
 

 

 
 

Hervormde 
gemeente 

Arnemuiden 
 

Beleidsplan 
2015-2019 

 



2 

 1  Preambule 

 1.1  Convenant Classis Alblasserdam“Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en 
goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen 
en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij nochtans 
zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige 
Meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke 
vonden, en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen. en 
door deze de consciëntiën te binden en te dwingen, in wat manier het zou 
mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om 
eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te 
onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de 
excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met 
hetgeen daaraan hangt” (De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32). 

 
“De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven. De gemeente weet 
zich gebonden aan 
de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren van enigheid. Zij zal in 
leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.” 
 
'Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats 
wordt toegekend aan een schriftuurlijke en 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 
heilige 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, ni. 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 
Formulieren van Enigheid, ni. 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. 
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2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige 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'. 

 1.2  Verklaring 'Gebonden aan de gereformeerde belijdenis' 

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 van de 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 
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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 Heidelbergse Catechismus) 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.  
 
 
 
 
De kerkenraad van de hervormde gemeente te Arnemuiden, 
 
 
 
 
Praeses, J.J. Meerman Scriba, J. Theune  
 
 
Datum: 22 oktober 2014 
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 2  Gemeente 

 2.1  Visie 

De Hervormde Gemeente te Arnemuiden is een gemeente binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland, die blijkens haar belijdenis deel van de Algemene Christelijke Kerk is. 
 
In zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus wordt beleden “dat de Zone Gods, uit het 
ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn 
Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het 
einde, vergadert, beschermt en onderhoudt". 
De gemeente is het Lichaam des Heeren. Christus is het Hoofd; de gelovigen zijn de leden. 
De Heilige Schrift leert ons echter wel onderscheid te maken tussen de zichtbare kerk en de 
Kerk des Heeren. Juist binnen de gemeente klinkt de oproep van de apostel 
Paulus:"Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt" (2Kor.13:5). 
Krachtens Gods genadeverbond behoren tot de Hervormde gemeente, die rondom Woord en 
sacramenten vergaderd wordt: 

 zij, die door openbare belijdenis van het geloof belijdende leden der kerk zijn 
geworden; 

 zij, bij wie inlijving in de gemeenschap der kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop; 
en 

 zij die uit Hervormde ouders zijn geboren 
 



6 

 3  Kerkenraad 

 3.1  Visie 

Overeenkomstig de Schrift en daarop gegrond zondag 21, dient de gemeente te functioneren 
als "gemeenschap der heiligen" d.w.z. "dat de gelovigen als lidmaten aan de Heere Christus 
en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben en dat elk zich schuldig moet weten zijn 
gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te 
wenden". In gebondenheid aan de Schrift en de belijdenisgeschriften van de kerk (zie 
paragraaf 4.1) vervult de gemeente haar taken in deze wereld naar binnen en naar buiten. 
Naar binnen moet de gemeente opwassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus 
Christus. Men moet gericht zijn op de geestelijke volwassenheid. De band met het Hoofd 
Christus dient steeds inniger en hechter te worden. 
 
Naar buiten toe moet van deze Naam getuigenis afgelegd worden in woord en daad, zodat 
anderen van buiten ook worden toegevoegd tot de gemeente (tot de Kerk des Heeren). 
 
In de gemeente zijn er, naast het ambt van alle gelovigen, van Christus wege de bijzondere 
ambten van dienaar des Woords, van ouderling en diaken. De naam 'Christus' betekent 
Gezalfde, De Heere Jezus Christus is immers gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Door 
Zijn Geest zalft Hij sinds Pinksteren ook mensen tot profeet, priester en koning. De Kerk des 
Heeren is immers "een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij 
zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht" (1 Petr.2:9). 
 
De drie ambten in de gemeente komen op uit het drievoudige ambt van Christus: 
a. Het profetisch ambt uit zich in de verkondiging van Gods Woord in het openbaar, en in de 

huizen, zoals dat door de dienaren van het Woord geschiedt. 
b. Het priesterlijk ambt zien we terug in de diaconale bewogenheid die er binnen en vanuit 

de gemeente mag zijn. Deze bewogenheid dient door de diaken te worden gestimuleerd. 
c. Het koninklijk ambt zien we terug bij de ouderling, die "samen met de dienaren des 

Woords, opzicht hebben te houden over de gemeente, die hun bevolen is; naarstig toe te 
zien, of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel". 

 
Enerzijds zijn deze ambtsdragers door de Heere aangewezen en in dienst genomen; 
anderzijds komen deze ambtsdragers juist voort uit de gemeente zelf. Het doel van het 
ambtelijk werk is de representatie van Christus, zoals dat hierboven in de drie ambten al 
naar voren kwam. Al het ambtelijk werk is erop gericht om een ieder mens volmaakt te 
stellen in Christus Jezus. 
 
Hoewel de vrouwen in de gemeente ook bekleed zijn met het ambt van alle gelovigen en van 
daaruit ten volle dienstbaar kunnen en mogen zijn aan de gemeente(-leden), maakt een 
veelheid van gegevens uit de Heilige Schrift duidelijk dat de bijzondere ambten van dienaar 
des Woords, ouderling en diaken niet door vrouwen gedragen kunnen worden. Dat maakt de 
positie van de vrouwen in de gemeente niet tot een mindere, maar tot een andere. 
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 4  Eredienst 

 4.1  Visie 

Centraal in de eredienst staat de prediking als verkondiging van het Woord van God. Deze 
prediking is uitlegging en toepassing van deze Schrift en geschiedt in gehoorzaamheid aan 
en in overeenstemming met de belijdenis van de kerk, zoals deze door de Nationale Synode 
te Dordrecht (1618/1619) is vastgesteld, bevattende de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de 
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, waarin vervat zijn de drie 
oecumenische belijdenissen: het Apostolicum, de Belijdenis van Nicea en de Belijdenis van 
Athanasius. 
De prediking is gefundeerd in de opdracht van Christus (Matt.28:19,20) in relatie met het 
doopbevel. Hiermee is tegelijk gegeven het trinitarisch karakter van de prediking die recht 
heeft te doen aan het eigen werk van ieder van de drie Personen Gods. Waar de Vader 
gepredikt wordt, is er ruimte om te spreken over de schepping en onderhouding van de 
schepping, over recht en verkiezende genade. De prediking van Christus spreekt over 
verzoening en levensvernieuwing. De prediking van de Heilige Geest, Die Christus 
verheerlijkt, spreekt van het toepassende en onderscheidende in het werk van God door de 
prediking. 
Het doel van de prediking als middel in "handen" van de Heilige Geest is de mensen te 
bewegen en te brengen tot het geloof en dient om verder te leiden op de weg van het geloof 
 
Deze aan Schrift en belijdenis gebonden prediking wordt inhoudelijk niet bepaald door de 
tijd, waarin wij leven, maar staat wel in rapport met de tijd en de omstandigheden waarin de 
gemeente zich bevindt. 
Om de gemeente te onderwijzen in de leer, die "naar de godzaligheid is", is de tweede dienst 
van de zondag, zo dikwijls als mogelijk, een leerdienst, waarin naast de Heidelbergse 
Catechismus ook de andere hier boven genoemde belijdenisgeschriften aan de orde kunnen 
komen. 

