
 1 

BELEIDSPLAN 2019 T/M 2022 

 
HERVORMDE GEMEENTE   

     TE 

HERKINGEN 

     
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” 

        Mattheus 5:16 

 
 

Preses: Ds. B.J. Van Assen  

Scriba:  A. Baelde 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
De kerkorde noemt als één van de taken van de kerkenraad dat zij een beleidsplan op moet 
stellen met het oog op 'het leven en werken van de gemeente' (ordinantie 4.7.1.). De 
kerkenraad moet dit telkens voor een periode van vier jaar doen (ordinantie 4.8.5.). Dit 
beleidsplan betreft de periode van 2019-2022.  
 
De kerkenraad kan jaarlijks het beleidsplan wijzigen. Als dat het geval zou zijn, wordt de 
gemeente daarvan op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om haar mening 
over de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de wijziging vast.  
 
Dit beleidsplan bevat vrijwel geen standaardprocedures. Deze zijn beschreven in de 
'plaatselijke regeling'. Voor informatie met betrekking tot Doop, Avondmaal, rouw- en 
trouwdiensten, commissies, gemeenteactiviteiten, adressen etc., verwijzen wij u naar de 
gemeentegids.  
 
Dit beleidsplan bevat beleidsvoornemens die opgesteld zijn per college. Deze 
beleidsvoornemens zijn gericht op de geestelijke opbouw van de gemeente en op de 
uitbreiding van Gods Koninkrijk. Dit alles in het besef van afhankelijkheid die Psalm 127 
onder woorden brengt: 'Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers 
eraan.'   
 
 
Hoofdstuk 2: De taak van de gemeente 
 
De belangrijkste taak van de gemeente is het organiseren van de erediensten. Elke zondag 
is er om 10.00 en 18.00 uur een eredienst. Hierin staat de bediening van het Woord centraal 
en worden de sacramenten Heilige Doop en Heilig Avondmaal (4x per jaar) bediend. Op 
nieuwjaarsdag is er ’s morgens om 10.00 uur een dienst. De dienst op Goede Vrijdag begint 
om 19.00 uur, op 2e Paasdag is er ’s morgens een dienst die om 9.30 uur begint. Op 
Hemelvaartsdag en op 2e Pinksterdag zijn er eveneens ’s morgens diensten om 9.30 uur. 
Met kerst zijn er op 1e Kerstdag twee diensten. Op 2e Kerstdag is er ’s morgens een viering 
met de kinderen van de zondagsschool. De dienst op oudejaarsavond begint om 17.00 uur. 
Op biddag en dankdag zijn er twee diensten, om 14.30 en om 19.00 uur 
 
Op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag zingen we voor aanvang van de dienst 
enkele liederen waarin de heilsfeiten met betrekking tot deze hoogtijdagen centraal staan. 
Bovendien zingen we op 1e Kerstdag na het uitspreken van de zegen in de morgendienst 
het “Ere zij God”.  
Op de zondag na 27 april (Koningsdag) zingen we na het uitspreken van de zegen in de 
morgendienst het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus; op de zondag na of vlak voor 31 
oktober (Hervormingsdag) worden in de morgendienst, na het uitspreken van de zegen, de 
eerste twee coupletten van het Lutherlied gezongen.  

 
In onze gemeente wordt de Bijbel gelezen vanuit de Herziene Statenvertaling en de 
Psalmen en enige gezangen worden vanuit de berijming uit 1773 ritmisch gezongen. 
De indeling van de kerkdiensten is als volgt: 

      -     Voorzang (dit betreft de psalm die de kinderen op school geleerd hebben) 
- Votum en Groet 
- Psalmzang 
- Voorlezing van de wet of de geloofsbelijdenis 
- Psalmzang 
- Gebed  
- Schriftlezing 
- Collecten 
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- Psalmzang  
- Prediking 
- Psalmzang 
- Dankgebed (waarin ook voorbede gedaan wordt) 
- Psalmzang 
- Zegen 
- Collecte bij de uitgang 

 
 
Hoofdstuk 3: Kerkenraad  
 
Hieronder noemen we de visie en plannen van de kerkenraad waar we ons de komende jaren 
mee bezig willen houden:    
 

1. Toewijding aan God 
 

In Lukas 10: 38-42 zegt de Heere Jezus tegen Maria, die aan de voeten van Jezus zit en naar 
Zijn woord luistert, dat zij het goede deel heeft uitgekozen. Van daaruit willen we er als 
gemeente op toezien dat we ons niet verliezen in het organiseren van velerlei activiteiten, ten 
koste van het zitten aan Jezus’ voeten. Als kerkenraad nemen we ons daarom voor om ons 
telkens weer te concentreren op onze meest wezenlijke taken. De kerkenraad stimuleert 
nadrukkelijk de ontmoeting van gemeenteleden rond het Woord door de week, op de 
verschillende kringen en verenigingen en ziet die momenten als broodnodige oefenplaatsen 
van het geloofsgesprek. Het zitten aan Jezus’ voeten komt echter bij uitstek tot uitdrukking in 
de zondagse erediensten, die het kloppend hart van het gemeenteleven zijn.  
 
Beleidsvoornemen:   

Stimuleren van betrokkenheid bij de prediking en het verstaan ervan, door zo 
nu en dan een preekbespreking te organiseren. 

