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Ten geleide 
 
Stel dat de zeevarenden het zonder het licht van de vuurtoren te Ouddorp moeten stellen. 
Ja; wat zou er van hen worden, als een vals licht de zeelui zou gidsen? 

Zo is het nu ook met de Hervormde gemeente te Ouddorp. Naar het woord van onze Heere 
en Heiland mogen we “de gemeente van de levende God” zijn, 1 Timotheüs 3:15. 

Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht mogen we nu “een pilaar en vastigheid 
der waarheid” zijn. Dat is een weerspiegeling van Jezus Christus, het Licht der wereld. Om 
de weg te wijzen aan een ieder die in het duister dwaalt. In de wereldzee is immers alles 
onvast, steunsel zoekend en voorbijgaand. Geen nood; Zijn kerk verspreidt door middel van 
Zijn woord en belijdenis het ware, dat wil zeggen heilvolle licht. Geen winden, geen golven 
vermogen het te doven. Opdat een ieder die zich in het geloof door het Licht der wereld laat 
gidsen, niet verga; maar aankome in de haven van het eeuwige behoud. 

Hiermee is tevens én het waarom én het waartoe van het navolgende beleidsplan 
aangegeven. 

Want bij het doornemen ervan zult u bovengenoemde als de rode draad door de 
verschillende facetten van het kerkewerk zien heenlopen. Gode tot eer, ons tot heil. 

 

Ouddorp, november 2010 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente 
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Eredienst 
 
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats 
van de Heilige Geest. Wij geloven dat de Heere daar Zelf wil wonen en tot ons wil spreken 
door middel van Zijn Woord en Geest. 
  
De liturgie is sober. In de eredienst staat de Woordverkondiging centraal. Wij maken gebruik 
van de Statenvertaling. We zingen uitsluitend uit de Psalmen en de 12 gezangen in de 
berijming van 1773. Bij bijzondere gelegenheden zingen we na de dienst het Wilhelmus,  
"Een vaste Burcht" of het "Ere zij God". Op dit moment is de gemeentezang niet-ritmisch. 
 
Als liturgische formulieren worden de klassiek Gereformeerde formulieren gehanteerd. 
 
Op de dag des Heeren zullen twee kerkdiensten worden gehouden, bij voorkeur 's morgens 
en ’s avonds. In de ochtenddienst wordt rekening gehouden met het kerkelijk jaar.  
Indien mogelijk zal er eenmaal per zondag (bij voorkeur in de avonddienst) een leerdienst 
zijn, waarin het onderwijs van vooral de Heidelbergse Catechismus, of als vervolg een van 
de andere belijdenisgeschriften, aan de orde wordt gesteld.  
 
Aan het begin van het winterwerkseizoen wordt daaraan in een kerkdienst aandacht 
besteed. Bij bijzondere gebeurtenissen zal daar in het gebed en zo nodig de prediking 
aandacht aan geschonken worden. 
 
In de morgendiensten wordt de wet des HEEREN voorgelezen, tot onze verootmoediging en 
als leefregel der dankbaarheid. In de avonddiensten wordt het christelijk geloof beleden. 
 
Aandachtspunten voor de toekomst: 
Als kerkenraad beseffen we dat een kerk die Gereformeerd is, ook steeds weer 
Gereformeerd moet worden. Daarom willen we ons in de toekomst bezinnen op enkele 
aspecten van de eredienst: het mogelijk gebruik van de hertaalde klassieke formulieren, de 
wenselijkheid van het ritmisch zingen van de psalmen en – wanneer deze is voltooid – het 
gebruik van de Herziene Statenvertaling. 
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Prediking  
 
Wij belijden de prediking als het hart van de eredienst. De prediking van de Drie-enige God 
is het door de Heere Zelf geschonken middel om Zijn heil te verkondigen. De prediking is ‘de 
bediening der verzoening’ (II Cor. 5:18-20)  waarin en waardoor de Heere zondaren roept en 
brengt tot geloof. 
 
De Heilige Schrift is de enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst (zie art. 
I,3 kerkorde van de Protestantse Kerk). In de uitleg van de Schrift weet de gemeente zich 
gebonden aan de belijdenis van de kerk der Reformatie.  
 
De gemeente staat een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking voor waarin de stem van de 
Goede Herder Jezus Christus klinkt (Joh. 10): een rijke Christus voor een arme zondaar. 
Vanuit bovengenoemde reformatorische traditie noemen we enkele belangrijke thema’s voor 
de verkondiging: de nadruk op Wet en Evangelie (Luther); uit de Heidelbergse catechismus 
de noodzaak van de enige troost en de kennis van de drie hoofdstukken: ellende, verlossing 
en dankbaarheid (heiliging); en de plaats en taak van de christen in deze wereld in het leven 
voor Gods aangezicht (Calvijn en de NGB).  
Door de prediking wordt het hemelrijk ontsloten voor allen die de beloften van het Evangelie 
met een waar geloof aannemen en toegesloten voor alle ongelovigen, zolang als zij zich niet 
van harte bekeren (H.C. vr. en antw. 84).  
 
De kerkenraad acht het van groot belang dat de prediking van het Woord gericht is op de hele 
gemeente, jong en oud, voor wie melk nodig hebben en vaste spijs (I Cor.3:2). Daarbij zullen 
eventuele gasten niet vergeten worden.  
 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de prediking en de keuze van de voorgangers. De 
erediensten worden geleid door predikanten en kandidaten die hiertoe kerkordelijk bevoegd 
zijn. Gezien de kerkelijke ‘ligging’ van de gemeente zullen de voorgangers in de regel 
behoren tot het achterland van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk.  
 
De sacramenten 
 
De sacramenten verstaan wij zoals beleden in de art. 34 en 35 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. Er zijn er twee; de heilige doop en het heilig avondmaal. Met ouders die 
de doop voor hun kind begeren zal een doopgesprek worden gevoerd waarin ook 
dooponderricht plaatsvindt. Toegelaten tot het avondmaal worden belijdende lidmaten van 
de kerk. Het avondmaal wordt viermaal per jaar bediend en gevierd.  
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Pastoraat 

Inleiding 

Als gemeente van onze Heere Jezus Christus geven we met het woord pastoraat te kennen, 
dat wij met de kerk der eeuwen onze zielzorgende taak herkennen aan en aflezen uit de 
herdermetafoor. Pastoraat is namelijk afgeleid van het woord ‘pastor’, dat ‘herder' betekent.  

Al klinkt het herderbeeld moderne mensen vreemd in de oren; wij zien echter – onze Bijbel 
afluisterend- dat Gods trouwe alomvattende zorg tegenover Zijn volk onder dit beeld laat 
vangen. 

In het Oude Testament werd in Israël het herdermotief vooral op God toegepast: in Psalm 23 
en tevens in Jesaja 40:10, Ezechiël 34:20; Micha 4:6-8. In het Nieuwe Testament wordt God 
nergens als ‘herder’ aangeduid. Zelf gebruikt Jezus het beeld om het doel van Zijn zending 
uit te drukken: Johannes 10:16-18. 