 4.2  Kerkdiensten 

De gemeente komt zondags tweemaal samen rondom de bediening van het Woord en 
sacrament. De gemeente komt, op eerbare wijze, samen om dat Woord te horen en de 
sacramenten te gebruiken, de Naam des Heeren aan te roepen in gebed en dankzegging, om 
haar gaven af te zonderen voor de onderhouding van de dienst des Heeren en de christelijke 
barmhartigheid en om de lof des Heeren te zingen. In haar vorm wordt de eredienst bepaald 
door de richtlijnen zoals die door de synode van Dordrecht werden gegeven. De zang van de 
gemeente vindt haar uitingsvorm, juist vanwege de gebondenheid aan de Heilige Schrift, in 
de Psalmen (naar de berijming van 1773), met daaraan toegevoegd de "Enige gezangen". 
De kerkenraad zal de komende beleidsperiode het gebruik van de herziene Statenvertaling 
verder onderzoeken, zoals aangegeven in het werkplan “Herziene Statenvertaling 2014-
2018”. Dit werkplan is aan de gemeente bekend gemaakt via de kerkbode. 
 
In enkele morgendiensten zingt de gemeente na het ontvangen van de zegen staande: 

 'Het Wilhelmus' (Gezang 301:1 en 6, Ned. Herv. Bundel 1938), op (de zondag na) 
Koningsdag 

 'Het Lutherlied' (Gezang 96:1 en 4, Ned. Herv. Bundel 1938), op (de zondag na) 31 
oktober 

 'Ere zij God', op de eerste Kerstdag. 
 
Formulieren  

De formulieren, gebruikt in de eredienst, zijn de klassieke gereformeerde formulieren, zoals 
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vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht (1618/1619). 

 4.3  Sacramenten 

Het sacrament van de Heilige Doop wordt zo mogelijk om de zes weken bediend. 
Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd.  
De visie op de sacramenten en de praktijk komen in hoofdstuk 5 aan de orde. 

 4.4  Kerkelijk jaar 

Ten aanzien van het kerkelijk jaar houdt de gemeente zich aan: de vier adventszondagen, de 
twee Kerstdagen, de diensten op Oud/Nieuwjaarsdag, de zeven lijdenszondagen met de 
Goede Vrijdag, de twee Paasdagen, de Hemelvaartsdag en de twee Pinksterdagen. Ook op 
de Bid- en Dankdagen voor gewas, arbeid en visserij wordt de gemeente vergaderd rondom 
het Woord. 

 4.5  Tijden 

Alle kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Markt te Arnemuiden. 
De kerkdiensten vangen aan om 10.30 uur en 17.00 uur. De diensten op Goede Vrijdag en 
Oudejaarsdag beginnen om 19.30 uur. 
Uitzonderingen: Wanneer Oudejaarsdag op een zondag valt vangen de diensten aan als op 
een normale zondag. Wanneer 1e Kerstdag op een maandag valt is er op 2e Kerstdag geen 
dienst. Dit geldt ook als 1e Kerstdag op een vrijdag valt. 
Als de kerkdienst(en) wegens omstandigheden op een afwijkend tijdstip aanvangen zal dit 
worden afgekondigd en/of worden aangegeven in het kerkblad. 

 4.6  Huwelijksdiensten 

Er wordt van het aanstaande bruidspaar verwacht dat over het te bevestigen huwelijk 
contact wordt opgenomen met de predikant en de scriba. 
Namens de kerkenraad wordt er naar ieder bruidspaar een brief gestuurd met een boek over 
het huwelijk. Het boek dient als voorbereiding op het huwelijk en als leidraad voor het 
huwelijksgesprek met de predikant.  
De brief bevat informatie over de planning van de huwelijksdienst, het lidmaatschap van de 
gemeente, het fotograferen en filmen voor en na de dienst en een oproep om bij de 
aanschaf van de kleding rekening te houden met het feit dat we voor Gods aangezicht 
komen. Het bruidspaar wordt verzocht een trouwkaart te zenden aan de predikant en de 
scriba. 
In de dienst waarin het huwelijk bevestigd wordt en Gods zegen gevraagd wordt over het 
huwelijksleven, wordt namens de kerkenraad een Bijbel aangeboden, om te zijn tot een 
leidraad voor geloof en leven. 
Andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw zoals ingesteld door God 
zelf in Genesis 2 zullen niet worden bevestigd of ingezegend in de Hervormde Gemeente te 
Arnemuiden. Ook zullen er geen stappen worden gezet om over te gaan tot het bevestigen 
of zegenen van andere levensverbintenissen. 
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 5  Sacramenten 

 5.1  Visie 

De Heere werkt door de Heilige Geest middels de verkondiging van het Woord het ware 
geloof en versterkt het door de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. 
De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zijn tekenen en zegelen van Gods genadeverbond. 
Deze sacramenten "Zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen door God ingezet, opdat 
Hij ons (d.i. de ware gelovigen) door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te 
beter te verstaan geve en verzegele'' (Heidelbergse Catechismus antw.66). 
Voor de gedoopten geldt dat Gods belofte, in hun doop betuigd en verzegeld, oproept tot 
bekering en Geloof. Immers, het uiterlijk waterbad is niet de afwassing der zonden zelf want 
alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. (Heidelbergse Catechismus 
antw.72). De NGB betuigt hieromtrent in artikel 34: "( ... ) de Heere geeft hetgeen door het 
sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende 
en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten 
vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid 
Zijner Vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al 
zijn werken". Alleen leden die belijdenis van het geloof hebben afgelegd mogen, wanneer zij 
hun kinderen ten doop houden, de vragen gesteld in het formulier beantwoorden. Indien 
doopleden een belofte afleggen aan de kerkenraad dat zij belijdenis des geloofs zullen 
afleggen nadat zij de belijdeniscatechisatie hebben gevolgd, mogen ook de doopvragen 
beantwoorden. 
In het sacrament van het Heilig Avondmaal worden de gelovigen vermaand en verzekerd dat 
zij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed 
gemeenschap hebben. Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal worden alleen belijdende 
leden uit de gemeente toegelaten die zich vooraf waarachtig beproeven zoals beschreven in 
het avondmaalsformulier. Geweerd zullen worden allen die in openlijke zonden leven. Hiertoe 
zal zonodig ook de kerkelijke tucht worden uitgeoefend.  

 5.2  Heilige Doop 

De bediening van de Heilige Doop vindt regelmatig plaats (indien mogelijk één keer in de zes 
weken). Dit wordt bekend gemaakt via de kerkbode en vanaf de kansel. Voorafgaande aan 
de doopbediening worden de doopouders uitgenodigd naar de doopzitting te komen. Daar 
wordt, naast het administratieve deel, inhoudelijk op de betekenis van de doop ingegaan. De 
doopzitting wordt indien mogelijk geleid door de predikant en een kerkenraadslid. 
Indien één of beide doopouder(s) geen belijdend(e) lidma(a)t(en) (is) zijn vindt voor de 
doopbediening een pastoraal bezoek plaats door de wijkouderling. In dit gesprek dient de 
houding van de betreffende ouder(s) aan de orde te komen ten aanzien van het volgen van 
de belijdeniscatechese en het eventueel afleggen van belijdenis des geloofs. Met pastorale 
klem dient naar voren te worden gebracht dat je als (een belofte-uitsprekende-)doopouder 
een belijdende ouder dient te zijn of ernaar dient te staan het te mogen worden. De geuite 
intentie van de ouder(s) dient, in voorkomende gevallen, in de kerkenraad ter sprake te 
worden gebracht, met het oog op het door de betreffende ouder al dan niet uitspreken van 
het ja-woord, op de gestelde doopvragen tijdens de doopbediening. 
Van doopouders en van hen die het kind binnenbrengen, wordt verwacht dat zij gepaste, 
nette kleding dragen. Van de vrouwen wordt daarbij verwacht dat zij met gedekt hoofd 
aanwezig zijn. 

