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Inleiding en doel beleidsplan
Inleiding
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland ziet als één van de taken van de kerkenraad
‘het vaststellen van het beleidsplan ter zake van leven en werken van de gemeente.’ Dit
beleidsplan wordt voor een periode van vier jaar opgesteld (2022-2026). Hierbij pleegt de
kerkenraad overleg met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. Indien nodig wordt met
bovengenoemde colleges en organen overleg gepleegd over eventuele wijzigingen van het
beleidsplan.
Na vaststelling door de kerkenraad vindt publicatie plaats in de gemeente. De leden van de
gemeente worden in staat gesteld hun mening over het beleidsplan of eventuele wijzigingen
kenbaar te maken. Wanneer we letten op de ontwikkelingen in de kerk en in de maatschappij is
het noodzakelijk om ons als ambtsdragers van de Hervormde Gemeente Renswoude
voortdurend te bezinnen op de toekomst van de gemeente.
Wij geloven en belijden dat God de gemeente bouwt en bewaart op het fundament Christus. Ook
de toekomst is in Zijn hand. Dit ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid voor de voortgang
van het Evangelie en van de werkzaamheden in en rondom de gemeente.

Doel en uitgangspunten van het beleidsplan
Het doel van dit beleidsplan is om een visie te formuleren op het gemeentewerk voor nu en voor
de toekomst; met een concretisering voor de diverse aspecten en onderdelen van het
gemeente-zijn.
De veranderingen en ontwikkelingen in kerk, maatschappij en politiek gaan immers steeds door.
Dat levert vragen op als ‘Wat komt er allemaal op ons af? Wat is daarop ons antwoord? Hoe
bewaren we de eenheid in de gemeente, te midden van alle verscheidenheid’ etc. Het
beleidsplan helpt ons het kerkenwerk te evalueren en zonodig bij te sturen. Zo beschouwd is dit
beleidsplan is een actualisering van het vorige beleidsplan.
Het ontwikkelen van nieuw beleid vraagt van de kerkenraad uiterste voorzichtigheid. Het gaat
immers om de gemeente van Jezus Christus.
Ons uitgangspunt is, dat we ons bij dit alles baseren op de Heilige Schrift en wat we uit de kerk
der eeuwen en in de gereformeerde belijdenisgeschriften hebben ontvangen. Vanuit dit vaste
ijkpunt zoeken we onze weg in deze turbulente tijd. Wij vertrouwen daarbij op de belofte van
onze God, dat Hij met Zijn gemeente zal zijn tot aan het einde der tijden. Wij streven in ons beleid
te handelen in afhankelijkheid van de Heilige Geest met het oog op de eer van God en het heil
van mensen. Vanuit deze visie kijken we naar wat er in de gemeente gebeurt en welke punten
aandacht vragen en wat we als knelpunten ervaren en welke doelen we nastreven. Tenslotte
formuleren we beleidsvoornemens om tot concrete voorstellen en besluiten te komen.
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Hoofdstuk 1 De gemeente
Profiel van de gemeente (verleden)
De geschiedenis van de Hervormde Gemeente Renswoude begon in 1638. Voor die periode
kerkte men in Scherpenzeel. Onder leiding van de heer van Renswoude (Johan van Reede) kreeg
men toestemming van de Staten van Utrecht om een eigen kerk en predikant te mogen hebben.
Op 11 november 1638 werd de eerste predikant (Michaël van Middelhoven) bevestigd. In augustus
1639 vond de eerste steenlegging van de huidige Koepelkerk plaats.
Sindsdien hebben, inclusief de huidige predikant, 50 predikanten de gemeente gediend.
Eeuwenlang had de Hervormde Gemeente Renswoude een bijzonder band met het
aangrenzende kasteel. De kerk was eigendom van de heer van Renswoude, die ook het
collatierecht bezat. Pas in 1922 is de kerk door de toenmalige baron overgedragen aan de
Hervormde Gemeente. De grafkelder onder de kerk is nog steeds in gebruik voor de overleden
adellijke kasteelbewoners.
Door de eeuwen heen is Gods Woord verkondigd gebleven en heeft dat ook altijd centraal
gestaan.

Identiteit
De Hervormde Gemeente Renswoude behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In
verbondenheid met de algemene christelijke kerk en met de kerk van de reformatie belijdt zij
haar algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene
belijdenisgeschriften en in de drie formulieren van enigheid. De gemeente behoort tot de
richting van de Gereformeerde Bond binnen de PKN.
De doelstelling van de Gereformeerde Bond laat zich als volgt samenvatten: ‘De vereniging heeft
als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen.
Mede hierdoor wil zij de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de
Reformatie. De Bijbel staat centraal in de vereniging.’ Deze doelstelling delen wij.
Ook in de Hervormde Gemeente Renswoude staat de Woordverkondiging centraal. Vanuit het
Woord leren mensen hun zonde en nood kennen en ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden
door het verzoenende werk van Jezus Christus. Hij roept ons op en heiligt ons door Zijn Geest tot
een nieuw en dankbaar leven. Mede om die reden is er veel aandacht voor het pastoraat,
toerusting en vorming. De genoemde lijn van ellende, verlossing en dankbaarheid is de klassieke
lijn van het gereformeerd belijden. Naast de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord weten we
ons dankbaar verbonden met de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus,
Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels), als leerboeken voor de kerk.
Het rijke Evangelie van Jezus Christus mag iedere zondag en bij alle andere ontmoetingen in
kerkverband centraal staan. De Bijbel is daarin leidend en bepaalt de lijnen die uitgezet worden
bij de eredienst en de andere activiteiten in kerkverband. In gehoorzaamheid aan Gods Woord
belijden wij dat de gemeente:
● het lichaam van Christus is, door de Vader en door de kracht van de Heilige Geest;
● samenkomt op basis van het genadeverbond, waarvan de Heilige Doop en het heilig
Avondmaal tekenen en zegels zijn, dat God wil oprichten met de gelovigen en hun kinderen;
● geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en daad Zijn Evangelie te verkondigen.

Profiel van de gemeente (heden)
Vanuit het genoemde belang van ‘Woordverkondiging’ en ‘vorming’ is er twee keer op een
zondag een eredienst en is er een rijk verenigingsleven. De sacramenten worden met regelmaat
bediend en ondanks de landelijke trend van kerkverlating heeft Renswoude een stabiel
ledenaantal. Dit is ook te danken aan nieuwbouw, die heeft plaatsgevonden (en nog doorgaat),
waardoor mensen op het dorp kunnen blijven wonen, of als nieuw-ingekomen de gemeente
binnenstromen.
De Hervormde Gemeente Renswoude is te typeren als een volkskerk. Binnen de gemeente is er
een zekere verscheidenheid te onderscheiden, zowel in opvattingen als in wensen ten aanzien
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van de gemeente / de eredienst. De gevoelde saamhorigheid is echter groot. We zijn werkelijk
‘één in verscheidenheid’ - en de noodzaak daarvan wordt warm gevoeld.
De Koepelkerk heeft breed in het dorp de sympathie van de bewoners. Toch bezoekt, om
uiteenlopende redenen, ongeveer de helft van de geregistreerde kerkelijke mensen de
erediensten niet.
De erediensten worden op klassiek-gereformeerde wijze vormgegeven, met een vastomlijnde
liturgie, waarbij er bij bijzondere diensten ruimte is voor andere aspecten in de liturgie. In de
erediensten staan God en Zijn Woord en heil centraal. Alleen daardoor komt Gods eer volledig tot
zijn recht. Op deze wijze kan voluit de ontmoeting tussen God en de gemeente plaatsvinden.
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Hoofdstuk 2 De kerkenraad
Inleiding
Vanwege de omvang van de gemeente bestaat de Hervormde Gemeente Renswoude uit één
geografische dorpswijk. Deze is onderverdeeld in een tiental subwijken met een ‘eigen’
wijkouderling en wijkdiaken. Tot de gemeente behoren ook zij, die elders wonen en met een
‘voorkeurslidmaatschap’ verbonden zijn aan de Hervormde Gemeente Renswoude.

De positie van de kerkenraad binnen de gemeente
De kerkenraad is geroepen om leiding te geven aan de gemeente en wordt gekozen vanuit de
gemeente door de stemgerechtigde leden. Voor verkiezing van ambtsdragers komen alleen
belijdende mannen in aanmerking. Aan het begin van elk even kalenderjaar is er een gedeelte
van de kerkenraad aftredend en wordt er een verkiezingsronde gestart, waarbij gemeenteleden
vooraf worden uitgenodigd om aanbevelingen te doen. De kerkenraad stelt uit deze namen
dubbeltallen op. Op deze wijze kan de gemeente haar inbreng uiten.

De structuur van de kerkenraad
De kerkenraad vergadert in de regel acht maal per jaar (in de regel op de eerste donderdag van
de maand). Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt met een besluitenlijst
en een actielijst. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend
door de voorzitter en de scriba. Het moderamen vergadert voorafgaande aan de
kerkenraadsvergadering (op de laatste donderdag van de maand), bereidt de vergadering voor
en stelt de agenda samen.

De samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 23 leden:
● Predikant
● Ouderling met bijzondere opdracht: scriba
● 10 pastorale ouderlingen / wijkouderlingen
● 2 jeugdouderlingen
● 4 ouderlingen-kerkrentmeester
● 5 diakenen
Vanuit de kerkenraad wordt in de eerste vergadering van het jaar het moderamen verkozen. Het
moderamen bestaat uit de predikant, de scriba, een ouderling, een diaken en een ouderlingkerkrentmeester. De voorzittersrol wordt door één van de moderamenleden vervuld. De
predikant is bij voorkeur assessor.

De werkwijze van de kerkenraad
De kerkenraad is beleidsmatig onder andere verantwoordelijk voor de eredienst, catechese,
jeugdwerk en pastoraat. Haar beleid is erop gericht de groei van het geloof in God te bevorderen
en de eenheid van de gemeente te bewaren.
De kerkenraad laat zich in haar werk bijstaan door verschillende commissies zoals:
● Zendingscommissie
● Evangelisatiecommissie
● Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)
● Jeugdraad
De colleges van diakenen en kerkrentmeesters vergaderen gescheiden en leggen
verantwoording af aan de kerkenraad.
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Communicatie
De kerkenraad belegt een gemeenteavond met de gemeenteleden in bepaalde zaken die de
kerkorde voorschrijft. Ook bij zaken die niet kerkordelijk zijn vastgelegd maar waarbij het
belangrijk is dat de gemeente gehoord en/of geïnformeerd wordt kan de kerkenraad een
gemeenteavond beleggen. Daarnaast worden er diverse kanalen gebruikt om de gemeente te
informeren (zie ook het beleidsplan communicatie)
● het kerkblad ‘De 5 Gemeenten’
● de website ‘www.hervormdrenswoude.nl’
● nieuwsbrieven via social media
● Koepelnieuws
● directmail vanuit ledenadministratie (m.n. rond calamiteiten)
Tenslotte worden ook de afkondigingen gebruikt om mededelingen te doen, of gemeenteleden
uit te nodigen zich via de genoemde media in kennis te stellen..

Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding
Bij alle communicatie wordt zorgvuldig met persoonsgegevens en persoonlijke zaken omgegaan.
● Vrijwilligers die pastorale werkzaamheden verrichten leggen in een kerkenraadsvergadering
een belofte van geheimhouding af. Dit geldt ook voor kerkrentmeesters, die niet in het ambt
dienen.
● De plaatsing en het bereik (en de aansturing van dat bereik) van de videocamera’s in de kerk
beperkt het zicht op de gemeenteleden tijdens een opname of uitzending; er zijn zitplaatsen
(zijbanken) die nooit in beeld komen. Bij gemeenteleden die deelnemen aan de sacramenten,
is het bekend dat zij in beeld worden gebracht.
● Afkondigingen en vermelding in het kerkblad zijn altijd alleen in nauw overleg met de
betrokkenen of directe familieleden; zowel de vermelding als de inhoud wordt hierbij
afgestemd.
● Er is een privacy reglement vastgesteld in juni 2019.
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Hoofdstuk 3 De eredienst
Reguliere erediensten
De erediensten vinden plaats in de Koepelkerk. Elke zondag worden twee diensten gehouden. De
morgendienst begint om 9u30 en de avonddienst om 18u30. Naast de diensten op zondag zijn er
erediensten op de christelijke feestdagen: Eerste Kerstdag (8u45, 10u30 en 18u30), Goede Vrijdag
(19u30), Eerste Paasdag (9u30 en 18u30), Hemelvaartsdag (9u30) en Eerste Pinksterdag (9u30 en
18u30). Daarnaast zijn er erediensten op oudejaarsavond (19u30) en nieuwjaarsmorgen (10u00)
Bovendien vinden op zowel Biddag voor gewas en arbeid als op Dankdag voor gewas en arbeid
twee diensten plaats: om 11u00 (in samenwerking met de scholen) en om 19u30. Op Tweede
Kerstdag en op Tweede Pinksterdag vinden om 9u30 respectievelijk het Kerstfeest en het
Pinksterfeest met en van de zondagsschool en de clubs plaats. Bij deze samenkomsten is geen
ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig. Hetzelfde geldt voor de zangdienst op Tweede
Paasdag, waaraan om het jaar beurtelings het zangkoor ‘Con Amore’ en het gospelkoor ‘Candela’
hun medewerking verlenen.

Kerkbezoek
De kerkdiensten worden door jong en oud bezocht. Er is een vrij constant aantal gemeenteleden,
dat de beide kerkdiensten bezoekt. Over het algemeen worden de morgendiensten beter
bezocht dan de avonddiensten. De redenen daarvan lopen uiteen. Zo is er tijdens de
morgendienst oppas voor de allerkleinsten en zondagsschool, waardoor beide ouders in de kerk
aanwezig kunnen zijn. Daarnaast zijn er gemeenteleden, die ’s zondags één keer kerken en bij
voorkeur de morgendienst bezoeken. Met name in de winter blijft een aantal ouderen ’s avonds
thuis.
Naast de gemeenteleden, die zondags naar de kerk komen, is er een aantal gemeenteleden dat
thuis meeluistert of kijkt via de kerkradio of internet. Al met al mogen we ons verheugen in een
goede opkomst tijdens de zondagse erediensten. Van het totale aantal leden van onze gemeente
bezoekt ongeveer een derde regulier de kerkdiensten.
Wanneer de Koepelkerk te klein is om alle kerkgangers te ontvangen, is er ‘overloop’ naar
Rehoboth. Het college van kerkrentmeesters heeft een draaiboek ontwikkeld om binnen enkele
minuten de grote zaal gereed te maken als kerkzaal. Vanuit de kerkenraad zijn dan een ouderling
en diaken aanwezig in Rehoboth.

Definitie van de eredienst
De eredienst is de samenkomst van de gemeente. Daarin staat de verkondiging van het Woord
van God centraal. Door de verkondiging beweegt het Woord van God zich naar de mensen toe en
stelt de Heilige Geest de gemeente in staat om op deze beweging van het Woord van God te
reageren. Deze reactie krijgt gestalte in samenzang, gebed en de inzameling van gaven. Op deze
wijze zorgt de Heere tijdens de eredienst Zelf voor de ontmoeting tussen Hem en Zijn gemeente
en de gemeenteleden onderling als lichaam van Christus.

Prediking
De verkondiging van het Woord van God vormt het hart van de zondagse eredienst. Centraal
staat daarbij de uitleg van een Bijbelgedeelte en de betekenis daarvan voor het leven van de
gemeente. Door middel van de verkondiging wordt de gemeente opgeroepen tot een leven van
geloof en bekering. Daarbij wordt de gemeente aangespoord en bemoedigd om de Heere Jezus
te volgen en te dienen; omdat de gekruisigde en opgestane Heere de enige Naam is waardoor
wij zalig kunnen worden.
Over de prediking zegt Christus: “Iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen
onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen
tevoorschijn haalt.” (Mt.13:52). Vanuit deze woorden dient de prediking:
● grondig te worden voorbereid vanuit de grondtalen, met besef van de context van toen en de
werking in de kerkgeschiedenis;
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● moeten er oude én nieuwe schatten verkondigd worden: het aloude evangelie in haar lengte,
breedte, diepte en hoogte, maar ook de verrassende actualisatie daarvan in het heden. Hierin
moet de prediking duidelijk zijn;
● de waarheden dienen als schatten voorgesteld te worden: niet volgens bekende bruggetjes en
met vaste formuleringen, maar als licht van God dat over ons leven opgaat. Hierin moet de
prediking appellerend zijn.

Liturgie
De invulling van de eredienst is klassiek-gereformeerd. Dat wil zeggen, dat tijdens de eredienst
de verkondiging centraal staat, en alle onderdelen van de orde van de dienst daarop gericht of
daarvan afgeleid zijn.
De orde van de dienst tijdens de reguliere erediensten ziet er als volgt uit:
● Orgelspel
● Afkondigingen namens de kerkenraad door een volgens rooster aangewezen ambtsdrager
● Voorzang. Deze voorzang wordt vooraf door de voorganger doorgegeven.
(De plaatselijke predikant houdt daarbij rekening met de maandpsalm, die de kinderen van de
zondagsschool aanleren; al mag die ook elders in de liturgie worden geplaatst).
● Stil gebed
● Votum en groet
● Samenzang
● Lezing van de Wet uit Exodus 20 of Deuteronomium 5 en de samenvatting daarvan door Jezus
Christus (’s morgens) en Geloofsbelijdenis (’s avonds)
● Samenzang
● Gebed (om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest)
● Schriftlezing
● Inzameling van de gaven
● Samenzang
● Prediking
● Samenzang
● Gebed (dankgebed en voorbeden)
● Samenzang
● Zegen
● Orgelspel
Voorafgaand en na afloop van de dienst vindt in de consistorie het ambtelijk gebed c.q.
dankgebed plaats door de dienstdoende ouderling.

