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1.Algemeen 

 

1.1 Voorwoord 

 

 

“Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen,  

maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet” 

 

(Spreuken 29:18) 

 
In onze wijkgemeente wordt heel veel gedaan. Tal van gemeenteleden zetten zich in voor 

diverse activiteiten. Maar waarom gebeurt dat eigenlijk allemaal? Wat is de bedoeling hiervan? 

 

Dat heeft met een visioen te maken, dat aan al onze activiteiten richting geeft. Het geloof in de 

opgestane Heere Jezus Christus vormt het hart van de christelijke gemeente. Hem willen we 

navolgen en door het geloof zijn we aan Hem verbonden. Ons verlangen en ons visioen is dat 

we als wijkgemeente groeien in het kennen van Hem. En dat we de grote waarde van het 

christelijke geloof ook op de volgende generatie kunnen overbrengen, zodat de lofzang op God 

in onze wijkgemeente gaande blijft. 

 

Alle activiteiten gebeuren dus niet zomaar, zonder doel en zonder diepere reden. Maar er zit een 

bepaalde visie achter. In onze wijkgemeente laten we ons leiden door het Woord van God. 

 

In dit wijkbeleidsplan wordt uitgelegd hoe we dat concreet op verschillende deelterreinen vorm 

willen geven. Dit wijkbeleidsplan is voor iedereen bedoeld. Het schept duidelijkheid over wie wij 

zijn als Hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. En het geeft inzicht 

in de keuzes die we maken. 

 

Ons verlangen en ons gebed is dat alle activiteiten binnen onze wijkgemeente een bijdrage 

zullen leveren aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Dat alle leden van onze wijkgemeente en 

zij die daar buiten zijn, meegenomen worden door het visioen dat we in het Woord van God 

tegenkomen. Dat als we in het geloof verbonden zijn aan de Heere Jezus Christus, we nu al een 

nieuw mens zijn. Een mens die door genade ooit het paradijs weer zal mogen betreden. 

 

 

 

Ds. M.P.D. Barth 
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1.2 Profiel van de Hervormde wijkgemeente 

 

Christus is het middelpunt van onze wijkgemeente. Wat ons bindt in alle verscheidenheid die er 

is en ook mag zijn, dat is de liefde tot Christus en van daaruit ook tot elkaar. Gemeenteleden 

hebben elkaar niet uitgekozen maar zijn door Christus samengebracht.  

 

Wij weten ons verbonden met één algemene Christelijke Kerk, met als grondslag de Bijbel, zoals 

uitgelegd in de Drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). 

 

Vanuit deze identiteit handelen wij als kerkenraad bij het maken van gefundeerde keuzes en 

roepen ook onze wijkgemeenteleden op om samen één gemeente te vormen. 

 

1.3 Karakteristiek van de wijkgemeente 

 

Wijkgemeente 3 is een wijk die zich met name kenmerkt door de woonwijk Norschoten, met 

daarnaast een vrij groot buitengebied en een gedeelte van het centrum van Barneveld. Binnen 

de wijk is het Algemeen Christelijk Verpleeghuis Norschoten gevestigd met locaties aan de 

Kweekweg en Klaverweide. De Hervormde Willem van Oranjeschool speelt een belangrijke 

verbindende schakel tussen basisonderwijs en kerk. Veel jonge kinderen uit onze wijk bezoeken 

deze school, waardoor ook tussen de ouders een laagdrempelig contact mogelijk is.  

 

Naast de school is het wijkgebouw De Garve gesitueerd. Dit gebouw vormt de centrale 

ontmoetingsplaats van de wijkgemeente waar onder meer catechese wordt gegeven, clubwerk 

plaatsvindt, wijkavonden worden georganiseerd en vergaderingen van de wijkkerkenraad 

plaatsvinden. 

 

De onderstaande staatjes over de periode van 2003-2013 geven het beeld van een 

wijkgemeente die een terugloop van het ledenaantal laat zien, terwijl het aantal belijdende 

leden ongeveer gelijk is gebleven. De gemiddelde leeftijd in de wijk neemt toe. Dit is een 

logisch gevolg van het feit dat de wijk Norschoten midden jaren negentig tot stand is gekomen.  

