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Inleiding
In Johannes 4 lezen we hoe Jezus door Samaria moest gaan. Daar, bij de bron van Jakob bij
Sichem, ontmoet Hij een vrouw. Er ontstaat een gesprek, van hart tot hart. De kern van dat
gesprek is dat Jezus de vrouw wijst op het levende Water, Hij wijst op Zichzelf: ‘Wie drinkt van
het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen’ (vers 14).
In de gemeente van Christus mag het levende water worden uitgedeeld. De bron van het Woord
van God wordt aangeboord in de prediking, het pastoraat, de catechese, het vormingswerk, het
evangelisatiewerk en het diaconaat. Op al deze manieren wordt de gemeente bij Christus
gebracht.
Dit beleidsplan voor wijk 4 heeft als titel gekregen ‘Ontmoeten bij de Bron’. Dat is waartoe we
als (wijk)gemeente geroepen zijn. Daar waar Christus, het levende Water, wordt uitgedeeld,
daar ontmoeten we Hém en elkáár.
In Johannes 7 spreekt de Heere opnieuw over het levende water: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de
Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (vers 38). Johannes
geeft daarbij de toelichting dat het hier gaat om het ontvangen van de Heilige Geest.
Het is de Heilige Geest die ons leert om dicht bij de Heere Jezus te leven. Hij leert ons ook om te
zien naar elkaar.
Ook hierin ligt een verwijzing naar ‘Ontmoeten bij de Bron’. Ontmoeten we elkaar werkelijk van
hart tot hart? Zijn we tot zegen, zowel voor hen die tot de kern van de gemeente behoren, als
voor hen die zich in de marge bevinden of zelfs daarbuiten? De Samaritaanse vrouw krijgt, bij de
bron, te horen wie Jezus is. Ze kende Hem niet, ze was iemand ‘van buiten’. Dat richt onze
gedachten ook op onze missionaire roeping. Zijn we tot zegen, zowel voor hen die hun eigen
broek kunnen ophouden, als voor hen die wij tot hulp mogen zijn? Diaconaat en missionaire
presentie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Toen wij in het najaar van 2019 op een wijkavond spraken over dit beleidsplan, klonk dit als
verlangen door: elkaar werkelijk ontmoeten, in alle facetten van het gemeente-zijn, als
kerkenraad en als gemeenteleden.
Om werkelijk uit de Bron te mogen putten is gebed van bijzonder belang. Een gebed om zegen:
‘Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een
bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij
zelf tot bron van zegen zijn.’
Dat is werkelijk ontmoeten bij de Bron.
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Over de opzet van dit wijkbeleidsplan
Het Beleidsplan 2015-2018 van Wijkgemeente 4 was uitgebreid en gedetailleerd. Voor een
aanzienlijk deel was het ook meer beschrijvend van aard dan gericht op beleidsontwikkeling.
Het was goed om alles wat er gebeurt een keer op een rij te zetten. Toch kiezen we er nu voor
om ons te richten op een plan dat met name sturing wil geven aan bestaande of gewenste
ontwikkelingen in onze wijkgemeente.
In de Hervormde Gemeente Barneveld worden veel zaken centraal geregeld. Veel onderwerpen
die van belang zijn voor een beleidsplan komen dan ook aan de orde in het ‘Centraal
Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Barneveld 2020-2023’. Het wijkbeleidsplan heeft in
dat licht een min of meer aanvullend karakter en benoemt met name de onderwerpen waarin
het wijkgemeente-zijn gestalte krijgt. En ook daar geldt dat bij veel onderwerpen de centrale
gemeente een belangrijke rol speelt.
Een belangrijk accent in het vorige wijkbeleidsplan was het streven om het karakter van de wijk
te versterken, onder andere door te streven naar meer wijkgebonden diensten en activiteiten.
Door de invoering van diensten met verschillende liturgieën in onze gemeente is dat streven
achterhaald.
Dit alles brengt met zich mee dat de beleidsruimte voor onze wijkgemeente bescheiden is en
vooral cirkelt rond doordeweekse contactmomenten met en tussen gemeenteleden. Het
wijkbeleidsplan kan daarom beperkt van omvang blijven.
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Wijkgemeente 4 – een korte schets
Identiteit
Wijk 4 is een van de vijf wijken binnen de Hervormde Gemeente Barneveld. Deze vijf wijken
kennen eenzelfde hervormd-gereformeerde identiteit. Hiervoor verwijzen we naar het Centraal
Beleidsplan 2020-2023.

Wijkschets
Onze wijkgemeente omvat Rootselaar (Barneveld-Zuid) en Veller met een agrarisch
buitengebied.
Rootselaar – bij velen beter bekend als Barneveld-Zuid - is rond 1985 voltooid. Dit heeft als
gevolg dat een toenemend deel van de bewoners tot de (jonge) senioren behoort. Daarnaast
vinden ook jonge gezinnen weer hun plek in dit deel van onze wijk.
Veller is een nieuwe woonwijk die inmiddels nagenoeg is voltooid. Hier wonen vooral jonge
gezinnen. De bouw van deze wijk, vanaf 2009, heeft voor een getalsmatige groei in onze
wijkgemeente gezorgd.
In verhouding tot deze twee in omvang min of meer vergelijkbare delen van onze wijk is er
sprake van een beperkt buitengebied in Lunteren, dat wel tot onze Hervormde gemeente
behoort, maar op het grondgebied van de burgerlijke gemeente Ede ligt.

Wijk 4 in cijfers
1. Samenstelling wijkgemeente 4 in 2020
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2. Totaal van doopleden en belijdende leden
90-99 jaar
80-89 jaar
70-79 jaar
60-69 jaar
50-59 jaar
40-49 jaar
30-39 jaar
20-29 jaar
10-19 jaar

0-9 jaar
0

50

100

150
2016

2020

6

200

250

300

3. Ontwikkeling van het ledenaantal in wijk 4
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Evaluatie van het Wijkbeleidsplan 2015-2018
In het Wijkbeleidsplan 2015-2018 is een werkplan opgenomen waarin de beleidsvoornemens op
een rij zijn gezet. Ter evaluatie van dit wijkbeleidsplan is een document opgesteld waarin per
beleidsvoornemen is aangegeven of en op welke wijze hier uitvoering aan is gegeven. Dit
evaluatiedocument is als Bijlage 1 bij het beleidsplan gevoegd.
Een deel van de beleidsvoornemens uit dit plan vraagt ook aandacht in ons nieuwe beleidsplan
en wordt hierin meegenomen.
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Beleidsvoornemens voor de periode 2021-2024
De beleidsvoornemens zijn geclusterd onder enkele thema’s, zoals hieronder weergegeven.