Hij vertegenwoordigt dan ook in Zijn persoon de bijzondere relatie tussen God en Zijn volk, 
(Johannes 10: 14-17). Afgezien van een volledige schildering van Jezus’ pastoraat zijn de 
volgende aspecten van Zijn herderlijke zorg te noemen: 

1. Achter wat Jezus als de goede Herder spreekt en doet staat Zijn Vader, Die Hem 
gezonden heeft. Dit ziet niet zozeer op ’s Vaders affectieve liefde als wel op Zijn 
effectieve liefde. Al wat de goede Herder doet, zal wel gelukken (Johannes10:15-17). 

2. Het Gevolg is dan ook, dat Hij een niet te tellen schare van Joden en heidenen in Zijn 
ontferming in Zijn blijvende gemeenschap opneemt (Genesis18:19; Lucas 7:13.) 

3. Als goede Herder trekt Hij Zich immers het lot van de Zijnen aan (Exodus 3:7;  
Johannes 10:11-13). En dat volgens zijn heilsplan; Hij verkiest hen bijgevolg als de 
Zijnen, aldus Exodus 33:12 -17 en Johannes 10 -15.  

Kenmerkend voor Hem is dan ook, dat Hij een persoonlijke band met hen aangaat. 
Hij roept en kent Zijn schapen bij name (Deuteronomium 34:10; Johannes 10:3. Niet 
zonder reden telt Hij ze, want voor Hem telt elk schaap. Ook het afgedwaalde 
schaap. 

4. Jezus tere trouwe persoonlijke omgang zowel met de gehele kudde als met ieder 
schaap/lammetje afzonderlijk komt tot uiting in Zijn kennen, roepen, hoeden, voeden, 
vergaderen en leiden (Johannes 10:3,11,15,16). Zijn pastoraat verzekert dan ook het 
leven en de overvloed van de Zijnen (Johannes 10:10). 

5. God roept hen door Zijn goede Herder tot Zijn dienst (Nahum 1:7; Johannes10:4). 
 

De uitwerking 

Pastoraat is herderlijke zorg en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en wordt uitgevoerd door de predikant (nu: als bijstand in het pastoraat) en de ouderling. 
Deze ambtsdragers hebben een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt 
aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en 
gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel tot opbouw en uitbreiding van Gods 
Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en 
andere specifieke vormen van pastoraat. 
 

• In het pastoraat moet onderzoek plaatsvinden naar de doorwerking van de prediking in 
het persoonlijk leven en levenspraktijk. Het trouw bijwonen van de erediensten wordt 
gestimuleerd. 



 6 

 

• Het pastoraat dient zich te richten op de gehele gemeente: gezinnen, ouderen en 
jongeren. Geen lid van de gemeente mag zich achtergesteld voelen. Er moet oog zijn 
voor ieder afzonderlijk lid. Dat betekent dat het pastoraat de betrokkenheid op elkaar 
binnen de gemeente dient te bevorderen. 

• In het pastoraat dient op een geestelijke wijze leiding gegeven te worden aan hen die 
lijden aan de gevolgen van de zonde: namelijk de gebrokenheid van het leven. Wij 
kunnen hier denken aan: ziekte, sterven, relatieproblemen, etc. Het huwelijk tussen 
man en vrouw wordt gezien als een door God geschonken instelling. Zij die worstelen 
met eenzaamheid door het ontbreken van een huwelijkspartner of andersgeaard zijn 
mogen niet vergeten worden. Juist in de gemeente waarvan Jezus Christus de 
Opperherder is, dient een veilige haven te zijn voor hen die lijden op deze punten.  

• Rond de sacramenten is bijzonder pastoraat nodig: onderwijzend, bemoedigend, 
vertroostend, vermanend.  

• In de toekomst kunnen pastorale aangelegenheden besproken worden in het 
consistorieoverleg.  

Huisbezoek  (regulier) 

In het kerkelijke seizoen wordt de gemeente bezocht. De kerkenraad hecht er aan te stellen dat 
het huisbezoek een gesprek is, waarin de kerkgang, de vrucht op de prediking, de 
geloofsbeleving en de persoonlijke en / of huiselijke omstandigheden aan de orde kunnen 
komen. Deelname van de kinderen aan het gesprek tijdens het huisbezoek wordt op prijs 
gesteld en gestimuleerd. Ieder huisbezoek wordt afgesloten met schriftlezing en gebed, tenzij 
de bezochten blijk geven van grote weerstand en dit contraproductief werkt.  

Het reguliere huisbezoek dient onderscheiden te worden van andere vormen van pastoraat.  

Bejaarden 
Gemeenteleden die tot de ouderen gerekend worden krijgen kort na hun verjaardag een bezoek 
van predikant of ouderling. In dezen zal meer gekeken worden naar de behoefte av 
betrokkenen dan naar precieze leeftijden. Er zijn ook alleenstaanden die extra pastoraal 
aandacht nodig hebben. De betrokkenheid van de gemeente bij ouderen vindt tevens plaats 
door de periodieke weeksluiting van (nu) Ds. Belder in de Vliedberg 

Zieken. 

De zieke (doop) leden in de ziekenhuizen worden regelmatig (wekelijks) bezocht door de 
predikant en indien hij verhinderd is door een ouderling. Ook de ernstig zieken thuis worden 
frequent bezocht door de predikant en wijkouderling. Gemeenteleden die in een zorginstelling 
verblijven, worden eveneens regelmatig bezocht. 

De zieken worden op zondagmorgen in de voorbede genoemd tenzij daar bezwaar tegen 
gemaakt wordt. 

Geboorte en doop 

Na de geboorte brengt iemand van de kerkenraad een geboortebezoek. Zij geven een boekje 
als hulpmiddel voor de christelijke opvoeding. In de zondagmorgendienst wordt de geboorte 
afgelezen met het oog op de voorbede. 

Ouders die hun kind willen laten dopen wonen de doopzitting bij. Hier wordt onderwijs gegeven 
aangaande de Heilige Doop en vindt een gesprek plaats. Aanwezig zijn de predikant en een 
ouderling. Indien de doopouders randkerkelijk zijn kan de doopbediening enige tijd worden 
uitgesteld om nader onderwijs te geven en het gesprek over de kerkelijke betrokkenheid voort te 
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zetten. Ouders kunnen tussentijds een beroep doen op het pastoraat voor vragen over de doop 
of de desbetreffende ambtsdragers nemen zelf contact op met ouders indien gewenst. 

 

 Nieuwe lidmaten. 
 
Degenen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en als gevolg daarvan 
toegang tot het sacrament van het Heilig Avondmaal hebben verkregen ontvangen bezoek 
van een ouderling na deelname aan het Heilig Avondmaal.  
Het gesprek over (deelname aan) het Heilig Avondmaal kan plaatsvinden tijdens de 
belijdeniscatechese.  
Eveneens kan tijdens huisbezoeken en gemeenteavonden bezinning plaatsvinden over de 
vraag naar de betekenis én het zegenrijk deelnemen aan het Heilig avondmaal. 
 

