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Voorwoord 

Van belijden naar beleid 
…en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop 
die in u is …. 1 Petrus 3: 15b. 
 
Voor u ligt het geactualiseerde beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Kamerik. Net als 
in het vorige beleidsplan is ook voor de komende periode van vier jaar de Herziene 
Statenvertaling en het onderliggende belijden, zoals verwoord in de drie klassieke 
formulieren van enigheid, t.w. de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis 
en de Dordtse Leerregels de basis. Het gaat bij deze herziening van het beleidsplan niet om 
de gebruikte taal en zinsbouw maar om de concretisering van dat wat voor het te voeren 
beleid actueel is. Een beleidsplan helpt bij het richting geven aan het besturen in alle 
geledingen van het gemeenteleven en zo ook ons belijden van het geloof vruchtbaar te laten 
doorwerken in de gemeente. 
 
Voor een beleidsplan pleit de opdracht uit de Schrift om ons te verantwoorden en 
rekenschap te geven van onze hoop en onze daden. Gaat de gemeente wel in bijbels 
verantwoorde richting? Dit is ondanks de goede belijdenis nog niet altijd vanzelfsprekend 
het geval. Hierbij komt de vraag of we ontwikkelingen en gevaren die zich aandienen wel 
voldoende in beeld hebben? En hoe kan de gemeente kansen en mogelijkheden vorm en 
inhoud geven? Willen we daarop verantwoord kunnen reageren en regeren, dan is kennis 
van wat in het verleden besloten is en in het heden gebeurt, belangrijk. Regeren doen we in 
het heden, maar wel altijd met het oog op de toekomst. 
 
Hiervoor is van belang dat we zullen verantwoorden waar we vanuit ons geloof en belijden 
voor staan, wat de grond is onder onze hoop, ofwel wie Christus voor ons is! Ieder beleid zal 
falen als de doorleefde kennis van wat we in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijden 
ontbreekt. Dat dit beleidsplan allen die leidinggeven in de gemeente, of op het 
gemeenteleven betrokken zijn, mag helpen het goede spoor te blijven volgen. Opdat ons 
belijden het leven en werk van de gemeente mag doortrekken tot eer van Hem die ons 
daartoe geroepen en bijeengebracht heeft. 
 
Tot slot willen we benadrukken dat al datgene wat in dit beleidsplan staat beschreven alleen 
kan worden uitgevoerd onder de leiding en met hulp van de Heilige Geest. 
 
  



Beleidsplan Hervormde Gemeente 2020 - 2025 
Kamerik 
 

Vastgesteld op 01-07.2020 Versie 2.0 5/21 

1 De Gemeente 

1.1 Korte omschrijving van de Hervormde Gemeente 
 
Ontstaan 
De Hervormde Gemeente te Kamerik is ontstaan in de tijd toen de Reformatie in Nederland doorbrak en 
een nieuw tijdperk van de oude Apostolische leer opbloeide. Het kerkgebouw dateert uit 1455 en was 
voorheen gewijd aan St. Hyppolitus. Het was in 1829 zo bouwvallig dat het wegens instortingsgevaar 
gesloten moest worden. In 1833 ging men over tot herstel van het kerkgebouw en in 1834 werd de kerk 
plechtig in gebruik genomen. Achter in de kerk vinden we een gedenksteen met daarop de inscriptie: 
“Aan dit kerkgebouw is de eerste steen gelegd door den hoogwelgeboren heer Jhr. Mr. D.G. van Teylingen 
van Kamerik op 14 juni 1833”. 
 
Heden 
De Hervormde Gemeente in Kamerik behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland - Classis Utrecht. 
Als gemeente mag de Hervormde Gemeente te Kamerik een verschijningsvorm zijn van de universele 
gemeente van Christus. Ook in Kamerik is een gemeente die zich geroepen mag weten uit de wereld tot 
burgers van het Koninkrijk van God. 
Onze gemeente is een zogeheten ‘brede’ gemeente waarbinnen verschillen leven in modaliteit, 
gezindheid en de mate van meelevendheid. 
 
Ondanks deze verschillen tracht de kerkenraad de diverse gaven binnen de gemeente dienstbaar te 
maken aan de opbouw van de gemeente.  
Wij willen ons richten op de belijdenis van Petrus dat Christus Jezus, de Zoon van God, de beloofde 
Messias (Matth. 16:16), het centrum is van haar bestaan en bezigzijn. Als lichaam van Christus hebben de 
leden van de gemeente zich te richten op haar hoofd Jezus Christus. Alle activiteiten onder jongeren en 
ouderen, op de zondagen en doordeweeks, dienen daarop gericht te zijn. Daarbij is de kerkenraad 
geroepen om de door de Heilige Geest aan de gemeente geschonken gaven te ontdekken en aan te 
wenden, zowel in het ambt als daarbuiten, tot opbouw van het lichaam van Christus. 
 

1.2 De identiteit van de gemeente 
 
De gemeente weet zich in dankbare gehoorzaamheid aan de Schrift gebonden. Daarbij vormt het volgen 
van de Heere Jezus en het belijden van Zijn Naam - met als basis daarvoor de Heilige Schrift als Gods 
onfeilbaar Woord en de daarop gebaseerde belijdenissen - de leidraad van al het werk door en binnen de 
gemeente. Dit belijden is in de eerste plaats verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis en in de 
geloofsbelijdenissen van Nicéa en Athanasius, waardoor de gemeente zich verbonden weet met de 
algemene christelijke Kerk. 
In de tweede plaats is dit belijden neergelegd in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en in de Dordtse Leerregels, waardoor de gemeente zich – als Hervormde Gemeente 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland - verbonden weet met de gereformeerde traditie. 
 
