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1. INLEIDING 

 

In haar vergadering van maart 1991 heeft de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk besloten 

tot wijziging van de Kerkorde, zoals gehanteerd vanaf 1951. Op grond van deze wijziging dienen de 

kerkelijke gemeenten een beleidsplan op te stellen voor de periode van vijf jaar. 

 

In Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen artikel 8, lid 5 staat de volgende tekst ten aanzien van de 

werkwijze rond het Beleidsplan “De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan 

op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen 

en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het 

beleidsplan. 

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de 

gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over 

het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de 

wijziging vast.” 

 

 

In het beleidsplan wordt met name vastgelegd hoe het werk in de gemeente dient plaats te vinden. Verder 

wordt gelet op die zaken of groepen die meer of minder aandacht dienen te krijgen (en waarom). Welke 

personen hebben een bijzondere taak in het gemeentelijke werk, welke activiteiten worden er verricht en 

welke accommodatie-mogelijkheden zijn er met betrekking tot deze personen en activiteiten, die wij kunnen 

samenvatten onder de noemer gemeentewerk. 

 

Ondanks het feit dat met een beleidsplan bepaalde zaken vastgelegd dienen te worden, mag niet uit het oog 

worden verloren dat het een geestelijk werk is. We spreken niet anders dan van het Lichaam van Christus. 

Mensen en middelen worden door de Heilige Geest gebruikt in de dienst van het Koninkrijk van Jezus 

Christus. Daarbij is het echter een goede zaak om ons te bedienen van bepaalde vormen en structuren door 

middel van een beleidsplan. 

 

Uitgangspunten van de kerkenraad bij het opstellen en bespreken van het Beleidsplan zijn: 

 De Hervormde Gemeente van Vinkeveen is én de plaats waar ieder nodig is én waar voor ieder 

plaats is, dit betreft zowel ouderen als jongeren.. 

 Het is goed wanneer recht wordt gedaan aan de verscheidenheid in de gemeente binnen de grenzen 

van gehoorzaamheid aan het Woord.  

 Hervormde Gemeente van Vinkeveen is een brede gemeente waar een ieder Christus als zijn borg en 

zaligmaker zoekt.
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2.  DE PLAATS VAN DE KERKELIJKE GEMEENTE 

 

2.1. Ligging 
De gemeente is het Lichaam van Jezus Christus waarvan Christus Zelf het Hoofd is (I Korinthe 12). De 

leden van de gemeente hebben als lidmaten van Godswege een roeping en zending om te dienen in 

uiteenlopende taken (Efeze 4 en 5). Zij zijn vanuit een roeping gezonden in de wereld om te zijn tot een 

zoutend zout en een lichtend licht (Mattheüs 5). Zij dienen in het Koninkrijk dat Christus toebehoort. Als 

leden van Christus zijn zij daarom ook ambtsdrager, namelijk in het ambt der gelovigen. 

 

Prediking en pastoraat zijn gefundeerd op het eeuwig-blijvend Woord des Heeren. Dit Woord, dat 

geopenbaard is in het vlees door Jezus Christus, door de Heilige Geest is geïnspireerd en middellijkerwijs 

door mensenhand is geschreven, wordt beleden als het Woord met een onveranderlijk, soeverein en absoluut 

gezag. 

Naast het Schriftwoord zijn prediking en pastoraat gefundeerd in de traditie (tradêre = overleveren) van de 

Kerk. Dat is, overeenkomstig het belijden van de kerk der eeuwen en - in de traditie, waarin de Protestantse 

Kerk Nederland staat - overeenkomstig de belijdenis van de kerk der Reformatie. 

Volgens artikel 10 van de Kerkorde van 1951 beamen wij: 

 

 “De belijdenis der vaderen is vervat, zowel in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis 

van Nicéa en de geloofsbelijdens van Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden weet met de 

algemene Christelijke Kerk - als in de Heidelbergse Catechismus, die van Genève, en de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de Kerk in de 

Nederlanden”. 

 

De Hervormde Gemeente van Vinkeveen wordt, gelet op ondermeer haar binding aan Schrift en Belijdenis, 

alsook de overtuiging dat de inhoud van de prediking schriftuurlijk-bevindelijk dient te zijn, gerekend tot de 

richting van de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der Waarheid in de Protestantse Kerk 

Nederland. 

De Hervormde Gemeente van Vinkeveen behoort tot de Classis Breukelen. 

 

2.2. Plaatselijke situatie 

 

2.2.1. Historie  

Wanneer we iets willen zeggen over de kerk van Vinkeveen kunnen we teruggaan tot voor de Reformatie, 

die hier omstreeks 1590 plaatsvond. Het dorpje Vinkeveen maakte in die tijd maar een zeer klein deel uit 

van de Ronde Venen, waarbij het grondgebied niet groter was dan de huidige Herenweg, met ten oosten tot 

aan de Kaden het steeds groter wordende Vinkeveen Veldzijde, en ten westen naar het hart van de Ronde 

Venen het smaller wordende Vinkeveen Veenzijde.  

De weinige bewoners van toen legden zich voornamelijk toe op landbouw en veeteelt.  

Het grondgebied behoorde tot het kapittel van Oude Munster te Utrecht. Bij bestudering van oude 

landkaarten komen we tot de conclusie dat er in de tweede helft van de 16e eeuw al een kerk stond vlak bij 

“de Zuwe tot Vinkeveen”.1  

 

In de tijd dat Mathias Arnoldi pastoor te Vinkeveen was, vond de hervorming plaats in staat en kerk. De 

                                                           
1 Een zuwe is een pad dat in een moerasgebied wordt aangelegd. Baambrugse Zuwe, Ter Aase Zuwe en Wilnisse Zuwe 

zijn de eerste en oudste toegangswegen tot deze omgeving. 
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eerste predikant die in Vinkeveen en Wilnis werd aangesteld, was (waarschijnlijk) Wigbaldus Belida, die 

zijn benoeming ontving van de proost van Oude Munster in het jaar 1594. De verhoudingen tussen het 

roomse en gereformeerde volksdeel bleef tot midden 17e eeuw bijzonder slecht.  

In 1774 had Vinkeveen voldoende inwoners om zelf een predikant te beroepen, en wel in de persoon van 

Jacobus Rijsdijk Takens te Delft. Hij werd op 2 oktober 1774 bevestigd. Op de borden, die de oostelijke 

muur van de kerk sieren, is te zien, welke predikanten na hem in de volgende jaren zijn geroepen en 

gekomen. 

 

De oudst bekende kerk heeft gestaan op het meest westelijke gedeelte van de hervormde begraafplaats. 

Vanuit rekeningen van de Dom te Utrecht blijkt dat de oudste vermelding van een kerk in Vinkeveen dateert 

uit 1395.2 Gezien de prent uit 1745 blijkt het gebouw voor het midden van de 18e eeuw een grondige 

restauratie te hebben ondergaan. In 1831 werd zowel een nieuwe kerk als een nieuwe pastorie gebouwd.  

Het kerkgebouw vervulde haar taak tot 1930. Vanwege een kleine brand, alsook vanwege grote 

bouwvalligheid, werd het gebouw afgebroken. De nieuwe (tevens huidige) kerk werd gebouwd op een 

andere plaats, meer aan de weg, naast de pastorie. 

De Hervormde Gemeente Vinkeveen mocht vanuit het Woord en bij de sacramenten bediend worden door 

haar eerste predikant sinds de reformatie in Nederland, in de persoon van ds. Jacobus Rijsdijk Takens (1774 

tot 1782)  

 

2.2.2. Heden 

 

De kerkenraad 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vinkeveen bestaat uit dertien leden, te weten de predikant, zes 

ouderlingen, drie diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters. In bijlage 1 treft u een overzicht van de 

taakverdeling aan binnen de kerkenraad - die zowel intern als extern is gericht. 

De predikant, scriba en assessor en een lid vormen samen het moderamen van de kerkenraad, zodat alle 

ambten zijn vertegenwoordigd; Predikant, Ouderling, Diaken en Ouderling-kerkrentmeester.  

 

Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de door de kerkenraad genomen besluiten. De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar. Het consistorie, 

bestaande uit de ouderlingen en de predikant, komt gemiddeld tweemaal per jaar in vergadering bijeen met 

het oog op onderlinge toerusting en uitwisseling van pastorale ervaringen binnen de gemeente. 

 

Uit de in 2016 gehouden schriftelijke zesjaarlijkse stemming, die het verkiezingsbeleid in de gemeente 

bepaalt, blijkt dat de verkiezing van ambtsdragers geschiedt door de gemeente, nadat de kerkenraad, uit de 

door de belijdende lidmaten ingediende namen, dubbeltallen heeft opgesteld. Nadere uitwerking is te vinden 

in de plaatselijke regelingen. 

 

Het college van kerkrentmeesters bestaat thans uit drie ouderling-kerkrentmeesters en uit drie leden, te 

weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

 

Het college van diakenen bestaat uit drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

                                                           
2 In de consistorie hangt een tekening van L. P. Serurier uit 1736, de oudst bekende afbeelding van de Sint 

Nicolaaskerk te Vinkeveen. Zie ook: Pieter Koster, De Kerk te Vinkeveen - Uitgave ten bate van de bouw van een 

nieuw Hervormd Verenigingsgebouw, blz. 14 (uitgave november 1982). 
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Jeugdwerk (zie 8.4)  

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vindt het verenigingswerk voor de jeugd van de Hervormde 

gemeente plaats. Daartoe is er een Jeugdraad gevormd. In de Jeugdraad hebben naast alle club- en 

verenigingsleid(st)ers ook de jeugdouderling en de predikant zitting. De jeugdclubs komen wekelijks in het 

“winterseizoen” samen in gebouw Maranatha. Op zondag is er 's morgens na de eredienst zondagsschool. 

De groepen worden geleid door leden van de gemeente. 

 

Commissies 

In de gemeente functioneren de volgende commissies: 

- Evangelisatiecommissie/coördinator 

- Zendingscommissie 

- Kerkradiocommissie 

- Commissie Avondklanken 

- Verjaardagsfondscommissie 

- Websitecommissie 

- VBW-commissie 

- Zangcommissie 

 

Verenigingen 

Naast de verkondiging van Gods woord in de zondagse erediensten en de erediensten op de algemene 

christelijke feestdagen mogen de gemeenteleden ook onderwezen worden uit het Woord van God via 

bijeenkomsten van verenigingen e.d.  

Zo zijn er een studiekring, een tweetal vrouwenverenigingen, een Bijbelkring, een mannenvereniging en een 

ouderenkring. 