Bijbelvertaling en gemeentezang
Sinds 2010 wordt tijdens de erediensten en in andere samenkomsten van de gemeente gebruik
gemaakt van de Herziene Statenvertaling.
Sinds 2021 is het liturgiebeleid gewijzigd. We maakten al langer gebruik van Weerklank naast de
Oude Berijming, maar de verdeling is nu:
● reguliere erediensten
- tijdens reguliere erediensten worden van de zes zangmomenten er minimaal vier gevuld
met psalmen. Er is daarnaast de ruimte om maximaal twee gezangen uit Weerklank op te
geven.
- van de vier psalmen worden er minimaal twee gevuld met psalmen uit de Oude Berijming.
Er is daarnaast de ruimte om maximaal twee nieuw-berijmde psalmen uit Weerklank op te
geven.
● bijzondere diensten
- tijdens bijzondere diensten (zoals de christelijke feestdagen) , bestaat de ruimte om meer
gezangen vanuit Weerklank op te geven. In de praktijk betekent dit dat de bovenstaande
verdeling 4+2 wordt tot 3+3.

1v0 - Beleidsplan 2022-2026 Hervormde Gemeente Renswoude

10 / 30

-

tijdens trouwdiensten bestaat de mogelijkheid om naast de psalmen en gezangen vanuit
Weerklank ook één of twee gezangen en/of vrije liederen op te geven. Voorwaarde daarbij
is wel, dat deze gezangen / liederen Bijbelgetrouw en geschikt zijn (qua melodie) voor
gemeentezang.

De gemeentezang wordt begeleid door de organisten (die zijn aangesteld door het College van
Kerkrentmeesters en de diensten begeleiden volgens een opgesteld rooster). Naast het orgel
wordt, sinds 2019, ook in enkele diensten per jaar gebruik gemaakt van diverse musici uit de
gemeente (in het bijzonder jongeren). Deze verbreding beoogt de lofzang voor God te verrijken
en de talenten van gemeenteleden in te zetten. Het is niet bedoeld om de diensten ‘op te leuken’.
Daarom is ook deze begeleiding ‘dienstbaar’; en wordt ze bewust niet alleen ingeroosterd in
hoogtijdagen, maar ook in ‘reguliere diensten’. In deze diensten wordt de gebruikelijke orde van
dienst gehandhaafd.

Sacramenten
Naast de hoorbare verkondiging heeft de Heere aan Zijn gemeente de sacramenten gegeven als
zichtbare tekenen en zegelen, om daardoor de waarheid van Zijn beloften te onderstrepen.
Het sacrament van de Heilige Doop vindt zo mogelijk zes keer per jaar plaats. Vanwege de
beperktheid van ons kerkgebouw kunnen er maximaal vier ouderparen tegelijk hun kinderen
laten dopen. Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd.
Tijdens de doopdiensten wordt gebruik gemaakt van de herziene versie van het Doopformulier
uit de ‘Liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie’. Tijdens de avondmaalsdiensten
wordt gebruik gemaakt van het verkorte herziene formulier, dat de PKN (op voorstel van de
Gereformeerde Bond) in 2019 heeft uitgegeven; en dat wij in aangepaste opmaak aan de
gemeenteleden hebben aangeboden.

Heilige Doop
Voorafgaand aan de Heilige Doop worden de ouders, die hun kind ten doop willen houden,
uitgenodigd zich bij de scriba te melden. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor de
doopzitting. Deze wordt geleid door de predikant en de ouderling van dienst in de doopdienst.
Tijdens de doopzitting wordt aan de hand van een Bijbelgedeelte en het doopformulier
gesproken over de betekenis van de doop en de opdracht en verantwoordelijkheid die daaruit
voortvloeit met betrekking tot de opvoeding van de kinderen.
Tijdens de doopdienst worden de kinderen in de kerk uitgenodigd om voorin de kerk bij de
doopvont getuige te zijn van de doopbediening. Voorafgaand krijgen zij van de voorganger op
eenvoudige wijze uitleg over de betekenis van de doop.
Na de doopdienst ontvangen de ouders een doopkaart voor hun dopeling.
Het sacrament van de Heilige Doop is bedoeld voor de kinderen van de gemeente. Van ouders
wordt verwacht dat zij bij het Woord en de gemeente betrokken zijn. Ouders die bij de doop van
hun kind nog geen openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd, worden uitgenodigd om
de belijdeniscatechisatie te volgen. Wanneer één van de doopouders tegenover God het jawoord
niet in alle oprechtheid kan uitspreken, terwijl de andere doopouder wel verlangt naar de doop
voor hun kind, zal aan eerstgenoemde doopouder een gewijzigde vraag worden gesteld. De
kerkenraad acht het pastoraat rond de doop van groot belang. Na afloop worden de ouders dan
ook uitgenodigd voor de doopcatechese1.

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is alleen toegankelijk voor belijdende leden van de gemeente. Op de
zondag voorafgaand aan de viering vindt een voorbereidingsdienst plaats. Daarnaast wordt in de
week van voorbereiding ‘censura morum’ gehouden. Er is dan gelegenheid voor lidmaten om
contact op te nemen met de kerkenraad en eventuele bezwaren tegen belijdenis en
levenswandel van andere belijdende leden kenbaar te maken. Het ‘censura morum’ heeft tot doel

1

Zie Hoofdstuk Catechese
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dat de viering van het avondmaal niet ontheiligd wordt en gemeenteleden behoed worden voor
een onjuiste viering.
In dezelfde week van voorbereiding wordt bovendien een bezinningsuur gehouden, waar alle
gemeenteleden welkom zijn. Tijdens dit uur wordt aan de hand van een Bijbelgedeelte en een
meditatief moment met elkaar gesproken over de inhoud en de betekenis van de viering van het
avondmaal. Het bezinningsuur is bedoeld als (wederzijdse) bemoediging naar de viering van het
avondmaal.
Op de zondag dat het Heilig Avondmaal gevierd wordt, vindt tijdens de morgendienst de
‘hoofdviering’ plaats. Tijdens de avonddienst wordt de viering voortgezet voor hen die om
verschillende redenen ’s morgens niet aanwezig kunnen zijn. In deze dienst vindt ook de
dankzegging plaats.
Voor hen die vanwege (langdurige) ziekte of ouderdom niet aan het Heilig Avondmaal kunnen
deelnemen is er de mogelijkheid om aan huis het avondmaal te houden. In directe aansluiting op
de viering ’s morgens. Hierbij zijn de predikant, een ouderling en diaken aanwezig.

Bijzondere diensten
Dienst van openbare belijdenis van het geloof
Voorheen was het gebruikelijk om de dienst van de openbare belijdenis van het geloof op
Palmzondag plaats te laten vinden. Omdat de liturgische geschiktheid van deze laatste
lijdenszondag bevraagd kan worden, zijn echter ook andere data mogelijk, zoals de zondag na
Pasen.
In persoonlijke gesprekken (oa. bij doopgesprekken), via huisbezoek, prediking en catechisatie
wordt het volgen van de belijdeniscatechisatie en het doen van openbare belijdenis onder de
aandacht gebracht.
Aan de dienst(en) van openbare belijdenis gaat - na een seizoen belijdeniscatechisatie - de
zogenaamde ‘aannemingsavond’ vooraf, waar een afvaardiging van de kerkenraad de aanstaande
nieuwe lidmaten vraagt naar hun geloof en kennis van de waarheid, teneinde met vertrouwen en
blijdschap in hun voornemen toe te stemmen.

Huwelijksdiensten
Huwelijksdiensten onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente
Renswoude worden in de regel geleid door de plaatselijke predikant. Uitzonderingen op deze
regel kunnen plaatsvinden in overleg met de kerkenraad, die uiteindelijk beslist.
In gehoorzaamheid aan Gods Woord en overeenkomstig de plaatselijke regeling van de
gemeente worden alleen huwelijken tussen man en vrouw ingezegend. Indien er sprake is van
een huwelijk na echtscheiding of na samenwonen, volgt de kerkenraad een door haar opgesteld
protocol (pastorale brief huwelijk en samenwonen).
Tijdens de huwelijksdienst ontvangt het bruidspaar namens de kerkenraad en de gemeente een
huwelijksbijbel.

Rouwdiensten
De dienst naar aanleiding van een overlijden, wordt zo mogelijk met de familie van de overledene
voorbereid, waarbij de voorganger een leidende rol heeft. De samenkomsten vinden zowel in
uitvaartcentrum De Nijhof als in de Koepelkerk plaats.
In de eerste plaats zijn zij erop gericht, dat de nabestaanden troost en bemoediging vanuit het
Woord van God ontvangen en gewezen worden op Jezus Christus, Die de Opstanding en het
Leven is. De verkondiging heeft daarnaast ook een missionair karakter. De rouwsamenkomsten
zijn niet-ambtelijk.
In geval van crematie van de overledene zal de begeleiding van de uitvaart door de voorganger
en de dienstdoende ouderling niet verder gaan dan het moment van vertrek uit de ruimte, waar
de rouwsamenkomst heeft plaatsgevonden. Wanneer de rouwsamenkomst plaatsvindt binnen
het crematorium, dan zal hieraan door de kerkenraad geen medewerking worden verleend.
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Overige bijzondere diensten
Kompasdienst
Eénmaal per jaar (zo mogelijk in februari) vindt in de Koepelkerk een eredienst plaats met en voor
de leden van ‘Het Kompas’, de vereniging voor verstandelijk beperkten van Renswoude.