Onderling pastoraat 

Ambtsdragers gaan gemeenteleden voor in pastorale zorg. Tegelijkertijd kunnen en moeten de 
alle leden opgeroepen worden om de onderlinge zorg en het meeleven in praktijk te brengen. In 
de prediking en toerusting van de gemeenteleden kan hier extra aandacht voor gevraagd 
worden. De toerusting kan bestaan uit het beleggen van gemeenteavonden of het volgen van 
cursussen.  

Huwelijk. 

Voorafgaand aan het huwelijk heeft de predikant een gesprek met het aanstaande bruidspaar. 
Er wordt gesproken over de huwelijksdienst. Verder wordt het klassieke huwelijksformulier 
uitgelegd, waarbij communicatie over en weer gewenst is. Tijdens de huwelijksdienst wordt een 
huwelijks-Bijbel geschonken. 

Jubilea. 

Verder wordt aandacht besteed aan huwelijksjubilea, indien gewenst door de gemeenteleden. 
Zij worden door de predikant bezocht. 

Crisispastoraat. 
 
Onder andere stervensbegeleiding, luisteren naar psychische en geestelijke nood, e.d. 
behoren tot de taken van de predikant/pastoraal werker. In sommige gevallen moet 
doorverwezen worden naar professionele externe hulp. 
Bij crisispastoraat gaat het om aandacht op verzoek van leden zelf of hun naasten. Dit geldt 
ook voor hen die niet meelevend zijn, maar wel aandacht vragen of nodig hebben. Contacten 
die hieruit ontstaan, kunnen een evangeliserend karakter hebben. 
 
Overlijden. 
 
In geval van overlijden van een gemeentelid wordt de familie bezocht. De frequentie van de 
bezoeken hangt af van de familie. Het overlijden wordt afgelezen in de eerstvolgende zon-
dagmorgendienst met het oog op de voorbede. De begrafenis wordt geleid door de predikant. 
De dienstdoende ouderling sluit af. Na het overlijden ontvang(t)en de nabestaande(n) enige tijd 
pastorale zorg. De frequentie van de bezoeken wordt in principe na verloop van tijd minder of 
wordt vastgesteld op basis van noodzaak en behoefte 

Ook kunnen gemeenteleden bezoek ontvangen indien naaste familieleden zijn overleden en die 
niet bij de gemeente behoorden. 
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Heilig Avondmaal. 

Rond het sacrament van het Heilig Avondmaal vindt het volgende pastoraat plaats: bij de 
bediening van het Heilig Avondmaal houden 1 of 2 ouderlingen toezicht op een waardige 
bediening van het sacrament. Na de bediening worden gemeenteleden die voor het eerst 
hebben deelgenomen pastoraal bezocht. Alleen belijdende leden kunnen deelnemen aan het 
HA.  

Overgekomen (doop) leden. 

Nieuw ingekomen leden of doopleden worden welkom geheten in de kerkbode en hun namen 
worden afgelezen tijdens de afkondiging. De predikant of ouderling brengt een oriënterend 
bezoek, waar onder andere informatie gegeven kan worden over de gemeente. De 
gemeentegids (als die aanwezig is) wordt uitgereikt. 
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Diaconaat  

• Inleiding 
• Visie op diaconaat 
• Diaconale opdracht Hervormde gemeente Ouddorp 
• Speerpunten van beleid: 

� Intro 
� Aandacht voor de brede rand 
� Ouderen 
� Jongeren 
� Diaconale (individuele) steunverlening 
� Aandacht voor (professionele) zorg en de Wmo 
� Collecterooster / afkondigingen / diaconale buffer / overig 

Inleiding 

De Hervormde gemeente van Ouddorp verkeert in een geheel nieuwe situatie. Dit geldt ook 
voor haar diaconaat. Naast de verkondiging van het Woord, het pastoraat, zending en het 
evangelisatiewerk is ook diaconaat een wezenlijk onderdeel van de gemeente, de eredienst 
en het gehele gemeentelijke leven. 

Het maakt daarbij niet uit of je met vijftig of vijfhonderd (doop)leden bent. De Heere God 
vraagt niet naar de kwantiteit, maar naar kwaliteit. Hebben we ‘de hongerigen gevoed, de 
dorstigen water gegeven, de naakten kleding gegeven en de gevangenen bezocht (Matteüs 
25)? Andersgezegd: niet het vele is goed, maar het goede is veel! 

Een nieuwe situatie betekent echter niet dat er blanco wordt gestart. Er is ook in Ouddorp 
een traditie van eeuwen. En de huidige diaken en diaconale vrijwilligers nemen hun historie 
mee vanuit de dorpskerk. En ook daar kende men een diaconale traditie. 

Ook de huidige Hervormde gemeente bestaat, weliswaar klein van omvang, al weer enkele 
jaren en heeft een eigen diaken in de kerkenraad.  

Deze nieuwe situatie biedt kansen om op een Bijbels frisse wijze gestalte te geven aan 
hedendaags diaconaat.  

Deze paragraaf gaat kort in op de Bijbelse basis van diaconaat, loopt uit op een 
geformuleerde missie en zal vervolgens ingaan op enkele concrete diaconale onderwerpen, 
die als speerpunten van het diaconale beleid voor de komende tijd vastgesteld kunnen 
worden.  

Visie op diaconaat 
De Bijbel spreekt op vele plaatsen over de zorg voor elkaar. Denk aan de wetten uit de 
eerste vijf boeken van Mozes over de armen, de wees en de weduw. Bijvoorbeeld de tekst  
Leviticus 25:35: “ En als uw broeder zal verarmd zijn, en zijn hand bij u wankelen zal, zo zult 
gij hem vasthouden, zelfs een vreemdeling en bijwoner, opdat hij bij u leve.   

Ook het recht van de armen en andere groepen wordt benadrukt, bijv. In psalm 146 en bij de 
profeten. In dit verband is te denken aan de geschiedenis van Ruth de Moabitische, op de 
akker van Boaz. Ook valt te denken aan de wetten die golden voor ‘schuldenaars’ met 
daaraan verbonden het jubeljaar. Over de omgang met de vreemdeling wordt gezegd: 
“Gedenkt hoe u vreemdeling geweest waart in Egypte”.  

In het Nieuwe Testament zien we het ‘diaconaat’ heel duidelijk in het werk van Jezus 
Christus. Jezus hield zich niet alleen bezig met ‘het zielenheil’ van mensen, maar ook met 
het lichaam. Denk aan de blindgeborene uit Marcus 6, de geraakte (met de vier vrienden (..)  
die hem bij Jezus brachten), de vele genezingen (o.a. een melaatse, doofstomme, blinde), 
iemand die 38 jaar krank te bed lag (Bethesda). En misschien wel door één van de meeste 
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bekende gelijkenissen, die van de barmhartige Samaritaan.  Lucas 10: 36 ‘Wie dan van deze 
drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was’? 
Vraagt Jezus aan de wetgeleerde. 