 
2. Pastoraat 

 
Onder pastoraat verstaan we de herderlijke zorg van Christus, die de goede Herder is. 
Christus schakelt daarbij echter mensen (ambtsdragers) in, die Hem vertegenwoordigen. Zij 
zijn geroepen om de gemeente te weiden, te leiden en toe te rusten. Tegelijk heeft de gehele 
gemeente een pastorale roeping: Alle schapen van de goede Herder zijn ook een herder voor 
elkaar. Paulus vergelijkt de gemeente van Christus met het menselijk lichaam, waarbij alle 
ledematen elkaar nodig hebben en waarbij niet één ledemaat gemist kan worden (1 Kor. 12). 
De gemeente is geen los zand, maar een gemeenschap. Wie door een waar geloof aan 
Christus verbonden wordt, wordt ook verbonden aan de andere christenen (zie wat de HC in 
Zondag 21 zegt over ‘de gemeenschap der heiligen’). Liefde voor Christus en broederlijke 
liefde zijn onafscheidelijk (Joh. 15: 12; 1Joh. 3: 22).  
 
Beleidsvoornemen:  

De afgelopen jaren is er begonnen meer structuur te ontwikkelen in het 
pastoraat. Er is meer zicht op en aandacht voor randkerkelijken gekomen. Dit 
beleid willen we de komende jaren voortzetten.   
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3. Jeugd 
 

We weten ons zeer dankbaar voor het feit dat ook jongeren en kinderen deel uitmaken van 
onze gemeente. Voor hen voelen wij ons in onze bruisende maatschappij bijzonder 
verantwoordelijk. Daarom waarderen we het ten zeerste wanneer de jeugd in de prediking 
uitdrukkelijk wordt aangesproken. Verder willen we het bestaande jeugdwerk stimuleren, maar 
ook zoeken naar mogelijkheden om extra in de jeugd van de gemeente te investeren.  
 
Beleidsvoornemen:  

Pastoraal dichterbij jongeren te komen, door bijvoorbeeld een vorm van 
jongerenpastoraat. 

 
4. Eenheid  

 
Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij te geloven in één heilige, algemene, 
christelijke kerk. Daarmee belijden wij dat wij ons verbonden weten met christenen wereldwijd, 
die Jezus als Heere belijden. Wij geloven dat de Heere Zijn ene Kerk bouwt, ook uit 
verschillende kerkverbanden. Tegelijk houdt deze belijdenis een opdracht in, allereerst 
dichtbij. We zijn dankbaar voor de samenwerking met de Hersteld Hervormde Gemeente op 
het terrein van het jeugdwerk en wij zoeken naar wegen die het besef van eenheid tussen de 
kerken in ons dorp bevorderen. Als kerkenraad willen we alle initiatieven tot samenwerking in 
principe positief bejegenen.  
 
Beleidsvoornemens:   

Trachten gezamenlijk meer naar buiten te treden richting onze dorpsbewoners. 
Samenwerking met de andere kerken in ons dorp voortzetten en daar waar 
mogelijk verder uitbreiden. 
 

5. Evangelisatie 
 

De Heiland noemt Zijn volgelingen in Mattheüs 5 ‘het zout der aarde’ en ‘het licht der wereld’. 
Van daaruit wil de kerkenraad de komende periode starten met de bezinning op de plaats van 
het evangelisatiewerk in de gemeente.  
 
Beleidsvoornemen: 

Zoeken naar mogelijkheden om op een laagdrempelige manier in contact te 
komen met onze dorpsbewoners. 
 

6. Samenwerking met Nieuwe Tonge 
 
We belijden met Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus dat het Christus is, Die Zijn 
gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Daarom verwonderen we ons in 
dankbaarheid over de voortdurende trouw van de Koning der kerk over onze gemeente. We 
weten ons dankbaar voor de samenwerking sinds 2005 met de Hervormde Gemeente van 
Nieuwe Tonge.  
 
Beleidsvoornemens:  
  Het bevorderen van betrokkenheid bij elkaars activiteiten. 
  Het plannen van een jaarlijks overleg waarin we elkaar ontmoeten 
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Hoofdstuk 4: Diaconie 
 
Beleid diaconie 
 
De diaconie streeft in de uitvoering van het diaconaal beleid naar hulpverlening op zoveel 
mogelijk terreinen, maar doet dit met inachtneming van binding aan de christelijke identiteit. 
Om middellijke hulpverlening voor diaconale doeleinden of andere algemeen kerkelijke 
doeleinden te kunnen verwezenlijken zamelt de diaconie gelden in. 
Om de gemeenteleden meer bewust te maken van de nood die er in de wereld is en om het 
uiteindelijke doel zo concreet mogelijk te maken wordt gewerkt met doelcollecten. 
 
Beleidsvoornemens: 
 
De diaconie zal in de komende tijd zich bezinnen over de volgende onderwerpen: 

Het (structureel) bijdragen aan evangelisatie- en / of hulpverleningsprojecten, 
zowel op plaatselijk, landelijk als wereldwijd niveau. 
De inhoud van de rol die zij in zal nemen in het Diaconaal Maatschappelijk Werk 
op Goeree-Overflakkee. 

 
 
Hoofdstuk 5: College van Kerkrentmeesters 
 
Het College van kerkrentmeesters heeft als doel het behartigen van de stoffelijke zaken die 
de erediensten aangaan, het beheren van de eigendommen van de kerk en het op orde 
houden van de financiën.  
 
Beleidsvoornemens: 
 

Het goed in kaart brengen van achterstallig en groter onderhoud aan het 
kerkgebouw. 
Onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de aanpak van groter 
onderhoud. 
Veiligheidseisen rond de kerkelijke gebouwen tegen het licht houden en daar waar 
nodig aan te passen. 
Het maken van een plan van aanpak voor groter onderhoud aan het kerkgebouw en 
waar mogelijk reeds een start hiermee maken. 

 
 
Goedgekeurd en getekend in de vergadering van   7 - 2 - 2019 
 
 
 
Ds. B.J. van Assen, preses 
 
A. Baelde,scriba 