Uitgangspunt voor het gemeenteleven is dat alles is gericht op het werk in Gods Koninkrijk en de 
wederkomst van Christus met de erkenning van de Drie-enige God:  

1. God de Vader Die de wereld heeft geschapen en nog bestuurt en regeert;  
2. God de Zoon Jezus Christus. Hij is gegeven als Zaligmaker, Die mens geworden is tot verlossing en 

verzoening van onze zonden om mensen tot God te brengen. Hij is het fundament van de gemeente (1 
Kor.3:11; Ef.2:20) en het Hoofd van haar als lichaam (Col.1:18). Zij wordt door zijn Geest en Woord, in 
eenheid van het ware geloof, vanaf het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd 
en onderhouden totdat Hij terugkomt (H.C. zondag 21, vr. en antw. 54); en 

3. God de Heilige Geest, door Jezus de Trooster genaamd, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en 
oordeel, Die ons geloof wil schenken en nieuw leven geeft. 
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Wij geloven daarom ook dat de Hervormde Gemeente in Kamerik, als deel van de wereldwijde kerk van 
Christus, haar oorsprong vindt in Gods trouw en genadeverbond. Het bestaan van de gemeente en haar 
toekomst ligt vast in God. 
 
De kerkenraad richt zich met dit alles in prediking, pastoraat en catechese op het geheel van de 
gemeente. Doel is dat zij zal beantwoorden aan haar hoge roeping van Christuswege in onze samenleving. 
De drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid, zoals verwoord in de Heidelbergse Catechismus, 
dienen in de prediking en in het leven van de gemeente op evenwichtige wijze aan de orde te komen, 
evenals de betekenis van het Verbond.  
Wat betreft de schriftbeschouwing en de liturgie kan de Hervormde Gemeente te Kamerik overwegend 
gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. 
 

1.2.3 Enkele statistieken 
Samenstelling van de gemeente per 31 december 2019 
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2 De kerkdienst  

2.1 Visie 
Erediensten vormen de kern van het gemeente-zijn. Tijdens de samenkomst van de gemeente bevinden 
we ons ‘in de werkplaats van de Heilige Geest’ waar Christus Zelf in ons midden wil zijn (Mat. 18:20). Hier 
spreekt God tot ons door middel van het lezen uit de Bijbel en de prediking van Zijn Woord. De gemeente 
is geroepen trouw te zijn in het bijwonen van de erediensten (Hebr. 10:25) en daarin met eerbied te 
verschijnen voor God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde en voor Zijn Zoon 
Jezus Christus. De kerkenraad gaat de gemeente hierin voor door te wijzen op het belang van een trouwe 
kerkgang. 
 
In de kerk vinden er elke zondag twee erediensten plaats. Gedurende het jaar worden er ook een aantal 
erediensten met een bijzonder karakter gehouden. Daaronder verstaan we de erediensten rondom 
christelijke feest- en gedenkdagen, bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, bevestiging 
van lidmaten, ochtend- of middagdiensten op bid- en dankdag, trouwdiensten en de ochtenddienst na de 
Vakantie Bijbel Week (VBW). 
Alle erediensten worden geleid door een bevoegde voorganger. Gewoonlijk is dat de eigen predikant, 
maar het kan ook een predikant/proponent zijn van buiten onze gemeente die past bij onze identiteit. Bij 
verhindering zal een van de ouderlingen deze taak op zich nemen. Daarvoor is een voorbeeld-‘orde van 
dienst’ beschikbaar. [4] 

2.2 Liturgie 
De liturgie is het geheel van handelingen dat als het ware de weg vormt waarin de gemeente verschijnt 
voor het aangezicht van de Heere, waarin zij zich aan Hem onderwerpt en zich door Hem laat aanspreken 
om daarna opnieuw uitgezonden te worden in de wereld.  
De Woordverkondiging staat in de erediensten centraal. Daarin heeft de uitleg van de Bijbel en de 
toepassing voor het leven een belangrijke plaats. (Hebr. 4:12) In de prediking, als de verkondiging van het 
Evangelie, vindt de dienst der verzoening plaats. Hierbij staat de openbaring centraal dat Christus door 
Zijn dood en opstanding al onze zonden heeft weggenomen en daarmee ons heeft verzoend met God, 
opdat wij Hem kennen door het geloof. 
Het is van belang dat de prediking actueel is voor de hoorders en afgestemd op alle leeftijden. 
Naast de prediking zijn er een aantal vaste elementen in de dienst. Voor meer details over de dienst 
verwijzen we naar het document ‘Uitwerking kerkdiensten’. [2] 
Bij de sacramentsbediening wordt de hertaling van de liturgische formulieren uit de gereformeerde 
traditie gebruikt. 
 

2.3 Sacramenten 
We kennen in onze kerk twee sacramenten te weten de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.  
Deze sacramenten zijn door Christus Zelf ingesteld als een zichtbare prediking die het geloof in de Drie-
enige God versterkt.  
Bij de Heilige Doop gaat het om het Verbond, dat God aangaat met de kleine kinderen van de gelovigen 
en, in voorkomende gevallen, ook met ongedoopte volwassenen van de gemeente.  
Bij het Heilig Avondmaal gaat het over het gedenken van de dood van onze Heere en het versterken van 
het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus. 
Deze sacramenten worden door de predikant bediend tijdens een zondagse eredienst.  
 