 

 

  



5 
 

2.Deelterreinen 

2.1 Eredienst 

 

In de erediensten klopt het hart van de gemeente, waarbij het om de volgende wezenlijke 

elementen gaat: 

- De ontmoeting van de gemeente met God, waarbij het Woord van God centraal staat; 

- Verbondenheid met de Reformatie 

 

 
 

2.2 Prediking: Contouren en accenten 

 

De verkondiging van het Woord is de kern van iedere eredienst. Als kerkenraad staan wij 

daarbij voluit achter de volgende uitgangspunten: 

1. Een bijbelgetrouwe prediking over de volle breedte en diepte van de Schrift; 

2. Een goede balans tussen het te behandelen Schriftgedeelte en de vertaling naar de praktijk 

van het dagelijks leven; 

3. Een prediking die verkondigend én profetisch is om gemeenteleden aan te sporen om te 

leven met God. 

 

De kerkenraad draagt samen met de wijkpredikant en de Algemene Kerkenraad 

verantwoordelijkheid voor het ordelijk verloop van de erediensten alsmede de inhoud daarvan. 

De handdruk van de ouderling van dienst bij het betreden en verlaten van de kansel is daarbij 

een zichtbare uiting van de deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Na afloop van elke dienst wordt in de consistorie gedankt en gebeden of het verkondigde Woord 

tot zegen en opbouw van de gemeente mag zijn. Aansluitend vindt een nagesprek over de 

prediking plaats. 

 

2.3 Liturgie: Inrichting en vorm van de diensten 

 

In de eredienst is op basis van eerder centraal genomen besluiten ruimte voor het zingen van 

liederen en psalmen in de nieuwe berijming. Door de wijkpredikant kan hiervan gebruik worden 

gemaakt.  

 

De erediensten op zondag zijn van het hoogste belang. Daar wordt de gemeenschap gevierd en 

beleefd en wordt, met name in de verkondiging, de gemeente gebouwd in het geloof en in de 

verbondenheid met de Heere Jezus en elkaar. De liturgie geeft de gemeente de ruimte om stil 

te worden, te belijden, te aanbidden, te verootmoedigen, te zingen, te luisteren en haar gaven 

te geven.  

 

 



6 
 

Beleidsvoornemen t.a.v. de erediensten/prediking/liturgie 

 

Om de betrokkenheid van de gemeente onder het Woord te laten groeien en bloeien in de 

onderlinge band, is het gewenst dat de gemeenteleden tweemaal per zondag de erediensten 

bezoeken. 

 

De wens om tweemaal per zondag de erediensten bij te wonen vloeit voort uit het feit dat de 

ochtenddienst in het teken staat van de genadeverkondiging en in de middag-/avonddienst het 

leerelement centraal staat. De kerkenraad zal bij de verschillende ontmoetingen met 

gemeenteleden het belang onderstrepen om tweemaal per zondag geestelijk gevoed te worden.  

 

Wij streven ernaar dat gemeenteleden zich herkennen in de identiteit van de erediensten. 

 

 

3.Kerkenraad 

 

3.1 Samenstelling 

 

De kerkenraad van wijkgemeente 3 bestaat uit de predikant, twaalf blokouderlingen, een 

ouderling scriba, een evangelisatie ouderling, een jeugdouderling, twee ouderlingen-

kerkrentmeester en zes diakenen, waaronder een jeugddiaken. 

 

3.2 Taak 

 

Tezamen zijn zij: 

- verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de 

sacramenten. De wijkpredikant vervult hierbij een bijzondere rol; 

- geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren of via 

andere wegen op hun pad worden gebracht;  

- gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden en daarin zelf 

het goede voorbeeld te geven. In het bijzonder ligt hier een taak voor de ouderlingen; 

- belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente (kerkrentmeesters); 

- door het ambt aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente van Christus met een 

grote verantwoordelijkheid voor de opbouw en heiliging van de gemeente.  

 
3.3 Roeping predikant 

 

De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden 

in de erediensten. Hij leeft als leraar en herder te midden van de gemeente en gaat de 

gemeente voor in het luisteren naar en onderzoeken van Gods Woord. Daarbij is hij in staat om 

visie te ontwikkelen over de opbouw van de gemeente en deze visie ook over te dragen. Hij 

weet wat er leeft in de wereld en bij de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. 

 

3.4 Roeping ouderling 

 

De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over 

leer en leven van de gemeente en geeft daarin ook het goede voorbeeld. Hij is de predikant 

behulpzaam met goede raad, ziet er op toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden 

en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe te 

zien op leer en leven van de predikant. Naast de ouderling met een algemene pastorale taak 

kunnen er ouderlingen worden benoemd met een bijzondere opdracht. 

