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A - Uitgangspunten, fundament en belijdenis. 

De Hervormde Gemeente Gods die te Oud Alblas is. 

 
Deze hoge inzet toont het principe van ons beleidsplan: 
De Hervormde gemeente van Oud - Alblas is een plaatselijke gestalte van de wereldwijde Gemeente 
Gods. 
Zij is Zijn eigendom, en als wij voor haar nu een beleidsplan gaan ontwerpen dan mogen we dat wel doen 
met de afhankelijke bede: "Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen?" 
 
De Gemeente (Ecclesia) is, per definitie, de door God uit de zondige wereld weggeroepen vergadering 
van hen, die door een waar geloof in Christus zijn ingelijfd en die aldus onder dit Hoofd gemeenschap 
hebben aan elkaar als leden van Zijn lichaam. 
Zij is de Gemeente des Heeren. 
De Vader heeft haar in Christus verkoren tot eeuwig leven. 
De Zoon heeft haar Zich gekocht door Zijn dierbaar bloed en werd na Zijn kruisdood als Eersteling 
opgewekt uit de doden. 
De Heilige Geest neemt het uit Christus en geeft haar deel aan dit nieuwe leven. 
Hij maakt hiertoe in het bijzonder gebruik van (de prediking van) het Woord Gods. 
God roept door het Woord. 
Het geloof is uit het gehoor (waarbij de ambten fungeren). 
Alle activiteiten van en in de Gemeente dienen middel te zijn om het leven der wedergeboorte te werken 
c.q. te versterken in de Gemeenteleden en hen die buiten zijn. 
Geestelijk leven; tot Gods eer en tot hun zaligheid (zie o.a. Gal. 1:4, Efeze 1 en 2, Rom. 10:6 e.v., Openb. 
5:9, Heidelbergse  Catechismus: Zondag 21). 
 
Wij belijden dat de Bijbel (Wet en Evangelie) in alle delen het onfeilbaar Woord van God is, geschreven 
door mensen onder de inspiratie van de Heilige Geest. 
Ons belijden is eensgeestes met de belijdenis der Reformatie (Heidelberger Catechismus, Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en Dordtse leerregels); en dat onbekrompen en ondubbelzinnig. Daarom en daarin 
willen we voluit Hervormd zijn en blijven. 
Geheel in de lijn der Reformatie geloven we dat het Evangelie van de genadige zondaarsliefde van onze 
barmhartige God op het scherpst is verwoord door de apostel in Rom. 4:5 : de rechtvaardiging van de 
goddeloze uit het geloof in Christus (zie o.a. ook Zondag 7 en Zondag 23 der Heidelbergse Catechismus). 
Een christen kent ellende, verlossing en dankbaarheid. 
Onze rechtvaardiging wordt zichtbaar in heilig leven. 
De gemeente is immers uit de dood tot leven geroepen. 
Bij de uitwendige leden ontbreekt dit nieuwe leven. 
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In het vervolg van dit beleidsplan wordt keer op keer gevraagd wat wij (willen) doen. Het leek ons een 
goede zaak ons er, d.m.v. bovenstaande, rekenschap van te geven Wiens en wat de Gemeente is. 
De Hervormde gemeente Gods die te Oud - Alblas is zal slechts een verantwoord beleid kennen als wij in 
geloof onder (gebed om) de leiding van de Heilige Geest het Woord Gods voor onze enige norm houden. 
Via Israël heeft God Zijn Woord tot ons doen komen; vanuit dat Woord betuigen wij tegenover Israël dat 
de Messias in de volheid des tijds gekomen is. 
Het Woord verstaan wij zo: het Oude Testament belicht vanuit het Nieuwe Testament (Joh. 6 en 7) en 
voor dit Woord hebben we als leefregel de belijdenisgeschriften. 
Dit zal keer op keer terugkeren in de grondgedachten, hierna te formuleren in overeenstemming met 
bovengenoemde uitgangspunten. 
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere 
ambtelijke vergaderingen der kerk. 
De Heere zegene onze arbeid in Zijn gemeente alhier.
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B 1 - Eredienst. 

Grondgedachte: 

 
God roept de gemeente samen tot Zijn eer en tot ons heil. 
De daartoe geroepen ambtsdragers verrichten de bediening der verzoening in de prediking van het Woord, 
waaronder (naar Calvijn) het bloed van Jezus Christus op de Gemeente drupt. 
Deze prediking staat onopgeefbaar centraal in de eredienst. 
Want "het geloof is uit het gehoor" (Rom. 10 en 11, Kor. 5). 
Door de prediking van het Woord wordt geloof gewerkt en versterkt. 
Het is dus een levensnoodzakelijk heils-middel. 
Doorgaans zal een predikant voorgaan in de eredienst. 
De ouderlingen hebben tot taak toe te zien op de zuiverheid van de leer die gebracht wordt (naar Schrift en 
belijdenis). 
Een ouderling brengt de predikant naar- en leidt hem terug van de kansel; dit onder aanroeping van de naam 
des Heeren in het consistoriegebed. 
 
Ook bedient de predikant op gezette tijden de beide heilige Sacramenten: Doop en Avondmaal. 

 De Doop wordt in de regel bediend aan de kleine kinderen van meelevende gemeenteleden; en, in 
voor- komende gevallen (na belijdenis des Geloof te hebben afgelegd), aan volwassen 
gemeenteleden. 

 Herdoop wijzen wij af. 

 Het Avondmaal is toegankelijk voor de belijdende leden, met inachtname van de kerkelijke tucht. 

 Deze Sacramenten zijn ter versterking van het geloof, tot Zijn eer, tot onze troost, en tot stichting van 
de  gemeente (zie Formulier). 

 
Kortom: 

 *De beloften Gods worden hoorbaar en zichtbaar voorgesteld. 