Heilige Doop 
In navolging van waar Petrus van getuigde in Hand.2:39 (namelijk het Verbond dat God met Abram sloot 
in Gen 17:7) behoren de jonge kinderen van de gemeente gedoopt te zijn. Er worden geen andere 
plechtigheden gepraktiseerd dan de Doop. Opdat het voor alle gemeenteleden zichtbaar wordt dat God 
dit Verbond met mensen aangaat wordt er in het midden van de gemeente in een eredienst gedoopt. 
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Hiermee wordt ook zichtbaar dat de gemeente medeverantwoordelijkheid draagt voor het geestelijk 
welzijn van gedoopte kinderen. 
 
Heilig Avondmaal  
In gehoorzaamheid aan de instelling van Christus (Luc.22:19) viert de gemeente ten minste vier keer per 
jaar het Heilig Avondmaal. 

Alleen belijdende leden worden tot het Heilig Avondmaal genodigd. Gasten die, in overeenstemming met 
de kerkordelijke regels gerechtigd zijn deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, bij ons deel willen nemen 
aan de viering van het Heilig Avondmaal, dienen zich vooraf bij de kerkenraad te melden.  
Op uitdrukkelijke wens van een terminale patiënt kan in principe op dezelfde dag dat de bediening van 
het Heilig Avondmaal in de kerk plaatsvindt ook bij hem/haar thuis het Heilig Avondmaal worden bediend. 
In overige situaties beslist het moderamen. 

Het Heilig Avondmaal wordt gelijktijdig in De Cope bediend. Een ouderling en een diaken zijn hierbij 
aanwezig. Voor de uitvoering van de bediening van het Heilig Avondmaal in De Cope is een beschrijving 
gemaakt. [3] 
 

2.4 Trouwdienst 
Een trouwdienst is een eredienst, waarin het burgerlijk huwelijk wordt bevestigd en Gods Zegen wordt 
gevraagd over het gesloten huwelijk. 
Het huwelijk tussen man en vrouw is een instelling van God. Daarom wordt in een trouwdienst Gods 
zegen gevraagd over het gesloten huwelijk. 
Er worden geen erediensten gehouden bij levensverbintenissen die niet bijbels gefundeerd zijn. Zie 
verwijzingen [20] ‘Pastoraal beleid samenwonen en kerkelijke huwelijksinzegening’ en [07]. 
 

2.5 Woord, zang en muziek 
In erediensten wordt de Herziene Staten Vertaling (HSV) gebruikt. 
We vinden het belangrijk dat er in onze gemeente psalmen gezongen blijven worden. De breedte van het 
geloofsleven komt onnavolgbaar in de psalmen tot uitdrukking en we weten ons in deze psalmen 
verbonden met het volk Israël en met de kerk der eeuwen. De Heilige God ‘troont op de lofzangen van 
Israël’ (Ps. 22:4). Daarom willen we dat onze gemeente een psalmen zingende gemeente blijft. 
Alle psalmen en ‘enige gezangen’ worden ritmisch gezongen in de berijming van 1773. 

In verbondenheid met het Koninklijk Huis zingen we na de zegen op de zondagmorgen na Koningsdag en 
op of na 5 mei couplet 1 en 6 van het ‘Wilhelmus’. 
In dankbaarheid aan wat de ‘Reformatie’ ons gaf, zingen we rond Hervormingsdag het ‘Lutherlied’. 

In diensten met een bijzonder karakter zoals hierboven onder 2.1 benoemd, bestaat de mogelijkheid om 
een lied uit de bundel ‘Weerklank’ te zingen. Dit in overleg met de dienstdoende voorganger, de 
kerkenraad en de organist. Daarbij is het toegestaan om in overleg met de kerkenraad aanvullende 
muziekinstrumenten te gebruiken. 
In alle gevallen dient het instrument door een geoefend persoon bespeeld te worden.  

In plaats van een opsomming te geven van de instrumenten die wel of niet zijn toegestaan, is gekozen om 
die muziekinstrumenten toe te laten die als register op een kerkorgel kunnen voorkomen. Op deze regel 
hanteren we de volgende uitzonderingen; piano, cajon, harp en akoestische gitaar. Akoestische 
instrumenten mogen elektrisch versterkt worden.  

Tijdens het ‘Zingen na de dienst’ in Elim kunnen er naast psalmen ook andere liederen worden gezongen. 
Hiervoor gebruiken we de bundels: ‘Op toonhoogte’, ‘Uit aller mond’, ‘Wie zingt mee’ en ‘Weerklank’. De 
begeleiding hiervan gebeurt op de hierboven bedoelde instrumenten. 
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2.6 Aandacht voor de jeugd in de dienst 
De kerkenraad streeft ernaar om ook kinderen en jongeren bij de erediensten te betrekken. De 
voorganger houdt daarom in deze dienst, met name in de prediking, zo veel mogelijk rekening met hen. In 
de middagdiensten op bid- en dankdagen, de zondag na de Vakantie Bijbel Week (VBW) en Goede vrijdag 
wordt hier nog wat meer invulling aan gegeven. 
Zonder inbreuk te doen op de liturgie kan aan kinderen in genoemde erediensten een taak worden 
gegeven. Daarnaast wordt ruimte geboden aan ouders of jeugdleiders om een paar keer per jaar, in 
overleg met de eigen predikant, voor de kinderen materiaal ter voorbereiding op de preek te maken en/of 
samen met de voorganger een nabespreking van de preek te beleggen. 
Standaard liggen er algemene invulboekjes voor de kinderen achter in de kerk.  
 

2.7 Beleidsvoornemens 

1. Het vergroten van de betrokkenheid bij de erediensten, met name de avonddiensten. Gedacht kan 
worden aan thematische leerdiensten, inbreng van de jeugd bij de voorbereiding op de diensten, meer 
preekbesprekingen voor verschillende leeftijden. 
 