 

3.5 Roeping ouderling-kerkrentmeester 

 

De ouderling-kerkrentmeester staat volledig in het ambt van ouderling en heeft daarbij in het 

bijzonder tot taak de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente.  
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3.6 Roeping diaken 

 

De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden / 

liefdegaven. Hij dient te onderscheiden waar nood is en met een bewogen hart uitdeling te 

verzorgen. Een zichtbaar teken voor de gemeente van het dienstbaar zijn komt, naast de 

inzameling van de liefdegaven, tot uiting bij de ondersteuning in de bediening van het Heilig 

Avondmaal.  

 

3.7 Pastoraal medewerker 

 

Om de kerkenraad op het gebied van pastoraal werk (met name het bezoekwerk van mensen 

die 75 jaar of ouder zijn) te ondersteunen is vanuit de Algemene Kerkenraad een pastoraal 

medewerker aangesteld. Deze maakt geen deel uit van de kerkenraad. 

 

3.8 Vergadercyclus 

 

De kerkenraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar voltallig in De Garve. Tijdens de 

kerkenraadsvergadering is er ruimte voor bezinning en geloofsgesprek. Daarnaast wordt 

vergaderd over de invulling van het geestelijk leiderschap in alle facetten van het bestuur van 

de wijkgemeente. Daarnaast zijn er diverse commissies en afvaardigingen vanuit de kerkenraad 

naar andere gemeentelijke dan wel regionale besturen. Tweemaal per jaar wordt er een 

consistorievergadering gehouden met de broeders die een (bijzondere) pastorale taak hebben.  

 

 
 

3.9 Vorming en toerusting 

 

De permanente vorming en toerusting van ambtsdragers is van groot belang om hen te 

ondersteunen bij de bijzondere verantwoordelijkheid die ze dragen om de gemeente van 

Christus te leiden. Aan nieuwe ambtsdragers wordt de gelegenheid geboden om via de PKN een 

cursus te volgen. Dit onderwerp zal de komende jaren een meer prominente plaats krijgen. 
 

 

4.Pastoraat 

 

4.1 Inrichting pastoraat 
 

De wijkgemeente is verdeeld in twaalf blokken, met voor ieder blok een eigen blokouderling en 

een diaken. Daarnaast zijn er per blok een aantal bezoekdames die nieuw ingekomen 

gemeenteleden welkom heten en algemene informatie verstrekken over de Hervormde 

Gemeente Barneveld. De bevindingen van dit bezoek worden doorgegeven aan de 

blokouderling, die vervolgens zelf een huisbezoek inplant.  

 

Uitgangspunt voor het huisbezoek is dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar 

worden benaderd. Bezoek vindt plaats volgens afspraak in de periode september tot juni. 

Huisbezoeken worden alleen of met een bezoekbroeder afgelegd. De bezoekbroeder legt 

hiervoor een belofte van geheimhouding af. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek 

wordt gestimuleerd. 

 

Regelmatige verslaggeving van de algemene bevindingen uit huisbezoeken - met name in de 

consistorievergaderingen- is van belang om gedragen besluiten te kunnen nemen over de koers 

van de wijkgemeente.  
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Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor 

hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk 

van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om het geloofsgesprek over het persoonlijk 

geloofsleven en het meeleven binnen de gemeente, de persoonlijke uitwerking van de prediking 

en de invulling van de huisgodsdienst. Het lezen van een toepasselijk schriftgedeelte en gebed 

voor en met de gemeenteleden behoren tot de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek. 

 

De namen van de leden van de wijkgemeente, waar de ouderling geen pastoraal bezoek aflegt, 

omdat dit geweigerd wordt, worden door de blokouderling doorgegeven aan het 

evangelisatieteam van de wijk. 

 

4.2 Pastoraat met betrekking tot huwelijk en samenwonen 

 

Het huwelijk is een instelling van God. Op grond van de Schrift wijzen wij het samenwonen af. 

Dit neemt niet weg dat we bewogen zijn met hen die beseffen dat zij een verkeerde keuze 

hebben gemaakt door te gaan samenwonen. Wanneer zij alsnog besluiten te willen trouwen en 

een kerkelijke inzegening hierover wensen, dan gaan de blokouderling en wijkpredikant hierover 

met hen in gesprek. Als er voor Gods aangezicht een vorm van schuldbelijdenis wordt gedaan, 

waarbij ook sprake is van een oprecht voornemen om samen binnen het huwelijk Gods leiding 

te zoeken, dan is er ruimte om een huwelijk in te zegenen. Als voorwaarde daarbij wordt in 

ieder geval gesteld dat men de huwelijkscatechese avonden volgt.  