 *De predikant verricht ook de dienst der gebeden: 

 *Gebed om de opening van het Woord; voorbede en dankzegging. 

 *Speciale aandacht moge er zijn in de voorbede voor de Kerk en voor Israël en ook voor de wereld 
(onderwijs en overheid). 

 
Naast ouderling en predikant is er het ambt van diaken. 
De diakenen richten mede de Avondmaalstafel toe en dragen zorg voor de inzameling van het diaconale 
collectegelden. 
 
Ambtsdragers hebben gezag en volmacht van Christuswege. 
De leer- en regeertaak zijn in het Nieuwe Testament toevertrouwd aan mannen. 
Onze gemeente kent daarom geen vrouwelijke ambtsdragers en/of voorgangers (ook niet bij ring- beurten). 
 
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn hoezeer het hart van al het gemeentewerk klopt in de samen- komst 
der gemeente. 
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Het is heilsnoodzakelijk dat de gemeente zich op de rustdag naar Gods huis begeeft, in navolging van de 
samenkomst van de joodse qahal, en in navolging van Christus Die naar Zijn gewoonte op de Sabbat opging 
naar de synagoge. Hebr. 11:25 leert ons "de onderlinge bijeenkomst niet na te laten". 
kerkverzuim leidt tot verachtering in de genade. 
Kerkverlating is op den duur dodelijk voor het geestelijk leven. 
 
 
 
 
 
Lettend op het volgende krijgt dit alles nog meer reliëf: 

 De gemeente ontvangt de beide Sacramenten. 

 In de zondagse erediensten stellen we ons onder Gods Wet (eis en belofte) en belijden we 
gezamenlijk ons christelijk geloof. 

 Voorts bidt de Gemeente mee; en zij zingt de Psalmen van boetvaardigheid en lof en dank. 

 De Gemeenteleden geven hun liefdegaven. 

 God in Christus is tegenwoordig door de Geest. (Matth. 18:20). 
Vanuit deze samenkomst gaan wij uit tot dienstbetoon. 
 
Kortom: leren ("lehren + lernen"), vieren, dienen. 
 

Wat willen we doen? 

 
Vanuit het voorafgaande zal duidelijk zijn dat de prediking het belangrijkste van de liturgie hoort te zijn. 
De kerkenraad lette er nauwkeurig op of het hele Woord Gods in de prediking tot klinken komt: Wet en 
Evangelie; ellende, verlossing en dankbaarheid; Vader, Zoon en Heilige Geest; boete, bekering, berouw en 
geloof; lof en dank; praktisch ethische toerusting; enz. enz. 
De ganse raad Gods dient verkondigd te worden. 
 
Elke zondag zijn er twee kerkdiensten (inclusief uitzending via kerkradio en later te beluisteren via de 
website). 
Tevens beogen wij twee diensten op bid- en dankdagen; een of meer diensten op de christelijke feest- dagen. 
Ook worden regelmatig diensten gehouden waarin het huwelijk tussen man en vrouw kerkelijk wordt 
ingezegend. Hiermee wordt aangegeven dat erkenning en/of inzegening van elke andere samen- levensvorm 
buiten het huwelijk tussen man en vrouw door de kerkelijke gemeente alhier wordt afgewezen en als niet 
bijbels beschouwd. 
Het lijkt ons niet wenselijk aparte diensten voor de jeugd te hebben; onze jongeren kunnen zich beter ge- 
wennen aan de "gewone" samenkomsten van de gehele gemeente.  
Wel zal regelmatig bijzonder aandacht geschonken worden aan onderscheiden groepen als: de jeugd, doven.  
Eenmaal per jaar wordt er een dienst gehouden voor anders begaafden in samenwerking van gemeentes in 
de Alblasserwaard 
 
Ter bevordering van de regelmaat in de kerkgang is er crèche voor de kinderen tot ca. 5 jaar. 
 
Voor de Doopbediening worde frequent gelegenheid gegeven. 
Minimaal viermaal per jaar zal er Avondmaalsbediening zijn. 
Zo mogelijk: eenmaal per jaar Openbare Geloofsbelijdenis. 
 
In de eredienst hechten wij aan een stuk continuïteit. 
Voor de orde en de rust in de Gemeente lijk het ons niet wenselijk liturgische experimenten op de agenda te 
zetten. 
In grote lijnen beogen wij een orde van de dienst als volgt: 
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 Voorzang / Votum en groet / Zingen; 

 Wet c.q. Geloofsbelijdenis + Zingen; 

 Gebed / Schriftlezing / Collecten / Zingen / Preek / Zingen; 

 Dankzegging en Voorbede / Zingen / Zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij menen er goed aan te doen het vrije lied in de eredienst geen plaats te geven i.v.m. mogelijke 
eenzijdigheden en afwijkingen in theologisch opzicht. 
Het is gewenst de HEERE toe te zingen vanuit Zijn eigen Woord, i.c. de Psalmen. 
Bij onze Psalmbundel (ber. 1773) zijn enige gezangen gevoegd. 
De Gemeente zingt zelf, dus geen koorzanguitvoeringen e.d. 
Ter begeleiding en ondersteuning kan het orgel dienst doen. 
De Kerkvoogdij draagt zorg voor een waardig kerkgebouw en voor de orde in de dienst. 
 
Onze Gemeenteleden zijn doorgaans vertrouwd in de Bijbelvertaling van 1618/1619 (de Staten- vertaling).  
In de gemeente gebruiken wij de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. 
 
Van groot belang achten wij de leerdiensten waarin de Heidelbergse Catechismus (evt. ook andere 
belijdenisgeschriften) integraal worden doorgepreekt. 
Kennis en inzicht in de grote lijnen van de bijbelse theologie worden hierdoor bevorderd. 
Bovendien behoedt het voor eenzijdigheden en afwijkingen. 
 

