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Beleidsplan 2015 - 2019
Hervormde gemeente ‘Rehoboth’
te Yerseke

Preambule bij het beleidsplan van de Hervormde gemeente ‘Rehoboth ‘ te Yerseke
“Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder
zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat
zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige
Meester, geordineerd heeft.
En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou willen
invoeren, om God te dienen, en door deze de consciëntiën te binden en te dwingen, in wat
manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om
eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de
gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar
geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt.(NGB, artikel 32)
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven. De gemeente weet zich
gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren van
enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.”

Deze preambule is voortgekomen uit de besprekingen met de Hervormde classis Alblasserdam
bij de totstandkoming van de PKN in 2004 die geresulteerd hebben in het convenant, waarbij
wij ons aangesloten hebben. De reden is dat onze positie als gemeente op gereformeerde
grondslag daarmee is vastgelegd. Het Convenant van de classis Alblasserdam is als bijlage 1
toegevoegd.
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Inleiding
Voor u ligt het herziene beleidsplan van de Hervormde Gemeente Rehoboth te Yerseke.
Het beleidsplan heeft niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, Gods
onfeilbaar Woord. De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente ligt in God,
Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt.
In dit perspectief gezien kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van
de gemeente en ten dienste van de gemeente. Het gaat dan om het verwoorden van de visie
op de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen, en nieuwe ontwikkelingen. Het
verwoorden van deze zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten
goede bij wisselingen binnen de kerkenraad.
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeente zijn en de
prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst. Ook in dit beleidsplan staat dit
centraal. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde de ambten, het pastoraat, het
apostolaat, het diaconaat, vorming en toerusting en tenslotte het uit dit alles voortvloeiende
beheer en financiën.
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene
overwegingen als leidraad gediend:
1. Het beleidsplan verwoordt het geldende beleid van de gemeente. Beleidsvoornemens
voor de komende vier jaar worden per hoofdstuk apart vermeld.
2. Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. Een beleidsplan is niet geschikt
om allerlei praktische uitwerkingen tot in detail te regelen, dit zou ten koste gaan van de
leesbaarheid van het beleidsplan. Toch blijft het niet bij algemeenheden, de nodige
vraagstukken waarover in het verleden aparte besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn in
dit beleidsplan opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid.
3. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en hoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te
worden behandeld. Ter wille van de leesbaarheid van het beleidsplan zijn deze zaken op
veel plaatsen toch in de beschrijving meegenomen.
4. Naast het beleidsplan kennen we ook nog een plaatselijke regeling.
Aan het begin van deze inleiding is reeds vermeld wat we van dit beleidsplan mogen
verwachten. Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: "Zo de HEERE het huis
niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden hieraan." In afhankelijkheid van Zijn
onmisbare zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere
opbouw van Zijn gemeente.
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1. De plaats van de kerkelijke gemeente
1.1. Ontstaan
De Hervormde Gemeente "Rehoboth" te Yerseke is als deelgemeente ontstaan binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk. Deze gemeente is op zondag 2 februari 1997 geïnstitueerd met de
bevestiging van ambtsdragers. De gemeente komt voort uit de voormalige evangelisatievereniging.
In Yerseke bestond altijd al een groep mensen die een gereformeerde prediking in de Hervormde
Kerk voorstonden. Vele verzoeken en gesprekken zijn gedurende 30 jaar gevoerd met de
Kerkenraad ter plaatse om een rechtmatige plaats voor de gereformeerde prediking in Yerseke.
Gedurende deze periode werden er soms enkele diensten per jaar door predikanten uit het midden
van de Gereformeerde Bond vervuld, maar tot een permanente oplossing in de vorm van een
(buitengewone) wijkgemeente of kerkenraadscommissie kon men niet komen. Er restte toen niets
anders dan het breed moderamen van de synode te vragen om tot het stichten van een
deelgemeente over te gaan. Het tweede verzoek hierom werd in mei 1996 door de synode
gehonoreerd.
Sinds 1 mei 2004 de Nederlandse Hervormde Kerk is voortgezet in de Protestantse Kerk in
Nederland zijn wij een Hervormde Gemeente met een bijzonder aanduiding. In het geval van onze
gemeente is dit de naam ‘Rehoboth’, die zij vanouds al draagt.

1.2. Wezen en ligging van de gemeente
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm
voor ons belijden is, belijden wij dat de gemeente:
1. het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van de Geest;
2. vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en zegel
is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun zaad;
3. is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien er tweeërlei
kinderen des verbonds zijn: zij, die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn
deelachtig geworden, en zij die in ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen;
4. geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te
verkondigen van Hem, Die geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.
In praktische zin kan de Hervormde Gemeente ‘Rehoboth’ worden gerekend tot de modaliteit
van de Gereformeerde Bond, in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze eigen plaats wordt
gewaarborgd door de preambule.
Waarbij van belang is dat het bijbels-klassiek gereformeerd geluid toegepast wordt naar het
staan midden in de hedendaagse maatschappij.

1.3. Eenheid in verscheidenheid.
De maatschappij verandert, elke kerkelijke gemeente verandert, ook onze gemeente verandert.
Het voert te ver om in dit beleidsplan in detail op al deze veranderingen in te gaan. Over al deze
veranderingen hebben gemeenteleden verschillende meningen. Het is niet de taak van de
kerkenraad om alle verantwoordelijkheid naar zichzelf toe te trekken en overal een uitspraak
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over te doen en alles vast te leggen. Niet dat we voor onze verantwoording weg lopen, maar
omdat zij sommige zaken niet mág vastleggen.
In Romeinen 14 legt Paulus de gemeente van Rome niet zijn eigen mening en overtuiging op,
maar maakt aan de gemeenteleden van Rome duidelijk dat zijzelf hun eigen
verantwoordelijkheid hebben. De taak van de gemeente is niet om sommige overtuigingen weg
te werken maar om het bestaan van de verschillen te accepteren en te leren om daarmee in
mildheid om te gaan. “Ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd” (Rom. 14:5). Welnu, de
les van Rom. 14 geldt ook voor onze eigen gemeente. Gelukkig is er geen sfeer van wantrouwen
of van spanning. Er zijn geen ‘twistige samensprekingen’. We mogen juist dankbaar zijn dat veel
gemeenteleden zich nauw verbonden voelen met de gemeente. Maar dat neemt niet weg dat
er over allerlei zaken verschillen bestaan in opvattingen.
Op grond van Rom. 14 stellen we dat het volgende in onze gemeente van belang is.
1. Erken dat er in onze gemeente over allerlei zaken verschillend wordt gedacht. De zaken zijn
belangrijk, maar niet de hoofdzaak. Aanvaard dat er mensen zijn die anders over sommige
zaken denken dan uzelf. Weersta de neiging om te zeggen of te denken: “Als h/zij echt
geloof zou hebben, dan zou h/zij zich wel anders gedragen.” Met zulke neigingen matigen
we ons het oordeel toe dat aan Christus alleen toekomt: “Maar gij, wat oordeelt gij uw
broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel
van Christus gesteld worden” (Rom. 14:10).
2. Als u er behoefte aan heeft om sommige zaken bespreekbaar te maken, doe dat dan
rechtstreeks, met de persoon of personen zelf die het betreft. Ga op Bijbelse wijze dit
gesprek aan. Maak duidelijk hoe de betreffende zaak voor u een belemmering in het
geestelijke leven is, en vraag die ander daar rekening mee te houden, en verwijs daarbij naar
Rom. 14.
3. Bedenk dat sommige dingen die voor u vanzelfsprekend zijn, voor anderen moeilijk kunnen
liggen. Wees bereid rekening te houden met die ander, ook en juist als je meent dat je
bijbels in je gelijk staat (Rom. 14:14). Het is beter je aan te passen aan de zwakheden van een
ander, dan er een oorzaak van te zijn dat die ander geestelijk ten val komt (Rom. 14:15,21).