1. Werken aan betrokkenheid op elkaar
Een gemeente bestaat niet uit mensen die bewust voor elkaar gekozen hebben, maar uit
mensen die van Godswege aan elkaar gegeven zijn. In de erediensten komt de gemeente
samen, maar om werkelijk gemeente te zijn is het ook belangrijk dat gemeenteleden elkaar op
andere momenten ontmoeten. Dit om te weten met wie je samen één gemeente vormt, maar
ook om op elkaar betrokken te zijn, om samen meer zicht te krijgen op het Woord, om het
geloof te delen, om waar nodig elkaar tot een hand en voet te kunnen zijn. Dit geldt zeker voor
gemeenteleden die in elkaars directe omgeving wonen, hoe verschillend mensen ook kunnen
zijn. Hierin kan de wijkgemeente een rol van betekenis vervullen.
Maatschappelijk gezien leven we in een sterk individualistische tijd. Ook een tijd waarin velen
‘heel druk’ zijn, vooral in de jonge gezinnen waar vader en moeder beiden buitenshuis werk
hebben. Ontmoetingen tussen gemeenteleden uit wijk 4 staan daarom onder druk. Omzien naar
elkaar en betrokkenheid op elkaar vermindert zo gemakkelijk. Toch is daar wel behoefte aan.
Dat bleek op de gehouden wijkavond in oktober 2019. Ook bleken de aanwezigen zich hiervoor
te willen inzetten. We willen daarom in de komende jaren met elkaar nadenken over welke
stappen ondernomen kunnen worden om de betrokkenheid op elkaar te vergroten.
Ontmoeting tussen gemeenteleden – buiten de erediensten om – kan in meerdere verbanden
plaatsvinden. In ieder geval de hieronder genoemde mogelijkheden willen we daarbij
doordenken en uitwerken, als mogelijkheden op zich maar ook in onderlinge samenhang:
1. Het inzetten van blokteams. De huidige blokteams komen niet altijd goed uit de verf. We
willen onderzoeken of de opzet wellicht verandering behoeft. Dit sluit aan bij wat het
College van Diakenen in haar beleidsplan naar voren brengt. Een ontwikkeling van
blokteams naar (meer) pastorale teams kan een mogelijkheid zijn.
2. Kunnen de Bijbelkringen een meer verbindende rol in hun ‘straat’ spelen? Deze kringen
hebben ook nu al een belangrijke functie, maar zijn niet altijd (meer) per straat
georganiseerd. We willen onderzoeken of een versterking van de functie van deze kringen
in hun directe omgeving mogelijk is. Bewustwording bij de kringen en hun leiders is hierbij
van belang.
3. Ontmoeting tussen gemeenteleden in de directe omgeving. Met de Bijbelkringen worden
niet alle gemeenteleden bereikt. Wellicht is het mogelijk om ontmoetingen tussen
gemeenteleden te bevorderen door in een bescheiden frequentie en in een informele
setting gemeenteleden die in elkaars buurt wonen bij elkaar te brengen. Een gezamenlijke
maaltijd kan hierbij een positieve rol spelen.
4. Huisbezoek/pastorale teams. Het huisbezoek blijft een belangrijk middel voor de
kerkenraad om de gemeenteleden te kennen en voor de gemeenteleden om een ‘lijntje’ te
hebben naar de kerkenraad. Wellicht kan versterking plaatsvinden door de inzet van
pastorale teams. Wanneer ook niet-ambtsdragers bij het bezoekwerk worden ingezet biedt
dat kansen om pastorale contacten vaker te laten plaatsvinden. Dit kan leiden tot het
versterken van betrokkenheid op de gemeente.
Niet overal in onze wijk hoeft dit op dezelfde manier ingevuld te worden. Aansluiting bij wat er
leeft in een bepaalde omgeving moet mogelijk zijn. De kerkenraad wil ook bevorderen dat er
vanuit de gemeente - ‘van onderaf’ - op dit vlak ideeën komen en initiatieven genomen worden
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Dit sluit aan bij wat in het Centraal Beleidsplan verwoord is: “We streven naar onderlinge
ontmoetingen van hart tot hart en verbinding in de gemeente. Vanuit onze verscheidenheid in
geloofsbeleving geven we ruimte aan elkaar en zoeken we de eenheid in Christus om onze
relatie met andere gemeenteleden te verdiepen en elkaar op te bouwen in het geloof. Gods
Woord is hierbij basis en norm.” En ook: “De (huis)Bijbelkringen zijn een wezenlijk onderdeel
van het gemeente-zijn. Zij stimuleren discipelschap en dragen bij aan onderlinge verbondenheid
met elkaar en met de gemeente als geheel.”
Inmiddels is er voor elke wijk een wijkbudget beschikbaar. Dit kan dienstbaar zijn bij het
ondersteunen van de beoogde ontwikkelingen.

2. Kerkenraad
De kerkenraad is geroepen om leiding te geven aan de gemeente en bestaat uit de predikant,
ouderlingen(-kerkrentmeester) en diakenen. Leidinggeven is in de eerste plaats dienen. Zoals
Christus naar deze aarde kwam om te dienen, worden wij allen, als Zijn volgelingen, geroepen
tot dienstbetoon. De ambtsdragers zijn geroepen tot een bijzondere dienst; zij mogen de
gemeente dienen die de kudde van de Heere Jezus is, Zijn huis, Zijn Lichaam. De kerkenraad
mag de gemeente dienen in het organiseren van de erediensten, het pastoraat, het diaconaat
en de kerkrentmeesterlijke zorg voor materiële zaken. Hiervoor ontwikkelt de kerkenraad
beleid, geeft leiding aan de uitvoering van het beleid en neemt besluiten die onze gemeente
dienen. De kerkenraad zal een beroep doen op alle gemeenteleden om mee te leven, om hun
gaven en talenten in te zetten in de diensten, het jeugdwerk, de Bijbelkringen, het bezoekwerk,
voor praktische klussen en al het andere wat nodig is om een gemeente van Christus te kunnen
zijn.
De ervaring leert dat het moeilijker wordt om vacatures binnen de kerkenraad vervuld te
krijgen. In onze samenleving, waarin er veel op mensen – en zeker op gezinnen - afkomt en
waarin man en vrouw vaak beiden een baan buitenshuis hebben, komt het steeds vaker voor
dat iemand die daar geschikt voor geacht wordt - en er in beginsel ook voor openstaat - toch
niet de ruimte ervaart om het ambt op zich te nemen.
In de komende periode willen we daarom met de volgende onderwerpen aan de slag gaan:
1. Kerkenraadsvergaderingen. We ervaren het als waardevol dat we elkaar ontmoeten als
broeders binnen de kerkenraad en weten ons samen verantwoordelijk voor de
wijkgemeente. We willen daarom niet de vergaderfrequentie veranderen, maar wel kijken
naar de wijze van vergaderen. Tijd nemen voor bezinning, toerusting vanuit Gods Woord
vinden we belangrijk. Door een goede voorbereiding en door efficiënt vergaderen willen
we wel de vergadertijd goed bewaken.
2. Actualisering plaatselijke regeling (wijkregeling). Met name voor de hoofdstukken over de
samenstelling van de kerkenraad en over de verkiezing van ambtsdragers is heroverweging
van belang. Daarbij zal onder meer de wijze van verkiezing – al dan niet met dubbeltallen –
aan de orde komen.
3. Toerusting en coaching kerkenraadsleden. Goede toerusting van kerkenraadsleden is
belangrijk. Voor nieuwe kerkenraadsleden kan een mentor/buddy een goede rol vervullen.
4. Inzet niet-ambtsdragers. We onderzoeken of meer gebruik gemaakt kan worden van de
inzet van niet-ambtsdragers, bijv. voor commissies, pastoraal bezoekwerk en blokteams.

3. Onderwerpen die onze hervormd-gereformeerde identiteit raken
Het Centraal Beleidsplan voor onze gemeente vermeldt hierover het volgende:
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“Het voornemen bestaat om de in het vorige beleidsplan benoemde punten van onze
hervormd-gereformeerde identiteit breder uit te werken. Met erkenning van hun eigen
bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de insteek dat de wijkkerkenraden daarin
zoveel mogelijk dezelfde lijn zullen volgen. De benoemde punten betreffen onze visie op
doop, avondmaal, kerkelijke ambten, Israël als onze ‘oudste broeder’ en oecumenische
contacten. Daarnaast pastoraal ‘lastige’ zaken als huwelijk, samenwonen, echtscheiding
en (homo)seksualiteit. Het voornemen is om daar in de komende beleidsperiode een
begin mee te maken. Een eerste notitie rond homoseksualiteit is ‘in de maak’. Het doel
is deze notities toe te voegen aan deel 2 van het nieuwe beleidsplan waar onze
identiteit en beleidsstructuur beschreven zullen worden.”
Onze kerkenraad wil bij de uitwerking van dit beleid intensief meedenken. In samenhang
hiermee en in vervolg hierop zal de uitvoeringspraktijk blijvend onze aandacht vergen.
Bestaande beleidsdocumenten van onze wijkkerkenraad, zoals over huwelijk, samenwonen
en echtscheiding en over rouwdiensten worden als bijlage aan dit wijkbeleidsplan
toegevoegd.

4. Aandacht voor discipelschap, verdieping, geloofsgroei en toerusting
In het Centrale Beleidsplan van onze gemeente schrijft de Algemene Kerkenraad: “Deze zaken
werden bij een inventarisatie bij de wijkkerkenraden en gemeenteleden met het oog op het
nieuwe beleidsplan meerdere keren naar voren gebracht.” Als wijkkerkenraad sluiten we graag
bij dit beleidsvoornemen aan.
We benoemen hiervoor de volgende mogelijkheden:
1. Preekbesprekingen. Door dubbele diensten op zondagmorgen zijn preekbesprekingen na de
dienst eigenlijk niet meer mogelijk. Is het mogelijk om dit bij een middagdienst te gaan
doen? Misschien gecombineerd met een gezamenlijke broodmaaltijd?
2. Thematische ‘leerdiensten’ in de middagdiensten. Graag zien we dergelijke diensten
gehouden worden, liefst eens per maand. Ook dit sluit aan bij wat in het Centraal
Beleidsplan genoemd is. Belangrijk is hierbij dat de gekozen thema’s aansluiten bij vragen
die onder jongeren en ouderen leven.
3. Jaarthema. Het kiezen van een jaarthema dat brede aandacht krijgt, zoals in de prediking,
op Bijbelkringen en wijkavonden, geeft structuur en balans bij de aandacht voor verdieping,
geloofsgroei en toerusting. We willen onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden
gemeentebreed zijn en wat dit aanvullend voor onze wijk kan betekenen.
Wanneer een jaarthema gemeentebreed wordt gekozen biedt dit de mogelijkheid om in
plaats van wijkavonden te kiezen voor gemeentebrede thema-avonden.
4. Voorbede/gebed. Nadenken over de mogelijkheden om aan het gebed met en voor elkaar
meer gerichte aandacht te besteden. Dit kan onder meer betrekking hebben op de
voorbedes in de erediensten, de rol van Bijbelkringen, gebedsbijeenkomsten.