 

Koffiedrinken 

Het gemeente zijn geven we naast de bijeenkomsten tijdens de erediensten en de verenigingsavonden, ook 

vorm in het gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de morgendienst in gebouw Maranatha gedurende de 6 

weken durende zomervakantie en de overige schoolvakanties. De in de kerk aanwezige vakantiegasten zijn 

bij dit koffiedrinken ook van harte uitgenodigd. 

 

Publicaties 

Eénmaal in de veertien dagen, in de zomervakantie in de drie weken, verschijnt ONS KERKBLAD, een 

orgaan, dat gezamenlijk gebruikt wordt door een aantal hervormd-gereformeerde gemeenten rondom 

Vinkeveen. De redactie van deze kerkbode wordt gevormd door de predikanten van de betrokken 

gemeenten, onder toezicht van een eindredacteur. 

 

De gemeente brengt periodiek een gemeentegids uit van Hervormd Vinkeveen, waarvan de laatste editie in 

december 2008 is verschenen. In deze gemeentegids, die onder verantwoording van de kerkenraad 

verschijnt, treffen wij alle kerkelijke activiteiten, instanties en organen van bijstand van Hervormd 

Vinkeveen aan. 

 

Eveneens wordt de gemeente via de Leidraad geïnformeerd over het nieuws in onze gemeente. Er worden 

artikelen geplaatst vanuit de diverse verenigingen en clubs. Tevens staat er een agenda in met alle van 

belang zijnde data van al onze kerkelijke activiteiten. De Leidraad verschijnt 4 x per jaar.  
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Naast bovengenoemde media is er onze website www.hervormdvinkeveen.nl . Hierop zijn alle actualiteiten 

te lezen, preken te beluisteren, agenda’s te raadplegen en is algemene informatie te verkrijgen. 

 

Crèche 

Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor de kleine kinderen (o t/m 6 jaar) van de gemeente. Locatie is 

gebouw Maranatha. 

 

Divers 

De kerkelijke ledenadministratie wordt binnen de gemeente verzorgd door een kerkelijk bureau. 

Het college van kerkrentmeesters verzorgt de financiële administratie van de gemeente. 

 

 

2.3. Visie voor de gemeente 

In onze gemeente zal het Woord van God, de Heilige Schrift, voluit centraal staan. Aan dit Woord weten we 

ons gebonden. En we weten ons verbonden met de  gereformeerde belijdenisgeschriften (de drie formulieren 

van enigheid). 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vinkeveen heeft de verklaring ‘Verbonden met het 

gereformeerd belijden’, zoals in het verenigingsbesluit van 12 december 2003 opgenomen, aanvaard en 

ondertekend en geeft op grond daarvan leiding aan het leven en werken van de gemeente binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bovendien worden in het beleidsplan van de gemeente de 

inhoudelijke concretiseringen van dit belijden, zoals verwoord in het “Convenant van de classis 

Alblasserdam”, verwerkt.  

Hierna volgt een letterlijk citaat uit het “Convenant van de classis Alblasserdam 

 

Als kerkenraad van de Hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde Kerk 

gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten bezwaard zijn. Wij 

erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel: 'indien wij 

ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw, 

verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons 

geroepen heeft. Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet 

zijn kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat wij ons in 

gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de 

verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te 

oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord 

van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. Als 

wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel van de verenigde kerk, 

verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij 

weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen 

wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging 

tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des 

geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een 

huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten. Omdat wij ons schuldig weten onze 

gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid. 

Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde 

belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. Onze 

Hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestante Kerk Nederland. Dat houdt 

onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en 

http://www.hervormdvinkeveen.nl/
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appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de 

Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 

In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilig Doop 

belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God. 

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene 

belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en 

de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn 

aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere 

belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formuleren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De grondslag van onze gemeente kan onder geen 

beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan -verwoord en 

geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en 

mogen worden. 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de 

zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de 

zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in 

strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom 

niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de 

Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilig Doop een instelling is van Jezus Christus om ons 

en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als 

erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, 

die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs 

hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich 

van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en 

weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente - zowel ouderlingen als 

diakenen - door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende 

leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is 

en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom 

censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God 

ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst 

toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde 

grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en 

getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op 

deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te 

dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 

 

Einde van het citaat uit het “Convenant van de classis Alblasserdam 
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3.   SAMENKOMSTEN 

 

3.1.  De eredienst 
Het wezenlijke van de gemeente is de eredienst. Tijdens de eredienst wordt de gemeente gevormd onder de 

verkondiging van het Woord. Een centrale plaats wordt ingenomen door de prediking van Wet en 

Evangelie. Via de kerkradio zijn ook diverse gemeenteleden thuis en in de zorgcentra verbonden met de 

kerkgangers. Tevens zijn de kerkdiensten achteraf te beluisteren via onze website. 

In de diensten zullen voorgaan preekbevoegde hervormde(emeritus) predikanten en proponenten, die de 

grondslag onderschrijven, zoals hier onder verwoord. 

De inhoud van de prediking wordt bepaald door de Bijbelse boodschap van zonde en genade, van schuld en 

vergeving, van een zondaar die gerechtvaardigd wordt voor God door de zoen- en kruisverdiensten van onze 

Heere Jezus Christus, Die erkend en beleden wordt als Koning der Kerk en als Heere van Zijn 

Bruidsgemeente. 

In de morgendienst wordt ter verootmoediging en richtsnoer voor dankbaarheid de Wet des Heeren 

voorgelezen, zoals wij die opgetekend vinden in de Heilige Schrift, te weten in Exodus 20 (1-17) alsook in 

Deuteronomium 5 (6-21). Deze heilige Tien Woorden vinden hun beslag in de samenvatting van de Wet, 

zoals we die uit de mond van Christus leren vanuit Mattheüs 22 (37-40) en Markus 12 (28-31). 

In de avonddienst belijden wij ons christelijk geloof met de woorden van één van de Geloofsbelijdenissen 

der Kerk, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis (de Twaalf Artikelen), de geloofsbelijdenis van Nicéa 

of de geloofsbelijdenis van Athanasius. Bij bijzondere diensten of als het thema van de preek daar 

aanleiding toe geeft kan gebruik gemaakt worden van bepaalde passages uit de drie formulieren van 

enigheid.3 

De orde van de dienst bij de samenkomst van de gemeente, stemt overeen met de Orde van de Dienst, nr. 

II.4 

Bij bijzondere diensten wordt gebruik gemaakt van de klassieke formulieren (herziene vertaling), uit de tijd 

van Reformatie en Nadere Reformatie.5 

 

 

Als kerkenraad hebben we uitvoerig gesproken over het zingen van psalmen en gezangen met betrekking tot 

onze liturgie. De waarde die we hechten aan de psalmen is en blijft zeer groot, in het bijzonder aan de 

berijming van 1773. Deze berijming ademt een geestelijk klimaat waar we ons sterk mee verbonden weten. 

Het is doordrenkt met eerbied voor God en Zijn Woord en wil zo getrouw mogelijk de Schrift naspreken. 

Zingen in de gereformeerde traditie staat vooral in het teken van antwoorden. Dat doen we het liefst met 

Gods eigen Woord. Dit betekent echter zeker niet dat we ons afsluiten voor de gedachte dat er meer 

betrouwbare en soms ook beter zingbare psalmberijmingen en gezangen/liederen kunnen zijn dan 1773 en 

de enige gezangen. Voor de zondagse erediensten blijven de psalmen echter leidend. Als kerkenraad blijven 

we zorgvuldig aandacht houden voor het zingen in de eredienst en blijven investeren in het overbrengen van 

de waardevolle inhoud van de psalmen. Per 17 september 2017 gaan we de psalmen en de zogenaamde 

enige gezangen in de eredienst ritmisch zingen. 

In rouw- en trouwdiensten is die mogelijkheid er vanaf medio 2017. 

                                                           
3 Op hemelvaartsdag kan bijvoorbeeld met zondag 18 het geloof beleden worden, op tweede feestdagen 

overeenkomstige stof. 
4 Zie hiervoor: Dienstboek voor de Protestante Kerk Nederland, 8o, blz. 11-14. 
5 Te weten ondermeer: Formulier om de Heiligen Doop aan de kinderen te bedienen, het formulier voor de openbare 

belijdenis des geloofs af te leggen, het formulier om het Heilig Avondmaal te houden, het formulier van de bevestiging 

der Ouderlingen en Diakenen. 
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In de dienst der gebeden worden de noden en vreugden van de gemeente ter plaatse alsook wereldwijd aan 

de Heere voorgelegd. De ouderling van dienst6 doet de afkondigingen en mededelingen, namens de 

kerkenraad, voor de aanvang van de eredienst. In de voorbede wordt in het bijzonder aandacht geschonken 

aan (vooraf) met name genoemde personen en gebeurtenissen. 

Op onderstaande zondagen worden, na afloop van, c.q. tijdens de ochtenddienst de volgende liederen 

gezongen: 

 de eerste zondag na de verjaardag van de vorst:“Het Wilhelmus” (vers 1 en 6) 

 de eerste zondag na Hervormingsdag:  “Een vaste Burcht is onze God”(vers 1 en een wisselend vers) 

 eerste Kerstdag  (in de dienst):    “Ere zij God” 

 de eerste zondag na de verjaardag van onze predikant wordt deze toegezongen door de gemeente 

 

In de morgendienst op eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag worden voor de dienst enkele 

liederen gezongen, die de viering van de betreffende heilsfeiten op deze dagen moet ondersteunen.  

 

De gemeente zingt de slotzang staande. De prediking wordt gekenmerkt door de schriftuurlijke en 

trinitarische drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zonde en genade, schuld en vergeving, 

verzoening door voldoening, wet en evangelie zijn dé Bijbelse grondelementen die in de 

Woordverkondiging naar voren komen. Vanuit een grondige exegese van het te behandelen Bijbelgedeelte, 

alsook vanuit een verantwoorde hermeneutiek, gevoed door de pastorale ervaring en omgang met de 

gemeente, vindt in de verkondiging een praktisch pastorale toespitsing plaats naar hart en leven van de 

gemeenteleden, met als doel de gemeente te brengen tot het geloof in haar Heere en Zaligmaker, alsook tot 

het versterken van het reeds door de Heilige Geest gewerkte geloof, hetgeen zich moge vertalen naar en 

uitwerken in het dagelijkse leven. 