2. Bezinning op zang in de eredienst. Er worden vragen gesteld bij de berijming van de Psalmen en ook of 
er mogelijkheden zijn om ook andere gezangen en liederen te zingen. De Gereformeerde Bond heeft 
toegezegd met een handreiking te komen.  
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3 De kerkenraad 

3.1 Visie 
In de gereformeerde traditie gaat de instelling van het ambt terug op de bemoeienis van God met ons. 
Keer op keer wil Hij naar ons omzien. Zo stelt God Zich in Christus in de ambten tegenover de gemeente 
en wil Hij door middel van de ambtsdrager voor Zijn gemeente de Herder zijn om het verlorene te zoeken. 
Hierin komt het bijzondere karakter van het ambt naar voren. Het ambt is geen instelling van mensen of 
een functie in de gemeente, maar Gods zoekende liefde om te behouden. 
Christus heeft om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en te brengen tot wat in haar in Hem geschonken 
is, de ambten ingesteld. 
De ambtsdragers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Ze dragen zorg 
voor de dienst van Woord en sacrament, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke 
vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere 
arbeid tot opbouw van de gemeente. De ambtsdragers dienen de gemeente en zijn vertegenwoordigers 
van de gemeente. Zij zijn zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen.  Alle 
ambtsdragers samen vormen de kerkenraad. De dienst waartoe de diverse ambten zijn geroepen is 
verwoord in artikel V van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 

3.2 Ambten 
De kerkenraad bestaat uit mannelijke ambtsdragers en is samengesteld uit 1 predikant, 7 ouderlingen, 4 
ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen. Dit is gegrond op de Bijbel (1 Korinthe 14:26-40, 1 Timotheüs 
2:12), en in het bijzonder daarop dat de kerkenraad gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van 
de gemeente in de naam van Christus. 

De predikant is geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de verkondiging van het Woord, 
de herderlijke zorg, het opzicht, het onderricht en de toerusting van de gemeente. 

De ouderling is geroepen tot de geestelijke zorg voor de gemeente als gemeenschap, het mede dragen 
van verantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het 
opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.  

De ouderlingen-kerkrentmeester die daartoe zijn gekozen zijn met name geroepen tot de verzorging van 
de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.  

De diaken is geroepen tot de dienst aan de tafel van de Heere en het inzamelen en uitdelen van de 
liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de 
gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.  
 
Het dagelijks bestuur (moderamen) van de kerk bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de assessor, 
de scriba, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van het college van 
diakenen. 
 
Voor de uitwerking van kerkenraadstaken wordt verwezen naar [8] 
 

3.3 Verkiezingen 
Als er verkiezingen van nieuwe ambtsdragers plaatsvinden, let de kerkenraad bij de ingediende 
aanbevelingen onder andere op de hen geschonken gaven, de kerkgang en de avondmaalsgang van de 
betrokkenen (1 Tim.3:2-10). 
De wijze waarop de kerkenraad omgaat met verkiezingen is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. [9] 
 

3.4 Berichtgevingen aan de kerkenraad 
In de gemeente gebeuren veel dingen waarover de kerkenraad graag geïnformeerd wil worden. 



Beleidsplan Hervormde Gemeente 2020 - 2025 
Kamerik 
 

Vastgesteld op 01-07.2020 Versie 2.0 11/21 

We denken aan ziekte, geboorte, huwelijk, jubilea, overlijden enz. 
Zie voor een lijst van gebeurtenissen en aan wie die gemeld kunnen worden het betreffende document. 
[10] 

In verband met de privacywetgeving mag de kerkenraad hierover geen mededelingen doen, tenzij het 
gemeentelid hiervoor uitdrukkelijk (schriftelijke) toestemming heeft gegeven. 
Wat betreft de afkondigingen, de voorbede in de (morgen)dienst en het vermelden hiervan in het 
kerkblad dient contact opgenomen te worden met de scriba of de predikant.  
Berichten die op een andere wijze aan de kerkenraad worden bekend gemaakt zullen niet in behandeling 
worden genomen. 
 

3.5 Informatievoorziening aan de gemeente 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor alle publicaties die van hem uitgaan. Dit betreft publicaties die 
gedaan worden in de gemeentegids, het kerkblad “Hervormd Kamerik” en die op de website 
www.hervormdkamerik.nl worden geplaatst. 
Voor de redactie kan gebruik gemaakt worden van gemeenteleden. 
Voor de uitwerking van de informatievoorziening wordt verwezen naar [10] . 
 

3.6 Vragen vanuit de gemeente 
Gemeenteleden die vragen hebben aan de kerkenraad kunnen deze schriftelijk of per e-mail sturen aan 
de scriba, scriba@hervormdkamerik.nl 
Vragen worden altijd als binnenkomende post behandeld in de kerkenraad en daarna beantwoord. 
 

3.7 Beleidsvoornemens 

1. Tijdsbesteding ambtsdragers verminderen en werkdruk verlichten. Er wordt veel gevraagd van 
ambtsdragers in een tijd waarin velen druk zijn. Om duidelijkheid te scheppen zodat het ambt qua 
inzet niet afschrikt kunnen er maatregelen genomen worden zodanig dat de werkdruk verlicht kan 
worden. Er valt te denken aan: instellen commissies met ook niet-kerkenraadsleden waar 
werkzaamheden gedelegeerd kunnen worden, uitbreiding bezoekbroeders. 
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4 Pastoraat  

4.1 Visie 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het pastoraat. In de prediking en voorbede wordt hiervoor de 
basis gelegd. Het wordt zichtbaar tijdens het bezoekwerk en in het kerkblad. 
Pastoraat dient te gebeuren vanuit de liefde, zoals de Heere Jezus ons dat heeft geleerd als de goede 
Herder. De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die 
deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. 
Het zijn voornamelijk de ambtsdragers die deze herderlijke zorg op zich nemen. Ook de gemeenteleden 
onderling zijn geroepen pastoraal bezig te zijn. De kerkenraad heeft de taak om de gemeente bij haar 
pastorale roeping te bepalen en het onderlinge pastoraat te bevorderen. 
 