1.4. Opbouw van de gemeente.
Omvang en samenstelling van het aantal leden van de Hervormde Gemeente ‘Rehoboth’ per
1 september 2014 :
0–20 jaar

Aantal doopleden
Aantal lidmaten
Totaal aantal leden

111
2
113

20–40 jaar

40–60 jaar

26
71
97

3
73
76

>60 jaar

3
38
41

Totaal:

143
184
327

Gemiddelde leeftijd van de gemeente is 32,3 jaar
Aantal pastorale eenheden 123
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1.5. Plaatselijke oecumene.
In Yerseke zijn er tevens een andere Hervormde gemeente (Dorpskerk), een Gereformeerde
Kerk, beiden behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland, en een Vrije Evangelische
gemeente. Met deze kerken hebben we op moderamen-niveau twee keer per jaar overleg.
Eveneens is er op ons dorp een Gereformeerde Gemeente, met deze kerk is tot heden weinig
tot geen officieël contact.
In het kader van de oecumene wil onze gemeente de contacten met de plaatselijke kerken waar
maar mogelijk onderhouden, verbeteren en intensiveren wegens de opdracht van Christus
wege om te streven naar eenheid.
Tijdens de kerstnacht wordt er door de kerken van ons dorp (uitgezonderd de Gereformeerde
Gemeente) een gezamenlijke dienst gehouden in de dorpskerk. Tevens wordt er jaarlijks in de
zomervakantie door de verschillende kerken een Vakantie Bijbel Week voor alle kinderen van
het dorp gehouden.

1.6. Informatievoorziening
Een goede communicatie is belangrijk en zorgt voor samenbinding in de gemeente.
Communicatie is een proces waarin met een bepaald doel informatie overgedragen wordt aan
een ander. De informatievoorziening is in eerste instantie bestemd voor de leden van de
gemeente en in tweede instantie om andere belangstellenden op de hoogte houden van
gebeurtenissen, besluiten en ontwikkelingen binnen de Hervormde gemeente Rehoboth,
Protestantse Kerk in Nederland, voor zover deze relevant zijn voor de gemeente.
Met de informatievoorziening beogen we:
1. de leden van de gemeente te informeren omtrent de pastorale zaken binnen de
gemeente om zo gebed en meeleven in de gemeente en voor elkaar te bevorderen.
2. Bestuurlijke en ambtelijke mededelingen van de kerkenraad, diaconie, kerkvoogdij en
vereniging ter kennis van de gemeente te brengen.
3. De verschillende doelgroepen binnen en buiten de gemeente over de verschillende
activiteiten van de verenigingen in de gemeente te informeren en hen daarbij te
betrekken.
4. De verschillende verenigingen in de gemeente betrekken op deze wijze het geheel van
de gemeente bij hun activiteiten.

Middelen van communicatie
1. Rehobothnieuws.
Verschijnt wekelijks om de gemeenteleden te informeren over en te betrekken bij de
zaken die van belang zijn voor de beide erediensten op de betreffende zondag en de
gemeenteactiviteiten voor de aankomende week.
2. Afkondigingen door de ouderling van dienst voor aanvang eredienst
Bezoekers van de eredienst en de luisteraars van de kerktelefoon krijgen een aantal
bijzonderheden over deze dienst te horen.
3. Contactblad
Verschijnt twee maandelijks om gemeenteleden op de hoogte houden van
gebeurtenissen, besluiten en ontwikkelingen binnen de gemeente om zo de
betrokkenheid op elkaar en op de gemeente te vergroten.
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4. Kerkelijk Leven
Verschijnt twee wekelijks om gemeenteleden, leden van de kerkelijke gemeenten van
werkgemeenschap Oost-Bevelanden en geïnteresseerden te informeren over de gang
van zaken in de Hervormde gemeente Rehoboth.
5. Website
Belangstellenden in een korte en pakkende verwoording informatie geven over de
Hervormde gemeente Rehoboth.
Gemeenteleden die actuele informatie willen hebben over de gemeente en het terug
luisteren van preken.
6. Gemeenteavonden
Deze avonden zijn er om de leden van de gemeente te vormen en toe te rusten in de
breedste zin van het woord. Deze avonden worden gebruikt om de leden van de
gemeente op de hoogte te houden van en betrekken bij besluiten en ontwikkelingen
binnen de Hervormde gemeente Rehoboth en de aan de gemeente verwante
vereniging. Op deze avonden worden bestuurlijke en ambtelijke mededelingen van de
kerkenraad, diaconie, kerkvoogdij en vereniging met de gemeente besproken.
7. Winterkalender
Jaarlijks wordt deze uitgegeven om de leden van de gemeente op de hoogte brengen
van de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden
8. Gemeentegids
1x per 2 jaar uitgeven van deze gids met contact gegevens van alle leden, zoals adres,
telefoon, mail.

1.7. Beleidsvoornemens
Geen
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2. Eredienst

2.1. Prediking
Wij belijden de prediking als het hart van de eredienst. De prediking is het door de Heere Zelf
geschonken middel om Zijn heil te proclameren (Rom.10:17). De prediking is "de bediening der
verzoening" waarin en waardoor de Heere zondaren roept en brengt tot geloof.
De prediking:
- vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is,
geïnspireerd door de Heilige Geest;
- dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de
belijdenisgeschriften van onze kerk te weten: de apostolische geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van
Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels;
- dient te ontvouwen het wezen en het werk van de drieënige God: Vader, Zoon en Heilige
Geest. God de Vader zien we met name geopenbaard in de schepping en onderhouding
van de schepping, in Zijn recht en de verkiezende genade. De prediking van Christus
spreekt over verzoening en levensvernieuwing. De prediking van de Heilige Geest, die
Christus verheerlijkt, spreekt van het toepassende en onderscheidende in het werk van
God door de prediking;
- wijst de twee wegen aan: de weg ter zaligheid wordt gepredikt en aangeprezen, van de weg
ten verderve wordt in alle ernst gemaand zich daarvan te onthouden, wetend van de
eeuwigheid die komt. Zodoende is de prediking de bediening van de sleutelen van het
hemelrijk;
- wordt gekenmerkt door de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid. Vanuit een grondige
exegese vindt een pastorale en praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van de
gemeenteleden, met als doel te brengen tot geloof alsmede het gewerkte geloof te voeden,
opdat er groei is in de genade;
- wordt inhoudelijk niet bepaald door de tijd waarin wij leven, maar staat wel in relatie met
de tijd en de omstandigheden waarin de gemeente zich bevindt. Het geheel van de
gemeente, zowel qua leeftijd en levensomstandigheden als qua mogelijke instelling, wordt
hierbij in het oog gehouden.
In de middagdiensten wordt, behoudens uitzonderingen, gepreekt uit een van de
belijdenisgeschriften van de kerk, de zogenoemde ‘leerdienst’.