Handelingen 6 wordt wel gezien als het gedeelte waarin het gaat over het ontstaan van het 
diakenambt. Stefanus was één van de eerste diakenen en later was daar ook Filipppus. Ook 
Paulus heeft het over diaconale hulp. Hij stelt in 2 Korinthe 8 de Macedoniërs tot voorbeeld 
hoe zij diaconale (financiële hulp) gaven aan de armen van de eerste christengemeente te 
Jeruzalem. Het mooie uit dat hoofdstuk is dat Paulus hen meegeeft dat zij door te geven zelf 
een zegen zullen ontvangen. Van geven wordt je blijkbaar rijker! In Matteüs 25 (heeft Jezus 
het over hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden en de 
gevangenen bezoeken, etc.) en in Jakobus 1: 22 staat: ‘Zijt daders des Woords, en niet 
alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende’. 

In het diaconaat gaat het om drie kernwoorden: barmhartigheid, gerechtigheid en 
wederkerigheid.  

Bij barmhartigheid gaat het over helpen vanuit het besef van erbarmen. Ook hierin is het de 
Heere God Die ons voorgaat. Hij erbarmt zich in Zijn grote liefde van de Heere Jezus over 
mensen die in Zijn naam geloven. Hij schenkt hen gerechtigheid (Hij rechtvaardigt zijn 
kinderen) zodat ze als gerechtvaardigde mensen rondgaan om werken van barmhartigheid 
en gerechtigheid te doen. Bij barmhartigheid ligt het accent op helpen van en weldoen aan 
anderen in nood. Bij gerechtigheid gaat het om ‘stem te zijn’ voor en mét hen die zelf geen 
stem (meer) hebben. Wij komen zo nodig op ten overstaan van overheid of instituties voor 
hen die geen rechten hebben en geen menswaardig bestaan bezitten. 

Bij wederkerigheid denken we aan gelijkheid van hulpgevers en hulpontvangers. Voor de 
Heere God is iedereen gelijk. De mensen uit Macedonië waren niet meer dan de armen uit 
Jeruzalem. Als je geeft aan een ander, zal je zelf ook gezegend worden en ook leren van 
degene die je hulp verleent. Dat moet voorkómen dat hulpgevers zich op de borst gaan slaan 
vanwege hun goede daden. Een ander helpen moet niet leiden tot zelfgenoegzaamheid, 
maar komt voort uit dankbaarheid tegenover God Die ons zo veel (alles!) gaf in Zijn Zoon 
Jezus Christus. 

Wat kan het e.e.a. betekenen voor het diaconaat door de Hervormde gemeente van 
Ouddorp: 

1. Er oog is voor armen, gehandicapten, chronisch zieken, eenzamen (ouderen?), ont-
rechten, weduwen en wezen, gezinnen die het moeilijk hebben (financieel of anders) 
en andere mensen die op het pad komen van gemeente en diaconie. Zo nodig wordt 
hulp geboden of mensen begeleid naar (overheids-) hulpinstanties. 

2. De gemeente wordt gestimuleerd om te zien naar elkaar en hen ‘die buiten zijn”. 
3. Woord en Daad worden bij elkaar gehouden. 
4.  De gemeente naar draagkracht diaconaat mag en moet doen: niet meer en niet 

minder. 
5. Er gewerkt wordt met diakenen (de ambtsdragers) én met (doop)leden als diaconale 

vrijwilligers. 
6. Er zal op termijn gewerkt worden aan diaconale toerusting van vrijwilligers. En: 

voordurende bezinning op het diaconaat is noodzakelijk.  
7. Diaconaat wordt opgevat als een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijke leven, 

maar wordt tevens in nauwe samenhang uitgevoerd met zending- en 
evangelisatiewerk, pastoraat en overige gemeentelijke arbeidsterreinen. 

8. Diaconaat zich richt op eigen én niet-eigen mensen en op regionale en wereldwijde 
diaconale projecten (er kan geparticipeerd worden in het Streekverband Hervormde 
diaconieën Goeree-Overflakkee, Diaconaal Veldwerk G-O, Luisterend Dienen, 
Diaconaal werk van GZB)  
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9. Er zijn diverse doelgroepen te noemen voor een diaconie. Gezien de grootte van de 
Hervormde gemeente Ouddorp zal het uitvoerend diaconaat in eigen dorp heel 
bescheiden kunnen zijn van omvang en zal er mogelijk op termijn gewerkt kunnen 
worden aan meer diaconale thema’s. 

10. Diaconaat heeft een volwaardige plaats in de eredienst. Het betreft de elementen de 
diaconale collecte, de afkondiging ervan, de voorbeden; de diaken zal / kan 
behulpzaam zijn bij de bediening van het Heilig Avondmaal.  

 

Opdracht 

De Hervormde gemeente van Ouddorp wil een diaconale gemeente zijn en Bijbels 
genormeerd diaconaat uitvoeren in eigen gemeente, eigen omgeving én ten behoeve van 
diaconale projecten regionaal, landelijk en wereldwijd. De gemeente wil op deze wijze de 
liefde van Christus vertolken met de daad. De diakenen gaan de gemeente daarin voor en 
proberen de leden betrokken te doen zijn op elkaar en anderen in deze wereld. De diaconie 
gebruikt voor haar taak de haar ten dienste beschikbare financiële middelen en vrijwilligers.  

Speerpunten 

Op dit moment van bezinning (begin 2010) is het voor de ad hoc diaconale commissie lastig 
om definitieve actiepunten te formuleren op basis van de uitgangspunten en visie. De 
toekomst van de gemeente is – menselijk gesproken – onzeker: op hoeveel mensen 
(vrijwilligers?) kan gerekend worden, kunnen er nieuwe diakenen verkozen worden? zijn 
enkele van die vragen. Dit maakt dat de commissie bescheiden wil en moet zijn in het 
opzetten van diaconale activiteiten. De commissie heeft desondanks geprobeerd om na te 
denken over de toekomst van het diaconale werk. 

De volgende deelvragen kwamen al pratende bovendrijven: 

• Welke groepen van mensen in gemeente en Ouddorp behoeven diaconale 
aandacht? 

• Welke specifieke nood constateert men bij deze groepen? 

• Welke taak heeft een gemeente daarin, afgezet tegen wat anderen organisaties en 
andere kerken in Ouddorp doen? 

• Welke mogelijkheden heb je nu en eventueel in de toekomstige gemeente?  

• Is de brede rand van de gemeente een aandachtsgebied, ook voor de diaconie?  

• Hoe onderscheidt het diaconaal werk zich van het evangelisatiewerk en is 
samenhang te ontdekken? 