 

Gepredikt wordt een weg tot behoud voor zondaren, namelijk voor degene die gewassen zijn in het bloed 

van het Lam, de Heere Jezus Christus, alsook een weg van een eeuwig omkomen, voor degene die in de 

Zoon van God niet gelooft.7  

Verkiezing en verwerping zijn daarbij als grondmotieven onmiskenbaar aanwezig, die enkel verstaan 

kunnen worden vanuit het opzoekende, verlossende en vernieuwende werk van de Drieënige God, namelijk 

God de Vader die de aarde en hemel heeft geschapen en onderhoudt, God de Zoon die naar de aarde is 

gekomen in het vlees, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, en God de Heilige Geest, die het 

leven van zondaren vernieuwt alsook het werk van Christus toepast en toegeëigend in mensenharten. 

 

Vanuit de prediking worden gemeenteleden bepaald bij hun plaats in maatschappij en wereld. Daarbij is het 

Grote Gebod maatgevend. Gemeenteleden dienen vanuit de prediking en alle kerkelijke activiteiten bepaald 

te worden bij de onlosmakelijke samenhang en de hechte band tussen een persoonlijk geloof en de Bijbel, 

opdat omgang en vertrouwelijkheid met Gods Woord veel en intens zal zijn of zal worden. 

                                                           
6 Naast de taak om de afkondigingen te verzorgen heeft de ouderling van dienst nog andere verantwoordelijkheden. In 

chronologische volgorde deze: het uitspreken van het consistoriegebed vòòr de dienst, het doen van de afkondigingen, 

Gods zegen overdragen aan de voorganger, orde van de dienst bewaken en ter afsluiting van de dienst opnieuw een 

consistoriegebed uitspreken. 
7 Zie: Johannes 3 : 36. 
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Wanneer de eigen predikant voorgaat wordt in de avonddienst in de regel een leerdienst gehouden. In deze 

dienst is Gods Woord het uitgangspunt, maar wordt tevens gebruikt gemaakt van één van de drie 

Reformatorische belijdenisgeschriften.8 

 

3.2.  Erediensten met een bijzonder karakter 

 

Met betrekking tot de bijzondere diensten heeft de kerkenraad een aantal protocollen geschreven om de 

gang van zaken in deze diensten vast te leggen. Hiermee willen zij duidelijkheid scheppen naar een ieder in 

de gemeente. Het betreft hier de doopdienst, belijdenisdienst, avondmaalsdienst, huwelijksdienst, 

rouwdienst. 

 

 

3.2.1.  Doopdiensten 
In de regel vindt op de eerste zondag van de maand - bij voorkeur ‘s morgens - een doopdienst plaats, 

wanneer één of meerdere kinderen en/of volwassenen van de gemeente voor doop in aanmerking komen. 

Uitgangspunt van de Heilige Doop is, dat zij wordt bediend aan de kleine kinderen der gelovigen, waarbij 

het van belang is dat de ouders zich realiseren, dat antwoord wordt gegeven op vragen die onder meer 

betrekking hebben op de christelijke opvoeding. 

In de week voorafgaande aan de doopdienst vindt aan de pastorie doopcatechese plaats met beide ouders of 

voogd(en). Hierbij is de predikant en een ouderling aanwezig. Tijdens de doopzitting wordt verklarend en 

inhoudelijk ingegaan op de betekenis en uitwerking van het sacrament van de Heilige Doop aan de hand van 

het doopformulier en leggen de doopouders de doopbelofte af. Hoewel wij allen, dus ook de doopouders 

van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten, zal toch uit de levenswandel van de doopouders ( 

kerkgang, deelname aan kerkelijke activiteiten e.d.) moeten blijken dat zij serieus met de gestelde vragen en 

antwoorden in het Doopformulier omgaan. 

De kerkenraad stelt het op prijs dat  de doopouders  eerbaar gekleed zijn en dat de moeder met bedekt hoofd 

deelneemt aan de doopdienst. 

Nadat de ouders de doopvragen hebben beantwoord en voordat de daadwerkelijke doop zal worden bediend 

nodigt de predikant de in de kerk aanwezige kinderen naar voren. Er zal dan een kort woord tot de kinderen 

gesproken worden. Vervolgens zijn deze kinderen in de gelegenheid de doopbediening van dichtbij mee te 

maken. 

 

De Heilige Doop zal alleen aan volwassenen worden bediend, nadat Openbare Belijdenis des Geloofs is 

afgelegd. Deze volwassenen zijn als kind niet gedoopt en begeren om, na ontvangen onderwijs en na 

belijdenis des geloofs te hebben afgelegd, te worden gedoopt binnen de Protestante Kerk Nederland. 

Hiervan kan alleen dan sprake zijn, wanneer de kerkenraad overtuigd is van belijdenis en wandel van 

desbetreffende dopeling.     

De kerkenraad stelt zich afwijzend op ten aanzien van het overdopen van volwassenen, die als klein kind het 

teken en zegel van het Verbond reeds hebben ontvangen.  

Kinderen, al dan niet aangenomen, van paren van dezelfde sekse worden van de Heilige Doop uitgesloten, 

uitgezonderd wanneer het volwassenen betreft, waarvoor het bovenstaande van toepassing is. 

In de dienst waarin het sacrament van de Heilige Doop wordt bediend, wordt gebruik gemaakt van het  

doopformulier.9 

                                                           
8 Te weten de Heidelbergse Catechismus(1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels 

(1619). 
9 Ofwel Formulier Nr. I, in: Dienstboek voor de Protestante Kerk Nederland, blz. 45vv. 
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3.2.2.  Belijdenisdiensten 

Na het volgen van een jaar belijdeniscatechese onder leiding van de predikant, dat afgesloten wordt met een 

aannemingsavond, worden de aanstaande lidmaten in een bijzondere eredienst bevestigd als belijdende 

lidmaten van de gemeente. In de dienst wordt gebruik gemaakt van de orde van dienst voor de openbare 

belijdenis des geloofs, zoals opgenomen in het Dienstboek.10  

De kerkenraad stelt het op prijs dat  de belijdeniscatechisanten  eerbaar gekleed zijn en  dat de vrouwelijke 

belijdeniscatechisanten met bedekt hoofd deelnemen aan de belijdenisdienst.  

De belijdenisdienst vindt bij voorkeur plaats op palmzondag, maar kan - in overleg met catechisanten en/of 

kerkenraad - ook plaatsvinden op een andere zondag. 

 

3.2.3.  Avondmaalsdiensten 
Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal des HEEREN gevierd. De voorbereiding vindt plaats in de 

eredienst van de zondagmorgen, voorafgaand aan de zondag waarop viering van het Heilig Avondmaal 

plaatsvindt. Deze voorbereiding krijgt ondermeer gestalte in het voorlezen van het eerste gedeelte van het 

Avondmaalsformulier, alsook wordt er in de prediking inhoudelijk op het Avondmaal gewezen.  

 

Daarbij gaat een hartelijke nodiging uit naar degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, en 

nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn, maar worden tegelijk vermaand 

degenen, die (nog) in ongeloof leven en een leven leiden, dat niet in overeenstemming is met de inzetting 

waartoe de Heere Jezus ons het Heilig Avondmaal heeft gegeven. Daarbij weet de kerkenraad zich van 

Christus wege verplicht, dat op basis van de tucht, welke in liefde gehanteerd wordt, personen die een 

levenswandel volgen die niet overeenstemt met de plicht tot heiligmaking des levens, de toegang tot de tafel 

te weigeren. 

  

Het tweede gedeelte volgt op de zondag van het Heilig Avondmaal zelf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

het klassieke Avondmaalsformulier.11  

In de week voorafgaand aan de zondag, waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend, is er gelegenheid tot 

Censura Morum. In een zitting van de kerkenraad is er voor de gemeente gelegenheid om te spreken over 

het Heilig Avondmaal en eventuele belemmeringen, die kunnen worden ervaren. In de week, voorafgaande 

aan de zondag, waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt, worden alle leden in de gelegenheid gesteld 

om een bezinningsbijeenkomst bij te wonen. 

 

Aan het Heilig Avondmaal worden diegenen genodigd, die belijdenis des geloofs hebben afgelegd en de 

vrijmoedigheid hebben om in gemeenschap der heiligen de maaltijd des Heeren te vieren. Uitgangspunt is 

een Avondmaalsviering van eigen gemeenteleden om ook de gemeenschap der heiligen te versterken. 

Diegene die nog geen openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd kunnen in principe niet 

deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Indien deze gemeenteleden wel nadrukkelijk de wens hebben 

uitgesproken deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, zullen zij door de predikant en/of wijkouderling 

bezocht worden. De kerkenraad zal een beslissing nemen omtrent dit verzoek. 

De kerkenraad stelt het op prijs indien deelname aan het Heilig Avondmaal van gasten buiten de gemeente 

verwacht mag worden, deze dit van te voren via het gemeentelid waar zij te gast zijn, kenbaar maken aan de 

kerkenraad. 

 

In de avonddienst van de Avondmaalszondag wordt de prediking toegespitst op de dankzegging voor of 

                                                           
10 Zie: Dienstboek voor de Protestante Kerk Nederland, blz. 79-82. 
11 Ofwel: Formulier Nr. I, in: Dienstboek voor de Protestante Kerk Nederland, blz. 83vv. 
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nabetrachting op het Heilig Avondmaal. In de regel worden de diensten rondom het Heilig Avondmaal door 

de eigen predikant gehouden. 

 

De kerkenraad stelt het op prijs dat gemeenteleden in gepaste kleding aan de tafel komen en  dat de 

vrouwelijke gemeenteleden met bedekt hoofd deelnemen aan de avondmaalsdienst. De tafel inclusief brood 

en wijn worden door de koster klaargezet. Tijdens de viering wordt het brood gebroken en de wijn 

geschonken door de predikant. Tijdens het communiceren is er een zekere vorm van tafelwacht, bestaande 

uit de ouderling van dienst en een andere ouderling, die toezicht houdt op een ordelijk verloop van de 

viering. 

 

3.2.4. Bid- en dankdag 
Op bid- en dankdag wordt ’s middags en ’s avonds een eredienst gehouden. Hierbij wordt in de prediking 

ingegaan op zaken over gewas, arbeid en visserij, alsook alles wat het dagelijkse leven betreft in biddende 

en dankende afhankelijkheid van de HEERE onze God, Die een Bewaarder en Onderhouder is van al wat op 

aarde leeft, groeit en bloeit. De middagdienst is vooral gericht op de kinderen. 

 

3.2.5. Rouwdiensten 
Rouwdiensten hebben het karakter van een eredienst, waarbij allereerst de HEERE onze God centraal staat.. 