 

De beslissing om een huwelijksdienst onder verantwoording van de kerkenraad plaats te laten 

vinden, is een besluit van de volledige kerkenraad. De blokouderling en wijkpredikant 

bespreken het verzoek in de kerkenraad en brengen verslag uit van de uitkomst van de 

gesprekken die met het aanstaande bruidspaar hebben plaatsgevonden. Honorering van een 

dergelijk verzoek wordt ook met redenen omkleed beschreven in de kerkbode, zodat het ook 

voor de gemeenteleden duidelijk is hoe de kerkenraad tot haar besluit is gekomen.  

 

4.3 Pastoraat met betrekking tot andere seksuele geaardheid  

 

Gemeenteleden met een andere geaardheid zijn leden, die vaak worstelen met hun geaardheid 

in relatie tot hetgeen God in zijn Woord hierover geschreven heeft. Binnen de Hervormde 

Gemeente Barneveld is op grond van de Plaatselijke Regeling geen ruimte voor het inzegenen 

van alternatieve verbintenissen. Dat neemt niet weg dat we juist daarom oog hebben voor hen 

die daardoor een moeilijke weg gaan.  

 

Overigens geldt het bovenstaande ook voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld alleenstaanden. 

Ook zij zijn gemeenteleden, waarvoor specifieke aandacht nodig is.  
 

4.4 Gebedskringen 

 

In het begin van het boek Handelingen lezen we dat de eerste christenen intensief met elkaar 

optrokken en meeleefden. Ze volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in 

het breken van het brood en in de gebeden (Handelingen 2:42). Dit leert ons waar het op 

aankomt als het gaat om het samen christen/gemeente zijn. Er is een gebedskring in de 

wijkgemeente die elke veertien dagen samenkomt. In de kerkbode worden plaats, datum en 

tijdstip van deze kring aangekondigd. 

 

4.5 Ouderenmiddagen 

 

In gebouw Rehoboth wordt elke maand een middag georganiseerd voor de ouderen uit onze 

gemeente. De verantwoordelijkheid voor de invulling van deze middagen berust volgens een 

rooster bij één van de vijf wijken. In de kerkbode worden plaats, datum en tijd van deze 

middagen aangekondigd. 

  

 



9 
 

Beleidsvoornemen pastoraat 

  

Om de signaalfunctie beter te kunnen invullen, is het streven om formele blokteams in te stellen 

(ouderling, diaken, bezoekdames, evangelisatiemedewerker, e.d.) die vanuit hun eigen 

discipline elkaar informeren en minimaal één keer per jaar een vergadering beleggen waarin 

ruimte is om met elkaar te delen welk beeld er is over de ontwikkelingen binnen het blok. 

Uiteraard wordt hierbij bedacht dat een ieder geheimhouding draagt en de privacyregels in acht 

moeten worden genomen. 

 

 

5.Diaconaat 

 

5.1 Werkzaamheden van de wijkdiaconie 
 

In hoofdstuk 6 van de Handelingen der Apostelen lezen we over het ontstaan van het ambt van 

diakenen en de verkiezing van de eerste zeven diakenen. Om de apostelen te ontlasten, kiest 

deze eerste christengemeente diakenen om de armen te helpen. Daarbij gaat diaconale zorg 

verder dan financieel tekort alleen. Overal waar mensen gebrek lijden – om welke oorzaak dan 

ook – ligt voor diakenen én de gemeente een taak. Deze taak beperkt zich bovendien niet tot de 

eigen christelijke gemeente. Bewogen diaconaat kan een middel zijn om niet-gelovigen in 

aanraking te brengen met het Evangelie.  

 

Aan het formulier voor bevestiging van diakenen kunnen we, naast het dienen aan de tafel bij 

het Heilig Avondmaal, de vier hoofdtaken voor deze ambtsdragers ontlenen: 

- Inzamelen van gelden en goederen; 

- Bewaren en beheren van de ingezamelde gelden en goederen; 

- Uitdelen van gelden en goederen aan hen die ondersteuning nodig hebben; 

- Troostrijke woorden spreken tot naasten in nood. 

 

Door deze taken heen loopt als een rode draad het bewustmaken van de gemeente van haar 

diaconale verantwoordelijkheid in het omzien naar elkaar.  

 

 
 

5.2 Diaconale bewustwording wijkgemeente  

 

Het is de roeping van de gemeente om vol ontferming te zijn over mensen die in nood verkeren, 

hulpvaardig te zijn, delen van hetgeen wij hebben ontvangen met hen die gebrek hebben, 

gastvrij te zijn naar mensen die geen thuis meer hebben. Onze wijkgemeente vindt het 

belangrijk om in haar missionaire roeping te laten uitkomen dat we anders zijn en meer doen 

dan ‘gewoon’, omdat we Gods barmhartigheid kennen en uitdragen. 