 5.3  Heilig Avondmaal 

Viermaal per jaar wordt het Avondmaal des Heeren bediend in het midden der gemeente. Op 
de zondag daaraan voorafgaande is er een voorbereidingsprediking met het oog op het te 
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bedienen Heilig Avondmaal. In de week van voorbereiding wordt er censura morum 
gehouden. Aansluitend daarop is er een gemeenteavond, die een nadere bezinning op de 
betekenis en inhoud van dit sacrament ten doel heeft. 
Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal verlenen twee diakenen de predikant 
bijstand; terwijl twee ouderlingen dienst doen als tafelwacht tot waarborging van de 
heiligheid der bediening. In de middagdienst wordt er nabetrachting gehouden op het 
bediende Heilig Avondmaal. 
Kinderen en/of doopleden worden niet toegelaten, ook zullen er geen stappen worden gezet 
om dit mogelijk te maken.  
Van gasten die van elders komen en willen deelnemen aan de tafel des Heeren wordt 
verwacht dat zij voor aanvang van de eredienst toestemming vragen aan de kerkenraad. 
Van hen die aan het Heilig Avondmaal deelnemen, wordt verwacht dat zij gepaste, nette 
kleding dragen. Van de vrouwen wordt daarbij verwacht dat zij met gedekt hoofd aangaan. 
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 6  Pastoraat 

 6.1  Visie 

Wordt de eredienst bepaald door de "prediking in het openbaar", het pastoraat wordt 
bepaald door "de prediking in de huizen". In het huisbezoek worden alle pastorale eenheden 
periodiek bezocht door de ouderlingen, eventueel indien mogelijk vergezeld van een mede-
ambtsbroeder uit de kerkenraad. 
Het huisbezoek zoals dat door de predikant, de pastoraal-werker en ook door de 
wijkouderling, wordt gebracht richt zich op de persoonlijke noden en omstandigheden, zowel 
geestelijk als materieel. 
Daarbij blijft pastoraat bovenal "prediking in de huizen" die geen andere doelstelling heeft 
dan de prediking in het openbaar. Schriftlezing en gebed behoren daarom tot de wezenlijke 
elementen van het huisbezoek. 

 6.2  Pastoraal medewerker 

Naast de eerder genoemde ambtsdragers is er een medewerker in het pastoraat werkzaam 
binnen de gemeente. De pastoraal werker verricht in overleg met de predikant, in de 
gemeente: pastoraat, catechese alsmede vormings- en toerustingswerk. 

 6.3  Pastoraat in de praktijk 

Concrete afspraken over onder andere de verschillende vormen van pastoraat en de 
frequentie van bezoeken worden vastgelegd in het pastoraal werkplan. Dit werkplan wordt 
jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld. Het pastoraal werkplan wordt als bijlage bij het 
beleidsplan gevoegd Begrafenissen 
Bij een sterfgeval worden de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de 
predikant. 
Samen met de wijkouderling wordt door de predikant zo spoedig mogelijk een rouwbezoek 
gebracht bij de nabestaanden. In overleg met de nabestaanden, uitvaartverzorger en 
predikant wordt de datum, plaats en tijd bepaald van de begrafenis. De rouwdienst wordt 
gehouden vanuit het kerkelijk gebouw "Rehoboth" of vanuit het kerkgebouw (zie voor nadere 
omschrijving de plaatselijke regeling van het college van kerkrentmeesters). 

 6.4  Voorbede 

De voorbede is een Bijbels gegeven. Het is goed om de nood, de zorg en blijdschap in het 
midden der gemeente voor het aangezicht des Heeren te brengen. In 2 Thess.3:1 schrijft 
Paulus:'Voorts broeders, bidt voor ons'. 
Als persoonlijke voorbede of dankzegging in de kerkdienst wordt gewenst, dient dit tijdig 
doorgegeven te worden aan de predikant, scriba of wijkouderling. 
 



12 

 7  Zending en evangelisatie 

 7.1  Visie 

De zendingstaak van de gemeente ligt verankerd in de arbeid van de zendende en 
getuigende Heere, in het werk van de drieenige God in de kruisdood, opstanding en 
verhoging van de Heere Jezus Christus. 
Het is voor de gemeente een opdracht - met de daarbij gegeven beloften - van Godswege 
om in deze wereld te getuigen van Gods genade, mensen te roepen tot bekering en ze te 
brengen tot deelname aan het leven van de gemeente en de kerk (Matt.28:19). 
Een gemeente, wetende van de ontfermende liefde van Christus, van de heerschappij van 
Christus over alle dingen, zal getuigen in deze wereld gericht op de lof van God en 
verwachtende de wederkomst van Christus. In het werk van zending en evangelisatie - door 
getuigen en belijden, door levenswandel en dienstbetoon - is de gemeente ingeschakeld ook 
als zendende gemeente, als biddende gemeente, als ondersteunende gemeente en 
meelevende gemeente van, voor en met hen die in de dienst van kerk en gemeente in de 
apostolaire arbeid werkzaam zijn. 
De gemeente is geroepen aan mensen in de eigen omgeving het evangelie van Jezus 
Christus verkondigen, waarbij allereerst de aandacht gericht is op die hervormde 
gemeenteleden die zich nauwelijks meer betrokken weten bij het gemeentezijn ter plaatse. 

 7.2  Zendingscommissie (GZB) 

De zendingscommissie is orgaan van bijstand van de kerkenraad. 
Samenstelling: Een aantal gemeenteleden, waaronder één kerkenraadslid (met inachtneming 
van het bepaalde in paragraaf 9.2). 
Werkzaamheden: 

 Werving van leden voor de GZB 
 Verkoop van het door de GZB uitgegeven dagboek 
 Organiseren van plaatselijke zendingsbijeenkomsten 

 7.3  Evangelisatiecommissie (IZB) 

De evangelisatiecommissie is orgaan van bijstand van de kerkenraad. 
Samenstelling: De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden waaronder één 
kerkenraadslid (met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 9.2). 
Werkzaamheden: 

 Het bezoeken van een deel van die gemeenteleden, bij wie de band met Gods Woord 
zeer dun is geworden en daardoor van betrokkenheid bij het plaatselijk gemeente-zijn 
nauwelijks of geen blijk geven. 

 Selecteren en verspreiden van evangelisatielectuur 
 Organiseren van de jaarlijkse kinderevangelisatiedag, samen met jongeren van de 

gemeente. 
 Het beleggen van bijeenkomsten om de gemeente te bepalen bij haar Bijbelse 

roeping tot getuige zijn. 
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 8  Diaconaat 

 8.1  Visie 

De gemeente, in al haar leden is geroepen tot de dienst der barmhartigheid. De oorsprong 
van het dienstbetoon ligt in de Heere Jezus Christus. Zijn weg en werk vormen het 
fundament voor ons dienen. ‘’Ik ben in het midden van u, als een die dient” (Lukas 22:27). 
De dienst van Christus als hoogste Profeet, enige Hogepriester en eeuwige Koning is de bron 
en de norm van alle dienstbetoon. De opdracht tot dienstbetoon geldt de gehele gemeente, 
waarbij het bijzondere ambt van diaken de dienst vervult om de gemeente tot haar roeping 
toe te rusten. De diaken dient door voorlichting, voorbeeld en leiding het gemeentelijk 
dienstbetoon te stimuleren. Daarbij wordt de taakomschrijving van de diaken in het 
bevestigingsformulier als volgt nader omschreven: 

“ten eerste, dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen, die aan 
de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren; ja ook vlijtig zijn om te helpen 
toezien, dat tot hulp der armen, vele goede middelen gevonden mogen worden. 
ten tweede, de uitdeling, waartoe vereist wordt, niet alleen onderscheidingsgave en 
voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het van node is, maar ook 
blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de 
armen te helpen, gelijk het de Apostel eist, Rom. 12:8 en 2 Kor. 9:7. 
Welke zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostrijke 
redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen.” 

