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3  A -  Uitgangspunten, fundament en belijdenis  
   -   wij maken deel uit van Gods wereldwijde gemeente 
   -  de bijbel in de vorm van de herziene staten vertaling 
   -  een christen kent ellende, verlossing en dankbaarheid   
 
5  B 1 -  Eredienst 
   -  God roept de gemeente samen tot Zijn eer en tot ons heil 

-  Wij belijden dat de Bijbel (Wet en Evangelie) in alle delen het onfeilbaar Woord  
  van God is 
-  De daartoe geroepen ambtsdragers verrichten de bediening der verzoening in de
  prediking van het Woord   

   -  Het is gewoonte de HEERE toe te zingen vanuit Zijn eigen Woord, i.c. de Psalmen 
 
7  B 2-1 -  Evangelisatie 
   -  Het brengen van het Evangelie (= Blijde Boodschap) aan onze naasten 
   -  Aan de rand- en buitenkerkelijken 
   -  En de gemeente zelf 
 
10  B 2-2 -  Zending 

-  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 

 
12  B 3 -  Pastoraat           
    -  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. 
 
 
15  B 4 -  Diaconie 
   -  De Gemeente, in al haar leden is geroepen tot de dienst der barmhartigheid,  
     en wij beantwoorden aan deze taak  en er wordt specifiek uitvoering  
     gegeven door de diaconie  aan deze roeping in het diaconaat 
 
17  B 5 -  Jeugdwerk 
   -  Het jeugdwerk vindt haar wortels in de Bijbelse beloften en geboden 
   -  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.- 
 
19  B 6 -  Vorming en toerusting 
   -  Gemeenteleden toerusten tot het geloof in de Heere Jezus Christus door studie 
    en christelijke vorming  
   -  Jongeren en ouderen in de gemeente de gelegenheid bieden zich te verdiepen 
    in de kennis van de  Bijbel en de belijdenisgeschriften door catechetisch 
    onderwijs. 
 
21  B 7 -  Kerkvoogdij         
   -  De kerkelijke goederen en fondsen zo adequaat mogelijk te beheren.  
   -  zodat hiermee het geestelijk welzijn van de gemeente zo goed mogelijk  
    wordt gediend. 
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23        Appendix -  Notitie over het huisbezoek. 
    - Wat wil de kerk met haar huisbezoek? haar HEERE dienen. 

 Hij vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente 
 
 


