeente, 
waar aandacht is voor sociale, materiële en lichamelijke nood. In Galaten 6: 10 
horen wij “Laten wij goeddoen 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 degenen die buiten zijn. Er is 
daarmee 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. 

Ouderenzorg 

Voor de ouderen in de gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd 
in kerkelijk verband: 

• Zo is er een aantal keren per jaar een ouderenmiddag (bijvoorbeeld met 
kerst, Pasen of opening winterwerk) welke wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 

• Ook is er ouderenbezoek dat wordt gedaan door de bezoekdames. Vanaf de 
leeftijd van 70 jaar krijgen ouderen, als zij dat op prijs stellen, bezoek. 

• Zes keer per jaar wordt “Lichtspoor ” bezorgd; een eenvoudig uitgevoerd 
evangelisatieblad. 

• Tevens krijgen ouderen jaarlijks een (verjaardags)attentie in de vorm van 
een boekje. Dit wordt bezorgd door de predikant.  

 

Jongeren 

De  Diaconie stelt het gebouw “De Wegwijzer” ter beschikking voor het 
jongerenwerk. Op deze wijze kunnen jongeren elkaar via de zondagsschool, de 
jeugdvereniging en de Tienerclub  op een positieve manier ontmoeten en elkaar 
ook geestelijk opbouwen. 
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Verschillende activiteiten van de jeugd worden ook financieel ondersteund. Ons 
beleid is om minimaal één keer per jaar te collecteren voor het jeugdwerk. 

Hulpbehoevenden 

De Diaconie wil dichtbij hulpbehoevenden staan en hen waar mogelijk 
ondersteunen. Gestreefd wordt om in actie te komen als zich in de gemeente 
omstandigheden voordoen waar financiële of praktische hulp noodzakelijk is. De 
Diaconie kan hierbij een coördinerende rol vervullen. Zo wordt bijvoorbeeld het 
ziekenbezoek door de Diaconie gecoördineerd. Ook participeert de Diaconie in het 
project SchuldHulpMaatje. 

Bestuurlijke activiteiten 

Zowel ambtelijk als niet-ambtelijk wordt namens het College van Diakenen 
geparticipeerd in bestuursorganen van verschillende diaconale instellingen: 
DABAR, de identiteitscommissie van Graafzicht en Deelcafé de Overbuurman. Ook 
participeert de diaconie in de zendingscommissie en de commissie opening 
winterwerk. In de regio is er overleg met de Diaconieën van de Kerken van de 
omliggende gemeenten en de gemeente Molenlanden. Doelstelling is regelmatig 
met de verschillende bestuursorganen van gedachten te wisselen. 

Werelddiaconaat 

Het College van Diakenen wil dit beleid voortzetten langs de kerkelijke weg, via 
het programma van Project 1027 en Kerk in Actie, de landelijke particuliere 
organisaties, Woord en Daad, een aantal adoptie kinderen en de plaatselijke en 
regionale organisaties. 

Tevens is er in situaties van nationale en internationale rampen een extra collecte 
of diaconale bijdrage, afhankelijk van de omstandigheden die zich voor kunnen 
doen. 

De Wegwijzer 

De Diaconie heeft “De Wegwijzer” in beheer. Dit gebouw is bestemd voor het 
verenigingswerk en verder voor alle kerkelijke activiteiten die zich voordoen 
binnen de gemeente. Tevens is het beschikbaar voor condoleances en 
uitvaartplechtigheden. Het financieel beheer valt onder de Diaconie. Jaarlijks wordt 
vanuit het kerkrentmeesterschap een bijdrage voor het gebruik van “De 
Wegwijzer” betaald. 

Beeld en geluid 

De Diaconie verzorgt de kerkradio’s voor gemeenteleden die genoodzaakt zijn om 
thuis de kerkdiensten te beluisteren. Daarnaast wordt het camerasysteem in de 
kerk bekostigd en maakt de Diaconie deel uit van het team dat de website beheert. 

Financiën en collectebeleid 

De financiële middelen voor de Diaconie komen ter beschikking via giften, 
collecten, pacht en rente. De aankondiging van collecten geschiedt met een vrij 
algemene aanduiding, tijdens kerkdiensten en in het kerkblad. Meer specifieke 
informatie wordt soms d.m.v. een inlegvel of folder in het kerkblad gegeven. 
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Dit kan gaan over de bestemming en doel van de collecten, een financieel overzicht 
of  een collecte/giften overzicht (1 keer per jaar). Als de gemeente goed wordt 
geïnformeerd zal dat leiden tot een goede offervaardigheid. 