2.2. Liturgie
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van
de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord.
Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt in liturgie (= orde van dienst) en
decorum (= het uiterlijk welvoeglijke).
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Overzicht
+ De orde van dienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen:
- Stil gebed
- Votum en Zegengroet
- Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis
- Schriftlezing
- Dienst der gebeden
- Dienst der offeranden
- Prediking
- Gemeentezang
- Zegen
+ Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed.
+ Voorafgaand aan de dienst wordt een voorzang gezongen.
praktische uitwerking
- In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging en bemoediging de wet des HEEREN
voorgelezen. In de middagdiensten wordt het christelijk geloof beleden, meestal met de
Apostolische Geloofsbelijdenis, soms uit een van de andere belijdenisgeschriften.
- De vertalingen van de Bijbel die gebruikt worden zijn de Statenvertaling (SV) en de Herziene
Statenvertaling (HSV). Beide vertalingen zijn geschikt voor de verkondiging van het Woord
vanwege haar zeer zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen.
- In de eredienst wordt de Statenvertaling gebruikt.
- Voor het jeugdwerk, toerustings- en vormingswerk en missionaire activiteiten is de
Herziene Statenvertaling de leidende vertaling, daarnaast is er alle ruimte om de SV te
gebruiken.
- Tijdens de diensten wordt niet-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de
berijming van 1773 en de zgn. enige gezangen.
- Met inachtneming van de eigen taken van organist en koster worden alle onderdelen van
de eredienst die niet door de gehele gemeente verricht worden, door ambtsdragers
verricht.
- De kerkdiensten worden uitgezonden en opgenomen.
- In de diensten waarin de Heilige doop of het Heilig Avondmaal bediend wordt en bij
bevestiging van ambtsdragers, predikanten en in huwelijksdiensten worden de liturgische
formulieren uit de gereformeerde traditie gebruikt.
- Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding en
een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te denken in het
licht van Gods Woord. (zie 1 Kor. 11 ; 1 Petr. 3).
- Waarbij geldt dat een ieder in zijn of haar gemoed verzekerd zij, zonder aan de ander
aanstoot te geven of aanstoot te nemen.
- Vrouwen, die hun kindje ten doop houden, aangaan aan het Heilig Avondmaal of tijdens
een dienst waarin zij belijdenis van het geloof afleggen, wordt in ieder geval verwacht dat
zij met gedekt hoofd de dienst bijwonen.
- De kerkenraad gaat staan bij de gebeden.
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2.3. Sacramenten

De Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na
Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop bediend, zoals voordien de
besnijdenis, aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn,
ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De
Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest
van Jezus Christus. Belijdende leden en zij die aangeven bij de eerstvolgende gelegenheid
belijdenis van het geloof te willen afleggen, mogen de doopvragen beantwoorden . In het
laatste geval vindt voor de doopbediening een pastoraal bezoek plaats waarin de houding van
de betreffende ouder aan de orde komt ten aanzien van het volgen van de
belijdeniscatechese en het afleggen van belijdenis van het geloof.
De doopbediening vindt in de regel plaats voor de preek.
Voorafgaande aan de Heilige Doop wordt er doopzitting gehouden, waar de ouders
onderwezen worden in de leer van de Heilige Doop aan de hand van de Schrift en het
doopformulier.
Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel
van de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. Uitstel van de doop
wordt besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten
blijken. Uiteindelijk zal de wens om in onze gemeente het kind ten doop te houden niet
geweigerd worden. Telkens zal benadrukt worden dat de kerkenraad de doopbediening van een
bepaald kind niet verbiedt, maar ziet als Gods bevel in de weg van een christelijke levenswandel
en opvoeding, waartoe in ieder geval behoort een regelmatige kerkgang door de ouders.
Overdoop
In geval van overdoop is er zonder voorafgaande schuldbelijdenis voor een deel van de
kerkenraad geen toegang tot het Heilig Avondmaal en tot lerende functies in de gemeente.

Het Heilig Avondmaal
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de
christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de
gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende
verzorging door de Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen.
Voorbereiding
De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in de
morgendienst, voorbereiding gehouden op het sacrament. In de voorbereidingsweek wordt als
regel op woensdag een avond belegd ter bezinning op de avondmaalsdienst. Hierop wordt een
gedeelte uit de Bijbel of uit het erfgoed van de Reformatie behandeld. Een predikant verzorgt
de meditatie op deze avond.
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Censura Morum
Tevens is er in de voorbereidingsweek Censura Morum(CM). De bedoeling van CM is om toe te
zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden en
gemeenteleden krijgen gelegenheid om bezwaren tegen de belijdenis en wandel van andere
gemeenteleden, die hen weerhouden om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, in te
brengen. Alvorens de kerkenraad tot behandeling van deze bezwaren overgaat, moeten zij die
de bezwaren inbrengen, eerst met het betrokken gemeentelid hebben gesproken. Zoals de
Heere Jezus zijn discipelen leert in Matth. 18: 15-17.
Wanneer iemand iets heeft voor CM, kan dit twee weken voor de viering van het Heilig
Avondmaal worden gemeld bij de scriba of preses.
De predikant en betreffende wijkouderling(en) kunnen in alle rust een afspraak maken als er
een probleem wordt gemeld. Er is zo voldoende tijd om op een goede wijze hier mee om te
gaan.
Er kan sprake zijn van een verzoek door de Kerkenraad om zich te onthouden van het
avondmaal. De opvolging van de tuchtmaatregelen worden gevolgd en bewaakt tijdens het
consistorieoverleg. Kerkelijke tucht is opvoedend van karakter en niet blijvend van aard. Na het
nemen van maatregelen moeten er vervolgafspraken gemaakt worden met de betreffende
leden.
Viering
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit
geschiedt vier maal per jaar.
Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar
geloof zijn ingelijfd. De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het
geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn.
Gasten die voornemens zijn aan het heilig Avondmaal deel te nemen, dienen zich voor de
avondmaalsviering in verbinding te stellen met de kerkenraad.
Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal verlenen twee diakenen de predikant bijstand,
terwijl twee ouderlingen dienst doen als tafelwacht tot waarborging van de heiligheid van de
bediening.
De avonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van dankzegging op het
sacrament.
Nieuwe avondmaalgangers worden voor de volgende viering bezocht door de wijkouderling en
een diaken.
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2.4. Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig)
Openbare belijdenis van het geloof
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden
van de gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken
van :
- de overgave met heel het hart aan de drieënige God; Vader, Zoon en Heilige Geest.
- de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te
dienen.
- de belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het gebed, zowel in het midden van de
gemeente als persoonlijk.
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende tenminste 1 seizoen
onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de belijdeniscatechisatie. Zij die reeds
lange tijd geen catechese meer gevolgd hebben wordt aangeraden om 2 seizoenen deze
catechese te volgen. Het hiervoor genoemde betekent, dat van hen die belijdenis van het
geloof wensen af te leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt
verwacht, zowel ’s zondags als in de week.