• Hoe komt het collecterooster tot stand, het aantal diaconale collecten per jaar, de 
aankondiging tijdens de eredienst van die diaconale collecten; welke diaconale 
financiële buffer dient een diaconie te hebben? Wat zijn criteria voor het verlenen van 
financiële diaconale ondersteuning? Krijgen ook niet–kerkelijke Ouddorpers hulp?  

De aandacht van de commissie gaat –evenals de evangelisatiecommissie- sterk uit naar de 
brede rand van de hervormde gemeente Ouddorp. En mede daarbinnen de ouderen en 
jongeren, groepen die specifiek genoemd worden.  

Puntsgewijs worden deze vragen behandeld.  

1. De diaconie en de brede rand 

Zoals gezegd is langdurig gesproken over de brede rand van de gemeente. Het zijn die 
mensen die een formele binding hebben met de gemeente, maar om allerlei redenen niet 
betrokken zijn of dat ook nooit geweest zijn.  
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De diaconale commissie stelt voor dat in samenhang met het pastoraat en het 
evangelisatiewerk aandacht komt voor de brede rand. Voor meer informatie hierover 
wordt verwezen naar de beleidsparagraaf en een afzonderlijke memo over het 
evangelisatiewerk.  

Hier kan volstaan worden met de opmerking dat het voornemen om aandacht te 
besteden aan de mensen uit deze groep, gezocht kan worden naar een werkwijze, 
waarin de pastorale, evangelisatorische, maar ook diaconale elementen een plaats 
krijgen. Dit betekent dat degenen die deze werkzaamheden (gaan) uitvoeren ook een 
diaconale antenne hebben of zich dat verwerven.  

2. De ouderen  

Verondersteld wordt dat de groep Ouddorpse ouderen aandacht nodig heeft. In Ouddorp 
zijn diverse algemene activiteiten voor ouderen: (soos)bijeenkomsten in de Dorpstienden, 
ouderengymnastiek, de Vliedberg met flankerend ouderenbeleid en de Thuiszorg.  

Degenen die vanuit een vrijwillige positie op bezoek gaan bij Ouddorpers spreken van 
een situatie waarin nogal wat ouderen eenzaam zijn. 

• Besloten wordt om in de beleidsperiode te onderzoeken  of en zo ja welke concrete 
nood er is onder ouderen. 

• Een van de algemene uitgangspunten in het ‘hebben van aandacht voor elkaar’ is om 
ook ouderen te stimuleren zelf betrokken te blijven bij bezoekwerk en mogelijk andere 
activiteiten ten behoeve van anderen.  

• In de toekomst kan gedacht worden aan het organiseren van ouderenmiddagen. 

• T.z.t. wordt eveneens onderzocht of en zo ja, welke activiteiten er door andere 
Ouddorpse kerken georganiseerd worden door en voor ouderen. 

3. De jongeren  

Vermoedelijk zijn er meer jongeren (in de gehele gemeente) dan wel eens gedacht wordt. 
Ook wordt verwezen naar de randjongeren, waarvan er velen op straat leven. Het project 
de Diaconale Veldwerker namens de kerken op Goeree-Overflakkee wordt als een 
welkome vorm van aandacht voor ontspoorde jongeren gezien. Er wordt al gecollecteerd 
voor stichting Ontmoeting, de werkgever van de diaconale veldwerker, Jaco Hakkenberg. 

Op dit moment is het nog lastig concreet te maken waar er voor jongeren, afgezien van 
het diaconale veldwerk, behoefte aan zou zijn. Het diaconaal bewust maken van 
meelevende jongeren kan eveneens aandachtspunt zijn, bijvoorbeeld door een 
gecombineerde actie van het jeugdwerk en diaconie. 

Mogelijk dat in de nieuwe situatie gerichte aandacht kan komen voor jongeren binnen en 
buiten de gemeente. Onderzoek naar behoefte en nood is daartoe noodzakelijk. 

4. Diaconale (individuele) steunverlening 

Gelukkig is er op dit moment weinig behoefte aan financiële hulp van de diaconie. Ook in 
de ‘oude’ hervormde gemeente was dit het geval.  

Toch is het verstandig om criteria vast te stellen voor diaconale hulpverlening (financiële) 
in de eigen gemeente (en de voor behoeftigen uit omgeving?). De volgende 
uitgangspunten gelden: 

• Een ieder die een beroep doet op de diaconie, kan in principe hulp krijgen. 

• De hulp is altijd aanvullend en tijdelijk. 

• Er vindt onderzoek plaats naar de rechtmatigheid en de noodzakelijkheid van de 
hulp, maar niet zoals een overheidsinstantie dat doet.  
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• Bij financiële hulp ten gevolge van schulden of verkwistend gedrag (verslaving) 
wordt met de hulpvrager daarover gesproken. Er wordt hiervoor samengewerkt 
met instanties en deskundigen op dit terrein. 

• In de loop van de beleidsplanperiode zal een criterialijst ‘financiële steunverlening’ 
worden vastgesteld, met daarin ook de hoogte van financiële hulp vermeld 

5. Aandacht voor de (professionele) zorg en de Wmo 

De diaconale commissie, waaronder een lid uit de zorg, constateert een verschraling in 
de zorg en hulp voor mensen in de ouderdom, met een handicap, chronische ziekte of 
andere problematiek. Zorgwerkers werken onder hoge tijdsdruk. In tegenstelling tot 
enkele jaren geleden moet meer een beroep gedaan worden op familieleden of 
vrijwilligers. De commissie vermoedt dat deze tendens eerder zal toe- dan afnemen. De 
diaconale commissie heeft weet van de Wmo-raad op Goeree-Overflakkee. In de 
beleidsperiode wil de diaconie deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en onderzoeken- 
of, waar en in samenwerking met wie aanvullende hulp noodzakelijk is. Hiermee wordt 
gehoor gegeven aan roep voor een diaconie om op te komen voor gerechtigheid van de 
zwakkeren in de samenleving. Tevens zal worden bekeken of het zinnig is een lijstje aan 
te leggen van alle hulp- en zorgvoorzieningen op Goeree-Overflakkee. 

6. Collecterooster / afkondigingen / diaconale buff er / overig 

• De eerste rondgang (in iedere eredienst) is bestemd voor de diaconie. Ook de 
collecten bedoeld voor evangelisatieprojecten, zending, etc. worden onder de 
noemer van ‘diaconale rondgang’ afgekondigd. Het zal de gemeente bij de 
afkondigingen duidelijk moeten zijn of de collecte diaconaal of anders van aard is. 
De zogenaamde diaconale doorzendcollecten worden met naam en toenaam 
genoemd. Concrete benoeming van de bestemming een collecte verhoogt de 
betrokkenheid. Ook via ‘Kleine kracht’ kan achtergrondinformatie over de 
collectedoelen worden doorgegeven.  

• Het collecterooster wordt in samenspraak met de kerkenraad vastgesteld en na 
vooroverleg met de kerkrentmeesters en zendings- en evangelisatiecommissie. 