5. Diaconaat
Kernwoorden van de diaconie zijn: barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbaarheid.
Als diaconie van de Hervormde gemeente willen we gestalte geven aan de diaconale opdracht
in navolging van Jezus Christus die kwam om te dienen. Door om te zien naar allen die aan onze
diaconale zorg zijn toevertrouwd, zowel leden van onze gemeente alsook onze naasten in onze
omgeving en elders in de wereld.
In de komende periode willen we de volgende accenten leggen:
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1. Bewustwording (wijk) gemeente. De kerk moet zichtbaar zijn in onze wijk en als diaconie
willen we meer initiatieven nemen om deze zichtbaarheid ‘handen en voeten’ te geven. De
hulp die wij als diaconie bieden moet laagdrempelig zijn. Mensen in financiële en sociaalpsychische nood moeten ons makkelijk weten te vinden. De onderlinge betrokkenheid kan
vergroot worden door het inzetten van vrijwilligers, via bestaande (Bijbel)kringen en door
efficiënt gebruik van social media. Daarnaast zal de diaconie doorlopend wijzen op alle
mogelijke aanbod van geestelijke en praktische hulp en ondersteuning binnen de
Hervormde Gemeente Barneveld.
2. Sociaal-psychische armoede. Nu de economische crisis (2009-2014) achter ons ligt, vinden
we het tijd om het accent in de diaconale hulp meer te verschuiven naar aandacht voor
sociaal-psychische armoede. Steeds vaker worden we geconfronteerd met mensen met
sociale of psychische problemen. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar steeds meer
ook voor de jeugd. Het gaat hierbij niet alleen om het oplossen van bestaande problemen,
maar ook om het zoveel mogelijk voorkomen van problemen (preventie). Door de
Coronapandemie is/wordt aandacht voor de sociaal-psychische armoede alleen maar
belangrijker. Helaas is deze aandacht door alle beperkingen ook lastiger te verwezenlijken.
Deze aandacht wordt dus een behoorlijke uitdaging.
3. Diaconaat in wijk m.b.v. blokteams. Door als diakenen een voortrekkersrol te nemen in het
formeren en inzetten van blokteams willen we het diaconaat nog meer de wijk inbrengen,
dichterbij en door de gemeenteleden. Door actief in blokken te werken kan dit de
betrokkenheid van gemeenteleden met elkaar vergroten en kan er eerder gesignaleerd
worden dat er ergens ondersteuning in welke vorm dan ook nodig is. En vervolgens kan
binnen de blokken ook effectiever hulp geboden worden.

6. Missionaire opdracht
Het gevaar is aanwezig dat de kerk wordt beleefd als vooral een zondagsgebeuren, een vast
ritueel, een religieuze traditie. We gaan naar de kerk om er wat te halen, te consumeren. De
kerk op zondag is vaak gericht op ontmoeting, kennis opdoen en bemoediging. Maar waar is de
kerk op maandag? De kerk die in het volle leven staat. Durven wij als kerk van binnen naar
buiten te kijken? Gaan wij de ontmoeting aan met de moderne, geseculariseerde mens in een
zeer veeleisende maatschappij?
Missionair kerk zijn is laten zien dat Jezus in je woont. Je bent een nieuwe schepping waarin God
je gaven van de Geest geeft. Hierdoor ga je anders leven in deze wereld en krijg je soms de kans
om te getuigen. God werkt door jou heen richting je naasten.
Getuige zijn in deze wereld brengt ons in het licht van het evangelie bij de vraag: “Wat kan ik
voor je doen?” Dit is ook onze vraag aan de mensen die God op ons pad stuurt, in de kerk en
buiten de kerk. Dat is onze roeping en dat is missionair je licht laten schijnen. Gemeente van
Christus-zijn betekent dat de gemeente bestaat uit mensen waar Jezus in woont en werkt. Als
we als gemeente bij elkaar komen worden we toegerust en bemoedigd voor de
maandagmorgen.
Belangrijk is om ervoor te zorgen dat het geloof concreet en praktisch wordt gemaakt voor de
specifieke leefwereld van jongeren en van alle mensen, zowel binnen als buiten onze gemeente.
In ieder geval de volgende onderwerpen verdienen hierbij aandacht:
1. Heilzame presentie wijkgemeente. In het missionaire werkveld willen we meer intern
toerusten op hoe we naar buiten toe de liefde van de Heere Jezus uit kunnen dragen naar
onze niet gelovige mede-wijkbewoners. Niet zozeer (nieuwe) dingen organiseren in de wijk
maar meer vanuit de wijkleden zelf de wijk bereiken. Bijbelkringen kunnen hierbij een rol
van betekenis spelen. Dit sluit aan bij beleidsvoornemen 1.2.
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2. Zicht op de jongerencultuur. Er is een wezenlijk verband tussen jeugdwerk en evangelisatie.
Een kerk die niet weet wat er omgaat in de jongerencultuur, zal de grootste moeite hebben
om de jeugd (en de gemeente) te leren standhouden in deze cultuur. Dit bewustzijn willen
we bij het werk in onze wijk verder ontwikkelen.
3. Jeugdweek. De jaarlijkse jeugdweek loopt voor wat betreft het aantal deelnemers aan
tegen de grenzen van wat op grond van de vergunning is toegestaan. Dit vraagt om
bezinning op de mogelijkheden voor de toekomst, in afstemming met wijk 1.
4. Medechristenen van buitenlandse herkomst. Binnen het gebied van onze wijk wonen
mensen en komen mensen te wonen van buitenlandse herkomst, die (nog) niet meeleven
met een christelijke gemeente. Aan hen willen we gericht aandacht besteden.
5. Meeleven met zendingswerkers. De volgende zendingswerkers hebben een bijzondere
relatie met onze wijkgemeente:
Job en Margret Boone en hun gezin, werkzaam voor Wycliffe Bijbelvertalers in Papoea
Nieuw Guinea;
Janneke Berg, werkzaam voor Stichting Gave in Nederland.
Zij ontvangen pastorale ondersteuning van onze wijkpredikant. Bij fondsenwerving wordt
aangeklopt bij de leden van onze wijkgemeente.
We willen ons ook richten op de vraag hoe de zendingswerkers de band met onze wijk
ervaren en wat we van hen kunnen leren.

7. Kinderen en jongeren
Het jeugdwerk valt onder te verdelen in de hoofdonderdelen catechese en jeugdwerk. Voor de
nadere invulling verwijzen we naar de bijlage.

Catechese
Sinds 2017 is er basiscatechisatie voor de 10/11-jarigen, bestaand uit kennisoverdracht en een
clubgedeelte. Voor de groep 12 t/m 15 jaar gewerkt met de methode Leer&Leef van de HGJB in
duocatechesevorm, zo nodig in de vorm van huiscatechese. De ervaringen zijn positief en
sluiten ook aan op de integrale leerlijn. De jongeren vanaf 16 jaar krijgen catechese van de
wijkpredikant.
Vanwege de positieve ervaringen worden de huidige vormen doorgezet. Er zal worden gewerkt
aan het motiveren van de catechisanten, maar ook aan het betrekken van de ouders. Punt van
zorg blijft het vinden van catecheten. Maatregelen zijn het ‘opleiden’ van beginnend
catecheten, zorgen voor reservecatecheten en het vergroten van de betrokkenheid bij
kerkenraad en ouders.

Jeugdwerk
De jeugdouderling en jeugddiaken zijn actief betrokken bij het jeugdwerk, zowel organisatorisch
als zichtbaar aanwezig. Ze gaan aan de slag met signalen uit de wijk en hebben hun rol in de
kerkenraad en Jeugdbeleidsraad. Zij hebben een coördinerende rol en zijn aanspreekpunt in het
vele jeugdwerk, wijkgebonden, alsook gemeentebreed. De jongeren worden bezocht om
diverse pastorale redenen. Daarnaast worden alle 12-jarigen bezocht. Deze bezoeken worden
door zowel jongeren als de ouders gewaardeerd.
De huidige vormen zullen worden doorgezet. Er wordt een nadrukkelijker prioriteitenbeleid
gehanteerd in het bezoeken van jongeren. Ziekte, potentiële afhakers en lastige (thuis)situatie
hebben de meeste aandacht. Hiervoor zullen ook de betrokken jongeren gevraagd worden om
mee te doen, zij vervullen een voorbeeldfunctie. Daarnaast wordt het bezoek aan 12-jarigen
gecontinueerd, omdat er voor hen in die leeftijd veel verandert.
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8. Publiciteit en communicatie
We missen als wijkgemeente een herkenbare plek op de website van onze Hervormde
gemeente. We willen bevorderen dat de informatie over en van onze wijkgemeente op een
gemakkelijk toegankelijke plek bij elkaar te vinden is.
We willen meer aandacht besteden aan het informeren van de leden van onze wijkgemeente
over wat er aan de orde komt in de kerkenraadsvergaderingen. Berichtgeving in de kerkbode is
hiervoor het eerstaangewezen instrument, maar we willen ook onderzoeken of een (digitale)
nieuwsbrief een ondersteunende rol kan spelen.
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Bijlage 1
Evaluatie van het Beleidsplan 2015-2018 van Wijkgemeente 4 van de
Hervormde Gemeente Barneveld, gebaseerd op het daarin opgenomen
werkplan van de beleidsvoornemens.
2. Wijkgemeente
1. In de komende jaren zal er gekeken worden naar
mogelijke grenswijzigingen tussen de wijken i.v.m.
de toekomstige woningbouw tussen Veller en De Burgt
(Eilanden Oost).
3.1 Eredienst

AK + WK

Is niet aan de orde geweest.