Huwelijksdiensten
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God
beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden.
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de
gemeente. Namens de kerkenraad wordt het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel
overhandigd naar hun keus in de Statenvertaling of Herziene Statenvertaling.
Voorbereiding
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging en
inzegening indienen daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. Mede
hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en
ingezegend worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad.
Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar,
waar in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling van de dag
wordt ter sprake gebracht en dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en
inzegening.
Hertrouw
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus
ook kerkelijke bevestiging van een "tweede" huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien
en besproken worden.

Rouwdiensten
Op verzoek van de familie zal er in het kerkgebouw een rouwdienst gehouden worden,
voorafgaand aan de begrafenis. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken
tijdens deze dienst. De liturgie wordt in overleg met de predikant samengesteld.
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Pastorale zorg
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van
nabestaanden op zich. Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoléance door
de wijkouderling met gebed afgesloten. Bij een begrafenis is de kerkenraad vertegenwoordigd
door ten minste de wijkouderling. De plechtigheid zal na de begrafenis met gebed beëindigd
worden door de ouderling.
Indien er sprake is van crematie zal geen medewerking worden verleend aan een rouwdienst.
Op verzoek van de familie kan gezocht worden naar een passende oplossing.

Overige
-

Op Goede Vrijdag wordt er één dienst belegd.
Op bid- en dankdag worden twee kerkdiensten belegd, waarbij de eerste dienst, zoveel als
mogelijk is, wordt afgestemd op de (kleine) kinderen van de gemeente.
De zondag van of rond Hervormingsdag worden ‘s morgens na de zegen twee coupletten
van het Lutherlied gezongen.
De zondag van of na de Koningsdag worden ‘s morgens na de zegen het eerste en zesde
couplet van het Wilhelmus gezongen.
Na de morgendienst van Eerste Kerstdag wordt het Ere zij God gezongen.
Op tweede Kerstdag ‘s morgens is de kerstviering van de zondagsschool en clubs. Valt
deze dag op zondag, dan verschuift de kerstviering naar de eerste Kerstdag..

2.5. Beleidsvoornemens
1. De kerkenraad zal zich de komende periode bezinnen op het invoeren van hertaalde
liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie, zoals deze zijn opgenomen in
het dienstboek van de Protestantse kerk in Nederland.
2. Er zal worden nagedacht over het instellen van een 2e dienst op Goede Vrijdag.
3. De verplichting dat alleen belijdende leden de doopvragen mogen beantwoorden wordt
nader bekeken.
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3. De ambten
3.1. Principieel
Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in
Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het
midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote
verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de
gemeente.
De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is:
1. verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de
Sacramenten;
2. geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren;
3. gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
Dit alles opdat de gemeente zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe
neemt de bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens
de vergaderingen van de kerkenraad.
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden
in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf
bij de Bron is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Vanuit
het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en gemeenteleden
afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar wat nodig is. Bovenal
verkondigt hij de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus
en het leven tot Zijn eer. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met het oog op
de rechte wandel van de gemeente.
Tezamen met de ouderlingen is de predikant verantwoordelijk voor de herderlijke zorg, onder
meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en het opzicht over de leden van de
gemeente.
De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over
leer en leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle
dingen in de gemeente met orde geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en
troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe te zien op leer en leven van de predikant.
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale
gelden/liefdegaven. Hij dient te onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart
uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in
deze leert verstaan. Het dienen aan de tafel des Heeren behoort tot zijn taak.
Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de
gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet
toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente
dankbaar gediend worden door vrouwen die hun gaven daartoe besteden.
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3.2. Praktisch
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente
gekozen. De wijze waarop wordt eens per zes jaar (zesjaarlijkse stemming) bepaald. De
gebruikelijke wijze van verkiezing in onze gemeente houdt in, dat de gemeente wordt gevraagd
namen in te dienen voor een vacature, waarna de kerkenraad (na overweging van de
ingediende namen) een dubbeltal opstelt, waaruit de gemeente kiest. Van de voorgedragen
ambtsdragers wordt verwacht dat zij deelnemen aan het Heilig Avondmaal en instemmen met
de inhoud het beleidsplan. De stemming vindt plaats in een daartoe belegde
stemmingsvergadering.
De kerkenraad bestaat uit de predikant, vijf ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en
drie diakenen. Drie ouderlingen zijn wijkouderling, terwijl één ouderling in het bijzonder zich
richt op het jeugdwerk. Het aantal ambtsdragers zal bij groei van de gemeente moeten
meegroeien.
De kerkenraad vergadert in de regel acht keer per jaar.
In het Contactblad vindt er een korte verslaggeving plaats van de laatst gehouden
kerkenraadsvergadering, zodra de notulen daarvan zijn goedgekeurd.
In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland behoort
Yerseke tot de classis Goes. De gemeente is hier wisselend vertegenwoordigd door de
predikant, een ouderling, ouderling-kerkvoogd of diaken. Volgens het rooster van de classis zijn
er jaarlijks twee afgevaardigden. Van de gang van zaken op de classis doen de
vertegenwoordigers verslag op de kerkenraad. Belangrijke zaken worden vooraf in de
kerkenraad besproken. Daarnaast neemt de predikant deel aan de samenkomsten binnen het
werkverband van predikanten Zuid Beveland Oost.

3.3. Beleidsvoornemens
Geen
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4. Pastoraat

4.1. Inleiding
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere
taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle
gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en op die wijze ook de gemeenschap in
praktijk te brengen.
Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het
ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke
vormen van pastoraat.

4.2. Huisbezoek
De gemeente is verdeeld in zestal wijken, met voor iedere wijk een eigen wijkouderling.
Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de wijk geregistreerde adressen eens in de twee
jaar worden benaderd voor huisbezoek.
Afhankelijk van de omstandigheden kan van deze frequentie worden afgeweken, zij het nooit
langer dan twee jaar. In de regel gaat de ouderling op huisbezoek met een ambtsbroeder.
Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd.
Verslag van algemene bevindingen uit het huisbezoek door wijkouderlingen aan de predikant is
van belang, met name ook met het oog op de Woordverkondiging. Enerzijds om te horen hoe
de uitwerking van de prediking is, anderzijds om pastorale noden en vreugden te kunnen
betrekken bij de preekvoorbereiding en het pastoraat.
Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor
hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk
van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de Heere. Vanuit
algemene omstandigheden moet via de kerkgang en het meeleven binnen de gemeente ook
het persoonlijk geloofsleven aan de orde komen. Het gaat daarbij ook om de uitwerking van de
prediking en de sacramenten en om de huisgodsdienst (Bijbel lezen).
Met niet meelevende leden wordt 1x per jaar door de wijkouderling contact opgenomen tenzij
door deze leden te kennen is gegeven dat hierop geen prijs wordt gesteld.