 
Op dit fundament wil ook de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Arnemuiden haar 
ambt vervullen. Wetend dat zij dat niet uit zichzelf kan, maar alleen gesteund en gesterkt 
door God de Heere. 

 8.2  Diaken in de eredienst 

 8.2.1  Collecteren 

Tijdens de eredienst is het de taak van de diaken om te collecteren, collecteren is meer dan 
alleen geld inzamelen. De collecte symboliseert namelijk dat wij onszelf met heel ons 
bestaan als offer van dankbaarheid aan God willen geven. Wij geven aan Hem terug wat wij 
uit zijn hand ontvingen (1 Kron. 29:14). Collecteren is God loven en danken voor Zijn gaven. 
Het gaat om een lof- en dankoffer dat met de handen gegeven wordt.  

 8.2.2  Tafeldienst bij het Heilig Avondmaal  

De diaken levert een eigen bijdrage in de viering van het Heilig Avondmaal. De diakenen 
schenken de wijn in de beker. Het dienende karakter van het diakenambt komt hierin tot 
uiting. 

 8.3  Diaken in de gemeente 

 8.3.1  Organisatie, begeleiding en uitvoering hulpverlening 

Daar waar nood is zal ondersteund worden. Dit kan praktisch van aard zijn, zoals verwijzen 
naar bestaande loketten of bepaalde praktische hulp bieden maar ook financiële noodhulp 
kan noodzakelijk zijn. Ieder geval van nood zal afzonderlijk gewogen worden. Zij die 
regelmatige ondersteund worden, zullen jaarlijks bezocht worden, door twee diakenen. Bij 
begeleiding van een gezin of persoon is het ook mogelijk dat dit gedaan wordt door één 
diaken, meestal is dit frequenter dan één of twee keer per jaar.  
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 8.3.2  Verzorgen kerkradio 

De diaconie heeft twee verschillende kerkradio systemen, voor luisteraars binnen en buiten 
Arnemuiden. De kerkradio is bestemd voor hen, die door ziekte of ouderdom, de 
kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken. De abonnementskosten zijn voor rekening van de 
kerkradio luisteraar. De luisteraars ontvangen een collectebus thuis. Twee keer per jaar zal 
een diaken de collectebus ledigen. Luisteraars kunnen hun bijdrage ook via de bank 
overmaken. 
Ook is het mogelijk om kerkradio te ontvangen als iemand kortere tijd niet in staat is om de 
kerkdiensten te bezoeken. 
Ouderen, zieken en aan huisgebondenen kunnen via de kerkradio de kerkdiensten en andere 
activiteiten vanuit de kerk of verenigingsgebouw beluisteren. Op de dinsdagmorgen (met 
uitzondering van weken met bijzondere vierdagen) is er een kerkradio uitzending, waarin een 
ouderling of gemeentelid een korte meditatie verzorgt en er worden psalmen en geestelijke 
liederen ten gehore gebracht. 
De kerkdiensten kunnen ook via internet rechtstreeks of achteraf worden beluisterd op 
Audioserver.nl. 

 8.3.3  Verzorgen ziekenbandje 

De diaconie verzorgd dat de erediensten worden opgenomen op een usb-stick of CD. Deze 
zijn bestemd voor:  

 zieken 
 ouders, bij doopdienst 
 belijdeniscatechisanten, bij belijdenisdienst 
 bruidspaar, bij huwelijksdienst 
 naaste familielid, bij rouwdienst 
 zij die een CD van een dienst bestellen, deze CD’s worden verkocht. 

Bij ouders, belijdeniscatechisanten en bruidsparen wordt de vraag gesteld of zij zelf de dienst 
kunnen downloaden. 

 8.3.4  Verzorgen fruitmand voor zieken 

De diaconie zorgt er voor dat gemeenteleden die uit het ziekenhuis komen een fruitmand 
ontvangen of een andere attentie als daar aanleiding toe is. Hiervoor kan de diaconie een 
beroep doen op een aantal gemeenteleden.  

 8.3.5  Hulp bij vervoer voor kerkbezoek 

Voor hen die niet zelfstandig naar de kerk toe kunnen is er de mogelijkheid om een verzoek 
in te dienen bij de diaconie om per auto naar de kerk gebracht te worden. De diaconie zal in 
haar vergadering hierover een besluit nemen. Indien dit positief uitvalt zal de diaconie het 
vervoer regelen. De diaconie kan een beroep doen op een aantal mensen die bereid zijn om 
te rijden. 

 8.3.6  Kerst-attenties  

Ieder jaar verzorgt de diaconie een Kerstattentie. Dit om de betrokkenheid binnen de 
gemeente voor en tot elkaar te vergroten. De volgende mensen komen voor ontvangst in 
aanmerking: 

 Leeftijd vanaf 80 jaar 
 Weduwen en weduwnaars  
 Chronisch zieken, welke bedlegerig of aan huis gebonden zijn 
 Verstandelijk gehandicapten 
 Zij die in verzorgingstehuizen of verpleegtehuizen verblijven  
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 Zij, die naar de mening van de diaconie, extra aandacht nodig hebben 
 
De kerstattentie bestaat uit een pakketje van levensmiddelen.  
 
De organisatie en de coördinatie van de Kerstattenties wordt verzorgd door twee diakenen. 

 8.4  Diaken wereldwijd 

 8.4.1  Betrokkenheid bij regionale diaconale organisaties en initiatieven 

Als diaconie vinden wij het belangrijk om onze betrokkenheid te tonen bij regionale 
organisaties en initiatieven. Te denken valt hier aan: 

 St. Sta op Zorg – Vlissingen – De stichting wil een christelijke ingang bieden voor 
verslavingszorg en psychosociale hulpverlening 

 Actie Sociale Minima – Initiatief van de kerken in Middelburg om in de maand 
december een extra tegemoetkoming te doen aan de sociale minima van Middelburg 

 Vrijwillige interkerkelijke hulpverlening – Zij stellen zich ten doel hulp te verlenen in 
gezinnen, leefeenheden of bij alleenstaanden, waar niet of nog niet kan worden 
voorzien door officiële instanties. De hulp kan bestaan uit bezoekwerk, huishoudelijke 
en verzorgende taken, alsook kleine technische handelingen. Verder kan dit alles 
aangevuld worden met wat praktische bezigheden, zoals boodschappen doen; rijden 
met de auto naar de arts, ziekenhuis of verpleeginrichting; iemand helpen bij het 
aan- en uitkleden, enz. Het is de bedoeling, dat de hulp van tijdelijke of aanvullende 
aard is. Daar waar blijvende hulp nodig is, zal contact moeten worden gezocht met 
de daarvoor bestemde instellingen. Voor hulp kan een gemeentelid zich wenden tot 
een diaken.  

 Noodfonds – Is een initiatief van de kerken van Middelburg om mensen in financiële 
nood die geen lid zijn van een kerk of gemeente hulp te bieden. 