Kerk / schooldienst
Eenmaal per jaar (derde zondagmorgen van januari) vindt, in samenwerking met de christelijke
basisscholen De Stifthorst en De Borgwal, een dienst van ‘Kerk en School’ plaats. Het
Bijbelgedeelte en de liturgie worden door een commissie uitgekozen en vastgesteld. Deze
commissie bestaat uit twee leerkrachten van beide scholen en de predikanten van de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Renswoude.

Kerk en Zondagsschool
Aan het einde van het zondagsschoolseizoen (zo mogelijk de eerste zondag van juli), is er een
‘Kerk en Zondagsschooldienst.’ In deze bijzondere dienst, die met name is gericht is op de
kinderen, wordt afscheid genomen van de kinderen van groep 7 en 8, die (hopelijk) overstappen
naar de kindercatechese.

Opening winterwerk
Bij de opening van het winterwerk. wordt een bijzondere dienst gehouden, waarin het thema
centraal staat, dat door de HGJB wordt aangereikt.
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Hoofdstuk 4 Jeugdwerk
Doelgroep jeugdwerk
Het jeugdwerk heeft als doelgroep alle kinderen en jongeren van de Hervormde Gemeente
Renswoude, waarbij ‘buitenkerkelijke jeugd’ ook van harte welkom is.

Doel jeugdwerk
● Ontmoeten
○ De jeugd een veilige ontmoetingsplaats bieden.
○ De jeugd identificatiefiguren bieden.
● Leren
○ De jeugd leren wie wij zijn voor God.
○ De jeugd leren wie Jezus Christus voor ons wil zijn.
○ De jeugd kennis bijbrengen van Gods Woord.
○ De jeugd leren om dagelijks te leven uit dat Woord.
● Dienen
○ De jeugd toerusten voor een leven als christen in de maatschappij.
○ De jeugd bewust maken van haar plaats in de gemeente.
○ De jeugd leren oog te hebben voor onze (minder bedeelde) naaste.
Kerkelijk jeugdwerk dient te worden beschouwd als een aanvulling op de geloofsopvoeding door
ouders /verzorgers.

Leiding
Van leidinggevenden in het jeugdwerk verwachten we dat ze kerkelijk meeleven met onze
gemeente, dat ze hun leven vormgeven naar Gods Woord en dat ze affiniteit met en
betrokkenheid op jeugd hebben.

Verantwoordelijkheid
Alle activiteiten in de gemeente staan onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, waarbij
twee jeugdouderlingen belast zijn met de specifieke verantwoordelijkheid voor de
jeugdwerkactiviteiten (de ene jeugdouderling is verantwoordelijk voor 14-, de andere voor 14+).
Samen met de predikant, pastoraal medewerker en afgevaardigden van de diverse segmenten
van het jeugdwerk vormen zij de jeugdraad.
De taak van de jeugdraad is om de verschillende onderdelen van het jeugdwerk te coördineren
en op elkaar af te stemmen. Bovendien heeft zij als taak de leidinggevenden toe rusten voor hun
taak en daar waar nodig te ondersteunen.

Omschrijving van de huidige situatie
Oppas
Op zondagmorgen is er in gebouw Rehoboth kinderoppas tijdens de kerkdienst, zodat ouders de
dienst kunnen bijwonen. De kinderoppasdienst bestaat uit twee groepen: een groep voor
kinderen van 0 en 1 jaar en een groep voor kinderen van 2 en 3 jaar.
Met de oudere kinderen worden liedjes gezongen, zij kunnen luisteren naar een Bijbelverhaal en
een kleurplaat maken.

Zondagsschool
De zondagsschool ‘In ’t kleine getrouw’ komt wekelijks samen op zondagmorgen. De
aanvangstijd is 9.30 uur. Er wordt gewerkt met drie groepen.
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De groepsindeling is als volgt:
● Groep A: groep 1 en 2 van de basisschool.
● Groep B: groep 3 en 4 van de basisschool.
● Groep C: groep 5 en 6 van de basisschool.
De kinderen van groep A en B worden om 9.30 uur in gebouw Rehoboth verwacht. Er wordt
gebeden, gezongen en volgens een rooster een Bijbelverhaal verteld. Daarna worden
verwerkingsopdrachten gemaakt of iets ter vrije keuze zoals kleuren, knippen en plakken.
De kinderen van groep C worden eerst in de kerk verwacht. Bij de psalm voor de preek
vertrekken zij onder begeleiding van de leidinggevenden naar gebouw Rehoboth. Daar wordt
volgens een rooster een Bijbelverhaal verteld, gezongen en een verwerking gedaan.
Na afloop van de kerkdienst kunnen de kinderen van alle groepen bij gebouw Rehoboth
opgehaald worden. De kinderen leren (samen met de ouders) iedere maand een psalmvers aan.
Op de zondagen waarop doop- en themadiensten worden gehouden is er geen zondagsschool.
In het voorjaar heeft groep C een thema rondom het Heilig Avondmaal en zij zijn dan één keer
aanwezig wanneer de viering wordt gehouden; normaal hebben alle groepen zondagsschool
tijdens de H. Avondmaalsdiensten.
Ook op de christelijke feestdagen wordt er geen zondagsschool gehouden. De kinderen worden
dan in de kerk verwacht.
Kinderen die naar de zondagsschool komen, zijn voornamelijk kinderen van kerkgaande ouders.

Club
De kinderen van de club (uit groep 4 tot en met klas 1 van het voortgezet onderwijs) komen elke
week samen in gebouw Rehoboth, waar ze beginnen met gebed. Aan de hand van een methode
lezen ze een Bijbelverhaal. Vervolgens gaan ze daar dieper op in door middel van een vertelling of
een verwerking. Het tweede deel van elk clubuur wordt op een creatieve manier ingevuld, door
een knutselwerkje of een spel.
Kinderen die naar de club komen zijn van zowel kerkgaande als niet kerkgaande ouders.

De Basis
Iedereen die naar het voortgezet onderwijs gaat (ca. 13 t/m 17 jaar) is welkom bij De Basis. Elke
zaterdagavond komt de Basis samen in de blauwe zaal in gebouw Rehoboth. De ene keer wordt
er een activiteit georganiseerd waarbij ze weggaan (bijvoorbeeld zwemmen, bowlen of
lasergamen), andere keren is er een activiteit in of rond Rehoboth.
Kinderen die naar De Basis komen zijn van zowel kerkgaande als niet kerkgaande ouders.

‘t Zoeklicht
Iedereen tussen de 16 en 21 jaar is welkom bij ‘t Zoeklicht. Eén keer in de twee weken op
zondagavond komt ‘t Zoeklicht bij elkaar in Rehoboth voor leuke ontmoetingen en serieuze
gesprekken. De inbreng van de jongeren is belangrijk. Samen met de leidinggevenden wordt
bekeken waar de jongeren antwoord op willen hebben en wordt in de Bijbel een mogelijk
antwoord opgezocht.
Jongeren die naar ‘t Zoeklicht komen, zijn voornamelijk kinderen van kerkgaande ouders.
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Hoofdstuk 5 Catechese
Doel van catechese
Catechese bestaat al sinds God met het volk van Israël optrok. Het woord catechese is afgeleid
van het Griekse woord katèchein. De betekenis van het woord is: iets berichten (bijv. Hand.
21:21-24) of iemand bekend maken met (bijv. Hand 18:25). Evenals Israël, het Jodendom en de
Vroege Kerk hechten ook wij sterk aan de geloofsopvoeding van onze kinderen en jongeren.
Hiermee willen we onze jongeren inwijden in de verhalen en de schatten van het christelijke
geloof en hen vormen in de omgang met de Heere.
Van oudsher kende catechisatie drie aandachtsvelden: gebed, gebod en geloof. Oftewel:
aandacht voor het Onze Vader (en het gebedsleven), de Tien Geboden (en het praktische leven
voor God) en de Twaalf Artikelen (en de groei van het geloofsleven). In wezen is daarmee nog
steeds de kern van de catechese geduid. Iets hedendaagser verwoord kan de doelstelling van
catechese worden samengevat in deze drie thema’s:
● Het gaat in de eerste plaats om persoonlijk geloof. Dit is de lijn naar God toe. De Heere als de
God van het verbond legt een relatie met ons en zoekt ons persoonlijk op. Catechese is erop
gericht om God als de drie-enige God (steeds beter) te leren kennen en in geloof, bekering en
toewijding te leven.
● Catechese is er ook op gericht om te leren wat het betekent bij de christelijke gemeente te
behoren. In de catechese komt dan ook aan de orde wat de betekenis, het geheim en de
opdracht van de christelijke gemeente is.
● Catechese is ook leren om als christen te leven in de hedendaagse maatschappij. Vanuit de
Bijbel heel concreet informatie ontvangen om zicht te krijgen op dingen die in de
maatschappij gebeuren.
Echter: niet alleen de boodschap die overgedragen wordt is belangrijk, maar even belangrijk is
dat die boodschap bij de jongeren aankomt. Daarom moeten we steeds zoeken naar vormen die
goed aansluiten bij de tijd waarin onze jongeren leven en waarin genoeg ruimte is voor interactie.