4.3. Specifieke vormen van pastorale zorg
Bezoek nieuw ingekomen leden
Nieuw inkomende leden krijgen bezoek van een ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Zij
ontvangen dan een gemeentegids, contactblad, beleidsplan en een overzicht van het
winterwerk, die als eerste kennismaking en als wegwijzers mogen dienen in de gemeente.
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Personen uit een ander kerkgenootschap dan de PKN, die te kennen geven over te willen
komen naar onze gemeente, worden gevraagd naar de motivatie; indien nodig kan de
predikant hier ook bij betrokken worden. Zijn de redenen van overkomst van dien aard, dat de
overkomst aanvaard kan worden, dan zal in een vervolggesprek de derde belijdenis vraag uit
het formulier voor openbare belijdenis (in het dienstboek PKN) gesteld worden aan hen die als
belijdend lid overkomen naar onze gemeente. Dit vervolggesprek vindt plaats nadat er
minimaal 6 maanden met onze gemeente is meegeleefd. Van de belijdende leden die
overkomen uit een ander kerkgenootschap wordt in ieder geval verwacht dat zij de introductieof welkomstcatechese bezoeken.

Bejaardenpastoraat
De bejaarden van 70 jaar en ouder worden kort na hun verjaardag door de predikant bezocht.
Buiten de verjaardagen om worden alle ouderen boven de 70 jaar door de wijkouderling
minimaal jaarlijks bezocht.

Pastoraat in verzorgingshuizen
Wanneer leden van de gemeente woonachtig zijn in het verzorgingshuis geldt de
bezoekregeling van het bejaardenpastoraat. Zijn er leden opgenomen in een verpleeghuis, dan
geldt niet de leeftijdsgrens van 70 jaar, maar dit kan ook jonger zijn. Zij ontvangen van de
predikant tweemaal per jaar bezoek, evenals van de wijkouderling / diaken.

Pastoraat bij zieken
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden wekelijks door de predikant
bezocht. Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Langdurig zieken die thuis worden
verpleegd krijgen bezoek van wijkouderling en predikant. Dit wordt onderling op elkaar
afgestemd.

Crisispastoraat
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, (psychische) nood) behoort tot de taak van de predikant.
In veel gevallen moet doorverwezen worden naar professionele hulp.

Pastoraat bij jubilea
Bij jubilea, 25-, 40-, 45-, 50-jarig en hoger, wordt een bezoek gebracht door een diaken samen
met de predikant. Het bezoek valt onder verantwoording van de diaconie.

Consistorie overleg
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het consistorieoverleg. Voor dit overleg worden de predikant, de bezoekende ouderlingen en diakenen
verwacht, terwijl ook de ouderlingen-kerkrentmeesters hartelijk welkom zijn. Het overleg wordt
minimaal twee maal per jaar gehouden.
Een belangrijk accent ligt op de bezinning, waarbij ook ervaringen kunnen worden uitgewisseld
en wellicht ‘moeiten’ tijdens het bezoekwerk. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de
verschuldigde geheimhouding en respect voor het vertrouwelijk karakter van het huisbezoek.
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4.4. Beleidsvoornemens
1. Het opzetten van een groep bezoekbroeders en zusters die leden waar mogelijk met
een bezoek of telefoontje kunnen bijstaan om daarmee de bezoeken van de leden van
de kerkenraad aan te vullen.
2. Het opzetten van jeugdpastoraat.
3. Een nieuwe wijkindeling maken van de pastorale eenheden binnen de gemeente om de
werkbelasting gelijkelijk te verdelen.

Hervormde Gemeente ‘Rehoboth’ Yerseke

19

Beleidsplan 2015-2019

5. Apostolaat

5.1. Inleiding
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.
Binnen de gemeente is een zending- en evangelisatiecommissie aangesteld om in het
bijzonder aandacht te schenken aan de verwerkelijking hiervan in en vanuit onze gemeente.
Vanuit de kerkenraad heeft tenminste één kerkenraadslid zitting in deze commissie.
Wat de financiële kant van deze commissie betreft, vallen zij onder de verantwoordelijkheid
van de diaconie.

5.2. Zendings- en evangelisatiecommissie
Algemeen
De taken van de commissie zijn:
1. het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording);
2. het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie onder
rand- en buitenkerkelijken. Deze concentreren zich met name op de Mosseldag.
3. het betrekken van de gemeente (van jong tot oud) bij zending en werelddiaconaat;
4. bijdragen aan, meeleven in en steunen van werkzaamheden in zending en werelddiaconaat,
dat mede namens ons door anderen mag worden gedaan via de GZB.

Concrete activiteiten
1. Vakantie Bijbel Week (VBW).
De laatste week van de zomervakantie van de basisschool is de VBW; een
kinderevangelisatieweek die in samenwerking met de Hervormde Gemeente,
Gereformeerde kerk en Vrij Evangelische gemeente georganiseerd wordt.
2. Mosseldag
Op deze dag wordt er geëvangeliseerd onder de duizenden bezoekers van de jaarlijkse
Mosseldag.
3. Adoptiekind
Via Stichting Woord en Daad steunen we als gemeente een adoptiekind.
4. Thema-avonden
Er worden bezinningsavonden belegd waar de gemeente toegerust wordt op het
gebied van evangeliseren.
5. Steun Gereformeerde Zendingsbond (GZB)
Vanwege de herkenning in de fundering en werkwijze van de zending in het
buitenland geeft de commissie steun aan het werk van de GZB door:
• opname van de jaarlijkse collectes in het collecterooster en hiervoor aandacht te
vragen via folders en/of het Contactblad;
• promoten van de GZB-dagboekjes “Een handvol koren” en het lidmaatschap van
deze Zendingsbond;
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•

het doorgeven van rondzendbrieven aan de gemeente van zendingwerk(st)ers, die
werkzaam zijn bij projecten die door de gemeente ondersteund worden.

5.3. Beleidsvoornemens
1. Lokale missionaire activiteiten ontwikkelen.
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6. Diaconaat
6.1. Inleiding
In de Bijbel, het Woord van God, worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de
zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in
Handelingen 6 wordt de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken.
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt Ordinantie 8 art.3 gewijd aan de
diaconale arbeid van de gemeente. Onder diaconaat wordt de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid verstaan. Dit dient vorm te krijgen door het betrachten van onderling
dienstbetoon.
- Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan wie dat nodig hebben,
- Het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemene maatschappelijke welzijn,
- Het signaleren van knelsituaties in de samenleving en het bevorderen van de zorg om het
behoud van de schepping.
Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van
eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag "wie zal
de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken", wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.
Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt er jaarlijks een
jaarrekening en begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het
gevoerde beleid en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid. Na beoordeling door een
commissie van deskundigen en na vaststelling door de kerkenraad, liggen deze voor
gemeenteleden ter inzage bij de administrerend diaken. Dit wordt aangekondigd in het
Contactblad.

6.2. Activiteiten
Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die
er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tot leniging van de noden worden collecten
bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden
gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd
hulp geboden kan worden.