Wat doen we nu? Hoe bereiken we ons doel? 

 
Bovenstaande is al de praktijk. 
Zoals het thans gaat hebben wij geen behoefte aan ingrijpende veranderingen. 
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B 2-1 Evangelisatie. 

Grondgedachte 

 

Evangelisatiewerk doen we in gehoorzaamheid aan Gods Woord, waar we een aantal opdrachten krijgen: 

 Matthëus 28:19 "Gaat dan henen, onderwijst al de volken". 

 Handelingen 1:8 "Gij zult Mijn getuigen zijn". 

 Matthëus 5:13-16 "Het zout der aarde - het licht der wereld - De kaars niet onder de  
    koornmaat zetten". 

 Marcus 16:15  "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle   
    creaturen." 

 Johannes 20:21 " Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook ulieden." 

 1 Petrus 2:9  "Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen, Die u uit de  
    duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht." 

 
Door genade gered "om te redden". We zijn als bedelaars die andere bedelaars vertellen waar hét Brood 
te vinden is, om niet. 
Onze verwachtingen van het brengen van het Evangelie (= Blijde Boodschap) aan onze naasten die ge- 
heel of gedeeltelijk vervreemd zijn van deze boodschap, zijn altijd groot. We mogen geloven in een 
Machtig God en op Hem ons vertrouwen stellen. We mogen in de kracht van Zijn Geest zaaien en ver- 
wachten dat Hij de wasdom geeft op Zijn tijd. 
Hiervoor is veel steun nodig. Steun van de Heere God die, als wij daarom oprecht bidden, ons niet zal 
onthouden worden. De Kerkenraad steunt ook de Evangelisatiecommissie (kortweg EC), die immers 
Orgaan van Bijstand is. Ook is een actieve steun van en overleg met de betreffende wijkouderling on- 
ontbeerlijk om samen knellende problemen tijdig en zo nodig vertrouwelijk te kunnen bespreken. 
 
Voor dit alles is verootmoediging en gebed nodig om Gods leiding in dit werk om zo nog naasten voor het 
eerst of opnieuw in aanraking met het Evangelie te brengen. 
 

Doelstelling. 

 
Doelstelling: 

 Het brengen van het Evangelie (= Blijde Boodschap) aan onze naasten, in het bijzonder aan hen 
die geheel of gedeeltelijk van Gods Woord vervreemd zijn, dan wel nog nooit met het Evangelie in 
aanraking zijn gekomen. Dit om hen te leren leven tot Gods eer. 

 
Doelgroepen: 

 De rand- en buitenkerkelijken.         

 Deze zijn als schapen zonder Herder. Hun zielenheil gaat de gehele gemeente aan en iedere 
gelovige dient zich dan ook bewust te zijn van zijn of haar taak in deze. 

 De gemeente zelf.          

 Hierin heeft de EC een voorlichtende en een oproepende (wervende) taak om medegelovigen op 
te roepen actief getuige te zijn en te blijven. 
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Wat doen we nu? 

 
1. Structuur: 

De EC is door de kerkenraad als Orgaan van Bijstand belast met het uitvoeren dan wel 
het coördineren van het evangelisatiewerk.        
Actieve steun van en overleg met de betreffende wijkouderlingen is onontbeerlijk; dit om samen 
eventuele knellende problemen tijdig en zo nodig vertrouwelijk te kunnen bespreken.  
De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het Reglement Evangelisatiecommissie. 

2. Overleg: 
Er is contact tussen de EC en de Kerkenraad via een bezoek van de EC aan een kerkenraads- 
vergadering. Hierbij wordt verslag gedaan van de activiteiten in het afgelopen jaar en worden de 
plannen besproken voor het komende jaar. 
De voorzitter van de EC is kerkenraadslid en overlegt met zijn mede-kerkenraadsleden wanneer dit 
nodig is. 
De EC-leden kunnen overleggen met de wijkouderling over aspecten van hun bezoekwerk in de 
betreffende wijk. De voorzitter is te allen tijde op de hoogte van deze contacten. 

3. Toerusting EC: 
Toerustingavonden worden frequent gehouden door de EC medewerkers waarbij een Bijbelstudie 
centraal staat. 

4. Toerusting gemeente: 
De EC zal blijvend aandacht vragen voor haar werk bijv. door het bezoeken van de kerkelijke 
verenigingen met een voorlichtingspresentatie over het evangelisatiewerk. 
In elke Bazuin wordt een artikel over het werk van de EC geschreven. 

5. Bezoekwerk: 
Het trachten te komen tot gesprekken met de Echo-ontvangers en hun gezinnen. 

6. Lectuurwerk: 
Het periodiek bezorgen van het blad "Echo" van de IZB (of desgewenst ander materiaal) bij rand- 
en buitenkerkelijken. Hiertoe is de gemeente in een aantal kleine wijken verdeeld zodat de zich 
daarin bevindende Echo-adressen relatief intensief bezocht kunnen worden. 
Huis –aan -huis bezorging van de Echo met Christelijke feestdagen. 
Het verzorgen van de wekelijkse boekentafel en bij bijzondere gelegenheden. 
Het verspreiden van evangelisatielectuur (boekentafel) en het leggen van contacten bij 
evenementen in de plaatselijke gemeente. 

7. Dabar werk: 
Het bijwonen van de vergaderingen van het Dabar-werk dat op camping De Put wordt verricht en 
het zorgen voor de invulling van het team door werving in de eigen gemeente. 

8. Overige acties: 
Het houden van persoonlijke Bijbelstudies, indien gewenst. 
Het organiseren van Evangelisatiezangdiensten. 
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Hoe bereiken we ons doel? 