De rouwdiensten kunnen plaatsvinden in gebouw Maranatha of in de Hervormde kerk. Het is gebruikelijk 

dat de plaatselijke predikant in deze diensten voorgaat en een ouderling aanwezig is. 

De kerkenraad staat niet afwijzend tegenover een mogelijk verzoek van de nabestaanden om tijdens de 

rouwdienst de kist van de overledene in de kerk te plaatsen. Bloemen worden in de kerk niet toegestaan, 

deze mogelijkheid is er wel in gebouw Maranatha.. In de dienst is er de mogelijkheid voor een kort “in 

memoriam”. Rond het zingen in rouwdiensten zoeken we naar een goed evenwicht tussen psalmen en 

Bijbelgetrouwe liederen, waarbij de predikant rond de keuze van de liederen in overleg treedt met de 

nabestaanden. 

De verantwoordelijkheid voor de rouwdienst ligt bij de kerkenraad. Gewoonlijk bezoekt de wijkouderling 

de condoléance, en is aanwezig tijdens de rouwdienst.  

Indien na de rouwplechtigheid een broodmaaltijd volgt zal in overleg met de familie de inbreng van de 

predikant en/of ouderling besproken worden. Te denken valt aan het openen en sluiten van de maaltijd met 

gebed en schriftlezing. 

 

3.2.6. Huwelijksdiensten 
Kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats nadat het bruidspaar hiertoe een verzoek heeft gericht aan de 

kerkenraad. Ook koster en kerkvoogdij worden geïnformeerd door het bruidspaar. 

De predikant voert met het bruidspaar een inhoudelijk gesprek (huwelijkscatechese) waarbij de Bijbelse 

noties ten aanzien van het huwelijk aan de hand van het huwelijksformulier worden besproken. Indien nodig 

volgt hierop een tweede gesprek. Tijdens de kerkdienst, die het karakter van een eredienst heeft, waarbij 

allereerst de HEERE onze God centraal staat. In de dienst wordt namens de kerkenraad door de ouderling 

van dienst aan het bruidspaar een huwelijksbijbel uitgereikt. De dienst wordt samen met het bruidspaar met 

gebed in de consistorie geopend en afgesloten.12 

In huwelijksdiensten, die een meer persoonlijk karakter hebben, is er de mogelijkheid om naast het zingen 

van psalmen twee Bijbelgetrouwe liederen te zingen mits de begeleiding op orgel of piano goed mogelijk is. 

De keuze van deze liederen geschiedt in overleg met de predikant. 

 

                                                           
12 Het feliciteren van het bruidspaar geschiedt direct ná de zegenbede en groet en vòòr het gebed in de consistorie. 
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Aanstaande echtparen, die eerst hebben samengewoond en uiteindelijk kiezen voor het huwelijk, worden in 

liefde binnen de kerkelijke gemeente opgenomen, maar op grond van de Heilige Schrift vraagt de 

kerkenraad aan het aanstaande bruidspaar nadrukkelijk om (openbare) schuldbelijdenis ten overstaan van de 

kerkenraad te doen. Dit pleit er voor terughoudend te zijn met verzoeken van buitenaf. Er is vaak 

onvoldoende kennis m.b.t. de levensheiliging van het aanstaande echtpaar. Wij zullen er naar streven de 

huwelijksbevestiging in hun eigen gemeente te laten plaatsvinden. 

 

Naast betrokkenheid van de kerkenraad bij de huwelijksdienst van het bruidspaar heeft de kerkenraad het 

beleidsvoornemen om ook met één of meerdere kerkenraadsleden op de receptie zowel binnen als buiten de 

gemeente aanwezig te zijn. Op passende manier wordt deze aanwezigheid van de kerkenraad ondersteund. 

 

In de Hervormde Gemeente van Vinkeveen worden geen alternatieve samenlevingsvormen ingezegend. 

Vanuit de Schrift wordt ons voorgehouden, dat alleen man en vrouw, als door Gods hand samengevoegd, de 

zegen kunnen en mogen ontvangen over hun huwelijk. Het huwelijk tussen man en vrouw beschermt op 

Bijbelse gronden als enige en volkomen verantwoorde samenlevingsvorm de persoonlijke en geestelijke 

waarden van man en vrouw.  

 

Een verzoek om kerkelijke inzegening van een samenlevingsvorm, anders dan die tussen man en vrouw, kan 

vanuit de Heilige Schrift dan ook niet gehonoreerd worden, daar elke schending van de scheppingsorde 

verraadt, dat wij van God en Zijn Woord zijn afgeweken.  

Elke tegennatuurlijke vorm van samenleving13 valt buiten de bedoeling van de Heere God. Wanneer de 

teksten in de Bijbel, die over homoseksualiteit handelen via allerlei hermeneutische filters worden 

'weggevangen', wordt daarmee het gezag van de Schrift miskend. Homoseksuele verbintenissen in liefde en 

trouw worden nergens in de Bijbel genoemd. Nergens in de Schrift wordt een opening geboden voor de 

mogelijke aanvaarding van een dergelijke relatie. Op dit punt is het stilzwijgen van de Schrift veelzeggend 

te achten! Een dergelijke relatie wordt niet alleen gezien als onverantwoord voor de Kerk, maar is niet 

minder onverantwoord ten opzichte van de gehele samenleving.  

Ten aanzien van homofiele samenlevingsvormen (gr. homo-filein = liefde tot hetzelfde geslacht; dat geldt 

zowel mannen áls vrouwen) is de Bijbel duidelijk. [Vgl. Genesis 19:1-29; Leviticus 18:22, 20:13, 

Deuteronomium 23:17-18, Richteren 19:22-26; Romeinen 1:26-27 en I Timotheüs 1:3-11].  

Hierbij dient onderscheiden te worden tussen de homofiele (lees: dusdanig geaarde!) mens, en de 

homosexuele (lees: dusdanig praktiserende!) mens. Eerstgenoemde dient binnen de gemeente met pastorale 

zorg en toewijding tegemoet te worden getreden, terwijl laatstgenoemde op zijn ergerlijke (en voor hemzelf 

levensgevaarlijke) levenswijze dient te worden gewezen. 

 

 

3.2.7. Bijzondere diensten t.a.v. de jongeren in de gemeente 
Op eerste Kerstdag ’s avonds (als eerste Kerstdag op zondag valt wordt de viering op de zaterdagavond er 

voor gehouden) en op tweede Paasdag of tweede Pinksterdag ’s morgens (keuze bij commissie) komt de 

gemeente samen in een niet-ambtelijke dienst, die voorbereid en uitgevoerd wordt door de leiding van de 

zondagsschool en leden van de diverse clubs. Deze samenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad. 

 

Aan het begin van het winterwerk wordt in een zondagse eredienst uitdrukkelijk aandacht besteed aan het 

                                                           
13 De 'natuurlijke' of anders: van God bedoelde samenlevingsvorm is díe, zoals beschreven in Genesis 1 en 2 en 

Romeinen 1. Elke tegennatuurlijke samenleving is de HEERE een gruwel. 
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nut en noodzaak tot het deelnemen aan de diverse activiteiten binnen dit winterwerk. Bovenal zal Gods 

zegen gevraagd worden over dit werk. 

 

De zondagmorgendienst na de gehouden Vakantie Bijbel Week staat in het teken van deze activiteiten. Deze 

dienst wordt voorbereid door de predikant en de leiding van de VBW. 

 

In de maand april wordt een zogenaamde kerk- en schooldienst gehouden. Deze wordt voorbereid door de 

predikant en de directie van de school (PCB De Schakel) 

 

Tweemaal per jaar wordt een dienst gehouden die mede met jongeren uit de gemeente wordt voorbereid. De 

predikant bereidt deze dienst voor in nauwe samenwerking met de jeugd van De Springplank en de jeugd 

vanuit club 4. 

 

 

3.2.8. Bevestigingsdiensten 
Op de eerste zondag van het jaar, wanneer vacatures binnen de kerkenraad in het voorgaande jaar zijn 

ontstaan, is er een dienst waarin leden van de kerkenraad (her)bevestigd worden. In deze dienst gaat 

normaliter de eigen predikant voor. 

 

3.2.9. Overige diensten 

Tevens zijn er afscheids-, bevestigings- en intredediensten, waarin de gemeente haar predikant moet loslaten 

c.q. mag ontvangen. 
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4.  DE KERKENRAAD 

 

4.1. Samenstelling en taken 

De kerkenraad heeft als taak de gemeente te hoeden en te bewaren bij de vrede, de eenheid en de eendracht. 

Daarnaast is het haar taak opzicht te houden over de leer en het leven van de aan haar zorgen toevertrouwde 

gemeenteleden. Bovenal is zij verantwoordelijk voor de voortgang van de rechte verkondiging van het 

Evangelie. Leidraad van hun taken is zoals verwoord in het “Formulier om ouderlingen en diakenen te 

bevestigen”. 

 

Ambtsdragers zijn hierbij van Christus’ wege met gezag bekleed. Wij onderscheiden drie ambten: 

 de predikant 

 de ouderling14 

 de diaken 

 

De voornaamste taak van de predikant15 is de verkondiging van het Evangelie in de zondagse erediensten en 

het van hieruit ook op andere dagen van de week in en met de gemeente bezig zijn in de grazige weiden van 

Gods Woord. De overige taken worden samen met de ouderlingen waargenomen. Daarbij staan centraal: de 

herderlijke zorg, de catechese, het apostolaat en het opzicht over de gemeente. 

 

Zoals uit het voorgaande reeds blijkt, is het opzienersambt aan de ouderlingen toebetrouwd. Hierbij dienen 

zij acht te geven op zichzelf, op elkaar, op de predikant en op de gemeente. De apostel Paulus zegt hierover, 

bij het afscheid van de ouderlingen te Efeze: “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde,te midden waarvan  

de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen 

heeft door Zijn eigen bloed” (Handelingen 20:28). 

Aan het werk en de taak van de diakenen wordt in hoofdstuk VII nader aandacht geschonken. 

 

De kerkenraad is van mening dat er op grond van Bijbelse gegevens geen mogelijkheden zijn voor het 

toelaten van vrouwelijke ambtsdragers. Verwezen kan worden naar 1 Korinte 14:34: “Laten uw vrouwen in 

de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals 

ook de wet zegt”. Ook denken we aan I Timotheüs 2: 11: “Een vrouw moet zich laten onderwijzen in 

stilheid, in alle onderdanigheid”.  

Uit het verband van deze en andere teksten blijkt dat het hier met name gaat om de samenkomst van de 

gemeente. 