 

Beleidsvoornemen diaconaat 

 

Samen met het College van Diakenen zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om de 

missionair-diaconale taak van de gemeente meer gestalte te geven met het oog op jongeren en 

ouderen. Hierbij zijn samenwerking en communicatie in de gemeente sleutelwoorden. De 

diaconale arbeid is een taak van de gehele gemeente.  
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6.Evangelisatie 

 

6.1 Opdracht 

 

In Mattheüs 28:19 staat de opdracht die Jezus heeft gegeven: 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. 

Als we het bovenstaande lezen, kunnen we niet anders concluderen dan dat de gemeente 

geroepen is het zendings- en evangelisatiewerk op te pakken. Zo willen we gehoorzaam zijn aan 

het bevel van Christus om door de kracht van de Heilige Geest het Evangelie van Jezus Christus 

in woord en daad uit te dragen; dichtbij en ver weg. 

 

6.2 Jeugdweek 

 

Ieder jaar wordt aan het einde van de zomervakantie de jeugdweek georganiseerd. Een 

hoogtepunt in het jeugdwerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd en tieners waar heel veel 

vrijwilligers zich met enthousiasme voor inzetten. Het doel van de jeugdweek is kinderen, jeugd 

en volwassenen te vertellen wie Jezus Christus is en voor iedereen wil zijn. De jeugdweek is er 

voor iedereen, onverschillig of men in Barneveld woont of op vakantie is.  

  

 
 

In het bijzonder zijn kinderen en tieners van harte welkom. Het is een open programma met 

voor elk wat wils. Om het team dat de organisatie ter hand neemt te ondersteunen, wordt er 

gebruik gemaakt van lesmateriaal dat door de HGJB beschikbaar wordt gesteld. De meeste 

activiteiten zijn toegespitst op de kinderen en de tieners, maar er zijn ook verschillende 

activiteiten voor de volwassenen. Het geheel wordt georganiseerd vanuit de Hervormde 

Gemeente Barneveld. Als wijkkerkenraad stimuleren we dit belangrijke stuk gemeentewerk. 

 

Beleidsvoornemen evangelisatie 

 

Evangelisatie is een gezamenlijke opdracht van ieder gemeentelid. In deze wereld zijn wij 

geroepen om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Beleidsmatig sluiten wij ons aan bij 

het beleid dat geformuleerd is door de Centrale Evangelisatie Commissie.  

 

 

7.Kinderen en jongeren 

 

7.1 Missie en visie 

 

Kinderen en jongeren zijn niet de gemeente van de toekomst, maar deel van de gemeente van 

vandaag. Zij zijn gelijkwaardige en volwaardige gemeenteleden. Kinderen en jongeren dienen 
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dan ook een duidelijke plaats in de gemeente te krijgen. De samenleving wordt gekenmerkt 

door een toenemend individualisme en materialisme. Deze samenleving oefent een geweldige 

zuigkracht uit op onze jeugd. Meer dan ooit is daarom nodig dat jongeren zich aangesproken, 

betrokken en geborgen voelen binnen de gemeente. De wereld investeert kapitalen om te weten 

wat er leeft bij jongeren en hoe de jongeren bereikt kunnen worden. Het is belangrijk om als 

kerk juist in onze jongeren te investeren. Door jeugdwerk en pastoraat willen we jongeren van 

de gemeente en de rand van de gemeente het Evangelie van Jezus Christus laten horen en zien 

in hun eigen taal en een persoonlijke relatie met onze Heere Jezus Christus laten ontwikkelen. 

Sleutelwoorden zijn: onderwijs, kennis en gastvrijheid. 

 

7.2 Kinderen in de eredienst 

 

Omdat onze kinderen en jongeren deel zijn van onze gemeente, willen we ze bij onze gemeente 

betrekken en ze zichtbaar maken binnen de gemeente. Tijdens de dienst en prediking wordt er 

regelmatig gesproken tot de kinderen. Ook bij het dopen is er speciale aandacht voor kinderen. 

De rest van de dienst is voor veel kinderen echter moeilijk te volgen. Verwerkingsmateriaal 

(zoals het kerkboekje) voor de kinderen tijdens de dienst kan helpen om hun aandacht bij het 

onderwerp te houden.  