Vormen en structuur
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de catechese. De uitvoering ervan berust bij de
catecheten. De catecheten worden wat betreft de mentorcatechese bijgestaan door het
catecheseteam, dat bestaat uit de predikant, pastoraal medewerker, (de jeugdouderling 14+), en
een aantal gemeenteleden die mentor zijn. Voor de overige catechesegroepen is de jeugdraad
het klankbord.
De catecheet heeft in de catechese een belangrijke plek. Hij of zij bewaakt het leerproces en is
verantwoordelijk voor de inbreng en voor het dialogische aspect. Ook zorgt hij dat er goede
condities zijn voor een groepsgesprek, zoals een gevoel van veiligheid binnen de groep om zaken
met elkaar te delen. Voorop staat dat de catecheet voor de jongeren een voorbeeld is in leer en
leven.
De catechesegroepen worden in principe ingedeeld zoals hieronder weergegeven.

Catechese voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool
Deze jongeren komen 18-keer per jaar bij elkaar. vanaf eind september tot begin april . Kort
gezegd is het hoofddoel van deze catechese om - passend bij deze leeftijd - kennis over te dragen
over de Bijbel(verhalen). Hierbij gaat het ene jaar de aandacht uit naar het Oude Testament, en
het volgende jaar naar het Nieuwe Testament. Zo wordt de hele Bijbel behandeld.
Uitvoeriger verwoord zijn de doelstellingen zijn als volgt:
● Zicht hebben op de indeling en opbouw van de Bijbel, verschillende soorten geschriften van
de Bijbel en de plaats van personen, c.q. gemeenten uit de lessen in de heilsgeschiedenis.
● De mogelijkheid krijgen om via identificatie met de mensen in de Bijbelverhalen in hun eigen
leven op concrete wijze hier en nu de Heere te kennen en te dienen.
● Een bagage aan kennis en inzicht ontvangen die meer is dan wat ze in de kinderjaren mee
kregen en wat als basis voor de latere catechese kan dienen.
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Momenteel wordt gebruik gemaakt van de methode On Track van de HGJB.

Mentorcatechese voor leerlingen van het V.O.
De jongeren tussen de 12 en 15 jaar komen eveneens 18-keer per jaar bij elkaar, vanaf eind
september tot begin april . an de hand van Methodisch wordt er gekozen voor de
mentorcatechese. Dit betekent:
● De groep begint plenair (dat geeft een opbouwend wij-gevoel) met gebed en zang;
● Vervolgens houdt de catecheet een plenaire inleiding met behulp van een
powerpointpresentatie;
● Daarna gaan de jongeren uiteen in vaste, kleine groepjes om over het thema door te spreken.
● In die groepjes vindt tenslotte ook de afsluiting met gebed plaats.
Momenteel wordt gebruik gemaakt van ‘Leer & Leef’, de nieuwste methode van de HGJB.

Catechese voor de jeugd van 16 jaar en ouder
De jongeren van 16 jaar en ouder komen ook 18-keer per jaar bij elkaar, vanaf eind september tot
begin april . Aan de hand van verschillende methodes of verschillende thema’s, die ook door de
jongeren zelf worden aangedragen, gaan ze met elkaar in gesprek over allerlei vragen die met
het geloof(sleven) te maken hebben.
● Doelstellingen zijn hier vooral het eerlijke gesprek, het verdiepen van de kennis en het
bemoedigen in het persoonlijke geloofsleven.

Belijdeniscatechese
In de doop heeft de Heere Zijn Naam aan die van ons verbonden. Wij staan op Naam van Hem. Hij
heeft Zijn eigendomsrecht over ons uitgesproken. Dat is niet vrijblijvend. Immers, adeldom
verplicht! God roept ons op Hem te volgen en te dienen en Zijn Naam te belijden voor de mensen.
Met het oog daarop stimuleert de kerkenraad jonge mensen en ouderen om zich verder te
verdiepen in Gods Woord en het belijden van de kerk om zich zo voor te bereiden op de openbare
belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente.
De belijdeniscatechisatie wordt in de regel door de predikant verzorgd. Het volgen van de
belijdeniscatechisatie houdt niet als vanzelf in dat deze wordt afgesloten met de openbare
belijdenis. Belijdenis doen is en blijft een persoonlijke zaak, maar geloven is niet individualistisch.
Daarom wil de Heere ons door Zijn Woord en de Heilige Geest brengen tot de hartelijke
instemming met de belijdenis van de kerk van alle tijden en plaatsen.
Momenteel wordt gebruik gemaakt van het boekje ‘Het geloof belijden’ van dr. M. van Campen.
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Hoofdstuk 6 Vorming en Toerusting
Doelstelling
De doelstelling voor en het uitgangspunt bij ‘Vorming en Toerusting’ leren we kennen vanuit
Efeze 4: 11-16. Dit gedeelte reikt ons een aantal essentiële punten aan over ‘het leren in de
gemeente’, zoals God dat bedoelt. .
Als eerste punt wijzen we op de persoonlijke groei: de groei naar volwassenheid in het geloof
(vs.13). Dit is een groei in kennis van God (vs.12), maar ook een groei in volharding temidden van
aanvechtingen (vs.14.). Vooral in deze verwarrende tijd en complexe maatschappij, waarin zoveel
meningen en problemen (dichtbij en veraf) op ons afkomen, is het van cruciaal belang om het
Woord van onze God ter harte te nemen. Door te groeien in geloof kunnen we ook elkaar en de
gemeente beter dienen (vs.12). Uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat de persoonlijke groei dus helemaal
verweven is met het meeleven in de gemeente en de ‘geloofsband’ die daarin ervaren wordt
(vs.16). De gemeente zèlf is dus ook leerschool van het persoonlijke geloof. Dit is een levenslange
leerschool, waar de leden nooit klaar mee zijn. ‘Vorming en Toerusting’ is zo beschouwd het
onderwijs voor (jong)volwassenen, in vervolg op de catechese voor jongeren.
Tenslotte wijst dit gedeelte erop dat God aan door Hem gekozen personen gaven heeft gegeven
(vs.11), die we in de gemeente hebben te waarderen en te respecteren. Hierdoor ontstaat een
bepaalde ‘gezagsverhouding.’ In de maatschappij lijkt gezag besmet, maar Christus geeft het, om
om de gemeente toe te rusten en op te bouwen in de liefde. Dit gezag - dat uitspreekt dat wij van
Christus zijn en dus niet naar eigen goeddunken in Zijn lichaam kunnen participeren - is dus een
gezag dat voorgaat in het dienen; en geen gezag dat wil werken vanuit een machtspositie.

Lijst van bijbelkringen / gesprekskringen
Binnen de gemeente is een groot aantal kringen actief:
a. ‘het Kompas’; kring voor andersbegaafden vanaf 16 jaar
b. ‘de Uitdaging’; huisbijbelkring ontstaan uit Alpha- en vervolg-Alpha-cursussen
c. ‘het Anker’; jongeren 21+, die uitstromen uit het jeugdwerk/het Zoeklicht
d. ‘Back to the Bible’; laagdrempelig/missionair/onderwijzend voor twintigers en dertigers
e. ‘Jonge Vrouwenkring’; vrouwen tussen 20 en 50 jaar
f. ‘Koffiemorgen’; laagdrempelige gesprekskring met voornamelijk vrouwen
g. ‘Avondgebed’; gebedsuur van gemeenteleden
h. Bijbelkring in Rehoboth; olv. pastoraal medewerker; voornamelijk senioren
i. Bijbelkring in Rehoboth; olv. ouderling v.Walderveen; studie van een Bijbelboek
j. bezinningsuur ter voorbereiding op het H. Avondmaal

Back to the Bible
Ongeveer zesmaal per jaar (eenmaal per maand in het winterseizoen) is er een avond voor
twintigers en dertigers in de Koepelkerk. Elke avond staat een ander Bijbelboek centraal en
wordt de ‘rode draad’ van dat Bijbelboek en de betekenis daarvan (voor ons) toegelicht. Deze
avonden zijn zowel diepgravend als laagdrempelig als ontspannen; en dienen zo een vormend,
en missionair en samenbindend doel.

Huwelijkscatechese
Deze catechese kring is bestemd voor degenen die binnen onze gemeente hun huwelijk kerkelijk
hebben bevestigd, of die toeleven naar een huwelijk. Na het winterseizoen worden er zes
bijeenkomsten georganiseerd. Dit vindt plaats in de maanden april, mei en/of juni. De groep gaat
in gesprek over een zestal onderscheiden thema’s die relevant zijn met betrekking tot het
huwelijk.
Momenteel wordt gebruik gemaakt van het boekje ‘Verbonden in liefde en trouw’ van dr. M. van
Campen.
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Doopcatechese
Deze catechese is bedoeld voor ouderparen, die recent een kind hebben laten dopen. In drie
bijeenkomsten gaat de groep in gesprek over een drietal onderscheiden thema’s die relevant zijn
met betrekking tot wat wij geloven mogen over Gods verbond met het kind en de
geloofsopvoeding.