 
1. Bezoekwerk: 

Doorgaan met wat we nu doen. 
Ter ondersteuning hiervan het bezoeken van kerkelijke verenigingen om samen te praten over 
getuigen en evangelisatie. 
Het houden van kerkdiensten geleid door een gastprediker van de IZB. 
 

2. Lectuurwerk: 
Doorgaan met wat we nu doen en ons bezinnen op nieuwe ontwikkelingen. 
 

3. Dabarwerk: 
Doorgaan met wat we nu doen. 
 

4. Overige acties: 
Het leggen en onderhouden van contacten met andere gemeenten en organisaties van Hervormd 
Gereformeerde signatuur. Over de juiste structuur van deze contacten en met welke gemeenten 
wordt door de kerkenraad met de EC overlegd. Doel hiervan is zoveel mogelijk van elkaar te leren 
en ervaringen uit te wisselen. 
Het voortdurend doen van voorbede vanaf de kansel en ook de gemeente vragen dit te doen voor 
dit zo belangrijke werk en voor degenen die dit uitvoeren. 
Het organiseren van avonden voor bepaalde doelgroepen in de gemeente. 
Het organiseren van cursussen en thema-avonden. 
Openstaan voor contacten met andere evangelisatieorganisaties waarbij onze eigen identiteit 
bewaard dient te blijven. 
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B 2-2 Zending. 

Grondgedachte: 

 
De verbreiding van het Evangelie over de gehele wereld, waarbij de zendingsopdracht van onze Heiland 
centraal staat: "Gaat henen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen" (Markus 16:15). 
 

Doelstelling: 

 
De kerkenraad stelt zich ten doel om, samen met de plaatselijke zendingscommissie, de zendingsactivitei- 
ten van de Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.) mede mogelijk te maken en bekendheid te geven door: 

 De gemeente meer bewust te maken van de Bijbelse opdracht en haar op te roepen tot voorbede 
voor het zendingswerk; 

 Plaatselijk hiervoor gelden in te zamelen en donateurs te werven; 

 Meer bekendheid te geven aan de activiteiten van de G.Z.B. door het organiseren van zendings- 
avond(en) en verspreiding van informatiemateriaal. 

 

Wat doen we nu? 

 
De kerkenraad laat zich voor deze zaken bijstaan door een plaatselijke G.Z.B. commissie. 
Deze commissie probeert de doelstelling te realiseren door: 

 Bekendheid te geven aan het zendingswerk via berichten in de Kerkbode en de Bazuin; 

 Het, via de Kerkbode, uitreiken van folders t.b.v. de jaarlijkse zendingscollecten tijdens de 
kerkdiensten; 

 Jaarlijks meerdere keren collecteren voor de G.Z.B.   

 Verkoop van een dagboek, waarvan de totale opbrengst ten goede komt aan het werk van de 
G.Z.B; 

 Ledenwerving bij onder anderen nieuw ingekomen, kerkelijk meelevende gemeenteleden en 
nieuwe belijdende leden; 

 Het houden van zendingsavonden, zo mogelijk in combinatie met een Zendingsmiddag op de 
basis- school "Groen van Prinsterer"; 

 Op de basisschool en Zondagsschool 'Benjamin' wordt periodiek geld ingezameld voor de 
zending; 

 De jeugdkrant van de G.Z.B. wordt op de basisschool aan de leerlingen uitgereikt; 

 Het onderhouden van contacten met de G.Z.B. o.a. door het bezoeken van de 
ontmoetingsbijeenkomsten van de G.Z.B./I.Z.B; 

 Via de kerkbode en aanplakbiljetten attenderen op de jaarlijkse zendingsdag en het 
jongerenevenement; 

 Jongeren attenderen op de projectenkrant voor gebruik op de clubs; 

 Verzamelen van postzegels en kaarten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het 
zendingswerk; 

 Het, via de Bazuin, stimuleren van schriftelijk contact met de zendingswerkers; 

 Het opzetten van nieuwe activiteiten indien daartoe aanleiding is. 
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Hoe willen we ons doel bereiken: 

 
De doelstelling en activiteiten zoals hiervoor gemeld hopen we samen met de G.Z.B. commissie te 
kunnen blijven doen met de hulp en in afhankelijkheid van de Grote Zendingsopdrachtgever. 
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B3 - Pastoraat 

Grondgedachte:  

 
Onder het pastoraat verstaan we de herderlijke zorg welke de pastor (d.i. herder) bijgestaan door de 
ouderlingen, diakenen en bezoekbroeders over de gemeente moet hebben. 
 

Doelstelling:  

 
Dit pastoraat ten uitvoer brengen, zoals we dit verwoord vinden in 1 Petrus 5 : 2 en 3: "de kudde Gods 
weiden, opzicht daarover hebben met een volvaardig gemoed, voorbeelden zijnde voor het erfdeel des 
Heeren". 
Binnen dit pastoraat wordt met name gedacht aan  zieken, bejaarden, jonge gezinnen, of daar waar op 
enigerlei wijze sprake is van zorg en verdriet. 
Wij achten het nodig, dat er een doelmatige bearbeiding is in verkondiging en pastoraat met sterke 
wisselwerking van beide, opdat vragen en antwoorden op elkaar afgestemd zijn en de gemeente het 
geheim van een levend geloof mag (leren) kennen en beoefenen en wordt toegerust tot liefde, 
dienstbaarheid en een heilig leven. (1 Joh. 3) 
In het pastoraat ligt een streven opgesloten, waarin gemeenteleden zich opgenomen voelen in een 
christelijke gemeenschap. Deze zorg ligt niet alleen op de schouders van de herder en leraars, maar zal 
gedeeld moeten worden door alle gemeenteleden. 
 