 

Dit doet overigens niets af aan de geheel eigen plaats, die de vrouw inneemt in de gemeente. Te denken valt 

in dit verband aan het werk van de kerkradiocommissie, het leiding geven aan de jeugdclubs, verenigingen 

en crèche, het verzorgen van de fruitbakjes, ledenadministratie en dergelijke, bezoekwerk of het op andere 

wijze bijstaan van gemeenteleden, die hieraan behoefte hebben. 

 

4.2. Samenwerking overige kerkelijke gemeenten 

De Hervormde Gemeente Vinkeveen werkt in OIKO-verband (Orthodox Interkerkelijk Overleg) samen met 

andere gelijkgestemde kerkelijke gemeentes. Tijdens dit jaarlijks overleg is er een moment van delen van 

vreugden, zorgen en noden met elkaar. Daarnaast wordt er in dit verband ondermeer samengewerkt bij het 

organiseren van de herdenking van Hervormingsdag. 

                                                           
14 In het ambt van ouderling is ook het ambt van ouderling-kerkrentmeester betrokken 
15 De predikant is in zijn ambtelijk functioneren ouderling met bijzondere opdracht. 
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5.  PASTORAAT 

 

5.1. Inleiding 

Waar de prediking gericht is op de enkeling en de gehele gemeente, daar wordt in het pastoraat de enkeling 

bediend. Pastoraat is de moederlijke taak van de kerk; de herderlijke zorg voor allen in de gemeente. Tot 

deze taak zijn in het bijzonder predikant en ambtsdragers geroepen, daarnaast echter ook de gehele 

gemeente in het ambt der gelovigen. In bijlage 2 is een verdeling van de gemeente per ouderlingenwijk 

aangegeven, daarbij geldt dat de zorgcentra Maria-Oord, Vinkenoord en Zuiderhof als wijk 6 in de 

administratie voorkomen. 

 

5.2. Bezoekstructuur  
Binnen de kerkelijke gemeente van Vinkeveen kunnen we de kerkelijke leden in diverse cirkels 

onderbrengen.  

Cirkel I.  De binnencirkel van de gemeente wordt gevormd door de kerkgangers. 

Cirkel II.  De kerkelijke leden, die zich in cirkel twee bevinden, voelen zich nog nauw met de 

gemeente verbonden. Zij/hij is door een persoonlijk probleem of door versloffen de band 

met de regelmatige kerkgang kwijtgeraakt. Doet wel mee aan acties en activiteiten, 

welke direct door de kerk worden georganiseerd. 

Cirkel III. De kerkelijke leden die zich in cirkel drie bevinden, voelen zich nog net met de kerk 

verbonden, door het kerkgevoel. Hij/zij wil er nog bijhoren, maar niet meer direct met de 

gemeenschap betrokken worden. Het lidmaatschap op afstand. Zij komen niet meer in de 

kerk.  

Cirkel IV. De buitenste cirkel. Hierin bevinden zich de kerkelijke leden, die zich weliswaar niet uit 

laten schrijven, maar overigens geen enkele band met de kerk of de gemeente hebben. 

Willen de binding ook bewust niet. Betalen met moeite hun kerkelijke bijdrage, of soms 

ook dat niet.  

 

Mensen in cirkel I en II worden bereikt door het reguliere huisbezoek. 

. 

Er zijn 5 ouderlingen-wijken. Zie bijlage 2 : Verdeling van de gemeente per wijkouderling. 

 

5.3. Consistorieoverleg 

Het Consistorie bestaat uit de predikant en de wijkouderlingen. Het Consistorieoverleg wordt ook 

bijgewoond door de bezoekbroeders en de diakenen die diaconale bezoeken brengen. Tijdens het 

consistorieoverleg wordt naast het bespreken van de pastorale vreugden en zorgen binnen de gemeente, ook 

aandacht besteedt aan de vorming en toerusting voor het pastorale werk in de gemeente.  

Al naar gelang de werkzaamheden bezoekt de predikant alle pastorale eenheden van de gemeente, waarbij 

er naar wordt gestreefd dat de gehele gemeente van haar herder bezoek ontvangt. Waar de wijkouderlingen 

ieder hun eigen wijk onder hun pastorale zorg hebben, houdt de predikant herderlijk opzicht over het geheel 

van de gemeente. De jeugdouderling heeft pastorale zorg voor de jeugd. Vanuit de noden en vreugden van 

het pastoraat wordt de onmisbare voedingsbodem gelegd met het oog op de pastorale zijde van de 

Woordverkondiging. 
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5.4. Huisbezoek 
De pastorale zorg voor de gemeente geschiedt door of onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

Predikant en ouderlingen brengen bezoeken aan de gemeenteleden en gezinnen, waarbij met name aandacht 

wordt besteed aan zaken als het persoonlijke geloofsleven, het samen gemeente zijn (geroepen heiligen), de 

vruchten van de prediking (geloof en bekering, rechtvaardigmaking en heiligmaking), het gebruik van de 

sacramenten, het gezinsleven rondom Bijbel en eredienst en andere. De ouderlingen worden vergezeld door 

een bezoekbroeder. 

 

5.5. Ouderenpastoraat 
De gemeente telt vele ouderen boven de 80 jaar, in de gemeente alsook in de zorgcentra Maria-Oord, 

Vinkenoord en Zuiderhof. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de leeftijdsopbouw van de 

gemeente anno 2016. De senioren in de gemeente krijgen ieder jaar rondom hun verjaardag bezoek van de 

predikant en/of pastoraal medewerker, voor zover deze aanwezig is. In een periode zonder pastoraal 

medewerker wordt deze taak overgenomen door de wijkouderling. 

Ieder jaar wordt er door de commissie Avondklanken voor de ouderen één of meerdere middagen 

georganiseerd. Deze middagen hebben naast het meditatieve karakter ook een informatief en ontspannend 

element. De ontmoeting met elkaar staat daarbij in het middelpunt. 

Tevens wordt door diverse gemeenteleden medewerking verleend aan kerkdiensten in Maria-Oord. 

 

5.6. Gelegenheidspastoraat 

De kerkenraad is verheugd en Gode dank verschuldigd als bij de Avondmaalsviering de belijdende leden 

voor het eerst of opnieuw de nodiging om deel te nemen aan de tafel, aanvaarden.  

De wijkouderling c.q. de predikant bezoekt die belijdende leden die voor het eerst zijn aangegaan in de 

week na de bediening ter bemoediging. 

 

5.7. Zieken(huis)pastoraat 
Het bezoeken van zieken die in het ziekenhuis zijn opgenomen geschiedt wekelijks door de dominee. Zo 

mogelijk worden de desbetreffende gemeenteleden ook door de predikant bezocht voorafgaand aan de 

ziekenhuisopname. De wijkouderling neemt eventueel het bezoek aan hen, die thuis zijn gekomen na een 

ziekenhuisopname, van de predikant over. 

 

5.8. Jeugdpastoraat 
De ouderling met bijzondere opdracht voor de jeugd begeleidt vanuit de kerkenraad de diverse vormen van 

het jeugdwerk binnen de gemeente en houdt zich ook met de organisatorische zijde hiervan bezig. Tevens 

vertegenwoordigt de jeugdouderling de kerkenraad bij aktiviteiten vanuit de Springplank. Een andere 

belangrijke taak is het voeren van pastorale gesprekken met de jeugd. 

 

5.9. Crisispastoraat 

De predikant verzorgt het crisispastoraat. Onder crisispastoraat valt: ziekenhuisbezoek, stervensbegeleiding 

en allerlei overige zaken van psychische en somatische nood. Met betrekking tot het toepassen van de 

ziekenzalving verwijzen wij u hierbij naar het hiervoor opgestelde protocol. Protocollen liggen ter inzage bij 

de kerkenraad. 
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6.   APOSTOLAAT 

 

6.1. Inleiding 

Bij het apostolaat binnen de Hervormde Gemeente Vinkeveen wordt de kerkenraad ondersteund door twee 

organen van bijstand, de Evangelisatiecommissie en de Zendingscommissie. Daarnaast vervullen  de 

Kerkradiocommissie met haar werkzaamheden onder de alle gemeenteleden, en de commissie 

Ouderenbezoekwerk onder de oudere en alleengaande gemeenteleden een belangrijke rol in deze. Deze 

commissies zijn echter nog geen organen van bijstand in de ware zin van het woord. 

 

 

6.2. Zendingscommissie 
De Zendingscommissie richt zich voornamelijk op de noden in het buitenland. Tevens streeft zij naar een 

grotere bewustwording en betrokkenheid ten aanzien van de roeping en verantwoordelijkheid ten opzichte 

van zending. 

De doelstelling en taak van de Zendingscommissie16 is:  

- Bezinning op vragen van missionaire aard. 

- Het geven van advies aan de kerkenraad inzake zending. 

- Het organiseren van één of meer zendingsavonden per jaar. 

- Het inzamelen van gelden voor de zending, en het afdragen daarvan aan de GZB of aan speciale 

zendingsprojecten, e.e.a. in overleg met de kerkenraad. 

- Het betrekken van de gemeente, en in het bijzonder de jongeren, bij het werk van de zending. 

- Het geven van informatie over het werk van de zending aan de gemeente en haar organen. 

- Het geven en doen geven van toerusting aan de gemeente met het oog op haar missionaire vorming; b.v. 

door het geven van een cursus. 

- Het onderhouden van contacten met zendingsarbeiders in het buitenland. 

 

Dat doet zij door middel van: 

- het jaarlijks beleggen van een zendingsavond. Het ene jaar wordt er een buitenlands thema behandeld en 

het andere jaar wordt er een zendingsveld vanuit Nederland belicht. De opbrengst van de collecte van 

deze avonden wordt bestemd voor het doel van die avond. 

- het verspreiden van het dagboekje “Een handvol koren”. 

-  ledenwerving voor GZB en IZB. 

- postzegels en prentbriefkaarten inzamelen, waarbij door middel van de opbrengst de zending wordt 

gesteund. 