Geloofsopvoeding
Er zijn drie kringen geloofsopvoeding. Deze kringen bestaan uit ouders die een kind of meerdere
kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie hebben, waar de desbetreffende kring zich op richt.
Door de jaren groeien de kringen zo door, om elkaar al sprekend te ondersteunen in de specifieke
‘uitdagingen’ in de (geloofs)opvoeding, die elke leeftijd heeft. . Momenteel zijn er de volgende
kringen:
k. Kring Salomo (0-4 jaar)
l. Kring Joy (4-12 jaar)
m. Opvoedingskring (tieners)

Uitleenbibliotheek
Bij de geloofsopvoeding moet ook de uitleenbibliotheek genoemd worden. In de gele zaal van
Rehoboth staan boeken over geloof(sopvoeding), die geleend mogen worden.

Overige toerusting
Preekbesprekingen
Per kalenderjaar worden na afloop van de avonddiensten twee preekbesprekingen gehouden (in
voorjaar en najaar), die in de regel voor alle leeftijden toegankelijk zijn en zo mogelijk het
intergeneratieve geloofsgesprek stimuleren.

Gemeenteavonden
Tijdens het winterseizoen kunnen er gemeenteavonden plaatsvinden, waarin een actueel thema
vanuit Bijbels perspectief wordt ingeleid, waarna de aanwezige gemeenteleden gelegenheid
krijgen om plenair of in groepjes over het behandelde thema in gesprek te gaan. De leiding van
de avonden berust bij de kerkenraad. De inleiding vindt plaats door de predikant, de pastoraal
werker of door een lector die van elders is uitgenodigd.
Een gemeenteavond kan zo nodig in het teken staan van het uiteenzetten van het beleid door de
kerkenraad.
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Hoofdstuk 7 Missionair werk
Apostolaat
Visie op de (missionaire) gemeente
De eerste gemeente was een snel groeiende gemeenschap. Dagelijks werd zij uitgebreid. Dat
was niet haar werk, maar het werk van de Heere God. ‘De Heere voegde dagelijks mensen die
zalig werden, aan de gemeente toe.’ (Handelingen 2: 47). Met klem moet worden benadrukt dat
het volkomen Gods werk is. Lukas laat echter ook zien dat God middellijk werkt. Hij schakelt
mensen in en maakt ze tot Zijn instrumenten. In Handelingen 2 blijkt dat de gemeente
samenleefde als een gemeenschap van heiligen. Daardoor had ze een goede naam onder het
volk en ging er aantrekkingskracht van hen uit. De Heere maakte daar gebruik van om zo de
gemeente te laten groeien en zondaren te redden. Tegenwoordig noemt men een dergelijke
gemeente ‘een missionaire gemeente.’ Daarmee duidt men een gemeente aan:
● die een duidelijk geestelijk profiel heeft (dat zich uit in handelwijze en levenswandel en
eredienst),
● waar men Jezus liefde uitstraalt (wat zich uit in gastvrijheid is en in de beoefening van
onderlinge liefde)
● en waar men een eerlijk getuigenis van het christelijk geloof geeft (dat ingaat op de vragen
van deze tijd en rekent met de weerbarstigheid van het leven.)

De gemeente nu
Vanuit bovenstaande visie op de gemeente weet de Hervormde Gemeente Renswoude zich
geroepen het evangelie van Jezus Christus door te geven aan anderen. We willen als gemeente
en als gemeenteleden persoonlijk getuigend bezig zijn in onze eigen contexten we willen - vanuit
ervaren verbondenheid - steun geven aan het evangelisatiewerk in Nederland en aan het
zendingswerk elders. . We denken daarbij aan Jezus’ opdracht in Handelingen 1: 8 ‘U zult de
kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn zowel in
Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’.

Israël
In het missionaire werk neemt het gesprek over Israël een bijzondere plaats in. Als gemeente
belijden wij dat er sprake is van een onopgeefbare en blijvende verbondenheid met Israël. Israël is
immers ‘de oudste broeder’ aan wie de beloften geschonken zijn. Het heil is uit de joden.
In de ontmoeting met Israël hopen en bidden wij dat onze oudste broeder tot de belijdenis mag
komen dat Jezus de Christus is. Concreet uit onze betrokkenheid zich in onderstaande punten:
● Het volk Israël krijgt tijdens de erediensten regelmatig een plaats in de voorbede.
● Vooral op de zgn. ‘Israëlzondag’ krijgt de verbondenheid met Israël een plaats in de prediking.
● Onze gemeente heeft een speciale band met de Stichting Nachamu Nachamu Ami, waarvan
het kantoor in Renswoude gevestigd is. Deze stichting zet zich in voor de belangen van het
Joodse volk, zowel in Israël als ook in de diaspora. Onder meer worden Joodse families in de
Oekraïne geholpen met hulpgoederen vanuit Renswoude.
Deze stichting is geheel zelfstandig: de hervormde gemeente heeft geen formele
betrokkenheid. Wel zijn er gemeenteleden als vrijwilliger werkzaam en ontvangen ze jaarlijks
collectegelden van de diaconie.

Zendingswerk (wereldwijd)
Vanwege de herkenning in de fundering en de werkwijze van de zending in het buitenland geeft
de gemeente steun aan het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Dit doet ze door:
● promoten van het blad ‘Alle Volken’ onder gemeenteleden;
● promoten van de GZB dagboekjes ‘Een handvol koren’;
● opname van collecten voor de GZB in het collecterooster;
● eventueel beleggen van gemeenteavonden met sprekers van de GZB.
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Daarnaast wordt via het GZB-programma ‘Deelgenoten’ actief steun gegeven aan een
zendingsfamilie die is uitgezonden door de GZB.
Momenteel is dat de familie Aad en Dineke van der Maas in Albanië, die daar werkzaam zijn om
jonge kerken te ondersteunen.
Ook is er vanuit de Hervormde Gemeente Renswoude een band met de evangelist Loli in Kosovo
/ Albanië. Regelmatig zijn er contacten over en weer en worden er hulpgoederen gestuurd.
Eenmaal per jaar is de evangelist Loli gast in onze gemeente en mogen we horen van de
activiteiten van onze zustergemeente in Kosovo/Albanië.

Evangelisatiewerk
Om de gemeente oog te laten hebben voor haar missionaire taak ziet de kerkenraad het als haar
taak om de gemeente te leren een ‘missionaire gemeente’ te zijn.
Kenmerken van een ‘missionaire gemeente’ zijn:
● openstaan voor anderen: gastvrij en herbergzaam zijn.
● getuigen van het geloof dat God nog steeds omziet naar mensen en grote dingen doet
● vrijmoedigheid om uit te leggen waar men in gelooft ; en bereidheid om over lastige vragen
na te denken.
In de verkondiging moeten de gemeenteleden hierin worden onderwezen en aangespoord.
Naast de verkondiging zijn er ook veel praktische en concrete manieren om mensen in hun eigen
leefomgeving te bereiken en om het te laten nadenken over hun zoeken naar het doel van hun
leven. Deze taken heeft de kerkenraad neergelegd bij de Evangelisatie Commissie (EC).
Primair ligt dit onderwijs bij de verkondiging en de aansporing naar elkaar door de
gemeenteleden onderling.
Daar er naast verkondiging ook een kans ligt mensen in hun eigen leefomgeving te stimuleren
naar de doel van hun leven te zoeken, heeft de kerkenraad een aantal praktische zaken
neergelegd bij de Evangelisatie Commissie (EC)

Evangelisatiecommissie
De interkerkelijke evangelisatie commissie (EC) is samengesteld uit leden van de Hervormde
Gemeente van Renswoude en de Gereformeerde Kerk in Renswoude. De EC houdt zich bezig
met concrete evangelisatie- en contactactiviteiten die door en namens de Hervormde Gemeente
en de Gereformeerde Kerk plaatsvinden.
Het doel van de evangelisatiecommissie is om het evangelie van Jezus Christus onder de
aandacht te brengen bij hen die afgedwaald zijn van de kerk, of Zijn verlossend werk nog niet
kennen.
De volgende activiteiten dragen daartoe bij:
● het verspreiden van periodieken in de aanloop van Kerst, Pasen en Pinksteren, met daarin een
uitnodiging van beide kerken;
● de kerkdiensten van de plaatselijke kerken vermelden op de publicatieborden van de
Renswoudse campings;
● het organiseren van ‘zingen op Paasmorgen’ en ‘zingen op Kerstmorgen’, waarbij zieken en
ouderen en weduwen / weduwnaren bezocht worden;
● de aanwezigheid op de nieuwjaarsreceptie van onze burgerlijke gemeente;
● het organiseren van een openluchtdienst;
● het aansturen en financieel toerusten van de werkgroep van de Vakantie Bijbel Week;
● het jaarlijks organiseren van de ‘Volkskerstzang’ in de sporthal van het dorp;
● medewerking verlenen aan een autonome werkgroep welke een Kerstwandeltocht
organiseert, in samenwerking met de werkgroep Promotie Renswoude.