• De diaconie hoeft, gezien het zeer beperkt aantal hulpvragen uit eigen gemeente, 
en het toegekende bedrag vanwege de CBZ-voorziening (circa € 100.000 euro) 
geen grote financiële buffer aan te leggen. Besloten wordt om tweemaal per jaar 
te collecteren voor diaconale ondersteuningen in plaats van viermaal. De 
daarmee twee vrijkomende collecten zullen worden bestemd voor zending en 
evangelisatie. Bezien zal worden of het diaconale vermogen mede aangewend 
kan worden voor activiteiten gericht op de brede rand. De voorwaarde hiervoor is 
dat het diaconaal verantwoord plaatsvindt. 

• De doelen van de diaconale doorzendcollecten worden geselecteerd op basis van 
betrouwbaarheid en financiële noodzaak en passend bij die instellingen die Gods 
Woord en de Gereformeerde belijdenisgeschriften aanhouden als richtinggevend 
en normstellend voor denken en handelen. In de toekomst zal periodiek een 
check van deze instellingen/organisaties plaatsvinden.  

• De diaconie kan opbrengsten van doorzendcollecten aanvullen uit haar reserve. 
De over te maken bedragen kunnen nooit minder zijn dan de gecollecteerde 
bedragen (wel meer!). 

• De diaconie doet mee met het project van Luisterend Dienen (nu: 
landbouwproject in Rwanda) en het eilandelijk project Calando. 

• De diaconie heeft recht op een zetel in de diaconale adviesraad van HDG en is 
vertegenwoordigd in de identiteitsraad van de Vliedberg. 
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7. Vrouwendienst 

Gesuggereerd wordt om in de toekomst te gaan nadenken over het instellen van een 
vrouwenbezoekdienst (of bezoekdienst van vrijwilligers) 

Actieplan 

Medio najaar 2010 / voorjaar 2011 zal de kerkenraad op advies van de ad hoc  commissie 
diaconaat een actieplan(netje) vaststellen, waarin op volgorde van urgentie een definitief 
lijstje van actiepunten zal worden opgenomen. 
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Zending 

Inleiding  

A) De Bijbelse motivatie en grondslag komen overeen met die van de paragraaf 
evangelisatie, waar onder andere staat:  

De christelijke gemeente is zendingsgemeente en getuigende gemeente. Het heil dat ons 
geschonken is uit genade alleen willen we niet voor onszelf houden, maar doorgeven aan 
anderen, zodat ook anderen delen in het heil van Jezus Christus. Anders gezegd: de 
gemeente is / de gemeentelden zijn gezonden in de wereld (heeft / hebben een missie in de 
wereld). Dit vormt de dragende grond van al het zendingswerk.  

De Heere Jezus heeft zelf Zijn discipelen de wereld ingezonden met de opdracht ‘Gaat dan 
heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Matteüs 28:19).Dankzij het 
werk van de zending is reeds lange tijd geleden ook in ons land het evangelie verspreid! 

B) De Kerkenraad spreekt het belang van aandacht voor het zendingswerk – als 
wezenlijk onderdeel van het gemeentelijke leven- uit. 

Uitgangspunten 

1. De kerkenraad voelt zich sterk verwant met het werk van de Gereformeerde 
Zendingsbond en wil die organisatie daarom graag moreel en financieel steunen. In 
de toekomst kan ook nagedacht over ‘Woord en Daad’ en bijvoorbeeld ‘Open Doors’,  
welke beide zeer goed werk verrichten in de zogenoemde gesloten landen. Met 
name Open Doors is erg actief voor vervolgde christenen in bijvoorbeeld Noord-
Korea en China. 

2. Aandacht voor de zending kan tweeledig: 
a. Bezinning binnen de gemeente over het zendingswerk, bijvoorbeeld in de 

vorm van een gemeenteavond met een spreker ten minste 1x per jaar 
(Diavond/ Powerpointpresentatie)  

b. Betrokkenheid tonen bij zendingsprojecten: steunen van een 
zendingsechtpaar, aansluiten bij classicaal project, het houden van collecten 
voor zendingsprojecten. 

4. Voor een goede uitvoering is het noodzakelijk dat er 
een kleine zendingscommissie  actief is. Als menskracht voor de vorming van een 
eigen commissie ontbreekt, kan  aansluiting worden gezocht bij de eilandelijke 
uitvoering of die van de naburige  gemeenten Goedereede en/of Stellendam. De 
kerkenraad is eindverantwoordelijk  voor de aandacht van het zendingswerk. 
5. De betrokkenheid van de gemeente komt ook tot uiting 
in het geven van de gaven  voor het zendingswerk. Ten minste tijdens de viering 
van het Pinksterfeest (=  zendingsfeest) wordt er gecollecteerd voor de zending. 
Met het oog op het ontwerp  van de collecterooster wordt rekening gehouden met 
collecten voor de zending.  Naast het moment van Pinksteren kan gedacht worden 
aan een najaarscollecte. De  collecten voor de zending zijn duidelijk onderscheiden 
(in de aankondiging) van  evangelisatie- en diaconaal werk. 

Uitvoering 

1. De kerkenraad benoemt een (kleine) zendingscommissie 
2. De zendingscommissie onderzoekt samenwerkingmogelijkheden met de eilandelijke 

zendingscommissie GZB en/of de zendingscommissie van de Hervormde 
gemeenten Goedereede en Stellendam en rapporteert de uitkomst aan de 
kerkenraad. 
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3. De zendingscommissie doet jaarlijks (in het najaar voor het daarop volgende jaar) 
een voorstel voor: 

a. Collecten voor de zending ten behoeve van plaatsing op het collecterooster 
b. Plant jaarlijks een zendingsavond (eventueel in combinatie met een 

gemeenteavond) 
c. Draagt zorg voor de informatieverstrekking over het werk van GZB via “Kleine 

kracht”, folders, de website, collectevoorlichtingsmateriaal 
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Evangelisatie  
“Gij zult mijn getuigen zijn’ 

Inleiding 
De christelijke gemeente is zendingsgemeente en getuigende gemeente. Het heil dat ons 
geschonken is uit genade willen we graag doorgeven aan anderen, zodat ook anderen delen 
in het heil van Jezus Christus. Dit vormt de dragende grond van het al zendings- en 
evangelisatiewerk.  

De Heere Jezus heeft Zelf Zijn discipelen de wereld ingezonden met de opdracht ‘Gaat dan 
heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Matteüs 28:19) 

En Hij heeft er ook Zijn belofte bij gegeven “En zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding 
van de wereld’ (Matteüs 28:20). En bij Zijn afscheid voor Zijn hemelvaart zegt Hij tegen Zijn 
discipelen “Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en 
Gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem; als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het 
uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)  

En zo is uiteindelijk eeuwen geleden het evangelie ook naar ons land toegekomen en mogen 
we daaruit en daarvan leven tot op de dag van vandaag en geldt de roeping vandaag niet 
minder als in de tijd van de eerste discipelen. 