4.2 Zorg en aandacht 
Pastoraat wordt onder andere zichtbaar tijdens de huisbezoeken. Deze bezoeken worden gedaan door de 
wijkouderling. Het is zowel bijbels als pastoraal van belang dat deze bezoeken zoveel mogelijk samen met 
een andere ouderling worden afgelegd. 
Voor het bezoeken van ouderen in de gemeente heeft de kerkenraad enkele bezoekbroeders benoemd, 
die in overleg met de wijkouderling ook bezoeken afleggen. 

De kerkenraad streeft ernaar om alle gemeenteleden ten minste een keer per 2 jaar thuis te bezoeken. 

Het hoofddoel van een huisbezoek is om met mensen te spreken over hun persoonlijke 
geloofsbeleving. Daarnaast is de betrokkenheid bij het kerkelijk- en gemeenteleven en de 
betrokkenheid tussen gemeenteleden onderling van belang. 

De kerkenraad neemt kennis van het wel en wee van gemeenteleden. Daarbij is het van groot belang 
dat de geheimhoudingsbelofte uit het bevestigingsformulier nagekomen wordt. 

Omdat ook kinderen voluit gemeentelid zijn, is het wenselijk dat nog thuiswonende kinderen zo veel 
mogelijk ook bij de huisbezoeken aanwezig zijn. 

Jaarlijks wordt in een consistorieoverleg het bezoekwerk geëvalueerd en worden ervaringen gedeeld. De 
bedoeling hiervan is om hieruit lering te trekken.  

Naast de reguliere huisbezoeken kunnen gemeenteleden behoefte hebben aan extra pastorale zorg. De 
kerkenraad acht meeleven in vreugde, zorgen en verdriet van groot belang en zal zoveel mogelijk ook 
tussentijds mensen pastoraal begeleiden of laten begeleiden. Het is daarbij wel van belang dat 
gemeenteleden, in overleg met betrokkenen, dit melden aan de kerkenraad. 

Het crisispastoraat zoals b.v. stervensbegeleiding, psychische nood, huwelijksproblemen, ernstig ongeval 
en overige nood, behoort tot de taak van de predikant. Hierin kan hij ondersteund worden door een 
crisisteam, bestaande uit een ouderling en de scriba. Deze ondersteuning is primair bedoeld om als 
klankbord te dienen. 

Voor de administratie rond het bezoekwerk wordt het programma “Leden Registratiesysteem 
Protestantse Kerk” (LRP) gebruikt. 

Voor de verdere uitwerking van het bezoekwerk wordt verwezen naar [11] 

4.3 Beleidsvoornemens 

1. Hoe om te gaan met anders ge-aarden (LHBTI)? Dit vraagstuk komt steeds meer op ons af en vraagt 
zeker een goede (pastorale) benadering. 

2. Invullen werkzaamheden predikant en via werkverslag jaarlijks evalueren. Het bezoekwerk is hier een 
onderdeel van. 
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5 Catechese: de lerende gemeente 

5.1 Visie 
In onder andere Deuteronomium 6 en Psalm 78 wordt gewezen op de overdracht van geloofswaarheden 
aan het volgende geslacht. Ook geeft Jezus Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te gaan en de 
volken tot discipelen te maken, hen te dopen en te leren onderhouden al datgene wat Christus geboden 
heeft (Mattheüs 28).  

Hieruit volgt de opdracht om catechetisch onderwijs te geven: het lezen en verstaan van de Bijbel en het 
bijbrengen van de kennis van het belijden van de kerk en de geschiedenis van de kerk. Als leidraad voor 
het catechetisch onderwijs fungeert de Heidelbergse Catechismus.  

Naast catechese wordt in voorbereiding daarop en vanuit dezelfde opdracht als hiervoor vermeld 
(Mattheüs 28) zondagsschool gegeven. 

Het hoge doel van de catechese is jongeren en soms ouderen de betekenis van hun eigen doop te leren 
verstaan. Om dit doel te verwezenlijken wordt door onderricht en gesprek, met de hulp van de Heilige 
Geest geprobeerd om jongeren en ook ouderen met dit geloof bekend te maken om daaruit te leven. Na 
een periode van onderwijs zal de kerkenraad deze jongeren en ouderen de gelegenheid geven in het 
midden van de gemeente in het openbaar hun geloof te belijden in de God van het Verbond. Daarmee 
worden zij belijdend lidmaat van de gemeente. 

5.2 Catechesecommissie 
In opdracht en onder verantwoording van de kerkenraad draagt een catechesecommissie zorg voor de 
catechese. Deze commissie is samengesteld uit de predikant, de jeugdouderling, de catecheten en een of 
meerdere gemeenteleden die ondersteunende taken uitvoeren. De predikant en een of meerdere 
catecheten verzorgen in de praktijk het catechetisch onderwijs. 

Voor de praktische uitwerking wordt verwezen naar bijlage [22]. 

5.3 Zondagsschool 
De zondagsschool valt als voorbereidende catechese onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In 
het onderwijs wordt structureel aandacht gegeven aan Bijbelkennis. Dit gebeurt op een manier die 
aansluit bij de leeftijd van de kinderen. 

Voor de praktische uitwerking wordt verwezen naar bijlage [22]. 