1. Heel de Schrift wordt verkondigd, zowel het Oude
Testament als het Nieuwe Testament.
2. Twee keer per seizoen vindt er een
preekbespreking plaats in de kerkenraad. Daarnaast is
het gesprek in de consistorie van groot belang.
3. Gedurende het winterseizoen wordt er een
prekenserie gehouden in de GHK in combinatie met
het boekje van de huisbijbelkringen. Daarnaast wordt
er twee keer per seizoen een preekbespreking
gehouden voor de gehele gemeente.

Predikant

Geen opmerkingen.

Scriba

Wordt uitgevoerd.

Voorzitter
kringen
scriba

4. Voor wijk 4 zijn de wijkgebonden diensten inde
GHK van groot belang. Wanneer er wijzigingen
worden voorgesteld met betrekking tot het
preekrooster en de verschillende erediensten, dan
worden de wijkgebonden diensten bewaakt.
3.2 Kerkenraad

WK + AK

Prekenserie wordt
gemeentebreed opgepakt.
Preekbesprekingen vinden
met name als gevolg van de
dubbele ochtenddiensten in
de GHK niet meer plaats.
Staat als gevolg van de drie
liturgieën onder druk, ook
bijv. bij doopdiensten.

1. De zogenoemde zesjaarlijkse stemming wordt
gehouden.

WK + AK

2. De verkiezing van ambtsdragers wordt op tijd ter
hand genomen.
3. Ieder jaar wordt de taakverdeling van de
kerkenraad vastgesteld.
4. Jaarlijks wordt het jaargesprek gehouden met de
predikant. Dan wordt ook het scholingsplan
doorgenomen.

Scriba
Scriba
Moderamen

Is gehouden in december
2016. Eind 2022 weer aan
de orde.
Wordt uitgevoerd.
Wordt – al dan niet expliciet
– uitgevoerd.
Kerkordelijke verplichting.
Wordt uitgevoerd.

3.3 Pastoraat
1. Het pastoraat beantwoordt aan het doel.

scriba

Geen opmerkingen.

2. In het consistorie (2x) vindt de toerusting van de
blokouderlingen plaats en wordt de voortgang van het
bezoekwerk bewaakt. Er is hier aandacht voor het
kerkbezoek, de deelname aan de huisbijbelkringen en
de registratie van vrijwilligers in de gemeente.

Consistorie

Consistorievergadering
vindt twee keer per jaar
plaats.
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3. Het verdient aanbeveling, dat er 1x per jaar een
gesprek plaats vindt met de ambtsdragers. Het
moderamen is hiervoor verantwoordelijk.
4. De blokouderlingen stimuleren doopleden, die in
het huwelijk treden of een kind laten dopen, om
belijdeniscatechese te volgen. Er vindt een
terugkoppeling plaats in het consistorie.
5. De blokouderlingen geven de namen van jongeren,
die aandacht nodig hebben, door aan de
jeugdouderling. Er vindt een terugkoppeling plaats in
het consistorie.
6. De afgelopen periode lag de focus op de dertigers
en midden generatie. De komende periode vindt een
evaluatie plaats.
7. De komende periode wordt aandacht gevraagd voor
de singles in de gemeente.
8. Verbetering van het functioneren van de blokteams.
Minimaal 1x per jaar komen de blokouderling,
blokdiaken en andere verantwoordelijken bij elkaar.
De huisbijbelkringen hebben een belangrijke
signaleringsfunctie (kringleider →blokouderling).
9.Bij het bovenstaande wordt er van uitgegaan, dat
het ‘gewone’ pastoraat goed functioneert: reguliere
huisbezoeken (1x per 1 ½ jaar); bezoeken rondom
doop, huwelijk en begrafenis; bezoeken rondom
ziekte en rouw; psychische problemen (evt. PPB);
geestelijke problemen (evt. P&B); crisispastoraat.
3.4 Diaconaat

Moderamen

De genoemde
aandachtspunten komen niet
steeds aan de orde.
Wordt niet uitgevoerd.

Blokouderling

Wordt uitgevoerd.
Terugkoppeling niet
specifiek.

Blokouderling

Wordt uitgevoerd. Geen
terugkoppeling in
consistorie.

Scriba

Uitgevoerd. Evaluatie kreeg
geen expliciete aandacht.

Moderamen

Niet opgepakt.

Kerkenraad

Functioneert moeizaam.

Kerkenraad

Wordt uitgevoerd.

1. Barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon in
praktijk brengen in omzien naar de naaste via
blokteams en huisbijbelkringen.

Diakenen

2. Een maal per jaar gaat de jeugddiaken met
jongeren bij ouderen op bezoek.
3. Om het jaar werken we met de jongeren mee aan
een diaconaal HGJB-project.

Jeugddiaken

Het beleidsplan noemt hier
vele onderwerpen, die in
belangrijke mate, maar niet
allemaal opgepakt worden.
Rol blokteams en kringen
daarbij bescheiden.
Wordt uitgevoerd.

Jeugddiaken

Voor een diaconaal project
wordt nu meestal een andere
keuze gemaakt, op centraal
niveau.

Evangelisatie
ouderling
Kringen
scriba

Heeft aandacht, o.a. via
thema ‘discipelschap’.
Gebeurt in beperkte mate.

3.5 Missionaire opdracht
1. Via prediking, Bijbelkringen en andere activiteiten
de gemeente toerusten om missionair te zijn.
2. Via de huisbijbelkringen relaties leggen met de
bewoners om ons heen.
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3. Via de Jeugdweek jongeren bereiken met het
evangelie.
4. De gemeente meer betrekken bij de uitgezonden
zendingsmedewerkers.

Evangelisatie
ouderling
ZC
predikant

Wordt uitgevoerd.
Gebeurt, met name door
koppeling
zendingsmedewerkers aan
een wijk.

3.6 Kinderen en jongeren
Catechese
1. Continuering van de duo-catechese met de methode CatecheseReflector. Alleen voor de groep van 12-jarigen wordt team
een extra boekje uit de methode aangeschaft om meer
variatie in de te behandelen onderwerpen aan te
brengen.

2. Aandacht voor het vergroten van de motivatie van
de catechisanten door nadruk op: Goede introducties,
gevarieerde werkvormen en goede ondersteuning met
behulp van een beamer. (Alle catecheten hebben de
beschikking over een beamer.) Vergroten van de
ouderbetrokkenheid, o.a. door hen aan het begin van
het seizoen uitdrukkelijk uit te nodigen voor een
introductieavond waarop zij kennis kunnen maken
met de (assistent)catecheten en met de methode.

Catecheten

3. Aandacht voor de werving van reserve-catecheten,
zodat bij uitval er vervanging is.

Kerkenraad

4. Aandacht voor de ‘opleiding’ van de assistentcatecheet tot catecheet, zodat er ook op langere
termijn continuering van het beleid mogelijk is.