Het beheer van het pachtland blijft ondergebracht bij een onafhankelijk 
pachtbeheersbureau. Vrijkomend land kan in beginsel alleen gepacht worden door 
leden van de Hervormde gemeente Brandwijk waarvan het hoofdinkomen uit de 
landbouw komt. 

De jaarrekening, het collecterooster en de begroting van de Diaconie liggen 
jaarlijks ter inzage. Uitgangspunt van de Diaconie is om de banksaldo’s niet op te 
laten lopen. 

Beleidsvoornemens 2021-2026 

Acties houden voor een diaconaal project in een winter waarin World Servants 
geen actie voert. 
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8. Kerkdienst 

Per zondag worden twee diensten belegd, om 9:30 en om 18:30. Daarnaast zijn 
er kerkdiensten op 1e kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag, goede vrijdag, 
hemelvaartsdag en met bid- en dankdagen. 

liturgie 

Voor de erediensten wordt een klassieke liturgie gevolgd, in de ochtenddiensten 
wordt de wet gelezen, in de avonddiensten de geloofsbelijdenis. Uitgangspunt voor 
de avonddienst is dat deze het karakter heeft van een leerdienst wanneer de eigen 
predikant voorgaat. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de Heidelbergse 
Catechismus, één van de andere formulieren van enigheid of een te bepreken 
thema in overleg met de kerkenraad. 

In de diensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en wordt ritmisch 
gezongen uit de psalmberijming van 1773. In bijzondere diensten kunnen enkele 
liederen gezongen worden, zoals dat staat beschreven in het protocol bijzondere 
diensten. 

De kerkenraad heeft dit protocol in december 2020 herzien, aangevuld en 
vastgesteld en is voornemens dat protocol in maart 2022 te evalueren en zo nodig 
bij te stellen op basis van de opgedane ervaringen. 

afkondigingen 

Bij aanvang van de dienst heet de ouderling van dienst de gemeente welkom en 
doet deze de diverse afkondigingen en noemt ook de voorbeden. Vervolgens wordt 
gezongen, meestal betreft dit de schoolpsalm die de kinderen op de basisschool 
geleerd hebben. 

Bij het overlijden van een gemeentelid wordt dit overlijden afgekondigd door de 
ouderling van dienst óf de eigen predikant. Na een ogenblik stilte wordt een 
toepasselijke psalm gezongen. 

Prediking 

Naast de dienst van de gebeden, de collecte en de lofzang is er de kern van de 
eredienst: de prediking. De gemeente komt naar de kerk om te horen wat de Heere 
tot de gemeente te zeggen heeft uit zijn Woord en door de preek van de predikant. 
De prediking doet een appèl op leer en leven van alle gemeenteleden. Juist in de 
prediking wordt de gemeente gevormd en geleid. De predikant stimuleert de 
gemeente op allerlei wijzen tot verbreding, verdieping en beleving van het 
geloofsleven. 

Zingen na de dienst 

Enkele malen per jaar worden na de dienst enkele liederen gezongen onder 
begeleiding van een groep jongeren uit de gemeente onder de titel ‘zingen na de 
dienst’. 

Vanaf 1 november 2021 start ‘zingen na de dienst’ nadat het afsluitende 
consistoriegebed is gedaan, zodat de kerkenraad en de predikant in de gelegenheid 
zijn om mee te zingen. In het geval van een gastpredikant wacht de ouderling van 
dienst tot de gastpredikant vertrekt. 
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9. Beheer, Financiën en Organisatie 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als doel het verzorgen van de 
stoffelijke belangen van de Hervormde Gemeente te 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. 

Dit streeft zij na door: 
• Beheer van de gebouwen (kerk en pastorie): 
• Beheer van financiën, waaronder het zorgdragen voor de geldwerving; 
• Uitvoeren van het personeelsbeleid; 
• Regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw; 
• Bijhouden van de ledenadministratie 
 

Het CvK bestaat uit drie kerkrentmeesters: twee kerkrentmeesters zijn bevestigd 
tot ouderling-kerkrentmeester, één kerkrentmeester zit niet in de kerkenraad. Het 
CvK houdt tenminste tweemaal per jaar een afzonderlijke vergadering. De 
kerkrentmeesters worden in hun taken bijgestaan door de commissie van bijstand. 
De commissie van bijstand vervult een belangrijke taak bij het uitvoeren van 
onderhoudstaken en investering in de gebouwen en installaties. Het CvK vergadert 
minimaal tweemaal per jaar met de commissie van bijstand, waarbij begroting, 
jaarrekening en het te voeren beleid wordt besproken.  