Wat doen we nu:  

Structuur in OA 
Gewoon huisbezoek:  
1.ouderlingen en diakenen in de tweejaarlijkse rondgang door de gemeente 2. Ouderling en diakenen 
bearbeiden hun eigen wijk gericht op de zorgadressen. Het streven is dat de wijkouderlingen en diakenen 
tenminste twee maal per maand op huisbezoek gaan. 
Zorgpastoraat:  
a. verjaardagen ouderen door dominee en pastoraal werker. Eventueel een informerende rol voor het 
verjaringsfonds 
b. bezoeken van rouwdragenden: dominee en pastoraal werker en de dames van de ppt bij vrouwen 
c. bezoeken van rouwdragenden rond de sterfdag van man en vrouw: pastoraal medewerker 
d. bezoeken van langdurig zieken, gehandicapten en mensen met problemen: dominee, pastoraal werker, 
ouderling. 
Crisispastoraat: dominee bezoekt (eventueel de pastoraal werker en/of de wijkouderling) 
  
 
Pastoraat vanuit de evangelisatie commissie: 
Een aantal keren per jaar ontvangen randkerkelijke het zendingsblad "Echo" (van de I.Z.B.). Door de 
leden van de E.C. wordt geprobeerd om met deze mensen in gesprek te komen. (zie B2-1). 
 
Qua organisatie is zo de hele gemeente pastoraal in beeld. Maar niet de structuren, maar de mensen 
maken het verschil. Daarin zijn wij afhankelijk van de HEERE. 
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Hoe bereiken we ons doel: 

 Door regelmatig overleg in de kerkenraad en het consistorie waarin evaluatie van het pastoraat 
plaatsvindt alsook het zoeken naar mogelijkheden om de pastorale arbeid zo goed mogelijk te laten 
functioneren; 

 Door toerusting van de ambtsdragers 

 Door het aanstellen van een pastoraal medewerker voor enkele dagdelen per week.  
 
In dit alles kan alleen ons doel gerealiseerd worden, wanneer wij de "bekwaammakende" genade 
ontvangen van de Heere onze God, die ons dit op het gebed wil schenken. 
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B4 - Diaconie. 

Grondgedachte: 

 
De Gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst der barmhartigheid, beantwoordt – aan deze taak 
wordt specifiek uitvoering gegeven door de diaconie - aan deze roeping in het diaconaat. 
Ieder die tot de Gemeente behoort, is gehouden tot dienstbetoon aan elkaar en de wereld. 
Dit in navolging van de Heere Jezus Christus, Die niet naar deze wereld is gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen. 
Doordat Christus Zichzelf gaf tot de losprijs voor velen, zal de Gemeente bereid zijn tot de dienst aan God 
en de naaste. 
Uit dankbaarheid voor Gods onuitsprekelijke gave, die Christus is voor Zijn Gemeente, zal de Gemeente 
er zich van bewust zijn dat "het beter is gaven te delen dan bezit te vermenigvuldigen".  
Dit is de voedingsbodem van het diaconaat; zo is het mogelijk dat diakenen leiding geven aan de 
Gemeente in haar diaconale arbeid. 
De plaats van de diaken in de Gemeente ligt in de lijn van Handelingen 6, samengevat en omschreven in 
het klassieke formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. 
Verwijzing naar Bijbelteksten: · 
Markus 12: 30 en 31, Handelingen 4 en 5, 1 Korinthe 12, 13 en 14, 2 Korinthe 9. 
 

Doelstelling: 

 
In haar taak als diaconie wil zij in gehoorzaamheid aan de Bijbel en de Kerkorde van de Nederlands 
Hervormde Kerk het diaconaat in en namens de Hervormde Gemeente van Oud Alblas gestalte geven. 
De volgende diaconale hoofdlijnen kan men daarbij onderscheiden: 

 Het inzamelen, beheren en besteden van het diaconale gelden. 

 Diaconaal geld dient besteed te worden; daarom streeft de diaconie er in principe naar dat 
lopende inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. 

 Daarnaast ook het beoefenen van diaconaat zonder geldelijke gaven zoals dit ook wordt 
aangeduid in het formulier met "spreken van troostrijke woorden uit het Woord Gods" en het 
bidden. 

 Het diaconaal bewust maken van de gemeente om zo meer en meer te komen tot een diaconale 
gemeente. 

 Het (mede) organiseren en coördineren van diverse diaconale activiteiten evenals het vervullen 
van bestuursfuncties in diaconaal gerichte organisaties en instellingen. 

 
 
 

Wat doen we nu: 

 
Door, namens of in overleg met de diaconie worden de volgende zaken georganiseerd: 

 Jaarlijks een collecteplan opstellen en ter goedkeuring aanbieden aan de kerkenraad; 

 Het inzamelen, beheren en besteden van diaconale gelden; 

 Het dienen aan de tafel tijdens de viering van het Heilig Avondmaal; 

 Aandacht voor het werelddiaconaat (Luisterend Dienen), zending en medische zending; 

 Aandacht voor hulp aan Oost-Europa via plaatselijke werkgroep; 

 Aandacht voor het jeugdwerk en evangelisatiewerk; 

 Aandacht voor gehandicapten; 
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 Het steunen van uitzendingen van Woord en Melodie; 

 Het onderhouden van contact met en het steunen van de H.V.D.; 

 Bestuurlijke afvaardigingen naar ondermeer C.D.C., woonzorgcentrum Graafzicht, werkgroep 
H.O.E. en de kerk- telefooncommissie; 

 Voorzien in geluidsopname van kerkdiensten; 

 Bejaardenwerk; 

 Financiële ondersteuning van instellingen, organisaties, instanties en/of personen in 
overeenstemming met de grondgedachte en/of, de in par. A. vermelde, uitgangspunten, 
fundament en belijdenis; 

 (Tijdelijke) financiële ondersteuning van gemeenteleden. 
 