 8.4.2  Adoptiekinderen 

Via Woord&Daad worden 6 adoptiekinderen ondersteund. Regelmatig krijgen wij van deze 
kinderen een briefje met een persoonlijke mededeling. Meestal is dit rond Kerst en/of Pasen. 
Ook komt het wel voor dat kinderen hun vorderingen op school meedelen. Het is een goede 
zaak om de betrokkenheid van de gemeente tot uiting te brengen door met deze kinderen te 
corresponderen. De twee jeugdverenigingen Jongeren Verbonden en Wees een Zegen 
corresponderen voor de diaconie met de adoptie kinderen. 

 8.4.3  Noodhulp bij rampen 

Als diaconie zijn we geroepen om hulp te bieden daar waar nood is wereldwijd. Diaconale 
gelden kunnen ook aangewend worden als er een nationale of internationale ramp is 
gebeurd. In dat geval kan een collecte worden gehouden, waarbij kan worden afgeweken 
van het collecterooster. Dit is ter beoordeling van de diakenen. 

 8.5  Financiën en organisatie diaconie 

 8.5.1  Organisatie 

Diaconaat is een zaak van de gehele gemeente en niet alleen van de diaconie. De diaconie 
echter geeft leiding aan het diaconaal handelen. Het college van diakenen bestaat uit 6 
belijdende leden van onze gemeente. Uit hun midden is gekozen: een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. De diakenen werken in overleg met en in verantwoording 
aan de gehele kerkenraad van de gemeente. 
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 8.5.2  Financiën 

De diaconie is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van 
diaconale aard.  
Jaarlijks wordt door het college van diakenen een begroting en een jaarrekening opgesteld. 
Deze worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd. Voor het opstellen van zowel 
de begroting als jaarrekening wordt het college van diakenen bijgestaan en geadviseerd door 
een Accountantsbureau. Zowel de begroting alsook de rekening wordt ter inzage gelegd aan 
de gemeente. Daarna worden ze ter goedkeuring opgestuurd naar de meerdere organen van 
de kerk. 

 8.5.3  Inkomsten 

De wekelijkse collecten vormen de belangrijkste en vaste bron van inkomsten voor de 
diaconie. Andere bronnen van inkomsten zijn giften en rente inkomsten. 

 8.5.4  Collecterooster  

Het collecterooster wordt opgesteld door het college van diakenen. Na overleg met het 
college van kerkrentmeesters wordt het collecterooster ter goedkeuring voorgelegd aan de 
kerkenraad. 
 
De diaconie kent de volgende collectes: 

 diaconiecollecte 
 doelcollecte 
 gemeenteopbouw collecte 
 doorzendcollectes en extra doorzendcollecte 
 bid- en dankdagcollecte 

 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollectes komen ten goede aan het plaatselijke diaconale werk. Te denken valt 
hier aan: ondersteuning personen, kerstattenties, pinksterattenties enz. Ook voor 
bovenplaatselijk werk kan gebruik worden gemaakt van de opbrengst van de 
diaconiecollectes. Dat betreft vaak werk dat niet via een doel- of doorzendcollecte wordt 
ondersteund. 
 
Doelcollecte 
Het geld wat in de doelcollecten gegeven wordt komt ten goede aan bovenplaatselijke 
diaconale doeleinden. De doelcollecten zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën: 
Bijbels Onderwijs, Christelijke Zorgverlening en Zending & Evangelisatie 
 
Gemeenteopbouw collecte 
Vanuit de gemeente opbouw collectes worden plaatselijke verenigingen ondersteund en 
initiatieven vanuit de verenigingen.  
  
Doorzendcollecte en extra doorzendcollecte 
Deze collecte wordt rechtstreeks gestort naar de stichting waarvoor gecollecteerd is. 
 
Bid- en dankdagcollecte 
De diaconie geeft er de voorkeur aan de bid- en dankdagcollecte te bestemmen voor een 
bijzonder doel. In de maand voor de biddag en dankdag dient de diaconie de bestemming 
van de collecte vast te stellen, zodat dit in de kerkbode opgenomen kan worden.  
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 8.5.5  Uitgaven 

Wij onderscheiden levend (geld uit collectes en bijdragen) en dood geld (geld uit 
bezittingen). 
De diaconie streeft ernaar om het ‘levend’ geld daad werkelijk te gebruiken voor diaconale 
doeleinden. Het geld is de diaconie ter hand gesteld om de hulpbehoevende naaste dichtbij 
en ver weg te helpen. Dit in navolging van Christus, die met innerlijke ontferming bewogen 
degenen hielp, die geen helper hadden. We denken aan sociaal zwakkeren in de samenleving 
waaronder we willen verstaan: Gehandicapten, verslaafden, mensen in de knel, 
vluchtelingen, hongerigen, gevangenen en personen in financiële nood, veraf en dichtbij. 
Veelal verloopt de ondersteuning via instellingen of organisaties. 

 8.5.6  Ondersteuningslijst 

De diaconie heeft een ondersteuningslijst waarop alle doelen staan die jaarlijks ondersteund 
worden. Ieder jaar worden alle doelen nagelopen om te beoordelen of zij nog voldoen aan 
de volgende criteria: 
 

 is het een christelijke doelstelling? 
 is de instelling herkenbaar t.o.v. de gemeente 
 heeft de instelling een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en 

van de Stichting Raad voor Financiële Betrouwbaarheid (RFB) 

 is er informatie voorhanden en zijn er statuten? 
 hoe groot en hoe stabiel is de stichting? 

 

 8.6  Beleidsvoornemens en aandachtspunten 

Aangezien diaconaat een zaak is, die de gehele gemeente aangaat, beschouwen we het als 
een belangrijke taak een voortdurende oproep tot dienstbaarheid aan alle leden van de 
gemeente te richten. Het is belangrijk, dat we ons als gemeente verantwoordelijk voelen en 
omzien naar elkaar. Het gaat erom, dat de gemeente in al haar geledingen wordt geroepen 
tot de dienst der barmhartigheid. We roepen de gemeente op: Te geven met vrijmoedigheid, 
tot voorbede en om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen 
aan de naaste in nood. Om de gemeente toe te rusten kan de diaconie gebruik maken van: 
Het publiceren in de kerkbode, het beleggen van een diaconale gemeenteavond. 
 
Als diaconie willen we ons regelmatig bezinnen op sociale vraagstukken zoals de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar ook maatschappelijke vraagstukken zoals 
drugs- en alcoholverslaving. 
 
Verder willen wij ons blijvend bezighouden met vragen als: 

 Hoe om te gaan met diaconaal vermogen? 
 Welk diaconaal werk ligt nog meer op onze weg? 
 Welke instellingen komen voor ondersteuning in aanmerking?  

 
Intern wil de diaconie door (bijbel)studie/cursussen meer tijd besteden om haar beleid, 
vanuit een bijbelse visie vorm te geven. Hiertoe wil de diaconie door blijven gaan met het 
onder de aandacht brengen van diaconale/sociale vraagstukken in de gemeente. 
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 9  Geestelijke vorming 

 9.1  Visie 

Omdat het afleggen van belijdenis des geloofs in het midden der gemeente, geen einddoel 
is, is verdere vorming nodig. Vandaar dat er in de gemeente verschillende kringen en 
verenigingen zijn, waarop deze verdere vorming gestalte krijgt. 
Ook op de gemeenteavonden wordt getracht de gemeente toe te rusten tot de taak die op 
haar rust. Bij deze verdere toerusting gaat het veelal om onderzoek van de Heilige Schrift en 
de belijdenisgeschriften. 
Naast een "spreiding" over Bijbelstudie, studie van de belijdenisgeschriften en actuele 
onderwerpen kent het werk van vorming en toerusting ook een "spreiding" over de 
verschillende leeftijdsfasen.  