Daarnaast worden veel taken ondergebracht bij vrijwilligers. 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 
ijzer en oud papier e.d. Een brede kring van gemeenteleden is op deze wijze actief 
betrokken bij de uitvoering van tal van praktische zaken. 

Beheer van gebouwen 

Kerk 
Het huidige kerkgebouw is in gebruik genomen op 8 september 1824. De 
consistoriekamer is er later in 1929 aangebouwd, deze is in 2019 gerenoveerd. 
Het kerkgebouw heeft 316 zitplaatsen. Er worden iedere zondag twee diensten 
gehouden: om 9:30 en om 18:30. 

Pastorie 
De pastorie staat aan de oostzijde van de kerk. Deze woning, gebouwd in 1966, 
zal in 2021 worden gesloopt. Na verkoop van ongeveer de helft van het perceel 
zal op het westelijke gedeelte een nieuwe pastorie worden gebouwd.  

Overige gebouwen 
Voor verenigingswerk en andere kerkelijke activiteiten wordt gebruik gemaakt van 
het gebouw “De Wegwijzer”. Dit gebouw is eigendom van de Diaconie. Het CvK 
betaalt aan de Diaconie jaarlijks een vergoeding voor het gebruik. 
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Financiën 

Voor de aanvang van elk jaar stelt het CvK een begroting op. Na afloop van dat 
jaar geeft zij door middel van een jaarrekening, met balans, inzicht in het door 
haar gevoerde beleid. 

Belangrijkste bronnen van inkomsten van de gemeente zijn: 

• Vrijwillige bijdrage: eenmaal per jaar ontvangen alle leden een brief waarin 
de vrijwillige bijdrage onder de aandacht wordt gebracht. Thuiswonende 
meerderjarige jongeren ontvangen een eigen brief. 

• Collectes: Wekelijks zijn er in de erediensten twee collectes. De eerste 
collecte is voor 75% bestemd voor het CvK en voor 25% voor de Diakonie. 
De tweede collecte  heeft een wisselend doel, vastgelegd op het jaarlijkse 
collecterooster. Maandelijks is één tweede collecte bestemd voor het CvK 
en één voor het onderhoudsfonds van de kerk. Naast de collectes in de 
wekelijkse eredienst wordt ook op biddag en dankdag voor het CvK 
gecollecteerd. 

• Giften pastorie, talentveiling en inzamelingen: Voor de financiering van de 
nieuw te bouwen pastorie zijn door diverse gemeenteleden extra giften 
toegezegd. Daarnaast vinden onder de noemer “talentveiling” verschillende 
acties plaats door gemeenteleden om geld in te zamelen voor deze 
nieuwbouw. Ook het ophalen van oud papier en oud ijzer vormt een 
relevante inkomstenbron voor de gemeente. 

• Verjaringsfonds: Jarige gemeenteleden krijgen een verjaardagskaart thuis 
bezorgd met een uitnodiging voor een gift. 

Personeel en Organisatie 

De gemeente is vacant nadat ds. Jongkind in juni 2019 met emeritaat gegaan is. 
Er is toestemming gekregen om een nieuwe predikant te beroepen voor 0,8 FTE. 

Er zijn geen personeelsleden in dienst, het kostersechtpaar en vele andere 
gemeenteleden verrichten hun diensten op vrijwillige basis. 

Er zijn een aantal vaste organisten aan onze gemeente verbonden die een 
onkostenvergoeding ontvangen per gespeelde dienst. 

In 2020 is gestart met digitale opname en uitzending van de dienst in beeld en 
geluid. Tijdens de eredienst is één iemand van het stream-team verantwoordelijk 
voor de techniek om dit mogelijk te maken. 

Regelingen 

Regels rond gebruik van de kerk zijn beschreven in een plaatselijke regeling.  

Voor het gebruik van de kerk met inachtneming van de maatregelen om de 
verspreiding van het COVID19-virus te beperken is in 2020 een gebruiksplan 
opgesteld. Dit plan wordt in geval van wijzigende regelgeving voorzien van een 
update. 