Wat willen we doen: 

 
Het meer verlenen van diaconale ondersteuning in "eigen" gemeente indien dit nodig blijkt. 
De diaconie is ervan overtuigd dat er meer nood is dan haar in het algemeen bekend is. 
  
Concreet: · 

 Aandacht voor alleenstaanden, weduwen, weduwnaren en wezen; 

 Aandacht voor langdurig of veelvuldig zieken; 

 Aandacht voor gehandicapten; 

 Aandacht voor werklozen; 

 Aandacht voor sociale nood daar waar dit niet of onvoldoende door sociale instellingen wordt                
gedekt; 

 Het doen van diaconale bezoeken; 

 Het meer diaconaal bewust maken van de gemeente om zo ook de gemeente meer te betrekken 
in dit werk en via gemeenteleden meer informatie te verkrijgen over situaties die bij de diaconie 
niet bekend zijn; 

 Het verstrekken van voorlichting; 

 Het zich als college steeds weer bezinnen op ontwikkelingen in de maatschappij en de gemeente 
tegen de achtergrond van haar taak. 

 

Hoe willen we dit doel bereiken: 

 

 Het ontwikkelen van een duidelijk beleid t.a.v. activiteiten naar de gemeente; 

 Het verstrekken van meer informatie naar de gemeente om haar er zo meer bij te betrekken en 
het diaconale bewustzijn te stimuleren; 

 Meer werkzaam zijn in de 'eigen gemeente'; 

 Omdat niet alles tegelijk kan het steeds evalueren van zaken en stellen van prioriteiten.
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B5 - Jeugdwerk 

Grondgedachte: 

 
Het jeugdwerk vindt haar wortels in de Bijbelse beloften en geboden, namelijk: 

 
Belofte:  

 Dat onze kinderen besloten liggen in het verbond zoals God dat heeft gesloten met Abraham, 
namelijk: "Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun ge 
slachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u (Genesis 17: 7). 

Gebod:           

 De opdracht aan ouders en gemeente de jongeren bekend te maken met, en te bewaren bij het 
Woord van God. 

 In de Bijbel wordt onder andere gesproken van 'het ze inscherpen:' Deuteronomium 6: 7 en 'het 
niet verbergen voor onze kinderen zodat ze ook ons zullen navolgen en ze hun hoop op God 
stellen en ze Zijn daden niet vergeten' (Psalm 78: 4 - 7).  Ook de Heere Jezus Zelf heeft het ons 
geleerd als Hij zegt: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet" (Markus 10: 14). 

 

Doelstelling: 

 
Het kerkelijk jeugdwerk heeft als doel om samen met de ouders, de jongeren van de gemeente te bewa- 
ren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, tevens leiding en daadwerke- 
lijke bijstand te geven aan de jeugd bij haar ontwikkeling, arbeidsleven, ontspanning en besteding van 
vrije tijd. 
 

Wat doen we nu: 

 
Jeugdraad: 

 Door de kerkenraad is de jeugdraad ingesteld als orgaan van bijstand voor zaken aangaande het 
jeugdwerk. De kerkenraad bepaalt in nauw overleg met de jeugdraad de hoofdlijnen van het 
beleid. De jeugdraad is een overkoepelend orgaan van al de vereniging- en jeugdwerkactiviteiten; 
en het platform waar het beleid verder wordt uitgewerkt en plannen worden besproken en 
afgestemd. 

 
Jeugdwerkouderling/diaken: 

 Om het jeugdwerk te ondersteunen en te begeleiden heeft de kerkenraad een ambtsdrager 
speciaal belast met het jeugdwerk.   

 
Voorts zijn er de volgende clubs/verenigingen: 

 Zondagsschool 'Benjamin'   (04-12 jaar); 

 Kinderclub 'De Schaapskooi'  (06-12 jaar); 

 Meisjesclub 'Mirjam'      (12-14 jaar); 

 Jongensclub 'Eben-Haëzer'   (12-14 jaar); 

 Jeugdclub 'Ichthus'      (14-16 jaar); 
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 Jeugdvereniging "Ken Hem in al uw wegen" (16 jaar e.o.); 
   
 
 Andere activiteiten voor jongeren:  

 Jeugdzondag; 

 Preekbesprekingen; 

 Vakantiebijbelclub; 

 The Shelter. 
   
 Pastoraat: 

 Jongerenpastoraat onder jongeren van 16 jaar en ouder; 

 Pastorale gesprekken met jongeren die in militaire dienst gaan, of elders op kamers gaan voor 
bijv. studie; 

 Catechese. 
 
 Activiteiten door jongeren:   

 Diaconale werkzaamheden door de medewerking die jongeren verlenen aan activiteiten voor de 
rommelmarkt, Hulp Oost-Europa, oud papier ophalen, enz. 

  
Activiteiten voor de gehele gemeente: · 

 Gemeenteavond voor jongeren en ouderen; 

 Avond voor ouders van catechisanten 
  

Activiteiten voor leidinggevenden:  

 Toerustingavond(en); 

 Training/kadervorming 
  

Regionale en landelijke activiteiten:  

 Het deelnemen aan activiteiten van - en onderhouden met  het  Provinciaal en Landelijk Centrum 
van de H.G.J.B.; 

 Deelnemen aan ringverbanden in de Alblasserwaard West (zowel 12 tot 16 als 16+); 

 Jeugdappèl. 
 