Inkomsten/uitgaven
De inkomsten worden voornamelijk verkregen uit:
- Collecten in de eredienst;
- Collecten bij de avondmaalviering;
- Collecten bij catechesaties
- Projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt;
- GZB busje bij de uitgang van de kerk;
- Giften;
- Kerktelefoon.
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De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen:
- Verplichte bijdragen bredere organen;
- Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg,
- Financiële ondersteuning van de activiteiten van de zendings- en evangelisatiecommissie,
zondagschool en jeugdclubs.
Werkgroepen
De diaconie heeft een aantal werkgroepen ingesteld, die mede praktische uitvoering geven
aan het diaconale beleid onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen:
- Ouderenbezoek;
- Diaconale hulpdienst
- Ouderenreisje;
- Crèche.
Overige activiteiten
Het college van diakenen is hetzij financieel, hetzij inhoudelijk ook betrokken bij:
- Diaconaal huisbezoek bij jubilea, (langdurige) ziekte, terugkomst uit ziekenhuis en
financiële nood;
- Ouderenmiddag;
- Auto-ophaaldienst;
- Kerstgroetactie Friedenstimme;
- Concept Collecterooster ;
- Opnemen kerkdiensten
Uitzenden van kerkdiensten via kerkwebradio

6.3. Beleidsvoornemens
1. De diaconie zal zich bezinnen hoe met de nieuwe ontwikkelingen aangaande de
participatie maatschappij ( begrip ontstaan om reden dat de overheid het aanbieden
van zorg wil verminderen en dit meer over wil laten aan de samenleving) om te gaan.
2. De diaconie stelt een werk- en beleidsplan op, waarin meer uitgebreid alle taken,
activiteiten, beleidsdoelstellingen, werkgroepen etc., zijn verwoord, teneinde mede de
overdracht bij wisseling van diakenen te vergemakkelijken. Dit voor 4 jaar opgestelde
plan is door de kerkenraad vastgesteld en in verkorte vorm weergegeven in dit
overkoepelend beleidsplan.
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7. Vorming en toerusting
Naast vorming en toerusting tijdens de zondagse eredienst zijn er door de week vele
gelegenheden om gevormd te worden en in kennis toe te nemen, gericht op groei in het geloof
en opbouw van de gemeente.