Ledenadministratie 

Het CvK heeft de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een goede 
administratie van de lidmaten, doop- en geboorteleden.  De ledenadministratie is 
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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 lid van evangelisatiecommissie. Voor 
de continuïteit is er binnen de gemeente gezorgd voor een back-up van de 
ledenadministrateur. 

Beleidsvoornemens 2021-2026 

• In de komende jaren zal een meerjaren-onderhoudsplan worden opgesteld, 
zodat verwachte onderhoudskosten voor komende jaren inzichtelijk zijn. 

• Het realiseren van een onderhoudsarme nieuwe pastorie binnen de gestelde 
begroting. De bouw van de pastorie is uiterlijk eind 2021 gereed. 

• De komende jaren de totale ontvangsten uit vrijwillige bijdrage en collecten 
tenminste op het niveau van 2020 houden, zodat een financieel gezonde 
basis behouden blijft op basis waarvan tenminste een 0,8 FTE 
predikantsplaats mogelijk blijft. 

• Een aantal procedures, werkzaamheden en praktische zaken zijn vast 
gelegd in documenten. Maar er zijn ook zaken die niet op papier staan, maar 
op basis van ervaring of gewoonte worden uitgevoerd. Komende jaren zullen 
bestaande vastleggingen worden verzameld en nog niet vastgelegde 
procedures, werkzaamheden en praktische zaken op papier worden gezet, 
zodat uitvoering en overdracht van werkzaamheden eenvoudiger wordt. 
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10. Vorming en toerusting 

Binnen de gemeente zijn er diverse activiteiten op het gebied van vorming en 
toerusting. Doel daarvan is de gemeenteleden te helpen zich te verdiepen in Gods 
Woord, door de Bijbel samen te lezen en erover te spreken. 

Verenigingen 

De gemeente kent een mannen- en vrouwenvereniging, de echo-kring en een 
Bijbelkring. Deze komen elk eens per drie weken samen in de Wegwijzer. Bij de 
verenigingen wordt gewerkt aan de hand van ‘de hervormde vrouw’ of ‘de 
hervormde vaan’. De Bijbelkring en de echo-kring kiezen een eigen 
bijbelstudieboekje. 

Toerusting & gemeenteavonden 

Met enige regelmaat worden door de kerkenraad gemeenteavonden belegd met 
een bepaald thema. Ook wordt soms een cursus georganiseerd over een actueel 
thema met als doel gemeenteleden toe te rusten. Ook bij bepaalde gelegenheden 
is er specifiek onderricht, zoals bij de doop (dooponderricht). 

Belijdeniscatechisatie 

Gemeenteleden die nog geen belijdenis hebben afgelegd worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie. Deze catechisatie wordt gehouden 
door de eigen predikant of (in geval van vacant zijn van de gemeente) een 
vervanger . Deelnemen aan de belijdeniscatechisatie leidt tot een periode van 
onderzoek naar de vraag: wil ik/kan ik belijdenis doen. 

De gemeente kent best een aantal doopleden die actief de kerkdiensten bezoeken 
en deelnemen aan activiteiten. Desondanks nemen zij geen deel aan de 
belijdeniscatechisatie. Het is het verlangen van de kerkenraad dat ook deze 
gemeenteleden belijdenis doen. De kerkenraad neemt zich daarom voor deze 
gemeenteleden daarvoor nadrukkelijk uit te nodigen. 
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11. Kinderen en jongeren 

Het werk onder kinderen en jongeren van de gemeente heeft tot doel hen ‘tot 
Christus te leiden’. Bij de doop beloven ouders de hen geschonken kinderen te 
‘onderwijzen of te doen (en te helpen) onderwijzen’. Als gemeente geven we een 
deel van dit onderwijs. Dat is een doorgaande lijn van kind tot (jong)volwassene. 
Met daarbij het gebed dat een kind amen zegt op de doop en tot geloof in de Heere 
Jezus Christus komt. 

Centrale plek in het onderwijs vormt de prediking tijdens de eredienst. Daarom 
wordt van preken een zekere toegankelijkheid verwacht, terwijl ‘leren luisteren’ 
ook belangrijk is. Daarom wordt in de diverse activiteiten zoals bij de crèche en de 
catechisatie aandacht besteed aan de eredienst. Ook worden jongeren betrokken 
bij het voorbereiden van een dienst met aansluitend een preekbespreking. Tot slot 
geven jongeren ook vorm aan het ‘zingen na de dienst’. 