Wat willen we doen: 

 
Allereerst willen we onderstrepen dat we erkennen dat God en Zijn Woord eeuwig trouw en onverander- 
lijk zijn. Ook mogen we geloven dat God Zelf zal zorgen dat Zijn kerk behouden blijft. 
Anderzijds rust ook op ons een taak. In deze tijd van cultuuromslag, kerkverlating en individualisering 
achten we het nodig om de aandacht voor jongeren te vergroten. 
Naast eerder genoemde activiteiten zal er meer begeleiding, algemene, pastorale en mogelijk diaconale 
aandacht van/voor jongeren nodig zijn. 
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Hoe willen we ons doel bereiken: 
 
Voortdurend zullen we ons op bovengenoemde zaken moeten blijven bezinnen.  
Voorshands lijkt de gewenst persoonlijke aandacht voor jongeren een hoge prioriteit te geven.  
Ook de aandacht aan gezinnen/ouders met (jonge) kinderen zal onze aandacht moeten hebben en 
zonodig ons beleid hierop afstemmen en mogelijk meer prioriteit behoeven. 
Dit alles echter zodanig dat dit in overeenstemming geschiedt met de grondgedachte en doelstelling zoals 
genoemd. 
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B6 - Vorming en toerusting 

Grondgedachte: · 

 
Gemeenteleden toerusten tot het geloof in de Heere Jezus Christus door studie en christelijke vorming 
(Joh. 5:39 "het zaad is het Woord"). 
 

Doelstelling (wat willen we doen): 

 Jongeren en ouderen in de gemeente de gelegenheid bieden zich te verdiepen in de kennis van 
de  Bijbel en de belijdenisgeschriften door catechetisch onderwijs. Dit als onmisbaar 
fundamenteel onderricht, heenleidend naar de openbare geloofsbelijdenis. 

 Het Bijbelonderzoek in het verband van verenigingen, studiegroepen en clubs stimuleren en 
activeren. 

 Het houden van gemeenteavonden ter bespreking van onderwerpen, die in relatie staan met het 
christelijk leven, en tot versteviging van de onderlinge band in de gemeente.  

 Het houden van andere samenkomsten met als doel: 

 Verdieping van het geloofsleven; 

 Versteviging van de onderlinge band in de gemeente. 

 Toelichting: samenkomsten zoals preekbespreking, samenzang en koffiedrinken na een kerk- · 
dienst, zondagavondzang voor de kerktelefoon en/of andere bijeenkomsten. 

 Het in stand houden van een christelijke bibliotheek. 
 

Wat doen we nu: 

 

 Catechisatie en belijdeniscatechisatie; 

 Jeugdwerk (zie onderdeel B5 van het beleidsplan); 

 Bijbelkring; 

 Vrouwenvereniging; 

 Mannenvereniging; 

 Zondagavondzang voor de kerkradio luisteraars 

 Preekbespreking / samenzang en koffiedrinken; 

 Christelijke bibliotheek; 

 Kerkradio 

 Publicatie in Kerkbode en “de Bazuin” 

 Het onderhouden van goede contacten met de plaatselijke christelijke basisschool. 
 

Hoe willen we ons doel bereiken: 

 
 Bestaande activiteiten voortzetten. 

 De ambtsdragers en leidinggevenden in het verenigingswerk door vorming en toerusting de 
mogelijkheid bieden de kennis betreffende het ambtswerk of het werk op verenigingen te 
vermeerderen d.m.v. het bezoeken van conferenties en vergaderingen en door het volgen van 
cursussen die niet strijdig zijn met paragraaf A "uitgangspunten, fundament en belijdenis". 
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B7 –College van Kerkrentmeesters 

Grondgedachte. 
 
Gods Woord spreekt meermalen over de materiële aspecten van het Gemeenteleven. 
In het Oude Testament was er de zorg voor de eredienst in tabernakel, tempel en synagoge (zie de 
Mozaïsche wetgeving). 
Ook in het Nieuwe Testament vinden we de zorg voor het stoffelijke in de Gemeente (zie bijv. Joh. 6:5 
e.v., Hand. 4:37, Efeze 4:11 en 12, 1 Tim. 5:18). 
Wij achten het Bijbels om niet te vervallen in een dualisme tussen het stoffelijke en het geestelijke. 
Zakelijke besluitvorming over bijv. gelden heeft op dit kerkelijk gebied ook geestelijke aspecten. 
Met instemming citeren we ds. G. Boer (Waarheidsvriend, 19 sept. 1968): "Ook de werving en de 
besteding van de gelden zijn zeer geestelijke zaken, die door geestelijke mensen dienen te geschieden". 
 

Wat willen we doen? 

 
Medio 1996 is de integratie kerkrentmeesters / kerkenraad tot stand gekomen, wat betekent dat haar 
beleid direct valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Drie kerkrentmeesters zijn bevestigd 
tot ouderling -kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters stelt zich ten doel het zorgdragen voor 
alle stoffelijke aangelegenheden in de kerkelijke gemeente van Oud-Alblas, voor zover deze niet van 
diaconale aard zijn, en het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden in overeenstemming 
met de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties; dit alles met inachtneming van de bepalingen in de 
plaatselijke regelingen gesteld, zodat hiermee het geestelijk welzijn van de gemeente zo goed mogelijk 
wordt gediend. 

 

Wat doen we nu? 

 
Het boven gestelde streeft zij na door: 

 Het beheren van het gelden en goederen, waaronder gebouwen (kerk, pastorie en vereniging- 
gebouw) en eventueel andere vermogensbestanddelen van de gemeente. 

 Het zorg dragen voor de geldwerving. 

 Het voorbereiden en opstellen van de begroting en rekening van de gemeente. 

 Het uitvoeren van het personeelsbeleid, waaronder aanstellen, ontslag en salarisbetaling van de 
kerkelijke medewerkers. 

 Het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw en de andere kerkelijke gebouwen ten 
dienste van de gemeente of anderszins. 

 Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop- lidmaten- en 
trouwboeken. 
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Hoe bereiken we ons doel? 

 
Het college van kerkrentmeesters streeft op zichzelf geen ander doel na dan in de aanhef geformuleerd. 
Zij bereikt dit door: 
 
Beheer van de kerkelijke goederen en fondsen. 