 9.2  Verantwoordelijkheid 

Alle activiteiten die worden verricht binnen het gemeentelijk en kerkelijk leven en/of met 
gebruikmaking van de gebouwen behorend aan de gemeente vallen onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad der Hervormde Gemeente binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland en moeten strekken tot opbouw van het gemeentelijk leven. 
 
Alle statuten en reglementen van bij de activiteiten betrokken verenigingen, clubs, 
bijeenkomsten, raden en commissies zijn ondergeschikt aan voorgaand artikel en dienen te 
worden goedgekeurd door de kerkenraad. 
 
Namen van bestuursleden dienen te worden goedgekeurd door (het moderamen van) de 
kerkenraad. 
Bestuursleden van verenigingen en kringen dienen belijdend lid te zijn van de plaatselijke 
Hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, en betrokkenheid te tonen 
bij de erediensten en het gemeentelijk leven. Geven iemands belijdenis en wandel of 
vervulling van ambt of dienst aanleiding tot bijzondere bemoeienis dan kan opzicht worden 
uitgeoefend zoals verwoord in Ordinantie 10, artikel 6 van de kerkorde. 

 9.3  Bijbelkring 

In de maanden september t/m maart wordt eenmaal per maand, onder leiding van de 
predikant, of de pastoraal werker een Bijbelkring gehouden. Daar wordt een Bijbelboek 
behandeld of een Bijbels thema, al dan niet aan de hand van uitgereikt studiemateriaal. 

 9.4  Jonge Lidmatenkring  

In de maanden september t/m maart wordt eveneens eenmaal per maand onder leiding van 
de predikant, of van de pastoraal werker een jonge lidmatenkring gehouden. In onderling 
overleg wordt het te bespreken onderwerp vastgesteld. Daarvan wordt mededeling gedaan 
via de kerkbode. Deze kring is bedoeld voor jongeren, met name voor degenen die 
kortgeleden belijdenis des geloofs aflegden. 

 9.5  Vrouwenvereniging "Lydia" 

De vrouwenvereniging houdt zich bezig met Bijbelonderzoek, veelal aan de hand van 'De 
hervormde vrouw" om zo te komen tot verdieping van het geloofsleven. De vergaderingen 
vinden plaats op de donderdagavond, éénmaal per veertien dagen. Vanaf september t/m 
mei, aanvang om 19:30 uur tot ongeveer 21:30 uur.  
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 9.6  Mannenvereniging "Boaz" 

De mannenvereniging heeft als doel zich (Gods zegen daarbij inwachtend) te verdiepen in de 
Schrift en de belijdenisgeschriften. De vergaderingen vinden (zo mogelijk) plaats op een 
donderdagavond, éénmaal per veertien dagen. Vanaf september t/m april, aanvang om 
19:30 uur tot ongeveer 21:30 uur.  

 9.7  Bejaardengroep "Eben-Haezer" 

Vanaf september t/m april wordt op de eerste woensdag van de maand een 
bejaardenmiddag gehouden. De bijeenkomst vangt aan met een meditatie, waarna er ruimte 
is voor ontmoeting en behandeling van diverse onderwerpen. 

 9.8  Zangverenigingen 

De beoefening van de psalmen en het christelijk lied tot verkondiging van Gods eer is het 
doel van het samen als koor zingen. Regelmatig wordt medewerking verleend aan 
zangdiensten, kerkelijke bijeenkomsten en zangavonden in bejaardentehuizen. 

 9.8.1  Gemengd koor “De Lofstem” 

Dit koor repeteert één keer per week; op de maandagavond van 20.00 t/m 22.00 uur. 

 9.8.2  Kinderkoor "Jubilate" 

Dit koor wordt gevormd door kinderen van zeven tot twaalf jaar. Ook dit koor repeteert één 
keer per week; op de maandagavond van 18.45 uur t/m 19.45 uur. 

 9.9  De doe-morgen 

Op de tweede woensdag van de maand wordt van 8.00 tot 12.30 uur een creatieve morgen 
georganiseerd. 

 9.10  Startdag 

Jaarlijks wordt de startdag gehouden. Het doel daarvan is het versterken van de onderlinge 
band. 

 9.11  Bibliotheek 

De kerk heeft een eigen bibliotheek. Op zaterdagmorgen is er van 11.00 tot 12.00 uur voor 
gemeenteleden en de gelegenheid om boeken te lenen. Ook niet-gemeenteleden zijn 
welkom. 

 9.12  Commissie “Voor Elkaar” 

Binnen de gemeente is er een commissie actief voor een goed doel. Deze commissie 
organiseert allerlei acties om geld op te halen. 
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 10  Catechese 

 10.1  Visie 

 
De catechese is één van de pijlers van het gemeenteleven. Catechese is uitdrukkelijk 
onderscheiden van jeugdwerk. Catechese is dooponderricht, onderricht in het verlengde van 
de doop, gericht op de openbare geloofsbelijdenis en derhalve op de toegang tot het Heilig 
Avondmaal en tot de ambten. 
In onze tijd, waarin deze zaken worden ontkoppeld, dienen ze, vanuit het grondbeginsel van 
een gereformeerde kerk- en gemeenteinrichting, dicht bijeen te worden gehouden. 
 
Krachtens het genadeverbond zijn de kinderen en jongeren opgenomen in het geheel van de 
gemeente. De gemeente kent dan ook een verantwoordelijkheid t.o.v. hen voor vorming en 
toerusting In eerste instantie op de zondagsschool, maar na het verlaten daarvan op de 
catechese. 
 
“Neig mijn hart en voeg het saâm tot de vreze van Uw Naam”; dit gebed geeft weer wat de 
catechese uiteindelijk bedoeld te zijn. Het gaat om de innerlijke gemeenschap met de 
drieenige God. Dit is het werk van de Heilige Geest, maar de Geest maakt daarbij gebruik 
van mensen en middelen. 
Daar het ware geloof bestaat uit kennis, is het bijbrengen van kennis een onmisbaar element 
van de catechese. Deze kennis moet gepaard gaan met vertrouwen. 
De catechese is erop gericht dat jongeren na enige jaren van catechetische vorming, te 
midden van de gemeente belijdenis van het geloof kunnen en willen afleggen en daarmee 
toegang tot het Heilig Avondmaal en de ambten verkrijgen en zich medeverantwoordelijk 
weten als belijdend lid voor de opbouw van de gemeente van Christus. 
Het afleggen van openbare belijdenis van het geloof is geen eindpunt. 
 

 10.2  Jongerencatechese 

Vanaf september/oktober tot Pasen wordt er wekelijks catechese gegeven. Er wordt door de 
predikant, bijgestaan door de pastoraal medewerker, of andere door de kerkenraad 
aangewezen personen, aan de jongeren van de gemeente onderwijs gegeven uit de Bijbel en 
de belijdenis der kerk.  

 10.3  Belijdeniscatechese 

Voor hen, die het voornemen hebben om openbare belijdenis van het geloof af te leggen is 
er de belijdeniscatechisatie. Deze staat ook open voor degenen, die wel overwegen belijdenis 
te doen, maar daar voor zichzelf nog niet helemaal uit zijn. Bij de belijdeniscatechese valt de 
nadruk op het persoonlijk geloof, de roeping als christen en de hartelijke betrokkenheid bij 
de christelijke gemeente en de betekenis van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. 
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 11  Jeugdwerk 

Voor het jeugdwerk bestaat een afzonderlijk beleidsplan. Het onderstaande hoofdstuk over 
het jeugdwerk is afgeleid van het Beleidsplan Jeugdwerk Hervormde Gemeente Arnemuiden 
2006-2010. 