5.4 Beleidsvoornemens 
- - 
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6 Gemeenteopbouw 

6.1 Visie 
De christelijke gemeente mag gezien worden als het lichaam van Christus op aarde. Hij is het hoofd van 
dat lichaam en wij zijn de leden. Zoals elk aards lichaam gevoed, gebouwd en beschermd moet worden 
om gezond te kunnen leven, zo geldt dat ook voor de christelijke gemeente. Immers, hoe zouden de leden 
van dit lichaam in de praktijk van alledag oprecht christen kunnen zijn zonder daarvoor gevormd en 
toegerust te zijn! Christus zelf leerde dat zijn navolgers zijn geroepen om het Woord in deze wereld te 
verkondigen en elkaar hierin te onderwijzen. (Mat. 28:18-20) 

6.2 Vormgeving 
Bij het navolgen van deze roeping is zowel voor jong als oud Bijbelkennis en Bijbeluitleg essentieel. 
Vorming en toerusting vindt allereerst plaats in de zondagse kerkdiensten. Maar ook doordeweeks is het 
van grote waarde om bezig te zijn in de dingen van het Koninkrijk van God. Op de diverse clubs en 
verenigingen die in de gemeente actief zijn, wordt het voortgaande proces van persoonlijke verdieping en 
toerusting verder gepraktiseerd en uitgewerkt. 

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor alle aspecten van vorming en toerusting. 

Voor de uitwerking van deze activiteiten wordt verwezen naar [23] 

 

6.3 Beleidsvoornemens 
 
1. Visie op de gemeente uitwerken. Er is een afnemend kerkelijk besef. Bij verhuizing wordt niet meer 

automatisch meer gekozen voor een hervormde gemeente. Wat zijn de gevolgen en hoe kan een 
bijbels visie hierover onder de aandacht gebracht worden? Wat betekent dit voor 
toerustingsactiviteiten in de gemeente? Bijvoorbeeld met een commissie “Gemeenteopbouw” kan dit 
verder uitgewerkt worden. 
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7 Jeugdwerk: de toekomst van de gemeente 

7.1 Visie 
Op grond van, op basis van de oproep van Christus aan Zijn discipelen om de kinderen tot Hem te laten 
komen vindt er op diverse wijzen Jeugdwerk in de gemeente plaats. 

De zorg voor het jeugdwerk behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

De kerkenraad vindt het belangrijk dat er voor iedere leeftijdsgroep van de leeftijd van 9 t/m 30 jaar een 
club of vereniging is. 

Vanuit de kerkenraad is een jeugdouderling aangesteld. De jeugdouderling onderhoudt nauwe contacten 
met de jeugd en verantwoordelijke leidinggevenden en is voorzitter van het Voorzittersoverleg Hervormd 
Jeugdwerk (VZO). In het VZO participeren de voorzitters van alle jeugdclubs/verenigingen.  

Het jeugdwerk wordt geadviseerd door en maakt gebruik van materiaal van de HGJB. 

Voor de financiële controle van het jeugdwerk is een algemene penningmeester voor het jeugdwerk 
aangesteld. 

Voorzitters worden na voordracht door de besturen benoemd door de kerkenraad. In geval van vacatures 
voor leidinggevenden wordt overleg met de jeugdouderling gevoerd alvorens een gemeentelid gevraagd 
wordt de vacature te willen vervullen. 

 

Voor de praktische uitwerking van het jeugdwerk wordt verwezen naar bijlage [24]. 

 

7.2 Beleidsvoornemens 

1. Onderzoek naar het instellen van een Jeugdraad. Dit kan betrokkenheid vergroten maar ook kunnen 
jongeren wellicht gemakkelijker (buitenkerkelijke) leeftijdsgenoten benaderen. 
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8 Missionaire gemeente  

8.1 Visie 
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de 
Heilige Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige naam gegeven tot zaligheid 
(Lukas 24:47). Daarom is de gemeente vanwege haar missionaire opdracht in heel haar 
bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan 
vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus. Gewerkt mag worden vanuit 
het besef van de trouw en de almacht van God waardoor wij ook weten dat de Heilige Geest 
machtig is om door allerlei barrières en belemmeringen heen te breken en dat de Heere 
nooit laat varen wat Zijn hand éénmaal begon. 

Op grond van het bijbels gegeven dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in deze 
wereld tot verzoening van onze zonden, mag de gemeente zich ook gezonden weten in deze 
wereld om aan deze zendingstaak gestalte te geven. Zoals de apostelen de wereld werden 
ingezonden om aan alle creaturen het Evangelie te verkondigen, zo heeft de gemeente de 
roeping om met dit Evangelie in de wereld te staan en zorg te dragen voor de verbreiding en 
voortgang daarvan. 

De kerk heeft ook een apostolaire roeping t.a.v. Israël. In een getuigend gesprek mag er 
tegenover het volk Israël betuigd worden dat Jezus de Messias is. Op grond van, op basis van 
het Verbond blijft Israël Gods volk. Zij blijft immers de “oudste broeder”. De kerk mag Israël 
wijzen op de beloften van God die in Christus ja en amen zijn. 

 

8.2 Evangelisatie 
Om aan bovenstaande visie gestalte te geven, is er in de gemeente een 
evangelisatiecommissie (EC). Dit is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Dat betekent 
dat de kerkenraad de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten van de 
evangelisatiecommissie. Dit brengt met zich mee dat de EC in nauw contact met de 
kerkenraad activiteiten ontplooit. 

Ondanks dit nauwe contact is het belangrijk dat er voor de EC een stuk vrijheid van handelen 
bestaat. In de beleidsnota EC [XX] is de werkverhouding tussen EC en kerkenraad 
omschreven. 