De Nederlandse context  
In Nederland ( de westerse wereld ) zijn de kerken naar de rand van de samenleving 
gedrongen. Ons land is een geseculariseerde natie. Geloof is een privézaak geworden. Veel 
mensen leven alsof er geen God is. Anderzijds is er een religieuze opleving aan de gang. 
Geloven ‘mag’ weer. Veel mensen geloven wel in iets. Velen houden zich bezig met 
bovennatuurlijke (occulte) zaken. De interesse in spiritualiteit en het paranormale is groot 
(denk aan Halloween). Veel mensen zijn ook op zoek naar een zinvol bestaan. Alleen maar 
bezig zijn met geld en goed bevredigt veel (alleen jonge?) mensen niet meer, ze gaan 
daarom op zoek naar ‘hogere’ dingen. Hier liggen aanknopingspunten voor het 
evangelisatiewerk. 

De Protestantse kerk in Nederland 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft intussen het missionaire werk (evangelisatiewerk) 
hoog in het vaandel gehesen. Nieuwe gemeenten (zullen) worden gesticht en op dit moment 
wordt per PKN-classis een bijeenkomst gehouden met als doel de bestaande gemeenten te 
laten nadenken over de roeping van de gemeente in de hun omringende wereld. Deze 
bijeenkomst is inmiddels in de classis Brielle gehouden. Reden van deze aandacht is de 
enorme terugloop van leden. Als het proces van onttrekking in de huidige mate voortduurt, 
kan de kerk over dertig jaar zijn deuren sluiten, zijn de voorspellingen. 

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland acht nieuwe aandacht voor missionair 
werk dus van groot belang. Nieuw elan is nodig in de kerk. Enkele jaren geleden liet de 
synode het geschrift “Leren leven van de verwondering’ uitgaan. Daarin gaf de kerk op 
synodeniveau uiting aan wat haar ten diepste drijft in de 21e eeuw.  

 

Het dorp Ouddorp en zijn omgeving 

Het kerkelijk leven speelt in het dorp Ouddorp een grote rol. Ongeveer de helft (3000 van de 
6000 inwoners) van de bevolking van Ouddorp behoort tot één van de vijf kerken die 
Ouddorp rijk is. Ouddorp wordt bovendien gestempeld door een reformatorische subcultuur. 
Velen in Ouddorp, behorend tot de Hersteld Hervormd Gemeente, de Hervormde gemeente, 
de Gereformeerde Gemeente (en misschien ook wel Doopsgezinden en Gereformeerden) 
kunnen gerekend worden tot de zogenaamde Gereformeerde gezindte. Ouddorp is 
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eveneens al decennialang een plaats met veel recreanten. In de zomer en de weekenden 
zijn er veel gasten, verblijvend in vakantiehuizen, campings en andere 
vakantieonderkomens. 

De recreatie heeft mede gezorgd voor extra welvaart in dit van oorsprong agrarische dorp, 
dat leefde van landbouw, veeteelt en visserij. 

De autochtone bevolking is - zoals gezegd - vanouds kerks. Ouddorp is bovendien een 
geheel eigen dorp op het ooit geïsoleerde eiland Goeree-Overflakkee. Ouddorpers zijn 
vriendelijk, betrokken op elkaar, hardwerkend, maar ook vrijheidlievend. Bemoeienis van 
buitenaf wordt met enig argwaan bekeken.  

In eerste instantie lijkt het denken over evangelisatiewerk vanuit de Hervormde gemeente 
Ouddorp een weinig zinvolle bezigheid. Vele Oudddorpers behoren immers tot een kerk en 
degenen die hem niet van binnen niet meer zien, weten door afkomst of familiebanden er 
nog wel het een en ander van af.  

De scheuring in 2004 van de Hervormde gemeente heeft diepe sporen getrokken in de 
Ouddorpse gemeenschap, soms dwars door gezinnen en families heen.  

Velen die ooit behoorden tot de ’oude dorpskerk’ staan aan de zijlijn te ‘wachten’, zijn 
overgegaan naar de Doopsgezinde gemeente, Gereformeerde kerk of ‘doen helemaal 
nergens meer aan’. De kerkelijke ontwikkelingen in Ouddorp kunnen gemakkelijk reden zijn 
om je af te zetten tegen de kerk. Daarnaast wonen er ook in Ouddorp onkerkelijke/ 
ongelovige mensen, van autochtone en allochtone afkomst, die Jezus Christus (nog) niet 
kennen als hun Heere en Verlosser. Ouddorp is immers een aantrekkelijke gemeente om te 
wonen. Echter weinig mensen van buitenaf sluiten zich aan bij de kerk.  

Intussen is Ouddorp een plaats geworden waar de huizen erg duur zijn. Dit heeft tot gevolg 
dat jonge Ouddorpers uitwijken naar plaatsen op Goeree-Overflakkee waar de huizen 
goedkoper zijn (Stellendam/ Middelharnis). Zowel recreatie evenals het vertrek van jonge 
Ouddorpers zal de samenstelling van de bevolking beïnvloeden.  

In deze context wordt de Hervormde gemeente gevraagd na te denken over het 
evangelisatiewerk. 

De commissie evangelisatie  

De commissie is driemaal bij elkaar geweest om een paragraaf over evangelisatiewerk te 
formuleren. Naast de ambtsdragers zijn dat een aantal betrokken gemeenteleden. 

De commissie komt tot de volgende vaststelling van uitgangspunten en legt een aantal 
ideeën ter verdere uitwerking op tafel:  

• De Hervormde gemeente Ouddorp ziet evangelisatiewerk als een wezenlijk 
onderdeel van de door de gemeente uit te voeren taak. Die Bijbelse opdracht ligt er 
en wordt serieus genomen. 

• Het besef is aanwezig dat er het niet om gaat om allerlei ‘wilde’ acties te starten. 
Evangelisatiewerk begint eigenlijk bij het individuele gemeentelid. Een 
evangeliserende houding is de uitwerking van de zondagse prediking, wordt voelbaar 
in de gemeente en kan zijn uitwerking hebben in contacten binnen families, buren, en 
in de brede rand van de Hervormde gemeente. Het besef van noodzaak om een 
evangeliserende gemeente te zijn kan uiteindelijk uitlopen in het opzetten van 
specifieke projecten voor rand- of niet kerkelijke dorpelingen. Evangelisatiewerk 
vraagt enerzijds dat de gemeenteleden zelf vol zijn van de Heilige Geest, anderzijds 
dat er een opdracht ligt voor de gemeente als geheel met een kerkenraad als 
eindverantwoordelijk orgaan. 
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• Tegelijk wordt beseft dat voor dit werk mensen nodig zijn, al is het alleen maar om 
een kraampje te bemannen als de kerk doordeweeks open is in de zomer of voor 
betrokkenheid bij campingwerk. 