Catechetencommissie
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Uitgevoerd. Inmiddels
hanteren we de methode
Leer & Leef van de HGJB.
Deze methode bevalt erg
goed en zorgt voor variatie
in de onderwerpen door de
jaren heen. Daarnaast biedt
deze methode ook goede
handvatten voor de
catecheten. De opzet met
duo-catechese hanteren we
nog steeds.
Uitgevoerd. De methode
biedt veel mogelijkheden tot
variatie in de werkvormen,
dit wordt ondersteund door
de handleiding die
catecheten nu kunnen
gebruiken.
We hebben verschillende
jaren een introductieavond
gehouden, waarop ouders
welkom waren en kennis
konden maken met de
catecheten en de methode.
Afgelopen twee jaar is dit
niet meer gedaan (opkomst
werd ook minder en de
aanwezigen telkens
dezelfde)
Uitgevoerd. Er is een lijst
met ouderlingen die bij
nood (bijv. ziekte
catecheten) kunnen invallen
Uitgevoerd. We laten
nieuwe catecheten
optrekken met een ‘ervaren’
catecheet. In de praktijk
geldt echter dat beide
catecheten prima zelfstandig

5. Jaarlijkse evaluatie van het catecheseseizoen met
eventueel het doorvoeren van wenselijke
aanpassingen.

Catechetencommissie

6. Vergroting van de betrokkenheid van kerkenraad
en catechesecommissie van wijk 4 bij het geheel van
de catechese.

Catechetencommissie
Scriba

7. Het vastleggen van gegeven lessen, zodat eventuele
opvolgers kunnen profiteren van datgene wat
ontwikkeld is.

Catecheten

8. We onderzoeken of catechese vanaf 10 jaar
mogelijk is.

Kerkenraad

catechisatie kunnen geven.
Het blijkt toch lastig om
assistent-catecheten te
werven, gezien onze opzet
van duo-catechese. Je komt
snel terecht bij catecheten
met onderwijsachtergrond
of iemand met de
capaciteiten om voor een
groep te staan
Uitgevoerd. Elk seizoen
starten we in september met
een startvergadering. Aan
het eind van het seizoen
vindt een evaluatie plaats.
Daarin komen ook
verbeteringen aan de orde,
die we dan ook doorvoeren
voor het nieuwe seizoen.
Uitgevoerd. Elk jaar krijgt
elke catechisatiegroep een
bezoek van twee
ambtsdragers. Dit wordt als
positief ervaren door de
catecheten.
In ontwikkeling. We werken
nu een paar jaar met de
nieuwe methode van Leer &
Leef. De verschillende
jaargangen maken hun
lessen in powerpoint en zijn
daarmee beschikbaar voor
eventuele opvolgers.
Uitgevoerd. In lijn met de
integrale leerlijn 0-23 jaar
hebben we de
basiscatechisatie opgezet
voor groep 7 en 8 van het
basisonderwijs. We hebben
daar inmiddels een aantal
wijzigingen aangebracht en
om de week is hier een
clubelement aan
toegevoegd.

Jeugdwerk
9.Het opzetten van een ‘volgsysteem’.

Jeugdambtsdr. Niet uitgevoerd. Na een
paar jaar mee gestopt om dit
vast te leggen, aangezien het
vaak ook lastig bleek om de
input te krijgen van de
18

10.Bezoeken afleggen bij jongeren.

Jeugdambtsdr.

11.Samenwerking jeugdouderling en jeugddiaken.

Jeugdambtsdr.

12.Uitstromers jongeren.

Jeugdambtsdr.

13.Jongerenbezoekwerk.

Jeugdambtsdr.

clubs. De
catechisatiegroepen worden
wel gevolgd. Jongeren die
zich niet opgeven voor het
nieuwe seizoen en het jaar
ervoor wel kwamen worden
benaderd.
Uitgevoerd. De 12-jarigen
van de wijk worden
bezocht.
De jeugdouderling bezoekt
in principe de jongeren,
maar wordt daarbij
geholpen door de
jeugddiaken. Verder de
samenwerking rondom
catechisatie door de twee
diaconale avonden
(ouderenbezoek en
collectedoel) die we in het
catecheseseizoen hebben.
Niet opgepakt. Incidenteel
bezoeken voor afgelegd
Niet opgepakt.

3.7 Vorming en toerusting
1. Het is van groot belang dat de gemeente
onderwezen wordt vanuit Schrift en Belijdenis.
Prekenserie en Leerdiensten.

Predikant

2. Twee jaar geleden is begonnen met het houden van
een lidmatenkring voor hen die belijdenis van het
geloof hebben afgelegd. Dit beleid wordt
gecontinueerd. We willen op deze manier gedurende
drie jaar vorming en toerusting voor nieuwe lidmaten
gestalte geven.
3. Al jaren kent onze wijk huisbijbelkringen. Sinds
twee jaar werken alle huisbijbelkringen met hetzelfde
bijbelstudieboekje. Dit hopen we voort te kunnen
zetten. Sinds vorig jaar is er een aanzet gegeven om
de huisbijbelkringen ook pastoraal, diaconaal en
missionair in te zetten. Dit beleid willen we de
komende jaren intensiveren.
4. Naast de vaste kringen, zijn er momenten voor de
hele wijkgemeente zoals het bezinningsuur Heilig
Avondmaal (4x) en de wijkavonden (2x). Wijk 4 wil
bewust proberen het wijkgebeuren te intensiveren. Er
zal daarom ingezet worden op het vergroten van het
aantal deelnemers aan de wijkactiviteiten. In de

Predikant
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Wordt uitgevoerd, met
inachtnemning van de
beperkingen die de structuur
van onze gemeente daarvoor
met zich meebrengt.
Wordt niet systematisch op
deze manier uitgevoerd.

Kringen
scriba

Zelfde boekje: wordt
uitgevoerd, zelfs
gemeentebreed.
Intensivering inzet kringen:
gebeurt meer ad hoc dan
beleidsmatig.

Kerkenraad

Bezinningsuur kreeg wat
andere invulling.
Voor wijkactiviteiten
worden de wijkleden
intensief benaderd, met
wisselend succes.

afgelopen periode zijn we begonnen de vorm van het
bezinningsuur iets meer interactief (met
discussiegroepjes) te laten verlopen. Dit beleid willen
we voortzetten.
5. In de gemeente zijn er diverse kringen, die
gerelateerd zijn aan belangrijke momenten in het
leven zoals huwelijkskring, doopcatechese en
opvoedkring. Er wordt verwacht, dat bruidsparen
deelnemen aan de huwelijkskring en dat doopouders
deelnemen aan de doopcatechese.
6. Tenslotte noemen we de toerusting van
ambtsdragers en vrijwilligers. Toerusting voor
ambtsdragers vindt plaats tijdens de
kerkenraadsvergadering, in het consistorie en tijdens
een bezinningsmoment voor de kerkenraad. Tijdens
de evaluatie van de huisbijbelkring worden de
kringleiders toegerust voor het volgende seizoen.
7. Er zijn dus heel veel activiteiten op het gebied van
vorming en toerusting. Het is de verantwoordelijkheid
van de kerkenraad om hier inhoudelijk invulling aan
te geven. Wat is het onderwerp dat het volgende
seizoen aandacht vraagt? Het is belangrijk om hier de
tijd voor te nemen op de kerkenraadsvergadering na
het winterseizoen.
3.8 Publiciteit en communicatie
1. We streven naar een leesbaarder geheel van de
wijkberichten in de kerkbode.
2. De wijkbrief verschijnt minimaal twee keer per
jaar.
3. De website wordt up-to-date gehouden wat betreft
de informatie en het fotomateriaal.
4. We streven naar de juiste e-mailadressen van zo
veel mogelijk wijkleden.
5. We activeren gemeenteleden om kaarten te sturen
naar de wijkleden op de meeleefborden.
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Predikant en
scriba

Wordt uitgevoerd.

Moderamen

Wordt uitgevoerd.

Moderamen

Uitvoering wisselend per
jaar.

Moderamen

Geen opmerkingen.

Wijkbriefred.
scriba
Webmaster
scriba
Blokouderling
en scriba
Predikant
Beheerder
bord

Gebeurt niet meer.
Wordt uitgevoerd,
behoudens fotomateriaal.
Wordt uitgevoerd,
vastgelegd in LRP.
Geen meeleefborden meer.
Vermelding adres met
postcode in kerkbode
stimuleert wel.

Bijlage 2
Beleid rond huwelijk, samenwonen en echtscheiding
Notitie van de kerkenraad van wijk 4 van de Hervormde Gemeente Barneveld
vastgesteld op 27 februari 2013
Als kerkenraad hebben we geconstateerd dat het pastoraat rond het zevende gebod veelvuldig
onze aandacht vraagt. Wat in onze samenleving in beweging is rond samenlevingsvormen en de
ontbinding ervan, gaat onze kerkdeur niet voorbij. We constateren dat het beleid rond het
zevende gebod een min of meer ad hoc karakter heeft en nogal situationeel bepaald is. De
kerkenraad heeft behoefte een beleidslijn op te stellen voor gebruik bij huwelijk, samenwonen en
echtscheiding en om hierover duidelijk te zijn naar de gemeente.
De kerkenraad heeft bij het opstellen van deze notitie gebruik gemaakt van een aantal artikelen
die geschreven zijn voor het pastoraat bij het zevende gebod. Deze worden in Bijlage 1
genoemd.
Huwelijk