De EC heeft, samen met de kerkenraad, de taak om de gemeente te wijzen op haar roeping 
te evangeliseren en zelf daar ook actief in bezig te zijn.  

Voor de uitvoering hiervan laat de evangelisatiecommissie zich, in overleg met de 
kerkenraad, adviseren door en is zij gericht op de IZB – vereniging voor zending in 
Nederland. 

Voor de uitwerking verwijzen we naar [26] 

 

8.3 Alpha 
Alpha en Youth-Alpha is een activiteit (organisatie en uitvoering) van de EC en valt in directe 
zin onder verantwoordelijkheid van deze commissie. Het is bedoeld voor wie meer wil weten 
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over de basis van het christelijk geloof en voor wie dit geloof nog eens vanaf het begin wil 
doordenken.  
Alpha staat in het teken van ontmoeten en vragen stellen in een veilige sfeer. In 10 avonden 
en een weekend komen belangrijke levensvragen aan bod. Alpha kijkt over de kerkmuren 
heen en zet religie in het licht van een relatie met onder meer de vragen:  

 Wie is Jezus? 
 Waarom stierf Jezus? 
 Hoe kun je geloven? 
 Bidden: waarom en hoe? 
 De Bijbel lezen: waarom en hoe? 

 

De cursus richt zich dus op de kernzaken van het geloof waarin Jezus Christus centraal staat 
met als doel een vernieuwde relatie met God. De cursus is laagdrempelig en wordt zo 
mogelijk in interkerkelijk verband gegeven in de verschillende kerkelijke bijgebouwen. De 
cursus wordt aangeboden voor diverse leeftijdsgroepen al dan niet met behulp van 
audiovisuele ondersteuning in een open en gemoedelijke sfeer. 

Voor de uitwerking verwijzen we naar [26] 

8.4 Vakantie Bijbel Werk 
VBW staat voor VakantieBijbelWeek. De VBW is bedoeld om met name de kinderen die 
randkerkelijk of onkerkelijk zijn in aanraking te laten komen met het evangelie, ze op een 
eenvoudige manier te vertellen over Jezus. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat 
vanuit de HGJB wordt aangereikt. 

Voor verdere detaillering van de werkzaamheden wordt verwezen naar bijlagen [26] en [28]. 

 

8.5 Zending 
Om bovenstaande visie gestalte te geven is er in de gemeente een zendingscommissie. Deze 
commissie heeft, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, de taak om de gemeente te 
wijzen op haar missionaire roeping. Naast deze activiteiten draagt de zendingscommissie 
ook zorg voor een aandeel in de geldelijke lasten die aan de zendingsarbeid zijn verbonden. 
Voor de uitvoering van deze missionaire taken laat de zendingscommissie zich, in overleg 
met de kerkenraad, adviseren door en is zij gericht op de Gereformeerde Zendingsbond. 

Voor verdere detaillering van de werkzaamheden wordt verwezen naar bijlagen [26] en [27]. 

 

8.6 Beleidsvoornemens 

1. Wat houdt het begrip “Missionaire gemeente“ in? Hoe gaan we het gesprek aan met buitenkerkelijken 
die op ons pad komen? 
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9 Diaconie 

9.1 Visie 
Al in het oude testament werd het volk Israël geroepen tot de dienst aan God en de naaste. Vooral in het 
boek Deuteronomium komt uitvoerig aan de orde hoe de Heere wil dat Zijn volk zal zorgdragen voor wie 
zich niet kan redden of in de verdrukking dreigt te komen. Behalve de zorg voor de naaste, hebben we 
ook onze verantwoordelijkheid te dragen als het gaat om het milieu en het “bewaren” van de schepping. 
Ook dat geldt als opdracht door God aan ons is gegeven. 
In het Nieuwe testament ontmoeten we Christus, die als de Grote Diaken Zelf diende. Hij waarschuwt 
tegen misbruik van bezit en rijkdom en roept op tot het bewijzen van barmhartigheid. Bij een dienende 
Christus hoort een dienend volk. Later verwoordt Paulus dat ook in zijn brieven aan de gemeente van 
Korinthe. 
Het diaconaat heeft in haar grondbetekenis te maken met het Griekse woord “diakonein”, wat dienen 
betekent. De diakenen dienen te bevorderen, dat de gemeente gehoor geeft aan haar diaconale roeping 
tot onderling dienstbetoon en het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat 
behoeven. Binnen het diaconaat is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen diaconale en 
algemeen christelijke taken. Zo ook in de te houden collecten en te geven giften. 

9.2 Geldwerving en beheer 
Op financieel vlak hanteert de diaconie de volgende uitgangspunten: 

• In iedere kerkdienst moet er gelegenheid zijn om een gave te geven voor diaconaal werk. 
• De diaconie streeft ernaar om minimaal 24 zondagen per jaar te collecteren voor een concreet 

diaconaal doel. Op alle overige zondagen is de diaconiecollecte voor algemeen diaconaal werk. 
• Diaconale giften zijn uitgaven die de diaconie doet aan stichtingen, verenigingen en doelen waaraan 

diaconale steun verantwoord is. De criteria volgens welke dit gebeurd zijn opgenomen in [21]. 
• Ten aanzien van het vermogen is in het verleden een ondergrens van ongeveer € 40.000, - 

vastgesteld. 
Deze ondergrens wordt jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage. 

 
Zowel de begroting als de jaarrekening worden jaarlijks ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd. 
 