7.1. Catechese
Gewone catechese
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en de
leer van de kerk, in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en gericht op het
doen van openbare belijdenis. Primair door de predikant, of anders door een ambtsdrager
wordt deze catechese gegeven, bij voorkeur in kleine groepen van rond de 15 personen.
Dit geschiedt in de periode van eind september tot de week voor Pasen. In de gemeente zijn
4 catechesegroepen. De gebruikte methode is passend bij de leeftijdsgroep en dient als leidraad
voor de over te dragen stof alsook uitgangspunt van de gesprekken. Er zijn per seizoen 20
catechese-uren per groep. Het streven is de catechese te laten beginnen tijdens de 1e klas van
het voortgezet onderwijs.
Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het streven is de openbare
belijdenis te doen plaatsvinden op Pasen. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op
het doen van openbare belijdenis volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke catechese
met een verdiepend en verbredend karakter met name ten aanzien van persoonlijke levens- en
geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een belangrijke rol.
De belijdenis catechisanten worden besproken in de Kerkenraad.
Twee zondagen voor de aannemingsavond wordt dit voornemen aan de gemeente bekend
gemaakt.
De kerkenraad heeft op de aannemingsavond de gelegenheid zich er van te vergewissen dat er
geen verhindering bestaat tot het laten doen van openbare belijdenis middels vragen over het
persoonlijk geloof waarna de catechisanten worden aangenomen als belijdend lidmaat van de
gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend.
Introductie of welkomstcatechese.
Alle nieuwe leden van de gemeente worden geacht de introductie of welkomstcatechese te
volgen. In een serie van vier avonden komen algemene zaken aan de orde. We staan
thematisch stil bij de volgende onderwerpen. Op de 1e avond zal het gaan over de Protestantse
Kerk in Nederland. De 2e avond zal de bediening van het Woord centraal staan. Op de 3e avond
staan we stil bij de bediening van de sacramenten en de 4e avond staat in het teken van de
opbouw van de gemeente. De introductie of welkomstcatechese is de officiële introductie en
het welkom van nieuwe leden in de gemeente.
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7.2. Jeugdwerk
Het jeugdwerk heeft als belangrijkste doel de toerusting van de kinderen, tieners en jongeren
om in de weg van geloof en bekering tot een persoonlijke relatie met Christus te komen.
Daarnaast moet en mag er ook aandacht zijn voor de toerusting van deze jongeren voor hun
taak als christen in de gemeente en de wereld.
Het jeugdwerk heeft verder als doel de onderlinge ontmoeting te stimuleren, waardoor de
band met de jeugd binnen de gemeente, maar ook met de gemeente als geheel, verder wordt
versterkt. Het blijkt dat de onderlinge vriendschappen een belangrijke stimulans zijn om de kerk
te blijven bezoeken.
Doelgroep
Het jeugdwerk heeft primair betrekking op alle kinderen en jongeren die lid zijn van de
gemeente tot een leeftijd van ongeveer 25 jaar. Aan de andere kant heeft de christelijke
gemeente ook een roeping om Gods Woord en de boodschap van eeuwig heil te verkondigen
aan “al de volken”. In gehoorzaamheid aan deze opdracht heeft het jeugdwerk nadrukkelijk ook
betrekking op alle randkerkelijke dan wel onkerkelijke kinderen en jongeren, in genoemde
leeftijdscategorie.
Jeugdraad
De jeugdraad is het uitvoeringsorgaan van de kerkenraad voor alle jeugdwerk binnen de
Hervormde Gemeente. De taken van de jeugdraad zijn het nemen van initiatieven met
betrekking op het jeugdwerk in de ruimste zin van het woord.
De jeugdraad begeleidt en ondersteunt de kerkelijke activiteiten voor kinderen en jongeren
binnen de gemeente. De jeugdraad bevordert de contacten tussen verenigingen onderling,
geeft nieuwe impulsen en probeert knelpunten op te lossen.
Taken en verantwoordelijkheden van de jeugdraad.
Tot de taken en verantwoordelijkheden van de jeugdraad behoren:
- Het coördineren van het jeugdwerk;
- Een regelmatige bezinning op het jeugdwerk;
- De vorming van nieuwe organisatiestructuren waar nodig;
- Het bevorderen van de contacten tussen jeugd, kerkenraad en de gemeente;
- Zorg dragen voor goed werkmateriaal en accommodaties;
- Het (doen) organiseren van activiteiten voor alle jongeren;
- De werving, begeleiding, toerusting en vorming van vrijwilligers in het jeugdwerk;
- De begeleiding en werving van nieuwe leden van de verenigingen;
- Contact houden met scholen en regionale/landelijke organisaties;
- Contact houden met (jeugdraden van) andere gemeenten.
Samenstelling jeugdraad.
De jeugdraad bestaat uit twee leidinggevenden per club, dit zijn belijdende leden van de
hervormde gemeente Rehoboth. De jeugdouderling is voorzitter van de jeugdraad. Verder
worden er notulen van de vergaderingen gemaakt en aan de kerkenraad ter beschikking
gesteld. De predikant is adviserend lid van de jeugdraad.
Communicatie
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De jeugdouderling brengt elke kerkenraadsvergadering verslag uit van de stand van zaken
rondom het jeugdwerk. Daarnaast zorgt de jeugdouderling voor de communicatie tussen
kerkenraad en jeugd. De jeugdraad dient zich regelmatig te bezinnen op de leefwereld van de
kinderen en jongeren, en brengt dit onder de aandacht van kerkenraad en gemeente.
De gemeente kent de volgende vormen van jeugdwerk:
Zondagschool ’t Mosterdzaadje
Op zondagschool ’t Mosterdzaadje worden de kinderen na de morgendienst in aanraking
gebracht met het Woord van God en wordt een stukje geloofsopvoeding meegegeven. Dit
vindt doorgaans plaats in de vorm van een Bijbelverhaal, maar soms wordt gebruikt gemaakt
van een andere werkvorm. Tevens wordt, voor zover de tijd het toelaat, een verwerking
gegeven. De vorm hiervan is vrij; een lied, werkjes, een gesprek of iets dergelijks, maar
hebben wel betrekking op het betreffende Bijbelgedeelte of kunnen anderszins in verband
worden gebracht met de zondagschool.
Als leidraad voor de Bijbelvertellingen wordt het blad van de Herv. Zondagsscholen Bond op
Ger.Grondslag gebruikt. Er wordt gewerkt volgens het roosterboekje, waarin de te leren
teksten en de Bijbelgedeelten voor de vertellingen staan vermeld.
De zondagschool is verdeeld in twee groepen en gerelateerd aan de groepsindeling op de
basisschool; groep 1-3 en groep 4-7.
Jeugdclub Zefanja
Deze club voor de jeugd van 8 tot en met 12 jaar komt om de drie weken op dinsdagavond bij
elkaar. De clubbijeenkomsten worden ingevuld door een bezinnend gedeelte in de vorm van
een Bijbelverhaal dat in diverse werkvormen kan worden uitgewerkt, waarna geknutseld
wordt. Ook worden er andersoortige activiteiten georganiseerd.
Jeugdclub Kurios
De jeugd van 12-16 jaar komt om de drie weken op de zaterdagavond bij elkaar. De avonden
worden gevuld met diverse activiteiten: Bijbelstudie, aangevuld met andere (avondvullende)
binnenactiviteiten zoals een film- of spelavond. Ook worden er buitenactiviteiten
georganiseerd zoals bijvoorbeeld een dropping of bowlen. Daarnaast organiseert de club
acties om inkomsten te werven voor het jaarlijkse kamp.
Jeugdvereniging Timotheus
De jeugd ouder dan 16 jaar komt om de drie weken op zondagavond bij elkaar. De avonden
worden gevuld met Bijbelstudie. Bezinning en ontmoeting staan centraal op deze avonden.
Ook worden er ook ontspannende activiteiten georganiseerd op andere avonden.
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7.3. Volwassenenvormingswerk
Huisbijbelkring
De Bijbelkring staat open voor alle gemeenteleden. Op de Bijbelkring wordt een bijbelgedeelte
(meestal een Bijbelboek) behandeld. De Bijbelkring wordt eens in de maand bij de deelnemers
thuis gehouden tijdens het winterseizoen. De leiding van deze kring berust bij een ambtsdrager.
Vrouwenbijbelkring.
De vrouwenbijbelkring “Tabitha” komt eenmaal per drie weken bijeen. Op deze vereniging
staat het bestuderen van de Bijbel centraal. Aan de hand van “De Hervormde Vrouw” worden
artikelen en vragen besproken. De vereniging zet zich ook in voor het seniorenreisje en de
ouderen kerstmiddag.
Mannenontbijt
Eénmaal per 6 weken is er op zaterdagmorgen een mannenontbijt. Tijdens deze
bijeenkomsten staat Gods Woord centraal. Er vindt bezinning plaats over man zijn in deze tijd.
Sociaal contact en verdieping van het geloofsleven is belangrijk.
Gebedskring
De mogelijkheid wordt geboden om als gebedskring samen te komen in de zaal van de kerk
om de noden en zorgen in de gemeente en daarbuiten aan de Heere op te dragen.
Lidmatenkring
Deze kring wordt hier genoemd, omdat het gezien kan worden als vervolgcatechese voor
degenen die kortere of langere tijd geleden belijdenis hebben afgelegd. Op deze kring wordt
een boek behandeld met daarbij gespreksvragen hetgeen met name ingaat op het leven vanuit
het christelijk geloof. Hierbij komen dan ook vele praktische onderwerpen aan de orde.
Thema-avonden
In het winterseizoen worden, zo mogelijk, enkele “thema-avonden” belegd ter toerusting van
de gemeente. Aan de orde komen onderwerpen als: evangelisatie, het gebed, de opvoeding,
enz.
Specifiek elders aanwezige kennis komt zo ook ter beschikking van gemeenteleden.
Ook tijdens het winterseizoen kunnen er gemeenteavonden worden georganiseerd, naast het
overige kringwerk.
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7.4. Beleidsvoornemens
1. Streven naar het beleggen van gemeenteavonden rond thema’s; bijvoorbeeld gezin en
opvoeding of andere (bijbelse) thema’s;
2. Het streven is om weer een mannenvereniging op te zetten.
3. Het opzetten van huwelijks catechese. Het huwelijk is een mooie en belangrijke
stap in het leven van een man en een vrouw. Het is belangrijk om met elkaar
na te denken en te praten over het huwelijk om zo te ontdekken wat ons huwelijksleven
kan verrijken.
Persoonlijke bezinning en reflectie staan centraal. We willen graag in gesprek gaan over
het huwelijk en onderwerpen die daarmee verband houden. Dit doen we zoveel
mogelijk door middel van onderlinge interactie, dat alles wordt besproken in onderling
vertrouwen.
Praktische betekent dit dat de huwelijkscatechese uit vier avonden bestaat, waarbij
onderwerpen aan bod komen zoals: het huwelijk vanuit de Bijbel gezien, communicatie
en conflicten, seksualiteit en het ontvangen van Gods zegen.
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8. Beheer en financiën

8.1. Inleiding
Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We erkennen
onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we hebben ontvangen
we van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle
andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een
geestelijke aangelegenheid.
Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle
stoffelijke zaken van de gemeente – voorzover niet van diaconale aard – en verricht de
daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig een daartoe opgestelde Plaatselijke
Regeling.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één
kerkrentmeester (niet-ouderling). De ouderling-kerkrentmeesters staan volledig in het ambt
van ouderling en hebben daarbij in het bijzonder een taak op het terrein van beheer en
financiën. De aard en mate van het kerkrentmeesterlijk beheer en de daarmee verbonden
financiële consequenties vloeien voort uit het door de kerkenraad bepaalde, zoals beschreven
in dit beleidsplan.