 

Om jongeren in de eredienst voldoende te kunnen aanspreken, is het nodig om te letten op 

eigentijds taalgebruik (eenvoudig), concreetheid (toegespitst op het dagelijks leven) en 

echtheid.  

 

 
 

7.3 Communicatie met jongeren 

 

We blijven als wijkgemeente voortdurend in gesprek met onze jongeren. Het actief betrekken 

van jongeren bij het ‘regulier’ huisbezoek is vanzelfsprekend. Jongeren horen bij de gemeente 

en hebben daarom ook recht op tijd en aandacht tijdens het huisbezoek. In overleg met de 

jeugdouderling kunnen hiervoor onderwerpen worden aangedragen. Verdiepen in de leefwereld 

van jongeren houdt ook in dat we aansluiting zoeken bij hun manier van communicatie. Social 

media mogelijkheden zullen worden ingezet om juist onze jongeren actief te benaderen.  

 

7.4 Contacten tussen jong en oud 

 

Ouderen en jongeren kunnen veel van elkaar leren. Voor het wederzijds begrip is het belangrijk 

dat jongeren en ouderen zich verdiepen in elkaars leefwereld, zowel in het dagelijks leven als in 

het geloofsleven. We willen het contact tussen jongeren en ouderen bevorderen.  We stimuleren 

ook de oudere jongeren en de jongere ouderen om actief te zijn in het jeugdwerk. Door het 

spreken van dezelfde taal en het tonen van oprechte belangstelling voor de leefwereld van de 

jongeren, zullen zij de jongeren beter in het geloof en contacten weten te stimuleren. Het 
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zingen in Nebo en de diaconale avonden zijn mooie voorbeelden hoe de verbinding tussen 

jongeren en ouderen tot stand kan komen. Als wijkkerkenraad zijn we dankbaar voor deze 

initiatieven en zullen nieuwe initiatieven dan ook aanmoedigen. 

 

 

8.Onderwijs en ontmoeting 

 

8.1 Huwelijks- en doopcatechese 

 

De gemeentebrede huwelijkscatechese voor aanstaande bruidsparen beslaat vier avonden. 

Doopcatechese wordt door de wijkpredikant gegeven op twee avonden aan het einde van het 

winterseizoen. Hiervoor worden alle gemeenteleden uit wijk 3 uitgenodigd die in het 

voorafgaande jaar hun kind hebben laten dopen.  

 

8.2 Geloofsopvoedingskring 

 

In 2012 is een geloofsopvoedingskring in de wijk opgestart voor ouders met kinderen van 0 tot 

12 jaar. Deze blijkt in een behoefte te voorzien. De kerkenraad ziet deze kring graag 

gecontinueerd worden. Beleidsmatig valt deze kring onder de Jeugd Beleids Raad.  

 

Beleidsvoornemen geloofsopvoedingskring 

 

Ouders binnen de doelgroep stimuleren om deel te nemen aan de geloofsopvoedingskring.  

 

8.3 Relatie met de Hervormde basisschool in de wijk 

 

De Hervormde Willem van Oranjeschool speelt een belangrijke verbindende schakel tussen 

basisonderwijs en kerk. Veel jonge kinderen uit onze wijk bezoeken deze school, waardoor ook 

tussen de ouders een laagdrempelig contact mogelijk is. De jaarlijkse projectweek op school 

wordt met een kerkdienst afgesloten. Op bid- en dankdag is er een scholendienst. Grote 

kerkelijke jeugdactiviteiten worden via de scholen gecommuniceerd. 

 

 
 

8.4 Zondagsschool 

 

In wijk 3 wordt met ingang van het seizoen 2014/2015 alleen nog zondagsschool gegeven aan 

kinderen in de leeftijdcategorie onderbouw basisonderwijs. De afgelopen jaren is een sterke 

daling in het aantal kinderen ontstaan dat deelneemt aan het onderwijs van de zondagsschool. 

De bezoekersaantallen van kinderen in de bovenbouw leeftijd is dermate teruggelopen dat het 

helaas op dit moment niet meer reëel is om dit voort te zetten. 
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Voor de terugloop van het aantal kinderen zijn verschillende oorzaken te benoemen die met 

name betrekking hebben op de wijze waarop de zondag wordt ingevuld en het brede aanbod 

aan activiteiten dat er in onze gemeente is (bijvoorbeeld bijbelklas tijdens de achtste dienst en 

zondagsschool tijdens de dienst). De zondagsschool valt beleidsmatig onder de Jeugd Beleids 

Raad. Als kerkenraad van wijkgemeente 3 ondersteunen wij van harte dit Bijbels onderwijs dat 

wordt gedaan om kinderen door het vertellen van Bijbelverhalen, het leren van Bijbelteksten, 

psalmen en liederen, dichter bij het Vaderhart van God te brengen.  