 11.1  Visie 

Ook de jongeren zijn onderdeel van de gemeente van Christus, en bouwstenen van de kerk 
van de toekomst. Wij geloven dat de Heere een Verbond van Genade is aangegaan met 
zondige mensen. Vanuit de Bijbelse noties over dat Verbond, geloven wij, dat we “van 
geslachte tot geslacht” Hem mogen dienen en vrezen, als de God die alle heil heeft gebracht 
in de Verbondsmiddelaar, Jezus Christus. Ook de komende generatie moeten de genade van 
God leren kennen. De christelijke gemeente heeft dan ook de taak en roeping om deze jonge 
bouwstenen te koesteren en te bewaren bij het Woord van God. Het is van belang onze 
jongeren te wijzen op de noodzaak van wedergeboorte tot geloof en bekering. Het 
jeugdwerk biedt in haar activiteiten een veilige plaats waar de jeugd op kerkelijk terrein 
zichzelf kan zijn.  
Het jeugdwerk heeft als belangrijkste doel de toerusting van de kinderen, tieners en 
jongeren tot een persoonlijke relatie met Christus. Daarnaast moet en mag er ook aandacht 
zijn voor de toerusting van deze jongeren voor hun taak als christen in de gemeente en de 
wereld. 
Het jeugdwerk heeft verder als doel de onderlinge ontmoeting te stimuleren, waardoor de 
band met de jeugd binnen de gemeente, maar ook met de gemeente als geheel, verder 
wordt versterkt. Het blijkt dat de onderlinge vriendschappen een belangrijke stimulans zijn 
om de kerk te blijven bezoeken. 

 11.2  Doelgroep 

Het jeugdwerk heeft primair betrekking op alle kinderen en jongeren die lid zijn van de 
Hervormde Gemeente van Arnemuiden tot een leeftijd van ongeveer 25 jaar. Aan de andere 
kant heeft de christelijke gemeente ook een roeping om Gods Woord en de boodschap van 
eeuwig heil te verkondigen aan “al de volken”. In gehoorzaamheid aan deze opdracht heeft 
het jeugdwerk nadrukkelijk ook betrekking op alle randkerkelijke dan wel onkerkelijke 
kinderen en jongeren, in genoemde leeftijdscategorie, woonachtig in Arnemuiden en 
omstreken. 

 11.3  Jeugdraad 

De jeugdraad is het uitvoeringsorgaan van de kerkenraad voor alle jeugdwerk binnen de 
Hervormde Gemeente te Arnemuiden. 
De taken van de jeugdraad zijn in drie gradaties te beschrijven, te weten het begeleiden van 
de jeugdverenigingen, het nemen van initiatieven met betrekking op de jeugd 
gemeentebreed en het jeugdwerk in de ruimste zin van het woord. 
De jeugdraad begeleidt en ondersteunt de kerkelijke activiteiten voor kinderen en jongeren 
binnen de Hervormde gemeente te Arnemuiden. De jeugdraad bevordert de contacten 
tussen verenigingen onderling, geeft nieuwe impulsen en probeert knelpunten op te lossen. 
De jeugdraad ontplooit daarnaast initiatieven voor thuisblijvers, randkerkelijke en 
onkerkelijke kinderen en jongeren. Deze activiteiten dienen nauw aan te sluiten op de 
leefwereld van deze doelgroep. Ten laatste is de jeugdraad verantwoordelijk voor het 
jeugdwerk in de ruimste zin, waartoe onder andere het onderhouden van contacten met 
andere instellingen behoort. 
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 11.3.1  Taken en verantwoordelijkheden 

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de jeugdraad behoren: 

 Het coördineren van het jeugdwerk; 
 Een regelmatige bezinning op het jeugdwerk; 
 De vorming van nieuwe organisatiestructuren waar nodig; 
 Het bevorderen van de contacten tussen jeugd, kerkenraad en de gemeente; 
 Zorg dragen voor goed werkmateriaal en accommodaties; 
 Het (doen) organiseren van activiteiten voor alle jongeren; 
 De werving, begeleiding, toerusting en vorming van vrijwilligers in het jeugdwerk; 
 De begeleiding en werving van nieuwe leden van de verenigingen; 
 Contact houden met scholen en regionale/landelijke organisaties; 

 Contact houden met (jeugdraden van) andere gemeenten. 

 11.3.2  Samenstelling 

De jeugdraad bestaat uit drie tot vijf belijdende leden van de Hervormde Gemeente. De 
ambtsdrager met een bijzondere opdracht is voorzitter van de jeugdraad. De predikant is 
adviserend lid van de jeugdraad. De overige leden van de jeugdraad hebben bijzondere 
affiniteit met het jeugdwerk en hebben bij voorkeur ook in hun dagelijkse werkzaamheden te 
maken met jongeren en hun leefwereld (bv. leraar, maatschappelijk werker etc). 

 11.3.3  Communicatie 

Als voorzitter van de jeugdraad brengt de ambtsdrager met een bijzondere opdracht in elke 
kerkenraadsvergadering verslag uit van de stand van zaken rondom het jeugdwerk. 
Daarnaast zorgt deze ambtsdrager voor een betere communicatie tussen kerkenraad en 
jeugd. De jeugdraad dient zich regelmatig te bezinnen op de leefwereld van de kinderen en 
jongeren, en brengt dit onder de aandacht van kerkenraad en gemeente. 

 11.4  Activiteiten 

 11.4.1  Jongeren Verbonden  

Jongeren verbonden biedt een flink aantal activiteiten aan voor iedereen tussen 12 en 19 
jaar! De inhoud van het activiteitenprogramma is ingedeeld in drie delen, namelijk: 1. 
Ontmoeting en bezinning, 2. Samen erop uit en 3. Sport en ontspanning 

 11.4.2  Jeugdvereniging "Wees een zegen" 

Kinderclub voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De club is in een aantal 
groepen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, verdeeld. Iedere vrijdagavond wordt er 
club gehouden, van 19.00 tot 20.30 uur. 

 11.4.3  Zondagsschool "Samuël" 

Op zondag vindt er zondagsschool plaats voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met 
twaalf jaar. Voor de leeftijdsgroep van vier tot en met acht jaar: ´s middags van 14.00-15.00 
uur in de Chr. Basisschool Oleanderhof. De leeftijdsgroep van negen tot en met twaalf jaar 
komt van 14.00-15.00 uur samen in het verenigingsgebouw achter de kerk. 

 11.4.4  Kinderoppas “de Schaapskooi” 

Tijdens de erediensten is er gelegenheid tot kinderoppas voor kinderen tot zes jaar. In de 
kerkbode wordt maandelijks een schema opgenomen van degene die in de betreffende 
maand oppasdienst heeft. In de crèche is materiaal aanwezig om de kinderen bezig te 
houden. 
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 11.4.5  Kinderevangelisatiedag 

De plaatselijke IZB commissie organiseert samen met jongeren uit de gemeente jaarlijks een 
kinder-evangelisatiedag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Deze dag is met name 
bedoeld voor rand- en onkerkelijke kinderen, maar uiteraard worden ook kinderen van 
meelevende gemeenteleden hartelijk verwelkomd. Vanwege het ‘evangelisatie’-karakter van 
deze dag krijgen de rand- en onkerkelijke kinderen speciale aandacht en nazorg. 