 

6.3. Evangelisatiecommissie 
De roeping om het evangelie uit te dragen is een Bijbelse taak voor iedere gelovige afzonderlijk en de 

gemeente als geheel. Het is het evangelie van God en dus kan dat evangelie ook alleen in afhankelijkheid 

van God uitgedragen worden. Men zou zich af kunnen vragen of zo’n geestelijke taak wel vervat moet 

worden in een beleid. Beleid is immers een zakelijke uiteenzetting van menselijke voornemens. Belangrijk 

bij het verstaan van de noodzaak van een beleidsplan is de plaats van het beleid. Het mag nooit zo zijn dat 

beleid de werking van de Geest in een gemeente inperkt. Daarentegen dient beleid er juist voor om de 

persoonlijke gaven en talenten van gemeenteleden zo optimaal mogelijk in te zetten in het 

evangelisatiewerk. De leiding van de Heilige Geest van God is de enige ware succesformule voor 

                                                           
16 In de kerkenraadsvergadering d.d. 2 maart 1994 is het reglement voor de zendingscommissie van de Hervormde 

Gemeente van Vinkeveen vastgesteld.  
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evangelisatie. Zonder de zegen van God is beleid niets meer dan een dode letter die een gemeente slechts 

een vals gevoel van menselijke voldoening schenkt. De wijzigingen die hebben plaats gevonden in het 

beleid zijn talrijk. In navolging van de landelijke kerk en de IZB is het uitgangspunt van het beleid door de 

jaren heen verschoven van een focus op randkerkelijken, naar een “actie beleid” tot het huidige “relatie 

evangelisatie” beleid. Verschillende studies naar missionair gemeente zijn en effectieve evangelisatie, 

vooral vanuit de IZB, hebben de Evangelisatiecommissie er toe gebracht overtuigd de keuze te maken voor 

relatie evangelisatie. In een tijd waarin massa media en communicatie mensen overspoelen met informatie 

lijkt het evangelie vaak weg te vallen in het geluid van de wereld. Impulsieve evangelisatie methoden 

eindigen regelmatig in teleurstelling onder de betrokken gemeenteleden. Een confronterende boodschap 

uitdragen zonder eerst een vertrouwensband opgebouwd te hebben zal in deze tijd zelden tot nooit leiden tot 

een langdurig contact. Het evangelisatiebeleid van de Hervormd Gemeente Vinkeveen wordt uiteengezet in 

het Beleidsplan Evangelisatie “Relatie evangelisatie in Vinkeveen”. Dit beleidsplan is vastgesteld binnen de 

kerkenraadsvergadering. 

In de komende tijd zullen we als kerkelijke gemeente ons, al dan niet onder leiding van de 

evangelisatiecoördinator c.q. –commissie, opnieuw beraden op het missionair zijn, d.w.z. aantrekkelijk zijn, 

voor de burgelijke gemeente van Vinkeveen.  Een belangrijk element in dit missionair zijn is het aspect van 

gastvrijheid. 

Deze gastvrijheid komt naar voren in diverse onderdelen van ons gemeente zijn. Hierbij wil de kerkenraad 

in de komende maanden/jaren nadenken over gastvrijheid om dit meer handen en voeten te geven: 

1. rondom de erediensten via een boekje met uitleg van de liturgie. 

2. het introduceren van een gastvrouw of –heer bij de ingang van de kerk. 

3. Extern gerichtheid bij binnenkomst van (nieuwe) dorpsgenoten. 

4. Specifieke aandacht rond gastvrijheid in de preek en hieraan gekoppeld een preekbespreking.   

 

6.4. Vakantie Bijbel Week (VBW) 

Sinds 1980 wordt jaarlijks de Vakantie Bijbel Week gehouden. Dan worden alle kinderen van harte welkom 

geheten in de “witte tent”. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de HGJB, die elk jaar een 

bepaald thema uitwerkt. De Bijbelvertellingen staan centraal, er wordt veel gezongen, het bijbelverhaal 

verwerkt en spelletjes gedaan. De VBW is via de Jeugdraad gekoppeld aan de kerkenraad. 

 

6.5. Kerkradiocommissie 
De kerkradiocommissie heeft als doel om gemeenteleden in staat te stellen om op een zelf te kiezen locatie 

kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten te beluisteren. De uitzendingen die via de kerkradio te 

beluisteren zijn, komen vanuit het kerkgebouw of Maranatha. 

Om gemeenteleden mee te kunnen laten luisteren stelt de kerkradiocommissie speciale apparatuur, 

kerkradio’s, kosteloos beschikbaar. Een aanvraag hiervoor verloopt via de wijkouderling. In de regel zal, 

indien de kerkradio voor een langere tijd geplaatst wordt, bij de kerkradio ook een collectebusje geplaatst 

worden. Luisteraars worden op deze manier in staat gesteld om ‘mee te doen’ met de collecten. Deze gelden 

worden aangewend voor het onderhoud van de benodigde installaties en apparatuur. 

 

6.6. Commissie Avondklanken 

Avondklanken is het kerkradioprogramma van de Hervormde Gemeente Vinkeveen. Wekelijks wordt er op 

woensdagavond een programma uitgezonden via de kerkradio en de website hervormdvinkeveen.nl. Deze 

uitzendingen beginnen om 18:30 uur en duren een uur. Doel van de uitzendingen is om mensen die niet 

meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen, in de week te bemoedigen, te versterken en de 

saamhorigheid te laten voelen. Afwisselend is er de ene week een programma met een meditatie en 

verzoeken van en voor luisteraars, en de andere week is er een muziekprogramma te beluisteren. Iedereen 
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kan verzoeken indienen om een psalm of lied voor een ander te laten draaien. Verzoeken kunnen ingediend 

worden bij de leden van de commissie Avondklanken. 

 

6.7. Verjaardagsfonds 
De jarigen in de Hervormde Gemeente Vinkeveen ontvangen namens de gemeente de hartelijke 

gelukwensen en als tastbaar bewijs daarvan een aandenken in de vorm van een kaart of iets dergelijks. 

  

6.8. Commissie Ouderenbezoekwerk 

Deze commissie heeft als doel iedereen die ouder is dan 75 jaar in de gemeente minimaal 1 keer per jaar te 

bezoeken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet de erediensten bezoeken. 

De insteek van het bezoek is het omzien naar elkaar. De centrale vraag is ‘hoe gaat het met u?’, dit in de 

brede zin van het woord. Door deze insteek onderscheidt dit bezoek zich duidelijk van het huisbezoek zoals 

predikant en ouderlingen afleggen. De commissie wordt geleid door een ouderling. 
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7.  DIAKONAAT 

 

7.1. Inleiding 

In het eerste artikel van onze Apostolische Geloofsbelijdenis belijden we het geloof in God de Vader, de 

Almachtige Schepper van hemel en aarde. Hiermede belijden wij dat God de wereld niet alleen geschapen 

heeft, maar die ook tot op de dag van vandaag onderhoudt. God zorgt voor Zijn schepping! Door Zijn 

Goddelijke Hand zegent Hij mensen en dieren en houdt Zijn werk in stand. In het Oude Testament (Deut. 

15) lezen we hoe de Heere aan Zijn volk de opdracht geeft om op te komen voor de naaste in nood, de 

armen en de bijwoners. Het is de Heere zelf die “het recht der armen, der verdrukten gelden doet” (Psalm 

146). Het is de Heere Jezus geweest, die dit op de meest volmaakte wijze in de praktijk heeft gebracht. Hij 

was in het midden van Zijn discipelen als één die diende. Hij zocht de verachte, de minderwaardige, op en 

riep op om de minste te zijn, (Luk. 22 : 25 e.v.) en anderen te dienen. Elk diaconaal bezig zijn in de 

gemeente ontspringt aan deze bron, Jezus Christus. 

 

De diakenen in de gemeente dragen zorg voor de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid. Dit krijgt 

ondermeer gestalte door het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dit behoeven en 

het verrichten van bepaalde taken op diaconaal terrein. De diakenen bieden hulp, niet alleen met stoffelijke 

middelen, maar ook door middel van het aanreiken van de boodschap van het Evangelie. Naast de zorg voor 

de “eigen” kerkelijke en burgerlijke gemeente, worden ook organisaties en instellingen gesteund die vanuit 

Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal gebied in binnen- en buitenland. 

 

Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld die in de kerkenraad wordt besproken. Eveneens wordt elk jaar 

een rekening opgesteld, waarin verantwoording van het gevoerde beleid wordt afgelegd. Dit is conform de 

richtlijnen van de Protestantse Kerk. 

 

7.2. Activiteiten 

De diaconie ziet het als haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, 

landelijk, als wereldwijd. Hiervoor worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Hoewel de 

armoede, zoals die vroeger op grote schaal in ons land voorkwam, vanwege de sociale voorzieningen 

minder is geworden, zijn er niettemin veel stille noden. Dit kunnen financiële noden zijn, waardoor mensen 

soms in grote moeilijkheden geraken. Er wordt dan hulp geboden. Dit vereist de voortdurende aandacht van 

de diaconie. 

In de laatste jaren is er wel een verschuiving te zien in de taken die van de landelijke overheid naar de 

gemeentes overgeheveld worden. Daarnaast worden sociale voorzieningen versoberd. 

In dat kader is de diaconie van de Hervormde Gemeente Vinkeveen ook betrokken bij het Diaconaal 

Platform De Ronde Venen. Dit is een samenwerking van alle kerken in De Ronde Venen. Het motto van het 

Diaconaal Platform is ‘helpen waar geen helper is’. Bij de behandeling van aanvragen wordt geen 

onderscheid gemaakt in mensen en achtergronden. 

 

Geldwerving vindt hoofdzakelijk plaats door middel van de wekelijkse collecten. Daarnaast worden extra 

giften ontvangen waardoor het mogelijk wordt méér leed te verzachten. In de laatste twee maanden van het  

jaar wordt er, samen met de kerkrentmeesters, een collecterooster opgesteld voor het komende jaar, waarin 

de diaconiecollectes opgenomen worden. Dit collecterooster wordt voorgelegd aan de kerkenraad en daar 

ook vastgesteld. De diverse collecten binnen de eredienst zijn: 

 gewone collecten t.b.v. de diaconie 

 projectcollecten waarvan de bestemming vooraf bekend gemaakt wordt 

 collecte / bijdrage aan de avondmaalstafel tijdens het Heilig Avondmaal 
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De opbrengsten van de collecten worden als volgt verdeeld: 

 kosten voor administratie en beheer 

 (verplichte) bijdrage aan de hogere organen (Diaconaal Quotum) 

 diakonale zorg binnen de eigen gemeente 

 de overblijvende gelden komen ten goede aan in Nederland en wereldwijde opererende instellingen 

 

De begroting en de jaarrekening worden vastgesteld door de kerkenraad, waarna ze ter inzage liggen bij één 

van de diakenen. De gemeente wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van Ons Kerkblad. 

 

Naast lichamelijk en verstandelijk gehandicapte gemeenteleden, jong en oud, kunnen, ook alleengaanden en 

mensen met dementie en hun mantelzorgers, gebruik maken van de zogeheten vakantieweken, die voor hen 

worden georganiseerd. De diaconie draagt, indien nodig, bij in de kosten. 