Voor een uitwerking van het diaconale werk wordt verwezen naar [21] 
 

9.3 Beleidsvoornemens 
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10 Kerkrentmeesters  

10.1 Visie 
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om, in materiële zin, de juiste voorwaarden te scheppen 
om de voortgang van de kerkdiensten en het gemeenteleven te waarborgen.  
Bij het gemeenteleven gaat het om het faciliteren van de activiteiten die nodig zijn voor het 
gemeentewerk, zoals catechese, jeugdwerk, kringwerk en overige gemeentelijke bijeenkomsten. 
 

10.2 Verantwoordelijkheden en taken 
 Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de kerkelijke gebouwen. 

 

 Kerkrentmeesters dragen zorg voor voldoende financiële middelen voor de instandhouding van de 
(ere)diensten en het gemeentewerk van de Hervormde Gemeente. 
Zij streven ernaar jaarlijks een acceptabele en sluitende begroting op te stellen. Daarbij wordt rekening 
gehouden met een verantwoorde voortgang van het kerkelijk leven en het jaarlijkse onderhoud aan de 
gebouwen. Het is belangrijk dat de gebouwen qua voorzieningen zo veel mogelijk eigentijds zijn en 
voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
 

 Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van het ledenregister en het ordelijk 
archiveren of laten archiveren van documenten en gegevens die volgens de regels van de PKN 
verplicht zijn, en die ook voor toekomstige generaties van belang kunnen zijn. 
 

 Kerkrentmeesters zijn in Kamerik gekozen als ouderling-kerkrentmeesters. Dat betekent dat ze naast 
hun beheerstaken als kerkrentmeester ook het ouderlingschap uitoefenen.  
 

 Bij al het werk dat in de gemeente gedaan moet worden zijn veel mensen betrokken. Dat kunnen 
vrijwilligers zijn, maar ook mensen met een dienstverband. Voor al deze mensen en het werk dat zij 
doen zijn de kerkrentmeesters, zowel voor de organisatie als voor de financiële kant ervan 
verantwoordelijk. 
 

 Het kerkgebouw wordt in de eerste plaats gebruikt voor de wekelijkse erediensten en voor plaatselijke 
kerkelijke activiteiten. Het kan voor andere bijeenkomsten dan een kerkdienst worden gebruikt door 
derden, met dien verstande dat het gebruik in de geest moet zijn met het beleid van de Hervormde 
Gemeente te Kamerik zoals verwoord in hoofdstuk “De kerkdienst” van dit beleidsplan. Het 
organiseren van een al dan niet ambtelijke kerkdienst kan alleen als er een relatie bestaat met 
Kamerik. 
 

 Het kerkelijk centrum Elim is in eerste instantie bedoeld voor eigen gebruik. De volgorde van de 
boekingen is: eerst eigen clubs, verenigingen etc. en daarna externen. 
 

 Alle kerkdiensten en andere bijeenkomsten die in ons kerkgebouw worden gehouden vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

10.3 Beleidsvoornemens 
• Opstellen meerjarig onderhoudsplan 
• Opstellen richtlijnen verhuur en gebruik zalen Elim 
• Aanstellen team en instructie calamiteitenhelpers  
• Notitie Ontruiming 

Voor een uitwerking van het werk van kerkrentmeesters wordt verwezen naar [16].  
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11 Externe contacten 

11.1 Classis en/of generale synode 
De kerkenraad streeft na, voor zover het van hem afhangt, dat classis en generale synode zo goed 
mogelijk kunnen functioneren.  

Als uit de kerkenraad van Kamerik een of meer leden zijn afgevaardigd naar classis of generale synode, 
zullen de vergaderingen worden bezocht.  

De kerkenraad streeft na wat betreft de classis en generale synode dat de Hervormde Gemeente te 
Kamerik in al haar geledingen haar gereformeerd karakter zal behouden (door bijvoorbeeld stemmingen 
over afvaardiging; consideraties; enz.).  

11.1a Ring Woerden  

P.M. 

11.2 Kerkelijke initiatieven 
Voor zending, evangelisatie, zondagsschoolwerk, catechese en jeugdwerk maakt de Hervormde 
Gemeente te Kamerik gebruik van de diensten van hervormd-gereformeerde organisaties. 

11.3 Relatie met andere plaatselijke kerken en vrije 
groepen 
Voor de kerkenraad is hierbij van belang dat er alleen sprake kan zijn van eenheid als er ook sprake is van 
overeenstemming in het Belijden. De gemeente en/of kerkenraad kan niet verplicht worden mee te 
werken aan organisaties, instellingen enz. waarin plaatselijke kerkelijke gemeenschappen of vrije groepen 
samenwerken.  

Met de plaatselijke Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke parochie is er beperkte 
samenwerking. 

11.4 Het onderwijs 
De kerkenraad vindt betrokkenheid bij het onderwijs van belang. Dit komt tot uiting in het mede-
organiseren van de opening van het schooljaar en het regelmatig gedenken in de voorbede. De 
kerkenraad streeft naar een goede band met de plaatselijke Christelijke Basisschool “Eben-Haëzer”.  

In de voorzang wordt de psalm gezongen die de kinderen van de Christelijke Basisschool in de 
voorafgaande week hebben geleerd. 

11.5 Weeksluiting De Cope 
In principe is er iedere zaterdagavond om 19.00 uur een weeksluiting in het wooncomplex De Cope.  
De weeksluiting wordt verzorgd door onder meer de Hervormde Gemeente te Kamerik. De zondagsschool 
verzorgt gewoonlijk tweemaal per jaar de weeksluiting. 

11.6 Overheid 
De overheid wordt regelmatig in de voorbede betrokken. Als er landelijk bijzondere aandachtspunten zijn 
bij de wetgeving, wordt hier ook aandacht aan gegeven. Dit geschiedt voornamelijk in prediking en 
voorbede, en in zeer speciale gevallen door deelname aan handtekeningenacties. 
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