 11.5  Jongerenpastoraat 

Het verzorgen van jongerenpastoraat is een belangrijk middel om het primaire doel van het 
jeugdwerk, namelijk de toerusting van de kinderen, tieners en jongeren tot een persoonlijke 
relatie met Christus, invulling te geven. Er moet persoonlijke, pastorale aandacht gegeven 
worden aan jongeren waar nodig. Daartoe is het noodzakelijk dat de predikant, een 
eventuele pastoraal werker en ambtdragers met een bijzondere opdracht, maar daarnaast 
ook alle ambtsdragers oog hebben voor de situaties waarin jongeren verkeren. Het pastoraat 
richt zich op de persoonlijke noden en omstandigheden, zowel geestelijk als materieel, 
waarbij Schriftlezing en gebed niet gemist kunnen worden. 

 11.6  Middelen 

Wanneer voor de organisatie of uitvoer van activiteiten kosten worden gemaakt door de 
jeugdraad, kunnen de gemaakte kosten gedeclareerd worden bij de Diaconie van de 
Hervormde Gemeente te Arnemuiden. De Diaconie kan hiervoor gebruik maken van het 
jeugdraadfonds of (indien het jeugdraadfonds opgeheven wordt) van de opbrengsten van de 
collecten voor de gemeenteopbouw. Bij bedragen boven € 150,00 uit het gemeenteopbouw-
budget is vooraf goedkeuring nodig van de diaconie. 
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 12  Kerkbeheer 

 12.1  Het College van Kerkrentmeesters 

De taak van dit college is om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en 
werken van de kerkelijke gemeente te scheppen en te onderhouden. Meer concreet gaat het 
om de volgende taken: 

 het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de 
jaarrekening; 

 het zorgdragen voor de geldwerving; 
 het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de 

kerkelijke gemeente; 

 het beheren en onderhouden van de roerende en onroerende zaken van de 
gemeente; 

 het beheren van de financiën van de gemeente; 
 het verzorgen van de ledenadministratie; 

 het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 
 het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek 

en het trouwboek; 
 het beheren van het archief. 

 
Het college bestaat uit vijf kerkrentmeesters waarvan drie leden behoren tot de Kerkenraad. 
Een van deze drie leden is voorzitter. 

 12.2  De Commissie van Advies 

Het college wordt bijgestaan door een Commissie van Advies die naast een adviserende ook 
een uitvoerende taak heeft. Hoewel de leden formeel geen stemrecht hebben wordt aan hun 
adviezen wel een grote waarde toegekend en wordt het creëren van draagvlak in 
besluitvormingsprocessen dan ook als essentieel gezien. 
 
Er wordt steeds gestreefd in deze commissie zoveel als mogelijk leden met verschillende 
deskundigheden te laten participeren. Hierbij gaat het om deskundigheden op bouwkundig, 
financieel en administratief terrein.  
 
De commissie bestaat uit zeven leden die in de uitvoering van werkzaamheden worden 
aangestuurd door de kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er een koster en een groep 
interieurverzorgsters die kerk en kerkelijke gebouwen schoonhouden. 

 12.3  Financieel beheer 

De belangrijkste inkomsten worden gevormd door de collecteopbrengsten en de inkomsten 
uit de vrijwillige bijdrage. Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de inkomsten te 
verhogen. Hierbij wordt gedacht aan het meer onder de aandacht brengen van het gebruik 
van collectemunten door gemeenteleden en de indexering van deze collectemunten. 

 12.4  Beheer en gebruik kerk en kerkelijke gebouwen 

De jaarlijkse inspectierapporten van de Monumentenwacht geven aan dat de 
onderhoudstoestand van kerk en kerkelijke gebouwen goed is. Het beleid is er op gericht dit 
niveau vast te houden. Daar waar mogelijk is wordt de kerk op bijzondere dagen 
opengesteld. Momenteel zijn dit de jaarlijkse Arnemuidse dag, de Open Monumentendag en 
de kerstmarkt in Arnemuiden. De openstelling tijdens de Arnemuidse dag en de kerstmarkt is 
vooral bedoeld als evangelisatiemogelijkheid. Leden van de plaatselijke IZB bemensen tijdens 
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die dagen de kerk. De Open Monumentendag is primair bedoeld om belangstellenden kennis 
te laten maken met het gebouw. Op genoemde dagen wordt het orgel bespeeld door (jonge) 
organisten uit onze kerkelijke gemeente. Er zou nagedacht kunnen worden om juist in deze 
tijd het kerkgebouw vaker open te stellen, bijvoorbeeld op die dagen dat het museum ook 
open is. 
Het is in principe mogelijk dat bij een verzoek hiertoe in onze kerk of in een van onze 
kerkelijke gebouwen een rouw- of trouwdienst wordt belegd door een ander 
kerkgenootschap. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden: 
1. Het betreffende kerkgenootschap dient naast Gods Woord de Drie Formulieren van 
Enigheid te onderschrijven. 
2. De liturgische invulling van de betreffende dienst dient vergelijkbaar te zijn met de 
invulling van onze diensten bij dergelijke gelegenheden. 
3. De dienst dient geleid te worden door een mannelijke voorganger. 
De Kerkenraad behoudt zich desondanks het recht voor om een verzoek niet in te willigen. 
Aan het College van Kerkrentmeesters is een onkostenvergoeding verschuldigd die door 
voornoemd college wordt vastgesteld. 

 12.5  Toekomst pastorie 

De huidige pastorie dateert uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Geconstateerd is dat 
het pand in een zodanige bouwkundige staat verkeert dat het wenselijk is om op 
middellange termijn het pand een ingrijpende behandeling te laten ondergaan. Overigens is 
het pand nog in een zodanige staat dat er de eerstkomende jaren zeker geen actie vereist is. 
Besloten is om drie mogelijkheden te onderzoeken: een ingrijpende renovatie, sloop en 
nieuwbouw of sloop en aankoop van ander pand elders in de gemeente, zodat er ruimte 
ontstaat voor uitbreiding van gebouwen en/of parkeer gelegenheid. Om uitvoering van een 
van de varianten mogelijk te maken is een pastoriefonds in het leven te roepen dat officieel 
vanaf 1 januari 2009 loopt. 
In de komende beleidsperiode zullen de voorbereidingen verder ter hand worden genomen. 
Of er dan ook al een besluit wordt genomen valt niet te zeggen.  

 12.6  Orgelbeleid 

Het orgel speelt in de erediensten een belangrijke rol in het begeleiden van de 
gemeentezang. Het Van Vulpenorgel dateert uit 1990. Er zijn vier vaste organisten. Tot op 
heden is er geen sprake van een echt orgelbeleid. In de komende beleidsperiode zal een 
aanzet gegeven worden voor het ontwikkelen van een dergelijk beleid. Hierbij zal onder 
meer aandacht besteed worden aan het ondersteunen en begeleiden van (aankomende) 
organisten. 

 12.7  Communicatie 

De communicatie met de leden vindt plaats door gebruikmaking van een aantal middelen: de 
afkondigingen in de erediensten, de Kerkbode die maandelijks verschijnt en de website. De 
verschijningsvorm van de Kerkbode is al vele jaren hetzelfde. De structuur en vormgeving 
van de Kerkbode verdienen in dit licht bijzondere aandacht. 

 12.8  Hulpverlening 

Er is een gestructureerde hulpverlening (vergelijkbaar met bedrijfshulpverlening) met als 
doel adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten in de kerkelijke gebouwen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van aanwezige deskundigheid bij gemeenteleden. De organisatie en 
uitvoering van deze hulpverlening worden regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, 
aangepast. 
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