Het evangelisatiewerk (in eigen land)
Vanwege de herkenning in de fundering en de werkwijze van zending in Nederland geeft de
gemeente steun aan het werk van de Bond voor Inwendige Zending (IZB). Dit doet ze door:
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●
●
●
●
●

opname van collecten voor de IZB in het collecterooster;
eventueel beleggen van gemeenteavonden met sprekers van de IZB;
het organiseren van de Vakantie Bijbel Week (gezamenlijk met de Gereformeerde kerk);
jongeren uit de gemeente aansporen deel te nemen aan Dabarwerk op campings;
praktisch en financieel steunen van het Dabarwerk op camping de Hoge Linden in Overberg
voor een vastgestelde tijd.

Alpha- en Youth Alpha-cursus
De Hervormde Gemeente Renswoude organiseert ieder jaar een Alpha-cursus naar gelang er
behoefte is. De locatie van de cursus is het gebouw Rehoboth. Het doel is om ‘buiten- en
randkerkelijken’ op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het geloof. Jongeren
tussen de 15 en 25 jaar zijn welkom op de Youth Alpha. Een onderdeel van de cursus is een
‘weekendje weg’ waardoor de onderlinge band en gesprekken nog meer gestimuleerd worden.
Tijdens de afsluitende avond van zowel de Alpha-cursus als de Youth Alpha-cursus hebben de
ouderlingen of leidinggevenden de mogelijkheid en tevens de taak om aan te geven dat er
doorstroommogelijkheden zijn naar andere vormen van jeugdwerk en kringen binnen de
gemeente.
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Hoofdstuk 8 Pastoraat
Bijbelse omschrijving van pastoraat
De kerkenraad wil pastoraat in de gemeente gestalte geven vanuit de Bijbelse opdracht om de
gemeente te weiden. ‘Hoed de kudde van God, die bij u is en houd daar toezicht op, niet
gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die
heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de
kudde geworden zijn.’ (1 Petrus 5: 2 en 3).
Zij wil zich laten leiden door het unieke herderswerk van onze Heere Jezus Christus die sprak: ‘Ik
ben de goede Herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ En: ‘Ik heb nog andere
schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet Ik binnenbrengen en zij zullen Mijn
stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.’ (Joh. 10: 11 en 16)

Doel van het pastoraat
Pastoraat is de herderlijke zorg over de gemeente. In het ambt aller gelovigen zijn alle
gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te beoefenen (wij zijn elkaars
broeders en zusters), maar ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en
verantwoordelijkheid. Inhoudelijk zijn er drie doelen te onderscheiden, die steeds meer
verdieping proberen te vinden:
● omzien naar elkaar
● bijstaan in de zingeving van het leven, in het licht van het Evangelie
● begeleiden van de geestelijke groei.

Huisbezoek
De gemeente is verdeeld in wijken (meerdere straten), met voor iedere wijk een eigen
wijkouderling en diaken. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen
eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt plaats volgens afspraak in
de zogenaamde ‘winterperiode’ (oktober – mei). In de regel gaat de ouderling op huisbezoek met
een vaste bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld
en gestimuleerd. 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, het persoonlijk geloofsleven en het
meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de prediking en de sacramenten en de
huisgodsdienst (Bijbellezen en gebed).
Schriftlezing en gebed behoren tot de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek.

Vormen van pastoraat
Bezoek aan nieuw-ingekomenen
Nieuwe leden van de gemeente ontvangen bezoek van de wijkouderling (of predikant). . Zij
ontvangen namens de gemeente , de jaargids en een kerkbode. Deze dienen als eerste
kennismaking en wegwijzer in de gemeente. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om een
jaarabonnement op de Kerkbode te ontvangen van de kerk. Hun komst wordt door de predikant
in de kerkbode vermeld (desgewenst; dus dit betreft meestal de betrokken kerkgangers).
Regelmatig is er na de morgendienst koffiedrinken in Rehoboth, waar gelegenheid is kennis te
maken met nieuw-ingekomenen.
Belijdende leden, die uit andere kerkgemeenschappen tot ons over willen komen, ontvangen
bezoek van de predikant (en de wijkouderling). Tijdens dit bezoek zal de derde belijdenisvraag
worden gesteld.
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Ouderenpastoraat
Oudere gemeenteleden vanaf 80 jaar worden kort na hun verjaardag door de predikant of
pastoraal medewerker bezocht. Ook helpt een oud-ouderling in het extra bezoeken van ouderen.
Daarbij is de werkverdeling:
● bezoek in kroonjaren (80, 85, 90, etc): door de predikant;
● bezoek in andere jaren: door de pastoraal medewerker / oud-ouderling.
Ook worden er door hen seniorenmiddagen georganiseerd.

Pastoraat bij zieken / Crisispastoraat
Regelmatig worden de gemeenteleden die in verpleeg- of verzorgingshuizen zijn opgenomen,
bezocht door de predikant of pastoraal medewerker. Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn
opgenomen worden wekelijks bezocht door de predikant of door de pastoraal medewerker.
Na thuiskomst wordt een bezoek gebracht door de predikant of pastoraal medewerker. Zij
bezoeken ook de langdurig zieken die thuis worden verpleegd.
Het crisispastoraat, stervensbegeleiding, psychische nood, gezins- en huwelijksproblemen,
behoort tot de taak van de predikant en pastoraal medewerker. Indien nodig zal worden
doorverwezen naar specifieke professionele hulp.
Bij al dit (crisis)pastoraat (aan zieken) is er een leeftijdsverdeling afgesproken, om (met
inachtneming van andere werkzaamheden) een goede werkverdeling tussen de pastores te
hebben:
● beneden de 65: door de predikant
● boven de 65: door de pastoraal medewerker(s)

Pastoraal vrijwilligers (met Psycho Pastorale Toerusting)
Gemeenteleden met psychische vragen, of met een langdurige zorgvraag kunnen bezocht
worden door de pastoraal vrijwilligers, die een zogenaamde PPT-cursus hebben gevolgd. Zij
bieden graag een luisterend oor.
Deze pastoraal vrijwilligers worden via de predikant of wijkouderling ingezet; maar
gemeenteleden kunnen ook zelf contact met hen zoeken. In dat geval geeft de pastoraal
vrijwilliger (in de regel) aan de wijkouderling wel een melding dát er een bezoektraject loopt
(zonder op de inhoud in te hoeven gaan). Wijkouderlingen en pastoraal vrijwilligers streven naar
een goed contact. Dit werk valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Consistorieoverleg
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het
consistorieoverleg. Het overleg wordt tenminste tweemaal per jaar gehouden. Voor dit overleg
worden de predikant, pastoraal medewerker, wijkouderlingen en de jeugdouderlingen
uitgenodigd. Bij speciale onderwerpen kunnen ook de bezoekbroeders en/of het
psycho-pastorale team worden uitgenodigd. Een belangrijk accent ligt op de onderlinge vorming
en toerusting. Ook kunnen ervaringen vanuit pastoraat worden uitgewisseld. Dit laatste uiteraard
met inachtneming van de verschuldigde geheimhouding en respect voor het vertrouwelijk
karakter van het huisbezoek.
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Hoofdstuk 9 Diaconaat
Wat is diaconaat?
In gehoorzaamheid aan de Bijbel is de gemeente geroepen de naaste lief te hebben en in het
bijzonder goede zorg te dragen voor diegenen die bescherming en ondersteuning behoeven.
Daarnaast levert de diaconie ook een bijdrage aan de gemeente, door het bevorderen van
onderling dienstbetoon en het omzien naar elkaar. Voor het diaconaat vinden we de ‘koinonia’
(gemeenschap) even belangrijk als de ‘diakonia’ (dienstbetoon). Het diaconaat is dus een
opdracht voor de gehele gemeente.