Kader van de activiteiten 

Voor de verschillende doelgroepen van kinderen en jongeren wordt een aantal 
activiteiten georganiseerd. De jeugdouderling houdt overzicht over deze 
activiteiten en vormt de schakel naar de kerkenraad. Twee keer per jaar is er een 
overleg over het kinder- en jeugdwerk waarbij uit elk van de activiteiten een 
vertegenwoordiger aanwezig is. 

Als gemeente zijn we ‘gemeentelid’ van de HGJB en gebruiken we materialen die 
door hen beschikbaar worden gesteld om het werk vorm en inhoud te geven. Bij 
de activiteiten wordt rekening gehouden met het karakter van onze gemeente 
zoals beschreven in het beleidsplan. 

De verschillende activiteiten 

Onderstaand volgt een opsomming van de diverse activiteiten met daarbij enkele 
bijzonderheden. 

• Crèche: Tijdens de kerkdienst, voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Er wordt 
tijdens de crèche gebruik gemaakt van materiaal uit de methode ‘Opstap’ 
van de HGJB voor een inhoudelijke invulling. Met deze methode worden 
jonge kinderen vast vertrouwd gemaakt met vorm en inhoud van de 
erediensten. 

• Kerkboekjes: Voor tijdens de erediensten worden kerkboekjes gemaakt. Er 
is een ‘algemeen’ kerkboekje met picto’s die de liturgie aangeven. 
Daarnaast worden er regelmatig speciale kerkboekjes gemaakt. 

• Zondagsschool: Op zondagmiddag wordt voor de kinderen van 4 t/m 12 
(basisschoolleeftijd) zondagsschool georganiseerd. De zondagschool wordt 
gepland van september t/m mei (Pinksteren) van 14:00 tot 15:00 en is er 
gemiddeld 3 keer per maand. Bij de kerkelijke hoogtijdagen zijn er 
vieringen. Tijdens het kerstfeest nemen de kinderen die naar het Voortgezet 
Onderwijs gaan afscheid en worden zij uitgenodigd voor de tienerclub en 
catechisatie. 

• Catechisatie: Wordt 20 avonden per jaar gegeven in drie groepen 12-14, 
14-16 en 16+. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘leer en leef’ van 
de HGJB. De catechisatie wordt gegeven door een catecheseteam en de 
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predikant. In de regel is er één keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst 
van de groepen. 

• Tienerclub: Wordt op de vrijdagavonden georganiseerd voor tieners in de 
leeftijd van 12-16 in de periode september t/m mei. Naast een inhoudelijk 
gedeelte is er ruimte voor ontmoeting en ontspannende activiteiten. 
Jaarlijks wordt er in de zomervakantie een kamp georganiseerd. 

• Jeugdvereniging: De jeugdvereniging komt op zondagavonden bij elkaar, 
leeftijd 16+. De JV heeft een eigen bestuur en is zelf verantwoordelijk voor 
de invulling van de avonden. De jeugdouderling houdt contact met het 
bestuur en bezoekt avonden. 

Beleidsvoornemens 2021-2026 

• Eenmaal per jaar wordt voor de leidinggevenden in het jeugdwerk een 
toerustingsbijeenkomst gehouden met als doel ervaringen uit te wisselen en 
nieuwe kennis op te doen in een ontspannen sfeer. 

• Op basis van het ‘stappenplan veilig jeugdwerk’ van de HGJB actief werken 
aan het bespreekbaar maken en voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag in gezagsrelaties in het jeugdwerk. 

• Jaarlijks wordt voor de jeugd van 12-16 en de jongeren 16+ een 
preekbespreking georganiseerd. Enkele jongeren worden eveneens 
betrokken bij het voorbereiden van de dienst. 

• Betrekken van diegenen die ná de JV, maar voor belijdenis catechisatie wat 
op afstand van de gemeente komen te staan. 

• Vorm geven aan jongerenpastoraat 
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12. Missie en Missionair 

Als gemeente van Christus hebben we een opdracht om te getuigen van onze 
Heiland. 

Doelstelling 

We zijn geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen, 
of van Gods Woord vervreemd zijn. Dit willen we doen vanuit de volgende 
tekstgedeelten: Hand. 1: 8: Gij zult mijn getuigen zijn,  

of Joh 20: 21 Gelijkerwijze de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u. We willen 
dit handen en voeten geven in woord en daad. Dit is onder te verdelen in twee 
onderdelen. Evangelisatie en Zending. 