 De kerkelijke goederen en fondsen zo adequaat mogelijk te beheren. 
 
De geldwerving. 

 De geldwerving te laten plaatsvinden door middel van collecten in de eredienst en door het 
systeem van vrijwillige bijdragen. 

 Jaarlijks wordt de collecterooster ter goedkeuring aan de voltallige kerkenraad aangeboden. 

 Het college van kerkrentmeesters geeft de gemeente, aan de hand van een begroting, inzicht in  

 de benodigde gelden en de geplande bestedingen. 

 Ook dragen diverse acties, zoals rommelmarkt, oud papier e.d., bij aan de geldwerving. 
 
Financieel beheer. 

 Voor de aanvang van elk jaar stelt het college van kerkrentmeesters een begroting op.  

 Na afloop van dat jaar geeft zij door middel van een jaarrekening,inzicht in het door haar 
gevoerde beleid. 

 
Zorg voor de kerkelijke medewerkers. 

 Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de salariëring van de kerkelijke medewerkers en alle  
  bijkomende regelingen. 
 
Gebruik van de gebouwen. 

 Het gebruik van het verenigingsgebouw 'Beréa' is vastgelegd in een overeenkomst met de 
burgerlijke gemeente. 

 Het in gebruik geven van de kerk is, in overleg met de kerkenraad, voorbehouden aan het college 
van kerkrentmeesters. 

 
Bijhouden ledenbestand. 

 Het college van kerkrentmeesters heeft de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een goede 
administratie van de lidmaten, doop- en geboorteleden. 

 Dat ten dienste van haar eigen werk en het ambtelijk werk binnen de gemeente. 
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Appendix 
 
Notitie over het huisbezoek. 
 
Huisbezoek 
 
 Wat wil de kerk met haar huisbezoek? 
Haar HEERE dienen. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente 
Huisbezoek is onderscheiden van de zondagse dienst omdat het gekenmerkt wordt door het persoonlijk 
verkeer. 
Toch staat het niet los van de kerkdienst, het godsdienstonderwijs en het handhaven van de goede orde 
in de kerkelijke aangelegenheden. 
Huisbezoek is herderlijk werk. Ambtsdragers en bezoekers zijn er van doordrongen dat God zich om 
mensen bekommert. 
Het herderlijk werk wordt gekenmerkt door een beweging: de voetstappen van de Heere Jezus drukken. 
Door de gang van de tijd de HEERE tegemoet.  
 
II. Voorbereiding huisbezoek: ootmoedig gebed 
Uitrusting huisbezoek: Bijbel (goed georganiseerd kaartregister: kerkelijke gegevens; notitieboekje voor 
gegevens die doorgegeven moeten worden).  
 
III. Het gesprek 
Geen toespraak, maar een gesprek. Luisterhouding is belangrijk. Alle deelnemers aan het huisbezoek de 
ruimte geven om deel te nemen aan het gesprek. 
Niet bang zijn voor kleine pauze’ s in het gesprek. De pauze kan tijd geven tot overdenking.  
Het moeilijkste is de weerstand tegen Gods boodschap. Hier gaat het niet om het afbreken van het 
contact tussen de bezoeker en de bezochte, maar om de breuk die er tussen God en mens is. Verzoening 
bewerken wij niet, dat is Gods werk. Wij kunnen luisterend getuige zijn en soms een goed woord van de 
HEERE spreken.  
 
IV. Gewoon huisbezoek: informatief huisbezoek. 
Drie kringen van buiten naar binnen: het gewone leven, het kerkelijke leven, het geestelijke leven.  
 
Wat is de kracht en de zwakte van het huisbezoek: 
Welk afbreukrisico kent het huisbezoek: 1. De discussie 2. Het plaatsen van mensen in een theologisch 
en/of kerkelijk vakje. 3. De poging om het bekeringswerk zelf af te maken, iemand mee slepen naar waar 
jij hem/haar hebben wil. 4. Het interessante. 
De kracht is 1. Het bevrijdende: een goed huisbezoek is als een geestelijke schoonmaak, de chaos wordt 
opgeruimd, de dingen, die voor Gods aangezicht gebracht worden, komen op hun plaats te zijn in hun 
ware afmetingen (tegen uitvergroten of verkleinen). 2. Het leren kweken. Niet bedacht zijn op direct 
resultaat om op de stille doorwerking van Gods Geest. 3. Het ontdekkende.  
Gespreksthema’s 
1. De eigen leefwereld; 2. Levensleed en zorgen; 3.De vrucht van de prediking 4. Het persoonlijk 
geloofsleven. 5. Persoonlijke en huiselijke omgang met God 6. Het staan in deze wereld. (lezing A. Baars) 
 
V. Vormen van huisbezoek: 
Het reguliere huisbezoek 
Het gelegenheidsbezoek  
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a. kerkelijk: doop, HA   
b. gelegenheidsbezoeken: jongelui die zich voorbereiden op belijdenis; huwelijksgesprekken  
c. bezoeken van vermanende aard: o.a. jongelui die wegblijven bij de catechisatie 
d. diaconaal bezoek: dienst der barmhartigheid 
e. bezoek bij bijzondere gelegenheden in het gezin: a. feestelijkheden b. rouw 
f. het ziekenbezoek: a. bezoek van de patiënt b. bezoek van het gezin van de patiënt c. bezoeken van    
chronisch zieken d. zij, die aan huis gekluisterd zijn: lichamelijk gehandicapten, ouderen, dementen. 
g. het ziekenhuisbezoek 
 
VI. Het nawerk van het huisbezoek 
Belangrijke zaken onthouden (aantekenen voor eigen memorie). Nuttig bij overdracht van de 
werkzaamheden.  
 