Uitgangspunten
1. Volgens de Bijbel is het huwelijk door God ingesteld als de enige door Hem gewilde vorm
van samenleven en samenwonen van man en vrouw in liefde en trouw.
2. Het christelijk huwelijk is een afspiegeling van de verhouding van Christus met Zijn
gemeente. Die band is onverbreekbaar. Zo is het huwelijk ook een verbond voor het
leven met de belofte van trouw totdat de dood scheiding maakt.
3. Trouwen is een publieke aangelegenheid, waarbij de christelijke gemeente betrokken is.
4. Huwelijk en geslachtsgemeenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
5. Bevestiging en inzegening van het huwelijk in de christelijke gemeente vindt plaats na
sluiting van het burgerlijk huwelijk.
Kerkelijke huwelijksbevestiging
Een stel dat wil gaan trouwen vraagt kerkelijke bevestiging aan door een gesprek aan te gaan
met de wijkpredikant. Hij maakt in het gesprek gebruik van de beschikbare gespreksvragen (zie
bijlage 2). Deze rapporteert zijn bevindingen aan de kerkenraad die als er geen bijzonderheden
zijn, toestemming geeft voor de kerkelijke bevestiging. In overleg met de predikant is de
trouwdatum vastgesteld en is de orde van dienst doorgenomen. Het a.s. bruidspaar regelt zelf de
locatie en zorgt voor het drukwerk. De trouwkaart wordt t.z.t. naar de predikant, de scriba en de
blokouderling gestuurd. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in een openbare kerkdienst met
inachtneming van de liturgische regels en het huwelijksformulier zoals achter de Bijbel is
opgenomen.
In de voorbereiding op het huwelijk
wordt het a.s. bruidspaar met klem verzocht deel te nemen aan de huwelijkskring ‘Klaar voor de
start’.
De eerste bevinding van de predikant kan van dien aard zijn dat er meerdere gesprekken nodig
zijn, samen met de blokouderling.
Huwelijk en samenwonen
Ontwikkelingen in de samenleving
Door de secularisatie is een omslag van denken gekomen. Het leven naar eigen normen en
waarden heeft de plaats ingenomen van het leven naar Gods wil en wet. Dit heeft een nietbijbelse visie gebracht op huwelijk en seksualiteit. Liefde en trouw zijn losgemaakt van de liefde
en trouw van God. De media en de vele communicatiemogelijkheden dragen sterk bij aan de
ontkoppeling. Er gaat een sterke meningsvormende werking van uit, die ook doordringt in de
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christelijke gemeente. Liefde wordt bestempeld als eros-liefde en het aangaan van een
duurzame relatie is niet vanzelfsprekend. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot veranderingen
in wetgeving betreffende relatievormen en echtscheiding.
Ontwikkelingen in de christelijke gemeente
In de gemeente is met name de kerkenraad geroepen om in de gebrokenheid van het bestaan
leiding te geven aan ontwikkelingen bij huwelijk, ongehuwd samenwonen, echtscheiding en
seksualiteit. Om mensen te wijzen op de weg van het Woord en indien nodig hen die ‘dwalen’
met bewogenheid terug te roepen.
De vraag dringt zich op of we in prediking, catechese en pastoraat voldoende licht laten schijnen
op het huwelijk in de Bijbel. Hebben we de betekenis van het huwelijk als bekend verondersteld?
Heeft de kerkenraad een duidelijke koers doorgegeven over huwelijk en samenwonen?
Toerusting is nodig, zeker ook naar jongeren toe.
Wijze van omgaan bij ongehuwd samenwonen
Indien er sprake is van ongehuwd samenwonen zal de kerkenraad met hen die samenwonen in
gesprek gaan en wijzen op de verkeerde weg die zij gaan; ze oproepen dit ongehuwd
samenwonen te verlaten en zo mogelijk te komen tot een huwelijk. Deze lijn wordt ook ingezet
als er sprake is van gaan samenwonen.
Ongehuwd samenwonen en kerkelijke huwelijksbevestiging
Krijgt de kerkenraad van samenwonenden het verzoek voor een kerkelijke huwelijksbevestiging,
dan volgen er een of meer pastorale gesprekken met een delegatie uit de kerkenraad.
Vanuit bijbels perspectief wordt aangegeven dat de praktijk van samenwonen zonde is voor God.
Wanneer een stel inziet dat de afgelegde weg verkeerd is geweest en schuld wordt beleden voor
Gods aangezicht en berouw toont, komt er ruimte voor de kerkelijke bevestiging. Berouw kan op
een aantal manieren concreet gemaakt worden door: uit elkaar gaan tot de huwelijksdatum,
seksuele onthouding tot de huwelijksdatum of zo spoedig mogelijk trouwen. Het a.s. bruidspaar is
voor de invulling verantwoordelijk. De kerkenraad neemt op zich hen daarbij te ondersteunen. In
de pastorale gesprekken wordt ook gesproken over christelijke levensstijl, kerkelijk meeleven en
huisgodsdienst.
Als de samenwonenden de weg van schuld belijden niet willen gaan, kan geen kerkelijke
bevestiging en inzegening plaats vinden.
Huwelijk en echtscheiding
Ontwikkelingen in de samenleving
In de Nederlandse samenleving eindigt ongeveer 34% van de huwelijken in echtscheiding; ruim
32.500 in 2011. In de Echtscheidingswet van 2007 worden 2 echtscheidingsgronden
aangegeven: door onderlinge instemming en op grond van onherstelbare ontwrichting van het
huwelijk. Diverse factoren spelen een rol bij echtscheiding: emancipatiegolf, gereduceerde
invloed van het geloof, stijgend opleidingsniveau van vrouwen en hun toegenomen participatie op
de arbeidsmarkt, verdwijnen van het taboe op echtscheiding. Media fungeren hierbij dikwijls als
katalysator.
Bevraging onder gescheiden personen naar de reden van echtscheiding
levert als belangrijkste redenen op slechte communicatie en ontrouw. In afnemende mate ook:
geld, mishandeling, stress, verandering in uiterlijk en drugs- en alcoholgebruik. Slechte
communicatie omvat gebrek aan liefde en aandacht en niet met elkaar kunnen praten.
Het huwelijk wordt in toenemende mate meer gezien als een contract dan als een verbond.

Uitgangspunten
1. In de Schrift wordt duidelijk gesteld dat scheiden zonde is en niet is toegestaan. Hierop is
één uitzondering, namelijk bij overspel. *
2. Een gescheiden man en een gescheiden vrouw kunnen niet hertrouwen. Zij moeten
ongehuwd blijven of zich met elkaar verzoenen. Hierop zijn twee uitzonderingen,
namelijk bij overspel en bij verlating door een ongelovige partner. **
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3. Wanneer er problemen zijn in het huwelijk is het de taak van de ambtsdragers om in
liefde en trouw herstel van het huwelijk na te streven. *** Het kan daarbij nodig zijn dat
zonde en schuld worden beleden.
4. Vanuit pastoraal oogpunt onderkennen we dat de gebrokenheid van de schepping ook
nadrukkelijk in allerlei menselijke relaties voorkomt. Er is veel menselijke tragiek. Dit
maakt ons voorzichtig in een radicale afwijzing van elke huwelijkssluiting na
echtscheiding.
* In Mattheüs 19 vers 9 spreekt de Heere Jezus over hoererij; letterlijk porneia. Porneia omvat
naast overspel, seksuele zonde in ruimere zin en seksueel wangedrag van weerzinwekkende
aard.
** In 1 Korinthe 7 vers 15 spreekt Paulus over verlating door een ongelovige
partner.
*** Als de problemen leiden tot een echtscheiding, is het de taak van de
kerkenraad met name pastorale zorg te geven aan de persoon die de scheiding niet heeft gewild
en aan de kinderen.
Echtscheiding en kerkelijke huwelijksbevestiging
Bij een huwelijksaanvraag waarbij beide of één van de aanvragers gescheiden is, gaat de
kerkenraad uit van een: ‘Neen, tenzij . . .’ De kerkenraad benadrukt het unieke van het huwelijk.
De kerk heeft tot taak om profetisch te getuigen van de onverbrekelijkheid van het huwelijk.
Een delegatie van de kerkenraad zal in een aantal gesprekken met de aanvragers de wens tot
een volgende huwelijkssluiting in een kerkdienst Bijbels wegen. Gesproken zal worden over de
oorzaak van het mislukken van een eerder huwelijk: Wat is de scheidingsgrond? Wie heeft het
initiatief genomen tot scheiding? Staat de weg naar de partner nog open of heeft die intussen
een andere relatie?
Als er sprake is van overspel of verlating door een ongelovige partner, kan een kerkelijke
inzegening en bevestiging plaats vinden.
Seksualiteit
Ontwikkelingen in de samenleving
Met de term seksuele revolutie wordt een ontwikkeling benoemd die gekenmerkt wordt door een
veranderde seksuele moraal. Taboes op seksueel gedrag verdwijnen in die mate dat er
gesproken wordt van seksualisering van onze maatschappij en onze leefwereld. Twee factoren
hebben volgens deskundigen daaraan in sterke mate bijgedragen, te weten een effectieve
anticonceptie en een afbrokkelende christelijke moraal. Een zorgelijke situatie? Een citaat: De
omgang met seksualiteit is een van de meest onthullende graadmeters van de stand van zaken
in een beschaving. Hieruit spreekt grote zorg over de toekomst van onze samenleving.
De uitingen van de seksuele revolutie zijn zichtbaar op allerlei terreinen: homohuwelijk, sensuele
reclame, pornoverslaving, geboortebeperking, vrije seks al op jonge leeftijd, afbraak van het
huwelijk etc.
Uitgangspunten
1. Seksualiteit is door God geschapen en daarom goed. Het is een gave van God die in relatie
tussen man en vrouw in het huwelijk tot ontplooiing mag komen.
2. Alle seksualiteit buiten het huwelijk om wordt in de Bijbel hoererij genoemd.
3. Huwelijkspartners moeten elkaar de seksualiteit niet onthouden.
Pastorale bearbeiding
Gelet op de grote impact van de seksualisering op alle niveaus in de maatschappij, is het van
groot belang de christelijke moraal uit te dragen aan jongeren, singles en gehuwden. Daartoe is
vanouds de prediking over het 7e gebod gehouden. Versterking van de christelijke moraal vindt
plaats binnen diverse activiteiten als de huwelijkskring ‘Klaar voor de start’, de huwelijkscursus
‘Marriage Course’ en de ‘Hot Item Avonden’. Indien nodig is professionele hulpverlening
beschikbaar bij de HdS en landelijk werkende organisaties als Eleos, Different, De Driehoek of bij
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psychologen en counselors.
Hoe kan de pastorale zorg vanuit
de kerkenraad zich verder ontwikkelen? Een serie preken over huwelijk en seksualiteit waarin de
realiteit van elke dag een plaats krijgt. In de huisbezoeken aansluiten bij wat in die serie preken
wordt aangereikt. Met jongeren op de catechese in gesprek gaan over huwelijk en seksualiteit.
Van een heel andere orde is een scholing van de ambtsdragers in het onderkennen van de
impact van seksualiteit in het leven van mensen.
Bijlage 1: Op de kerkenraadsvergaderingen is onderstaande informatie ter sprake gekomen.