Evangelisatie 

Doel van het evangelisatiewerk is tweeledig. Allereerst richt het zich op rand- en 
buitenkerkelijken om hen bekend te maken met het Evangelie. Daarnaast richt het 
zich op de gemeente zelf op het gebied van toerusting om actief getuige te zijn en 
te blijven. 

Evangelisatiecommissie 

De evangelisatiecommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. In de 
evangelisatiecommissie zit een lid van de kerkenraad en deze onderhoudt het 
contact met de kerkenraad. Het werk van de evangelisatiecommissie dient in 
overeenstemming te zijn met het karakter van onze gemeente. De 
evangelisatiecommissie is samengesteld uit leden van de Hervormde Gemeente 
van Brandwijk en de Gereformeerde kerk van Brandwijk. 

Activiteiten 

• Het actief bezoeken van nieuw ingekomen personen in de kerkelijke 
gemeenten. Hen welkom heten in één van de kerkelijke gemeenten met een 
attentie. 

• Het verspreiden van een kaart in aanloop naar Kerst en Pasen, met Daarin 
een uitnodiging van beide kerken. 

• Tentdienst: Rond koningsdag wordt er een tentdienst gehouden in 
samenwerking met de evangelisatiecommissie van Molenaarsgraaf voor 
beide dorpen. 

• Eén keer per jaar wordt er een evangelisatieavond gehouden. 
• Jaarlijks het organiseren van de Week van Gebed. 

 

Zending 

De zendingscommissie vervult de missionaire opdracht van onze gemeente binnen 
en buiten Nederland. Dit vanuit de zendingsopdracht die de Here Jezus ons zelf 
heeft gegeven in Markus 16: 15. Waar staat: Ga heen in heel de wereld, predik 
het evangelie aan alle schepselen. 
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Zendingscommissie 

De zendingscommissie is opgebouwd met mensen uit de verenigingen. 2 leden van 
de mannenvereniging, 2 leden van de vrouwenvereniging, 1 lid van de 
jeugdvereniging en 1 lid van de kerkenraad. 

Activiteiten 

• De gemeente bewust maken van de zendingsopdracht door het inbrengen 
van gebedspunten in de Eredienst, de kerkbode en de website. 

• Ook creëert de zendingscommissie bewustwording onder de gemeenteleden 
door onder andere het organiseren en stimuleren van geldwerving voor een 
bepaald project van GZB of IZB. Dit door middel van zendingsbusjes bij de 
uitgang en 2x per jaar een zakjescollecte. 

• Jaarlijks verkoopt de zendingscommissie het boekje ‘Een Handvol Koren’ en 
organiseert de commissie een zendingsavond. 

Beleidsvoornemens 2021-2026 

• Bij bezoek aan nieuw ingekomen personen via de wijkouderling een 
gemeentegids aanbieden, om hen zo kennis te laten maken met de 
activiteiten in de gemeente. 

• Het organiseren van een groot huisbezoek. 

 

13. Publicatie en Communicatie 

De kerkenraad en de diverse commissies communiceren op verschillende manieren 
met de gemeenteleden. Kenmerk van publiciteit is, dat ze aan de openbaarheid 
wordt prijsgegeven. De regels van de wet op privacy moeten worden nageleefd. 
Persoonlijke wensen van gemeenteleden in dit kader worden gerespecteerd. 

Kerkbode 

Wekelijks verschijnt de Kerkbode van de Hervormde Gemeenten Alblasserwaard 
West, waarin ook het nieuws van onze gemeente is opgenomen. Het nieuws uit de 
kerkbode van onze gemeente komt ook op de website van onze gemeente te staan. 
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend na goedkeuring van betrokkenen gemeld 
in de kerkbode. 

Gemeentegids en activiteitenkalender 

Elk jaar komt de gemeentegids uit met daarin een beschrijving van alle activiteiten 
van de gemeente. Nieuw ingekomen leden krijgen de gemeentegids van de 
wijkouderling. Achter in de gids staat de activiteitenkalender  met de activiteiten 
die georganiseerd worden, aangevuld met de actuele contactgegevens. 

Website 

De website wordt voortdurend actueel gehouden. Kerkdiensten kunnen beluisterd 
en teruggeluisterd worden via kerkomroep en via de link op de website. 
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Nieuwsbrief 

Regelmatig geven de kerkrentmeesters een nieuwsbrief uit. Hierin wordt allerlei 
informatie doorgegeven om de gemeente op de hoogte te houden van bepaalde 
ontwikkelingen en besluiten. 