Langdurig zieken en verpleegden, alleenstaanden boven de 60 jaar, en ouderen boven de 70 jaar, ontvangen 

rond de Kerst een fruitbakje en meditatief boekje. 

Wanneer een gemeentelid uit het ziekenhuis is teruggekeerd, krijgt deze bezoek namens de diaconie en 

ontvangt een fruitbakje o.i.d. 

 

Tijdens het winterseizoen is er één keer per maand een seniorenochtend. Deze ochtenden zijn laagdrempelig 

en zijn primair gericht op ontmoeting en gezellig samenzijn. Daarnaast is er een kort meditatief gedeelte. 

Veel ouderen in deze wereld, en ook in onze gemeente, ervaren eenzaamheid. Door deze ochtenden is er de 

mogelijkheid voor ouderen om elkaar te ontmoeten. 

 

De opdracht aan de gemeente is: “Vergeet de herbergzaamheid niet”, alsook: “draagt elkanders lasten”. 

 

7.3. Diaconaal Platform 

Samen met bijna alle kerken in De Ronde Venen is onze Hervormde Gemeente Vinkeveen aangesloten bij 

het Diaconaal Platform De Ronde Venen. De doelstelling van dit platform is om vanuit de christelijke 

overtuiging zich in te zetten voor bewoners in De Ronde Venen. Ondanks dat de overheid een bepaald 

sociaal vangnet biedt, is dat soms niet voldoende. Hierdoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen 

zich buitengesloten voelen. Via het platform is er aanvullende hulp voor alle inwoners van De Ronde Venen 

die hulp nodig hebben. Meer informatie is te vinden op de website van het Diaconaal Platform De Ronde 

Venen,www.diaconaalplatformderondevenen.nl.



Datum: 14-06-2017 
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8.  VORMING EN TOERUSTING 

 

8.1. Prediking 
Basis voor de opbouw en de vorming van de gemeente is de prediking. Hierin wordt het fundament gelegd 

voor het geloofsleven. Romeinen 10:14b en 17: “En hoe zullen zij horen, zonder iemand predikt? Zo is dan 

het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God”. 

In de prediking komt ook de opbouw en de verdieping van het geloof aan de orde. Daarom worden de 

toerustende en vormende activiteiten, die in de gemeente voorkomen, verricht vanuit de prediking. 

 

8.2. Kringwerk 
In de gemeente worden onder leiding van diverse gemeenteleden verscheidene kringen gehouden, waar 

bijbelse en hieraan gerelateerde onderwerpen worden behandeld.  

Er zijn diverse studiekringen, die bestaan uit (jonge) leden van de gemeente, die recent belijdenis van het 

geloof hebben afgelegd.  

Tevens is er een ouderenbijbelkring, deze komt eenmaal in de drie weken bij elkaar. 

Daarnaast is er onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een bijbelkring, waar jong en oud welkom 

zijn. 

Naast de mannenvereniging “De HEERE is onze Banier” voor alle mannen ouder dan 18 jaar, zijn er ook 

twee vrouwenverenigingen. “Wees een Zegen” voor alle vrouwen in de gemeente en “Vrouwen rond de 

Bijbel” voor de jongere vrouwen, speciaal op een ochtend. 

Eenmaal per maand op de tweede zondag wordt er gebedskring gehouden. 

 

8.3. Catechese 
Vorming en toerusting van de jeugd vindt in het bijzonder plaats tijdens de catechese. De catechese wordt 

door de kerkenraad gezien als onderricht in het verlengde van de doop en is gericht op het afleggen van de 

openbare geloofsbelijdenis. De jeugd van de gemeente behoort onderwezen te worden in de bijbelse 

geschiedenis, alsook in de geschiedenis en leer van de Hervormde Kerk. 

In de gemeente bevinden zich diverse catechesegroepen die onder leiding van de predikant op de maandag- 

en dinsdagavond bijeenkomen. De jongste groepen ontvangen mentorcatechese. Enkele, door de kerkenraad 

aangestelde mentoren, ondersteunen het catechesewerk. De predikant heeft de leiding en verzorgt de 

inleiding op het thema, de mentoren hebben hun taak bij de verwerking van de stof, die in diverse kleine 

groepjes (5-7 tieners per groepje) plaatsheeft. 

De hoogste groep bestaat uit jongeren, maar ook ouderen, die zich (kunnen) voorbereiden op het afleggen 

van de belijdenis van het geloof in de gemeente. 

 

8.4. Jeugdwerk 

Naast de catechese vinden ook vormen van jeugdwerk plaats in een vijftal jeugdverenigingen. 

Alle jeugd uit de gemeente wordt uitgenodigd voor de jeugdverenigingen.  

Andere jeugd is ook welkom, maar er vindt geen actieve werving plaats buiten de gemeente. 

De jeugdclubs komen op vrijdagavond bij elkaar, te weten: 

- club 1: groep 5 + 6 basisonderwijs  

- club 2: groep 7 + 8 basisonderwijs 

- club 3: klas 1 + 2 voortgezet onderwijs 

- club 4: klas 3 + 4 voortgezet onderwijs 

Jeugdvereniging “De Springplank” (voor jongeren na klas 4 voortgezet onderwijs) komt om de week op 

zondagavond na de eredienst bij elkaar in gebouw Maranatha. 
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8.5. Zondagsschoolvereniging “Samuël” 

Elke zondagmorgen, na de kerkdienst, is er in gebouw Maranatha zondagsschool. Alle kinderen van vier t/m 

twaalf jaar zijn daar van harte welkom. Er wordt veel en graag gezongen, gebeden en geluisterd naar een 

verhaal uit de Bijbel. De kinderen leren een tekst uit de Bijbel en een Psalmversje. Hoogtepunten zijn het 

Kerst- , Paas- en/of Pinksterfeest dat in de kerk samen met de clubs en de gemeente gevierd wordt. 

 

8.6. Hervormde boekenuitleen 
De boeken uitleen is gevestigd op de bovenverdieping van gebouw Maranatha. Het doel van de 

boekenuitleen is het aankopen en uitlenen van lectuur, welke bij de Christelijke levensovertuiging, in de 

vorm van verantwoorde kinderboeken, romans en ontspanningsboeken passen. De boekenuitleen leent ook 

kinderbijbels uit, boeken op christelijk en algemeen gebied en CD’s met preken uit onze Hervormde 

Gemeente Vinkeveen. 

 

8.7. Relatie met de protestants christelijke basisschool “De Schakel” 
De relatie tussen de Hervormde Gemeente Vinkeveen en de Protestants Christelijke Basisschool “De 

Schakel” bestaat ondermeer uit de deelname van diverse gemeenteleden in het bestuur van de school. 

Daarnaast kiest de predikant voor de voorzang in de morgendienst de psalm, die de kinderen in de week 

voorafgaand aan de zondag op school hebben geleerd. 

Eenmaal per jaar wordt er een zogenaamde kerk- en schooldienst gehouden. De predikant bereidt deze 

dienst voor in overleg met de directie van de school. 

 



Datum: 14-06-2017 
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9.  FINANCIËN EN BEHEER  

 

9.1. Inleiding 
Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegen-

heden van de gemeente - voor zover niet van diakonale aard - en verricht de daaraan verbonden 

werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties alsmede met 

inachtneming van de bepalingen in de plaatselijke regeling. 

 

Zoals ook in hoofdstuk II is aangegeven bestaat het college van kerkrentmeesters uit drie ouderling-

kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters staan volledig in het ambt van ouderling en hebben in het 

bijzonder een taak op het terrein van de stoffelijke aangelegenheden. 

 

Door de kerkenraad is een plaatselijke regeling voor de samenstelling en de werkwijze van het college van 

kerkrentmeesters van onze gemeente vastgesteld en op 11 juni 1996 goedgekeurd door de Provinciale 

Kerkrentmeesters commissie van Utrecht. Deze regeling omvat alle bepalingen die van belang zijn voor het 

werk van het college.  

 

De zorg voor de stoffelijke aangelegenheden omvat geldwerving en besteding van de ontvangen gelden, 

beheer onroerende goederen (kerk, pastorie, gebouw Maranatha en woonhuizen) en de begraafplaats. 

 

9.2. Geldwerving 
Op verschillende manieren wordt de gemeente benaderd, om de benodigde gelden te mogen ontvangen 

door: 

- de collecten tijdens de erediensten 

- vrijwillige bijdragen 

- het innen van de solidariteitskas 

- inkomsten van de kerkradiobusjes en busjes van het verjaardagsfonds 

- giften, schenkingen en legaten 

- verhuur van onroerend goed 

- overige acties binnen de gemeente 

 

9.3. Besteding van ontvangen gelden 
De besteding van de ontvangen gelden in de gemeente is gericht op een ongestoorde voortgang van de 

evangelieverkondiging in alle facetten van het kerkelijk leven. De besteding van het geld geschiedt op 

zowel personeel als materieel gebied. Subgebieden waarop dit plaats vindt zijn conform de regels van de 

jaarrekening. 

 

9.4. Begroting en jaarrekening 
Ordinantie 11 art. 7 van de Kerkorde bepaalt dat het college van kerkrentmeesters een ontwerpbegroting 

opstelt. Indien de kerkenraad wijzigingen in de ontwerpbegroting wil aanbrengen, geschiedt dit alleen in 

overleg met het college van kerkrentmeesters. Wanneer overeenstemming bestaat over de ontwerpbegroting 

wordt deze door de kerkenraad vastgesteld. 

De jaarrekening van baten en lasten benevens een balans worden door het college van kerkrentmeesters 

opgesteld. Ook hier geldt dat deze worden vastgesteld door de kerkenraad, waarna deze ter inzage ligt voor 

de gemeente. 
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9.5. Functioneren kosters en organisten 
De kerkrentmeesters treden jaarlijks in overleg met de kosters, beheerder gebouw Maranatha, schoonmakers 

van de kerkelijke gebouwen en de organisten om enerzijds de onderlinge relatie te onderhouden, anderzijds 

om het functioneren van het college en de kosters en organisten te bespreken (evaluatie over de afgelopen 

periode) en zonodig afspraken te maken over de komende periode. 