Uit De Waarheidsvriend:
16 april 2009
Samenwonen en Doop (1)
‘Teken om naar te leven’
23 april 2009
Samenwonen en Doop (2)
‘Gelovige ouders’
1 mei 2009
Samenwonen en doop (3)
‘Huwelijk is geen onderonsje’
7 mei 2009
Samenwonen en doop (4)
‘Niet de kerk sluit uit’
3 februari 2011
Pastoraat rond het zevende gebod (1A) ‘Weg zoeken door seksjungle’
10 februari 2011
Pastoraat rond het zevende gebod (1B) ‘Oorzaken van de grote afbraak’
24 februari 2011
Pastoraat rond het zevende gebod (2A) ‘Het huwelijk de eeuwen door’
3 maart 2011
Pastoraat rond het zevende gebod (2B) ‘Kerk en wetgeving’
Hervormde Gemeente Lopik; Bijlage B3 (beleid huwelijk na samenwonen); uit Beleidsplan 20112014
Hervormde Gemeente Lopik; Bijlage B4 (beleid huwelijk na
echtscheiding); idem
Hervormde Gemeente Lopik; Bijlage B3A (vragen
bij het huwelijksgesprek); idem
Hervormde Gemeente Huizen; Brochure “Huwelijk en samenwonen”; september 2007
Ds. J. Belder; ‘Echtscheiding en hertrouwen’; themabrochure 2 als bijlage bij De
Waarheidsvriend van 20 januari 2011; Uitgave van de Gereformeerde Bond
Hervormde gemeente Barneveld, wijk 1; Notitie ‘Beleid rond huwelijk en samen wonen’;
september 2010 en de reactie van wijk 3 op deze notitie
Bijlage 2: (Eventuele) gespreksvragen tijdens het huwelijksgesprek
1. Kunnen jullie de wens motiveren dat je huwelijk kerkelijk ingezegend wordt?
2. Wat is volgens jullie (in relatie met Gods Woord) de betekenis van het huwelijk?
3. Wat betekent het dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is?
4. Zijn jullie bereid om in het midden van de gemeente de bevestigingsvragen oprecht met ‘ja’ te
beantwoorden? Begrijpen jullie de bedoeling van deze vragen?
5. Wat hebben inzegening en kerkgang met elkaar te maken?
6. Wat betekent het voor jullie persoonlijk dat de liefde tussen de Heere Jezus en Zijn gemeente
het voorbeeld is voor je huwelijk? (Efeze 5:32).
7. Wat vinden jullie van de stelling: ‘Bidden en bijbellezen moet je spontaan doen. Daar moet
geen discipline voor nodig zijn?’
8. Wat verwachten jullie van de gemeente en wat kan de gemeente van jullie verwachten?
9. Welke zichtbare plaats zal God/de Bijbel in jullie leven krijgen?
10. Zijn jullie bereid deel te nemen aan de huwelijkskring als voorbereiding op jullie huwelijk?
11. Wat zijn jullie gedachten/gevoelens bij het lezen van Maleachi 2:16? (God haat de
echtscheiding)

Vastgesteld op 27-02-2013.
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Bijlage 3
Rouwdiensten.
Vooraf
In een uitvoerig artikel op internet bespreekt Dominee online vier vormen van lijkbezorging:
dode lichamen worden in zee geworpen, ze worden verbrand, ze worden in de aarde begraven
(of in een rotsholte gelegd) of ze worden op een afgeschermde plek in de open lucht
neergelegd. (www.dlinde.nl/cremeren-of-begraven.htm)
“Samengevat komt het er op neer, dat binnen de christelijke traditie begraven de meest te
verkiezen vorm is. Het toont aan dat het menselijk lichaam niet zonder waarde is doordat er een
verwachting is van de opstanding uit de dood. Het begraven van het dode lichaam is dan ook
tegelijk een getuigenis naar een ieder die van mening is, dat het met de dood ophoudt en dat
het dode lichaam waardeloos is. Het is een getuigenis van geloof in de eigen opstanding, maar
vooral het geloof in de opstanding van Christus uit de dood.”
“Het behoud is niet het gevolg van de behandeling van het dode lichaam, maar van het geloof in
de opgestane Here Jezus.”
Beleid bij rouwdiensten
Op verzoek van de familie kan een rouwdienst gehouden worden voorafgaand aan de
begrafenis. Een rouwdienst heeft niet het karakter van een eredienst, maar is een kerkelijke
bijeenkomst, belegd op verzoek van de familie. Vooraf wordt met de familie overlegd over de
inhoud en de vorm van de afscheidsdienst. De predikant draagt er zorg voor dat de invulling van
de afscheidsdienst past bij een Bijbelse visie op leven en sterven. Dat houdt in dat de
bijeenkomst een waardig en sober karakter zal hebben, waarin niet de overledene, maar de
verkondiging van het Woord centraal zal staan. Op verzoek van de familie kunnen, naast de
Psalmen, ook enkele liederen gezongen worden conform de regels die gelden bij een eredienst.
Indien gevraagd wordt om een rouwdienst bij een crematie zal de kerkenraad aangeven dat
begraven de bijbelse lijn is. Als een gemeentelid heeft aangegeven gecremeerd te willen
worden, is het mogelijk een rouwdienst te beleggen. De predikant gaat niet mee naar het
crematorium.
Geen medewerking zal worden verleend aan een samenkomst in een crematorium.
Vastgesteld door wijk 4 op 23-01-2013.
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Bijlage 4
Kinderen en jongeren

Catechese
Vanaf het seizoen 2013-2014 hanteren we in wijk 4 voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 15 jaar
duo-catechese. Sinds een aantal jaar doen we dit met de methode Leer&Leef van de HGJB
voor de groepen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. De ervaringen zijn erg positief, aangezien
er per les aandacht wordt besteed aan de aspecten hoofd, hart en handen. Daarmee sluit dat
naadloos aan op de integrale leerlijn die in onze Hervormde gemeente gevoerd wordt,
waarmee alle jongeren worden aangesproken (theoretische stof en praktisch). Een groot
voordeel van de huidige methode is ook de handleiding die voor catecheten beschikbaar is,
waarmee zij worden ondersteund om de catechisatieles te maken.
We bieden catechisatie aan per leeftijdsgroep onder leiding van een catecheet en een assistent
catecheet. Elke catechisatiegroep bestaat maximaal uit 12 á 13 jongeren. Bij meer
aanmeldingen op een leeftijdsgroep zullen er twee groepen gevormd worden om een goede
catechisatieles te kunnen geven en ook de persoonlijke aandacht voor de jongeren. De
leeftijdsgroepen vanaf 16 jaar krijgen catechese van de wijkpredikant. Sinds 2017 geven we
ook basiscatechisatie aan de leeftijden 10 en 11 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool). Deze
lessen bestaan gedeeltelijk uit kennisoverdracht (theorie) en ontspanning (clubgedeelte).