8.2. Beheer
Het beheer is onderverdeeld in de navolgende punten:
Predikant
Onze gemeente heeft 1 predikantsplaats. Aanstelling en salariëring geschieden volgens een
door de Raad voor Predikantstraktementen en Pensioenen voorgeschreven regeling.
Organisten
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft
onze gemeente een aantal organisten. Dit werk wordt gedaan op vrijwillige basis, waar
tegenover dan ook een vrijwilligers- en eventuele onkostenvergoeding staat. Zo nodig vindt er
overleg plaats tussen het College van Kerkrentmeesters en organisten.
Koster
De koster werkt in onze gemeente eveneens op vrijwillige basis. Voor de
kosterswerkzaamheden bestaat (nog) geen verdere taakomschrijving. Indien tijdelijk geen
koster beschikbaar is wordt die vervangen.
Beheer gebouw Rehoboth
De beheerder, draagt zorg voor het beheer van het kerkgebouw Rehoboth. Ook dit werk
wordt op vrijwillige basis uitgevoerd en wordt als zodanig beloond.
In voorkomende gevallen vindt er overleg plaats met het College van Kerkrentmeesters.
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Interieur verzorging
Voor het schoonhouden van het kerkgebouw zijn meerdere vrijwilligers actief.
Tuinonderhoud gebouw Rehoboth
De tuin rondom het kerk gebouw wordt onderhouden door praktijkonderwijs van
het Calvijn College.
Beheer van het kerkgebouw
Afgezien van het schoonhouden (hiervoor reeds behandeld) kan het beheer van de kerkelijke
gebouwen worden onderverdeeld in twee zaken: het gebruik en het onderhoud.
Gebruik kerkgebouw
Het kerkgebouw is primair bedoeld voor de samenkomst van de gemeente tijdens de
erediensten. Verzoeken voor andere samenkomsten worden per geval besproken en al dan
niet goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters.
Dit betreft ook de bijbehorende vergaderzaal. Deze is primair bedoeld voor bijeenkomsten die
betrekking hebben op gemeente-activiteiten, zoals catechese, clubs, kringen,
gemeenteavonden etc.
Deze zaal mag niet verhuurd worden vanwege de horecawetgeving.
Onderhoud kerkgebouw
Het college van kerkrentmeesters is huurder van het gebouw Rehoboth. Het is eigendom van
de Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag “Rehoboth”. De
verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het kerkgebouw ligt daarom ook bij het
bestuur van deze vereniging.
Maandelijks zijn “bijeenkomsten onderhoud gebouwen” of te wel klusochtenden door
vrijwilligers. Financiële gevolgen van dit onderhoud komen dan ook niet voor rekening van het
College van Kerkrentmeesters behalve in gevallen van klein onderhoud.
Beheer van andere gebouwen en/of goederen
Pastorie
Het college van kerkrentmeesters is huurder van een pastorie. Deze pastorie is eigendom van
de Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag “ Rehoboth”. De
verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de pastorie ligt daarom ook bij het bestuur van
deze vereniging. Financiële gevolgen van dit onderhoud komen dan ook niet voor rekening
van het College van Kerkrentmeesters. Alleen in gevallen van klein onderhoud vallen deze
onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.
Het reguliere onderhoud aan de pastorie, zoals bijvoorbeeld het schoonhouden,
tuinonderhoud etc. worden geacht door de predikant zelf te worden uitgevoerd.
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8.3. Financiën
In de paragraaf financiën gaat het om twee onderwerpen. Allereerst gaat het over de kosten /
uitgaven die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde zaken van beheer. In de tweede plaats
gaat het vervolgens om de wijze waarop deze jaarlijks te verwachten kosten / uitgaven
kunnen worden betaald. Met andere woorden: Hoe kunnen de jaarlijks benodigde middelen
worden verworven om een sluitende (dus financieel gezonde) begroting te verkrijgen.
Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt er voor
aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de
financiële consequenties van het te voeren beleid, terwijl gedurende ieder eerste kwartaal de
jaarrekening van het afgelopen jaar wordt opgemaakt als verantwoordingsdocument ten
opzichte van de voor het betreffende jaar vastgestelde begroting. Na beoordeling door een
commissie van deskundigen (accountant) en na vaststelling door de Kerkenraad ligt de
jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage bij de secretaris van het college.
Kosten / uitgaven
Met uitzondering van enkele “overige kosten”, vloeien vrijwel alle jaarlijks te verwachten
kosten voort uit zaken van beheer. Zij kunnen als volgt worden onderverdeeld:
-

Lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen;
Lasten overige eigendommen en inventarissen;
Afschrijvingen;
Pastoraat;
Lasten kerkdiensten, catechese etc.;
Verplichtingen andere organen;
Salarissen;
Kosten beheer en administratie;
Rentelasten/bankkosten

Op basis van de door de kerkenraad vastgestelde begroting is het College van
Kerkrentmeesters gemachtigd om zelfstandig uitgaven te doen en verplichtingen
aan te gaan.
Inkomsten / werving
Met betrekking tot de inkomsten is het College van Kerkrentmeesters geheel aangewezen op
bijdragen en giften uit de gemeente. Een gedeelte hiervan is afkomstig van de jaarlijkse
vrijwillige kerkelijke bijdragen, waarvoor alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder gedurende
het eerste kwartaal persoonlijk worden benaderd (actie Kerkbalans). Hierbij wordt tevens de
begroting voor het nieuwe jaar vermeld, alsmede een beknopte toelichting hierop.
De overige bijdragen van de gemeenteleden zijn afkomstig uit collecten tijdens de
erediensten. Deze betreffen de wekelijkse inzameling in de zondagse eredienst, de bid- en
dankdagcollecte, de inzameling tijdens de huwelijksdiensten en het verjaardagsfonds.
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Het uitgeven van collectemunten
Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om collectemunten aan te schaffen. Het
uitgeven daarvan geschiedt door de collectemuntencommissie (op vrijwilligersbasis) onder de
verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Dit gebeurt eens per maand
door vrijwilligers.
Verjaardagsfonds
Alle gemeenteleden worden door middel van een felicitatiekaart gefeliciteerd met hun
verjaardag. Dit wordt gecoördineerd door een aantal vrijwilligers. Belijdende leden en oudere
doopleden ontvangen hierbij tevens een enveloppe om een verjaardagsgift in te doen. Deze
kan tijdens de eredienst in de collectezak gedaan worden. De opbrengst komt ten goede aan
het werk binnen de kerkelijke gemeente.

8.4. Beleidsvoornemens
1. Het verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteleden t.b.v. de
kerkbalans.
2. Er vindt bezinning plaats om de vereniging van beheer op te laten gaan in de
kerkvoogdij.
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9. Vaststelling
Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente ‘Rehoboth’ te Yerseke
in de kerkenraadsvergadering van 8 januari 2015
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Bijlage I Convenant.
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats
wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse
erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de
heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en
de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in
de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht
zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie
Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten
van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan
verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar
aangesproken willen en mogen worden.
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te
houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de
sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. Als
kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom
niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder
verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus
Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de
kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van
Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van
de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen
en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te
onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren
allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente –
zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd
dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de
Heilige Geest.
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5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad
op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de
heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven
vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie
van Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig
Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan
door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.

De kerkenraad van de hervormde gemeente Rehoboth te Yerseke, 8 januari 2015
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