 

Beleidsvoornemen zondagsschool 

 

De kerkenraad stimuleert ouders bij het maken van de keuze om hun kinderen aan de 

zondagsschool deel te laten nemen.  

 

8.5 Club en tiener Bijbelstudie 

 

Het clubwerk voor jongeren vanaf 6 jaar wordt centraal voor alle 5 wijken geregeld. In ‘De 

Garve’ zijn kinderclubs voor kinderen van 6-12 jaar (Wegwijzer 1, Wegwijzer 2 en Rebekka). 

Naast het clubwerk zijn er de zondagavond tiener Bijbelstudiegroepen. Door het informele 

karakter lopen deze erg goed. 

 

Daarnaast is er voor de jongens en meisjes van de eerste 3 klassen van het voorgezet 

onderwijs een club (Breakpoint) actief. Daarnaast kennen we ook wijkoverstijgende activiteiten 

zoals het Open Jongerenwerk (Rafiki) en Jongerenwerk 16+. 

 

De wijkkerkenraad spreekt haar waardering uit naar de vele vrijwilligers die zich hiervoor 

inzetten. Wij staan volledig achter dit belangrijke gemeentewerk waarbij kinderen en jongeren 

naast activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld, tevens toerusting ontvangen en 

daarmee het Evangelie ook aan hen doorgegeven mag worden. 

 

8.6 Catechese 

 

Catechisatie is levensonderwijs! God zoekt jongeren op vanuit Zijn liefde en wil met hen een 

geloofsrelatie aangaan. De catechese heeft tot doel kennis van de bijbel en de eigen traditie 

door te geven, waardoor jongeren komen tot het doen van belijdenis. Met andere woorden: Met 

kinderen op weg gaan binnen de gemeenschap van de kerk. Hen leiden en begeleiden tot 

volwassen discipelen met hart voor de Heere, voor elkaar en voor Zijn werk in deze wereld, om 

zo ook een taak binnen het lichaam van Christus te kunnen vormgeven. Kennisoverdracht kan 

niet zonder aandacht te geven aan de relationele aspecten. Het is belangrijk om met jongeren 

in een open sfeer samen te spreken over het geloof. Door te investeren in een duurzame relatie 

met de catecheten ontstaat een vertrouwensbasis waarin kennis overgedragen kan worden. In 

de kennisoverdracht aan jongeren is het van belang om rekening te houden met 

ontwikkelingsfasen en de leefwereld van jongeren. 

 

 
 

Catechisatie van 12 tot 16 jaar wordt gegeven in mentorgroepjes. Deze groepjes zijn ingedeeld 

op leeftijd. Na een centrale opening en uitwerking/presentatie van het onderwerp wordt er in 

groepjes over de stof nagesproken. Voordeel van de mentorgroepjes is dat er aandacht is voor 
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iedereen. Door de kleine groepjes wordt iedereen bij het gesprek betrokken. Zowel door 

mentoren als catechisanten wordt de mentorcatechese als positief ervaren. Voor de jongeren 

ouder dan 17 jaar wordt er huiscatechese gegeven. Twee keer per jaar is er een speciale 

kerkdienst waarin het onderwerp van de catechisatieavond centraal staat.  

 

Binnen wijkgemeente 3 functioneert een catecheseteam waarin wijkpredikant, jeugdouderling, 

mentoren en catecheten samen invulling geven aan de bovenstaande opdracht. De 

wijkkerkenraad onderschrijft het Beleidsplan Catechese dat eind 2013 is uitgebracht door het 

Centraal Catechese Orgaan (CCO). 

 

De wijkkerkenraad is als geheel verantwoordelijkheid voor het catechesewerk over de volle 

breedte van alle activiteiten. Blokouderlingen vervullen een sleutelrol bij de werving van 

mentoren/catecheten. 

 

8.7 Belijdeniscatechese 

 

De belijdeniscatechisatie staat onder leiding van de predikant. Het doel van belijdeniscatechese 

is dat de catechisanten komen tot openbare belijdenis van het christelijk geloof. 

 

 

Beleidsvoornemen belijdeniscatechese 

 

De catechisanten oproepen en ondersteunen bij het oprichten van een eigen kring nadat het 

seizoen van catechese is geëindigd. Op deze manier blijven de belijdende leden betrokken bij 

gemeenteleden die in dezelfde geloofsfase zitten. 