 

9.6. Financiële verantwoording 
De opstallen verkeren in een goede staat van onderhoud, hiervoor zijn naast het normale onderhoudsplan 

geen extra uitgaven te verwachten. De gewone onderhoudskosten drukken op de begroting. De opbrengsten 

uit de collecten en vrijwillige bijdragen zullen naar verwachting deze en overige kosten alsmede periodieke 

verhogingen voldoende opvangen. Voor een nadere uitwerking van de financiële situatie wordt verwezen 

naar de jaarrekening met de daarbij gevoegde balans. 
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10.  TENSLOTTE 

 

Indien bijzondere kerkelijke of maatschappelijke omstandigheden of ontwikkelingen daartoe noodzaken 

kan de kerkenraad in afwijking van het bepaalde in dit beleidsplan handelen. Hiervoor komen uitsluitend 

zaken in aanmerking die geen uitstel gedogen tot het moment dat het beleidsplan regulier opnieuw moet 

worden vastgesteld. Wel is de kerkenraad daarbij gehouden ten aanzien van zaken waardoor dat 

kerkordelijk is vereist, als mede voor zaken van zwaarwegende aard (dit ter beoordeling van de kerkenraad) 

beraad te houden met de gemeente.  

 

Voor wat betreft de komende jaren bestaat de verwachting dat er veel op de gemeente zal afkomen. Kerk 

zijn en kerk blijven in deze tijd en in een geseculariseerde wereld is niet eenvoudig. Daarin is het van groot 

belang hoe met name de jongeren in die kerk hun plaats weten in te nemen. De jeugd is niet alleen de kerk 

van de toekomst, maar zij is niet minder de kerk van vandaag.  

Het is daarom van groot belang om aan de jongeren van de gemeente bijzondere aandacht te schenken en 

om hen met Gods hulp en de leiding van Zijn Geest te winnen voor en vast te houden bij Zijn Woord. 

 

In bovenstaande is veel gezegd ten aanzien van ons gemeente zijn. De gemeente kent vele activiteiten. Maar 

dat is niet de hoofdzaak. In de eerste en laatste plaats gaat het erom dat de gemeente herkenbaar is als het 

Lichaam van Christus. Dat zij mag zijn “tot een zoutend zout en een lichtend licht”. Dat is geen 

vrijblijvende zaak. Dat schept verplichtingen voor de makers van beleid en voor de gemeenteleden. Daarbij 

dient echter bedacht te worden dat het is: 

 

“Niet door kracht, en niet door geweld, maar door Mijn Geest zegt de HEERE van de legermachten.” 17 

 

Het is op grond daarvan dat er in Vinkeveen een gemeente is die op een wonderlijke wijze een eigen weg 

heeft moeten gaan, maar daarin zeker de hand des Heeren heeft mogen ontdekken en leren verstaan.  

Onverdiende genade is het dat de bediening van Woord en van de sacramenten voortgang mag vinden in 

onze gemeente. 

 

 

 “ZIJN NAAM MOET EEUWIG EER ONTVANGEN” 

 

 

 

Aldus, in tweede termijn, vastgesteld  binnen de kerkenraad op 14 juni 2017. 

 

 

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vinkeveen, 

 

A. Smit 

 

Scriba                 

                                                           
17 Zacharia 4:6. 
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Dominee 

 Voorzitter kerkenraad 

 Afgevaardigde van de kerkenraad naar de classis als Predikant 

 Scribaat: maken van de afkondigingen 

 Ons Kerkblad  

 Eindredacteur Leidraad 

Ouderling S.D.G.A. van Kreuningen 

 Wijkouderling wijk 3 (33 te bezoeken past.eenh.) 

 Afgevaardigde naar organisatie Kroonbede 

 Kerkenraadsvertegenwoordiger in de Evangelisatiecommissie 

 Leiding Studiekring 

Ouderling J. van Selm 

 Wijkouderling wijk 4 (39 te bezoeken past.eenh.) 

 Preeklezen 

 Afgevaardigde naar Bibliotheekcommissie 

 Coördinator van de preekbeurten 

 Coördinator consistorieoverleg 

Ouderling A. Smit 

 Wijkouderling wijk 2 (34 te bezoeken past.eenh.) 

 Scribaat: Secretaris van de kerkenraad  

 Scribaat: afhandelen van de in- en uitgaande brieven. 

 Scribaat: voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, opstellen agenda 

 Scribaat: maken van actielijst n.a.v. notulen 

 Scribaat: bijhouden van besluitenlijst  

 Scribaat: verzorgen van de leesmap 

 Opsteller rooster aanwezigheid kerkenraad in erediensten 

 Contactpersoon Interreligieus Platform de Ronde Venen 

 Preeklezen  

 Vrijwilliger in het team voor verzorging van meditatieve diensten in Mariaoord. 

 Onderhouden van externe contacten naar Mariaoord, Zuiderhof  

 Leiding van de Bijbelkring 

 Lid moderamen (Scriba) 

Ouderling  J. Stolk 

 Wijkouderling wijk 1 (36 te bezoeken past.eenh.) 

 Scribaat: Coördinatie van de gemeentegids 

 Organisatie nabestaanden dienst 

Ouderling J. van der Velde 

 Jeugdouderling 

 Scribaat: Notuleren van de kerkenraadsvergadering en uitwerken notulen 

 Lid van het O.I.K.O., Orthodox Interkerkelijk Overleg. 

 Organisatie reformatieherdenking 

 Leiding studiekring 

Ouderling J. van der Vliet 

 Wijkouderling wijk 5 (33 te bezoeken past.eenh.) 

 Coördinatie organisatie nabestaanden dienst 

 Coördinatie ouderenbezoekwerk 
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Diaken N.J. de Haan 

 Secretariaat diaconie 

 Verzorgen van het kopiëren van de geluidsopnamen van de kerkdiensten 

 Coördinator kerstactie ouderen 

 Opstellen collecterooster (in samenwerking met de kerkrentmeesters) 

 Bezoekbroeder 

 Leiding studiekring 

Diaken K.N. Verbruggen   

 Penningmeester diaconie 

 Administratie Diaconie 

 Contactpersoon tel commissie collectes diaconie 

 Afgevaardigde naar beheersraad “Ons Kerkblad”. 

 Administratie van Ons Kerkblad  

 Kerkenraadsvertegenwoordiger commissie “Avondklanken” 

 

Diaken D. Kroese 

 Voorzitter diaconie 

 Contactpersoon voor de zangavondcommissie vanuit de kerkenraad 

 Coördinator (financieel) week Gehandicapten    

 Coördinator bezorging fruitbakjes bij zieken terugkerend uit ziekenhuis 

 Kerkenraadsvertegenwoordiger in de Zendingscommissie 

 Afgevaardigde binnen de Gemeentedagcommissie 

 Coördinator Bejaardenvervoer` 

 Contact persoon naar diaconaal platform de Ronde Venen 

 Lid moderamen 

 Afgevaardigde van de kerkenraad naar classis (secundus) 

 

Ouderling-kerkrentmeester  J.W. van Bruchem 

 Secretariaat college van kerkrentmeesters 

 Intermediair tussen kerkenraad en kerkelijk bureau. 

 Kerktelefoon: aansluitingen en financiën 

 Afgevaardigde naar Verjaardag fonds commissie 

 Voorzitter comité Verenigingsgebouw 

 Preeklezen 

 Lid moderamen (Assesor) 

 

Ouderling-kerkrentmeester  C. Mulckhuyse 

 Voorzitter college van kerkrentmeesters 

 Contactpersoon Administratie Collectebonnen 

 Voorzitter calamiteitenteam / vluchtplan 

 Afgevaardigde naar Website commissie 

 
Ouderling-kerkrentmeester A. Kraaij     

 Contactpersoon tel-commissie collectes kerkvoogdij 

 Penningmeester kerkvoogdij 

 Opstellen collecterooster (in samenwerking met de diaconie) 

 Afgevaardigde van de kerkenraad naar de classis (primus) 

 Bezoekbroeder 



 
 
 

                      Verdeling van de gemeente per wijkouderling 
      
 

 

Wijk  Straten Ouderling Bezoekbroeder(s) 

1 Demmerik, Spoorlaan, Wilgenlaan, Arkenpark Mur, Donkereind, 
Uitweg, Demmeriksekade 

J. Stolk 
0297-262300 
janencarla@filternet.nl 

A. Kraaij 

2 Bernhardlaan, Julianalaan, Kerklaan, Heulweg, Kerkelanden, 
Bloemhaven.  
Mijdrecht, Wilnis, Ter Aar, Waverveen 

A. Smit 
0297-262538 
antoon@smitvinkeveen.nl 

W. Mur,  
W. Leeflang  
 

3 Herenweg, Kloosterplein, de Helling, Achterbos, Baambrugse 
Zuwe, Vinkekade, Groenlandse kade 

S.D.G.A. van Kreuningen 
0297-262941 
stefanvankreuningen@gmail.com 

A. Kraaij 

4 Zuiderwaard J. van Selm 
0297-261515 
jvs.dv@solcon.nl 

J. Kroon 
N.J. de Haan 

5 Westerheul. 
Weesp, Abcoude, Loenen a/d Vecht, Nieuwer Ter Aa. 

J. van der Vliet 
0297-262797 
hans_vander_vliet@hetnet.nl 

F. Voskuil  
 

Jeugd Heel de gemeente J. van der Velde 
0297-569769 
jaapvandervelde@tele2.nl 

n.v.t. 

 
 
 



Bijlage 3: Ledenstatistiek Hervormde Gemeente Vinkeveen anno 2016 

 

 

 

Soort kerkgenootschap 
 

 
 

 

 

Leeftijdsopbouw geregistreerde personen 
 

 
 

aantal %

geen 58 10,32

Chr.Ger. 6 1,07

Ger.Gem. 7 1,25

Gerk. 10 1,78

NH 384 68,33

Prot. 92 16,37

RK 4 0,71

HHK 1 0,18

totaal 562 100,00

doopleden  belijdende leden overige leden totaal

aantal % aantal % aantal % aantal %

00-09 38 16,9 0 0,0 1 1,7 39 6,9

10-19 63 28,0 5 1,8 0 0,0 68 12,1

20-29 22 9,8 21 7,6 8 13,3 51 9,1

30-39 13 5,8 18 6,5 5 8,3 36 6,4

40-49 20 8,9 48 17,3 9 15,0 77 13,7

50-59 30 13,3 45 16,2 4 6,7 79 14,1

60-69 18 8,0 36 13,0 12 20,0 66 11,7

70-79 10 4,4 52 18,8 13 21,7 75 13,3

80-89 9 4,0 46 16,6 8 13,3 63 11,2

90-109 2 0,9 6 2,2 0 0,0 8 1,4

Totaal 225 100,0 277 100,0 60 100,0 562 100,0