 

Beleidsvoornemen 2021-2026 

• Onderzoeken hoe we alle gemeenteleden en jongeren bereiken. Welke 
vormen van communicatie blijven bestaan en wat kan anders. Hierbij wordt 
o.a. gedacht aan een nieuwsbrief die op papier maar ook per mail of via de 
website te lezen is. Vanwege AVG eisen wordt onderzocht of privacy 
gevoelige informatie in een afgeschermd deel van de website geplaatst kan 
worden. 

• Om transparantie naar de gemeente te vergroten wordt de gemeente elk 
jaar op een gemeenteavond bijgepraat over de stand van zaken rondom het 
beleidsplan. 

• Aandachtspunt hierbij is dat een gemeenteavond vaak door een vast deel 
van de gemeente bezocht wordt. Om transparantie en betrokkenheid te 
vergroten wordt onderzocht hoe een groter deel van de gemeente bereikt 
kan worden. 

 

 

14. Planning en Toetsing 

Niet alle beleidsvoornemens in dit beleidsplan kunnen in één keer gerealiseerd 
worden. In de bijlage is een planning van de te realiseren beleidsvoornemens 
opgenomen. De kerkenraad is primair verantwoordelijk voor het realiseren en 
bewaken van die planning. De uitvoering van de verschillende punten wordt 
gedaan door de aangegeven colleges, organen en commissies. 

In de kolom “Actie/speerpunt in jaar” wordt aangegeven wanneer het betreffende 
voornemen gerealiseerd dient te zijn. Als er een kruisje staat in de kolom 
“voortdurend” betekent dat, dat het onderwerp continue aandacht behoeft van het 
betreffende college of orgaan. 

Beleidsvoornemens 2021-2026  

Aan het eind van elk jaar wordt gecontroleerd of beleidsvoornemens van dat jaar 
gerealiseerd zijn. Dit doet elk college of orgaan voor hun eigen beleidspunten. 
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Bijlage 1: Planning beleidsvoornemens 

21 22 23 24 25 VD
Kerkenraad Zesjaarlijkse stemming X

Onderzoek en implementatie gebruik LRP X
Pastorale overdracht nieuwe ambtsdragers X
Begeleiding kerkenraadsleden bij eerste bezoek door 
nestor. X

Versterken meeleven met gemeenteleden. X
Diaconaat Realiseren van een diaconaal project X X

Evalueren protocol bijzondere diensten X
Starttijd ‘zingen na de dienst’ ná consistoriegebed. X
Realisatie meerjarenonderhoudsplan X
Realisatie nieuwe pastorie X
Inkomsten handhaven op minstens het niveau van 
2020. X

Verzamelen van bestaande procedures en praktische 
zaken in één overzicht. X

Jaarlijkse toerusting voor leidinggevenden in het 
jeugdwerk organiseren

X

Bespreekbaar maken en voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag in het jeugdwerk. X X

Organisatie van een preekbespreking voor jeugd van 
12-16 en 16+ X

Betrekken van diegenen die ná de JV, maar voor 
belijdenis catechisatie wat op afstand van de 
gemeente komen te staan.

X

Vorm geven aan jongerenpastoraat X
Missie en 
missionair

Aanbieden gemeentegids bij nieuw ingekomenen X

Organisatie van een ‘groot huisbezoek’ X
Publicatie en 
communicatie

Onderzoeken hoe álle gemeenteleden te bereiken X

Elk jaar een gemeenteavond organiseren rondom het 
beleidsplan X

Betrekken groter deel van de gemeente bij 
gemeenteavonden X

Uitvoering

Pastoraat

Kerkdienst

Beheer, 
financiën en 
organisatie

Kinderen en 
jongeren

Deelterrein Beleidsvoornemens
Actie/ speerpunt in jaar:
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Bijlage 2: Organogram Hervormde Gemeente Brandwijk 
  

 

 

  

Kerkenraad

Verenigingen

mannen- en 
vrouwenvereniging

bijbelkring

Jeugdwerk

catechese

creche

zondagsschool

tienerclub

J.V.

College van diakenen

commissie 'opening 
winterwerk'

College van 
kerkrentmeesters

commissie van bijstand

Zendingscommissie Evangelisatiecommissie
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Bijlage 3: Convenant van Alblasserdam 