 

8.8 Bijbel- en gesprekskringen 

 

Er zijn in het seizoen 2014-2015 ongeveer tien kringen in de wijk actief. Voor het algemene 

overzicht van ruimte op de kringen en afstemming van de te behandelen stof is een 

coördinatiefunctie ingesteld. De coördinator belegt aan het begin van elk winsterseizoen een 

vergadering waarin het jaarthema besproken wordt. Uitgangspunt is daarbij om zoveel mogelijk 

aan te sluiten bij het thema dat op de Centrale Bijbelkring ‘Kom in De Garve’ behandeld wordt.  

 

Naast Bijbelkringen voor volwassenen, kent de wijkgemeente ook diverse kringen voor jongeren 

en jongvolwassenen. Wij zijn dankbaar dat het voor een ieder in onze wijkgemeente mogelijk is 

om deel te nemen aan een kring die aansluit bij de levensfase.  

 

Beleidsvoornemen Bijbel- en gesprekskringen 

 

Aanbrengen van samenhang tussen de diverse kringen door te kiezen voor een gezamenlijk 

jaarthema. Daarnaast verdient het de aanbeveling om iedere kring te laten bijwonen door een 

ambtsdrager, om de verantwoordelijkheid van de kerkenraad te onderstrepen bij de 

geloofsoverdracht van de te behandelen stof.  

 

8.9 Wijkavonden 

 

Het doel van de avonden is de bevordering van onderlinge ontmoeting als leden van 

wijkgemeente 3 en overdracht van een stuk verdieping op een thema. De avonden vinden 

tweemaal per seizoen plaats. De organisatie en invulling van de avond staat onder leiding van 

de wijkkerkenraad.  

 

8.10 Onderlinge ontmoeting 

 

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat de leden van onze wijk elkaar kennen en 

ontmoeten. Van tijd tot tijd kan daarom koffie of thee worden gedronken na een morgendienst 
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in de Oude Kerk. Daar kan worden nagepraat over de preek en is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. Begin januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst in De Garve en aan het einde van het 

seizoen wordt een wijkbarbecue georganiseerd, waar alle wijkleden welkom zijn. Ook op 

wijkavonden, kringen, e.d. is er natuurlijk ruimte voor onderlinge contacten. 

 

 
 

9. Publiciteit en communicatie 

 

9.1 Website 

 

Op de website van de Hervormde Gemeente Barneveld (www.hervormdbarneveld.nl) wordt 

steeds meer informatie gepubliceerd. Op dit moment worden de wijkbrieven van de gemeente 

jaarlijks nog in papieren vorm gedrukt en verspreid. Hoewel veel gedigitaliseerd kan worden, 

blijkt het persoonlijk overhandigen van de wijkbrief, veelal gecombineerd met een uitnodiging 

voor (potentiële) catechisanten om zich aan te melden voor catechese, nog steeds een effectief 

middel om in gesprek te komen met gemeenteleden. Met name veel ouderen stellen nog steeds 

veel prijs op het ontvangen van informatie (kerkbode, wijkbrief) in papieren vorm.  

 

9.2 Privacybeleid 

 

Ambtsdragers leggen een belofte af. Daarbij beloven zij geheimhouding over alles wat hen 

vertrouwelijk ter kennis is gekomen. Dit wil niet zeggen dat met deze geheimhouding ook 

burgerlijke plichten mogen worden geschonden. Zo zijn er omstandigheden denkbaar (ernstige 

dreiging van vermoedelijk strafbare feiten) waarbij het belang van privacy afgewogen moet 

worden tegen bijvoorbeeld veiligheidsaspecten. Het spreekt voor zich dat, met uitzondering van 

gevallen waarbij sprake is van het als ambtsdrager op de hoogte zijn van (vermoedelijk) 

strafbare feiten, eerst met de betrokkene wordt besproken of en met wie informatie gedeeld 

wordt. 

 

 

10.Protocollen 

 

10.1 Huiselijk geweld en seksueel misbruik in pastorale of gezagsrelaties in onze gemeente.  

 

Het protocol dat in onze gemeente gehanteerd wordt is te vinden op de website van de 

Hervormde Gemeente Barneveld.  

 

Beleidsvoornemen protocol Huiselijk geweld en seksueel misbruik 

 

Iedere ambtsdrager is bekend met het protocol en weet hoe te handelen wanneer er sprake is 

van een vermoeden van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik.  

http://www.hervormdbarneveld.nl/