Beleidsvoornemens 2020-2023
1. Continuering van de duo-catechese met de methode Leer & Leef;
2. Het vergroten van de motivatie van de catechisanten;
3. De jeugdambtsdragers zorgen voor reserve-catecheten, zodat bij uitval er vervanging
is;
4. We gaan nadenken over de ‘opleiding’ van de assistent-catecheet tot catecheet, zodat
er ook op langere termijn continuering van het beleid mogelijk is;
5. Jaarlijkse start en evaluatie van het catecheseseizoen;
6. Vergroting van de betrokkenheid van kerkenraad en catechesecommissie van wijk 4
bij het geheel van de catechese;
7. Het vastleggen van gegeven lessen, zodat eventuele opvolgers kunnen profiteren van
datgene wat ontwikkeld is.
In onderstaande tabel zijn de beleidsvoornemens uitgewerkt met acties, verantwoordelijkheid
voor uitvoering actie en een tijdsindicatie van uitvoering.
Onderwerp

Actie door:

Toelichting

Tijdpad

1. Continuering van de
duo-catechese met de
methode Leer & Leef.

Catecheseco
mmissie

•

2020-2021

•
•

•

2. Het vergroten van de
motivatie van de
catechisanten.

Catecheseco
mmissie

•
•

Basiscatechese: vanaf het seizoen 20202021 zal elke les bestaan uit een
inhoudelijk deel en een ontspannen deel.
De DUO-catechese wordt gehanteerd in de
onderbouwgroepen (t/m 15 jaar).
De catecheten van de onder- en
bovenbouwgroepen (vanaf 12 jaar) mogen
een keuze maken voor de huiscatechese
Op dit moment zijn er enkele
huiscatechese groepen. Er zijn goede
ervaringen.
In de huidige methode worden goede en
gevarieerde werkvormen aangeboden.
Tevens hebben alle catecheten een
beamer ter beschikking.
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Is praktijk

Huidige
situatie

•

Oudercontacten: we gaan bespreken hoe
we de ouderbetrokkenheid kunnen
stimuleren. Het blijkt moeilijk te zijn om de
ouders fysiek bij elkaar te krijgen. We
willen bespreken welke andere
mogelijkheden er zijn (digitaal?) om de
betrokkenheid te vergroten.
Is huidige praktijk

3. De jeugdambtsdragers
zorgen voor reservecatecheten, zodat bij
uitval er vervanging is.

Jeugdambts
dragers in
overleg met
de
kerkenraad

•

4. We gaan nadenken
over de ‘opleiding’ van
de assistent-catecheet
tot catecheet, zodat er
ook op langere termijn
continuering van het
beleid mogelijk is.

Catecheseco
mmissie en
jeugdambts
dragers

5. Jaarlijkse start en
evaluatie van het
catecheseseizoen.

Catecheseco
mmissie

6. Vergroting van de
betrokkenheid van
kerkenraad en
catechesecommissie van
wijk 4 bij het geheel van
de catechese.

Catecheseco
mmissie en
jeugdambts
dragers

Dit willen o.a. bereiken door:
• Koppelen van een nieuwe catecheet aan
een ervaren catecheet om gedurende het
seizoen van te kunnen leren en op een
geleidelijke manier kan leren
• Beschikbaar stellen van voorbeeldlessen
om te kunnen gebruiken (format,
(tijds)indeling van de les etc)
• Bij de start van het seizoen wordt het
beleidsplan en met name de actie(s) voor
dat seizoen doorgenomen en afspraken
voor de realisering gemaakt.
• De evaluatie betreft ook het beleidsplan en
welke acties gerealiseerd zijn.
▪ Jaarlijks worden de catechesegroepen
bezocht door de kerkenraad. Van elk
bezoek wordt een verslag gemaakt op
basis van een vast format.
▪ Input van blokouderlingen wordt gevraagd
voor potentiële catecheten in hun blok.
A.d.h.v. uitdraai ledenregistratiesysteem
moet door blokouderling worden
aangegeven wie geschikt is.
▪ Aan het einde van het seizoen worden de
opvallende zaken uit alle jaarlijkse
verslagen besproken tijdens een
vergadering van de kerkenraad
▪ Er zijn al powerpoints beschikbaar van
gegeven lessen

7. Het vastleggen van
gegeven lessen, zodat
eventuele opvolgers
kunnen profiteren van
datgene wat ontwikkeld
is.

Catecheten

2020-2021

Is praktijk

Is praktijk

2021-2022
Elk seizoen.

Is praktijk

2020

Start seizoen
2020-2021

Is praktijk.
Wordt
uitgebreid.

Jeugdwerk
Binnen de kerkenraad zijn de jeugdouderling en jeugddiaken actief betrokken bij het
jeugdwerk in de wijk. Bij hun werk zijn de volgende kenmerken heel belangrijk:
a. Betrokken en zichtbaar zijn
Hierbij denken we aan:
▪ Het oppakken van signalen uit de wijk, met name input van de blokouderlingen;
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▪ Het bezoeken van jongeren;
▪ Het bezoeken van clubs, catechisatie en jeugdweek;
▪ Het bijwonen van overleg binnen de kerkenraad en de JeugdBeleidsRaad.
b. Aanspreekpunt en coördinator zijn
Hierbij denken we aan:
▪ Aanspreekpunt voor leidinggevenden van de clubs in de wijk;
▪ Aanspreekpunt voor catecheten in de wijk;
▪ Contacten leggen met andere jeugdambtsdragers i.v.m. de afstemming van de
werkzaamheden en het delen van ervaringen.

Beleidsvoornemens 2020-2023
1. Bezoeken afleggen bij jongeren
Vanuit de signalen die blokouderlingen uit de wijk krijgen kunnen bezoeken afgelegd
worden. De focus ligt met name op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Met speciale aandacht
voor 13-15 jarigen, omdat op deze leeftijd al de basis wordt gelegd voor belangrijke keuzes
die ze later moeten maken. Er is voor gekozen bepaalde prioriteit te geven aan
jongerenbezoek:
I.
Ziekte: Wanneer jongeren ernstig ziek raken gaat de jeugdambtsdrager op bezoek.
II.
Potentiële afhakers, bij kerkelijk meelevende gezinnen: Jongeren die niet meer
naar kerk en catechisatie of club gaan, maar waar de ouders wel kerkelijk meelevend
zijn worden bezocht.
III.
Jongeren in een lastige (thuis)situatie: Jongeren in een lastige thuissituatie, ziekte
bij ouders of jongeren die worden gepest of een negatief zelfbeeld hebben worden
bezocht.
IV.
Jongeren met een (chronisch)ziektebeeld: Jongeren die te maken hebben met
verslaving en/of psychische problemen krijgen bezoek. Daarbij zijn we alert of er
doorverwijzing naar professionele hulpverlening nodig is.
V.
Randkerkelijke jongeren: Jongeren waarvan ouders ook niet meer kerkelijk
meelevend zijn ontvangen aandacht.
Deze volgorde geeft een richting aan om als jeugdambtsdrager focus te hebben op het
bezoekwerk, aangezien de gehele wijkgemeente door twee jeugdambtsdragers wordt
bediend.
2. Regulier bezoekwerk 12-jarigen
Gedurende het seizoen (sept-jun) worden alle jongeren die 12 jaar worden in een seizoen
bezocht door de jeugdambtsdrager en de blokouderling. Het bezoek staat dan helemaal in het
teken van de jongere(n). In het leven van een 12-jarige gaat enorm veel veranderen (afscheid
basisschool, keuze studie en school, nieuwe vrienden enz.), waardoor het een mooie
gelegenheid is voor een contactmoment. Doel van een bezoek is voornamelijk interesse tonen
in de jongeren en onder de aandacht brengen van catechisatie en clubwerk in de gemeente.
De gesprekken worden de afgelopen jaren erg gewaardeerd door de ouders en de jongere(n).
We proberen ook broers en zussen bij het gesprek te betrekken. Het zijn over het algemeen
open gesprekken en daarbij is in een aantal gevallen contact gehouden zodat de jongere ook
aanhaakt bij jeugdwerk in de gemeente.
3. Samenwerking jeugdouderling en jeugddiaken
We maken afspraken over de taakverdeling:
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▪
▪
▪
▪

Verdelen van bezoeken aan clubs en catechisatie
Samen een bezoek afleggen bij jongeren (mocht de situatie hierom vragen)
Overleg met JeugdBeleidsRaad
Coördinatie en afstemming van diaconale avonden bij catechisatielessen.

4. Jongerenbezoekwerk
Na verloop van tijd zou er weer aandacht kunnen komen om 'actieve' jongeren uit onze
gemeente randkerkelijke jongeren te laten bezoeken. Zodat ze zien hoe jongeren van hun
eigen leeftijd het geloof beleven.
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