De taak van de diaconie
Hieronder worden de taken van de diaconie opgesomd:
● Dienen tijdens het Avondmaal. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal zijn de diakenen
aanwezig om het sacrament ordelijk te laten verlopen. Bij het Heilig Avondmaal aan huis is er
ook een diaken aanwezig die de tafel gereed maakt en ervoor zorgt dat het ordelijk verloopt.
● Het inzamelen en besteden van de liefdegaven. Tijdens de eredienst is de eerste collecte
bestemd voor de diaconie. De besteding van deze collectes worden jaarlijks in december
vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad. De bestemming van de collectes zijn diaconaal
plaatselijk en wereldwijd door de vastgestelde doorzendcollectes.
● Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven. Het nemen
of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk
welzijn. Hulpverlening namens de diaconie kan worden gestart nadat een hulpvraag is
binnengekomen en door het college van diakenen is goedgekeurd.
Ook kan het college zelf of op aanwijzing van derden in overleg treden met personen waarvan
het vermoeden bestaat dat diaconale hulp gewenst is, en zo nodig hulp bieden. Het signaleren
van de hulpbehoevende blijft een aandachtspunt van de diaconie. Signalen van hulpvragen
kunnen ook ontstaan naar aanleiding van huisbezoeken aan gemeenteleden.
Complexe hulpaanvragen worden voorgelegd aan de Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening.
● Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat. De diaconale
collectes worden via het kerkblad of via een uitgereikte folder kenbaar gemaakt. Ook worden
de opbrengsten in het kerkblad vermeld.
De jaarstukken worden door een erkend accountantsbureau opgesteld en worden jaarlijks
door de kerkenraad ter goedkeuring aangeboden. Na goedkeuring van de kerkenraad wordt
het in het kerkblad vermeld, zodat ieder belijdend lid inzage heeft met betrekking tot de
jaarrekeningen.
● Afstemming tussen pastoraat (predikant, pastoraal werkers), ouderlingen en diaconie.
Pastoraat, ouderlingen, HVD hebben vaker een vertrouwensband met gemeenteleden en zijn
daardoor ook eerder op de hoogte van hulpbehoeften. Via hen kan een diaken sneller
ingeschakeld worden bij hulpvragen.
● Binnen de gemeente wil de diaconie meer bewustwording en toenemende
medeverantwoordelijkheid bereiken onder gemeenteleden. Gemeenteleden dragen samen
met de diaconie verantwoordelijkheid door middel van signalering van hulp die benodigd is
om de diaconale roeping gestalte te geven. Dit kan zijn in de vorm van een noodzakelijke
materiële levensbehoefte, maar ook ondersteuning in de vorm van hulp in de praktijk onder
andere door begeleiding via IDH (Interdiaconale Hulpverlening) of Niet Alleen.
● (Jaarlijkse) afstemming met de plaatselijke (kerkelijke) gemeente. Door actief betrokken te zijn
in de diverse overlegvormen (HVD, IDH, Stichting Schuilplaats, Kringloopwinkel,
Kerstpakkettencommissie) die er zijn binnen de gemeente, verwacht de diaconie:
○ meer kennis te krijgen over de behoeftes in de gemeente en hierop te kunnen anticiperen
○ meer kennis te krijgen over de mogelijkheden die de diaconie heeft om hulp te bieden
○ gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en kunde om mensen nog beter te kunnen
ondersteunen
○ efficiënter te kunnen handelen binnen de plaatselijke (kerkelijke) gemeente
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Commissies
Hieronder worden de commissies opgesomd die onder de verantwoording van de diaconie staan.

De Zendingscommissie
Bij de uitgangen van de kerk hangen collectebussen, waaraan de opbrengst maandelijks een
andere bestemming heeft. Ook heeft de Zendingscommissie om het jaar een zendingsproject
waarvoor een actie wordt gehouden.
Ook heeft een diaken zitting in de commissie en is tevens de contactpersoon vanuit de
kerkenraad.

De Hervormde vrouwendienst
De Hervormde vrouwendienst (HVD) wordt gevormd door een aantal vrouwen die ouderen in de
gemeente bezoeken. Elke twee maanden wordt er door de HVD bij de ouderen boven de 80 jaar
het blad “Lichtspoor” bezorgd. Verder worden de ouderen vanaf hun 80ste verjaardag en bij
ziekte bezocht. De organisatie van de ouderenmiddagen berust ook bij de HVD. Hier is men al
welkom vanaf 65 jaar!
In de HVD heeft een diaken zitting en is tevens de contactpersoon vanuit de kerkenraad.

Het Kompas
Deze kring voor andersbegaafden vanaf 16 jaar komt elke oneven week bij elkaar om te luisteren
naar een bijbelverhaal, te zingen, met elkaar te praten en spelletjes te doen. Het Kompas valt
onder de zorg van de diaconie. De diaconie verzorgt jaarlijks een gezellige avond voor al de
Kompas-leden. Dit wordt in samenspraak met het bestuur van Het Kompas overlegd.

Voedselestafette
Jaarlijks organiseren de kerkelijke gemeenten in Renswoude in september een voedselestafette
die bestemd is voor de voedselbank Veenendaal. De diaconie draagt zorgt voor de benodigde
vrijwilligers vanuit onze gemeente en voert de bijbehorende taken uit om deze estafette te
kunnen houden.

Commissie Thematische ontmoetingen
6 Keer per jaar organiseert de diaconie "koffiedrinken na de dienst".

Commissie Kerstpakketten
Gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk worden er kerstpakketten samengesteld voor
minderbedeelden in de gemeente Renswoude. Inwoners van Renswoude die onder de minima
leven ontvangen vanuit Gemeente Renswoude een bericht dat zij in aanmerking kunnen komen
voor een kerstpakket. Vervolgens worden deze aantallen doorgegeven aan de commissie zodat
de benodigde kerstpakketten kunnen worden samengesteld.

Kerkradio
De diaconie beschikt over een zender die de kerkdiensten uitzendt naar kerkradio’s die
gemeenteleden ter bruikleen ontvangen hebben. Elk kwartaal worden de kerkradioluisteraars
door de diakenen bezocht. Elk gemeentelid die tijdelijk niet in de gelegenheid is om naar de kerk
te gaan kan bij de diaconie een kerkradio opvragen om zo de diensten te kunnen beluisteren.

Stichting Lauta van Aysmafonds
Het Lauta van Aysmafonds is een nalatenschap die de diaconie van de familie van Aysma
ontvangen heeft in 1899. De nalatenschap bestaat uit een geldbedrag en enkele landerijen in
Noord-Brabant. De verpachting van deze landerijen valt onder het beheer van de diaconie. De
diaconie kreeg niet de vrije beschikking over deze nalatenschap. De diaconie moet het geld
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bijeen houden en de rente van het kapitaal besteden tot onderhoud van ongelukkige- en
hulpbehoevende gemeenteleden.
Vanuit dit Lauta van Aysmafonds heeft de diaconie in 1974 een viertal bejaardenwoningen laten
bouwen op de Beukenlaan (nr.7 t/m nr. 13). De bejaardenwoningen op de Beukenlaan staan
onder de verantwoording van de diaconie en vallen onder het Lauta van Aysmafonds. De
toewijzing van de woningen berust bij de diaconie.
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Hoofdstuk 10 Beheer en financiën
Centrale doelen
● Verantwoord beheer en werving van de geldelijke middelen.
● Instandhouding van erediensten.
● Faciliteren kringwerk (catechese, bijbel- en gebedskringen) i.c.m. onderhoud Rehoboth

Samenstelling van het college van kerkrentmeesters
● één voorzitter (ouderling kerkrentmeester)
● één secretaris (ouderling kerkrentmeester)
● één penningmeester (ouderling-kerkrentmeester,)
● één ouderling-kerkrentmeester
● drie lidmaat-kerkrentmeesters

Gebouwen
Beheer
De basis van het gebouwbeheer wordt gevormd door een financiële onderbouwing. Hierin wordt
een balans gevonden tussen kleine kostenposten (op korte termijn) en een
meerjaren-onderhoudsplan (op lange termijn), waarin grote kostenposten gedetailleerd
beschreven en voorzien worden.

Verhuur en exploitatie
De kerk wordt niet alleen regelmatig gebruikt voor trouw- en rouwdiensten, maar ook voor
concerten, muziek- of zang- opnames, of bijvoorbeeld jubilea. Ook voor leden van andere kerken,
die aansluiten bij de identiteit van de Hervormde Gemeente Renswoude bestaat de mogelijkheid
de kerk te huren. Dit gebeurt uitsluitend als voldaan wordt aan bepaalde huurvoorwaarden. De
kerk is immers Gods huis en daarom wordt het gebouw uitsluitend verhuurd voor activiteiten die
passen bij de hoofdfunctie ervan: de zondagse erediensten van onze Hervormde Gemeente.
Naast de kerk wordt ook het verenigingsgebouw Rehoboth beschikbaar gesteld voor verhuur.
Hiervoor gelden huurvoorwaarden die in lijn liggen met die van het kerkgebouw, te weten:
● Aansluiting / niet conflicterend bij identiteit van de Hervormde Gemeente Renswoude
● Gemeenteleden of gemeentelijke activiteiten van de Hervormde Gemeente Renswoude
hebben te allen tijde voorrang op externen.

Veiligheid
De veiligheid van gebouwen wordt getoetst door de lokale gemeente en brandweer. Voor zowel
het kerk- als bijgebouw geldt dat deze voldoet aan de actuele relevante veiligheidseisen.
Er is een groep gemeenteleden die onder verantwoordelijkheid van het College en aan de hand
van een ontruimingsplan kan optreden als kerkhulpverlener (KHV-er) bij ontruimingen en andere
bijzondere omstandigheden.

Personeel & vrijwilligers
Personeel in loondienst
Hieronder vallen de koster en de pastoraal werker. Voor hen geldt dat er op jaarlijkse basis een
voortgangsgesprek wordt gevoerd, in samenspraak met een afvaardiging van het moderamen /
kerkenraad. Voor de pastoraal werker geldt dat er een verzuimverzekering van twee jaar is
afgesloten die voorziet in een financiële vergoeding.
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Personeel met vergoeding
Hieronder vallen de organisten. Voor deze personen geldt dat er een vergoeding wordt betaald,
op basis van het aantal gewerkte uren. Er wordt jaarlijks met deze personen geëvalueerd, in een
vergadering van het college.

Vrijwilligers
Het college van kerkrentmeesters organiseert op tweejaarlijkse basis een evenement waarin zij
haar dank uit voor de bewezen diensten.

Begroting
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