• Verschillende malen is de zogenaamde ‘brede rand’ van de Hervormde gemeente ter 
sprake geweest. Deze brede rand komt ‘ voor rekening ’ van de Hervormde 
gemeente. Naast wat er gezegd is onder de eerder opgesomde aandachtspunten, is 
gedacht aan methoden en middelen om met deze groep in contact te komen. 
Eventuele acties in dit kader: een brief toegespitst op de randleden, het kerkblad, een 
bezoek, mensen inschakelen als vrijwilliger. Op dit moment is er echter nog een 
tekort aan vrijwilligers. 

 
Puntsgewijze uitkomst van de bezinning over uit te voeren taken met het oog op 
evangelisatiewerk . 
• Alle Hervormden elke maand het blad “kleine Kracht’ aanbieden. 
• Onderzoek doen naar de vragen van de ‘brede rand’ van circa 400 (doop)leden; te 

beginnen met het sturen van een brief naar de ‘groep van 56 ‘ Onderzoek doen naar 
behoefte bezoek van deze groep. Hen laten weten waar ze terecht kunnen met 
pastorale vragen en zorgen. 

• Kerk doordeweeks openstellen voor toeristen in de zomer /  kraam bemensen. 
Present zijn tijdens boerenlanddag /braderie. 

• Aansluiting zoeken bij interkerkelijke initiatieven in het dorp 
• Tentevangelisatie in de zomervakantie 
• Richten op de groep 25-45 jaar en met/ of via hun kinderen 
• De gemeente en zijn activiteiten bekendmaken d.m.v. een folder voor 

toeristen/campings 
• De gemeente toerusten tijdens een gemeenteavond. Spreker uitnodigen (IZB/ Ds. 

Hoolwerf) 
• Koorconcerten in de dorpskerk (Urker Visserskoor) 
• Deelname aan Dabarwerk 
• Nagaan wat mogelijkheden zijn om in contact te komen met bezoekers van 

recreatieparken/campings zoals Port Zélande, Toppershoedje, Noordzeepart, 
Klepperstee, Groene Weide, etc.  

• Organisten inzetten om anderen (toeristen) het orgel te laten bespelen 
• Studieondersteuning scholieren, kinderopvang (naschoolse opvang) 
• Buurtwerk / spelmiddagen voor basisschooljeugd 
• Het aanstellen van een parttime of emeritus predikant/ kandidaat theologie/kerkelijke 

werker (met evangelisatorische / diaconale antenne) voor bearbeiding van de brede 
rand.  

Prioritering 
• Een vaste commissie evangelisatie wordt ingesteld en benoemd door de kerkenraad 

zodra de gemeente in staat is om mensen daarvoor te leveren.  
 
Activiteiten waar voorrang aan gegeven zal worden: 
� Het nadenken over wijze waarop het benaderen van de brede rand kan worden 

uitgevoerd en door wie: predikant/kandidaat theologie/kerkelijk werker. Hiervoor zal 
is een apart memo voor opgesteld. 

� Ontwikkelen van een folder waarin de Hervormde gemeente zich presenteert 
(onder andere met het oog op toeristen) 

� Het bemensen van een kraam in de open kerk in de zomerperiode 
� Aansluiting zal gezocht worden bij de eilandelijke evangelisatiecommissie; 

onderzocht wordt tevens of aansluiting kan plaatsvinden bij lokale interkerkelijke 
activiteiten. Gezien de kerkelijke verhoudingen in Ouddorp zal dit behoedzaam 
gebeuren. 
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De vrouwenvereniging 

Inleiding en visie 

In verband met de totstandkoming van deze paragraaf is met twee vrouwen uit de gemeente 
gesproken (voorjaar 2010) Tevens waren daarbij aanwezig de ambtsdragers, de broeders de 
Kreij en Mans, als toegevoegde leden van de kerkenraad. 

Zoals bekend zijn er nog niet veel vrouwen boven de 18 jaar. Sommigen van hen hebben in 
het verleden meegedraaid met de vrouwenverenging van wat nu de Hersteld Hervormde 
gemeente is. 

Er zijn ongeveer vijf vrouwen in de gemeente die in aanmerking komen om een 
vrouwengroep te vormen. Activiteiten die uitgevoerd kunnen worden en waar aangedacht 
wordt, zijn: 

1. Bezinning op de plaats van de vrouw in gezin en samenleving. 
2. Het verlenen van praktische (diaconale) hulp aan hen die dat nodig hebben.  

 

De vrouwen in de gemeente worden als gelijkwaardige (niet gelijke!) leden gezien met een 
eigen taak en roeping in kerk en samenleving. De Bijbel (zeker het Nieuwe Testament) laat 
vele voorbeelden zien van vrouwen die van grote betekenis waren voor anderen en 
genoemd zijn in de heilsgeschiedenis (o.a. Deborah, Mirjam, Anna, Priscilla, Maria, Dorcas, 
Lydia de purperverkoopster, etc.).  

Het is belangrijk dat een eventueel te starten groep zich buigt over vragen als de positie van 
de vrouw in huidige samenleving en wat de Bijbel daar over zegt. Vrouwen kunnen elkaar tot 
steun zijn als zusters van één gemeente in het kiezen van een Bijbelse benadering en 
levenspraktijk.  

Het idee van ‘omgaan’ met de brede rand (zie onder ‘mogelijkheden’) vereist openheid, liefde 
en geduld. Ook bereidheid om verantwoording af te leggen van het persoonlijke geloof en in 
gesprek willen gaan met vrouwen, die (nog) een andere weg kiezen of er een andere 
levenspraktijk er op na houden (N.a.v. Johannes 4: Jezus en de Samaritaanse vrouw) 

Knelpunten  

Participeren in een vrouwenvereniging van een naburige hervormde gemeente wordt niet  
als een reële optie gezien. De verschillen met bijv. de HG Goedereede zouden een 
belemmering kunnen vormen. De aanwezige vrouwen geven aan ‘dat principieel denken en 
handelen’ door hen als belangrijk wordt gezien. 

Gezien de spanning die er zit tussen HG en HHK is op korte termijn niet te verwachten dat er 
enige vorm van samenwerking zal kunnen plaatsvinden tussen vrouwen van de beide 
gemeenten. Eerder is in dat verband te denken aan een vrouwenvereniging van een andere 
Hervormde gemeente op het eiland. 

Mogelijkheden 
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Opgemerkt is dat de groep niet groot hoeft te zijn om zinvol bezig te kunnen zijn binnen en 
buiten de gemeente. In dit verband wordt de taak genoemd die vrouwen kunnen hebben in 
het contact met hen die tot de zogenoemde ‘brede rand’ behoren. Meeleven, aandacht 
geven en het bieden van praktische hulp kunnen veel betekenen.  

Een op te richten vereniging kan desgewenst terugvallen op schriftelijk toerustingsmateriaal 
van de Hervormde vrouwenbond op Gereformeerde grondslag.  

Voorstel 

De commissie adviseert (de kerkenraad) een vrouwenverenging op te (doen) richten, die de 
volgende kenmerken en doelstellingen heeft: 

• Klein en informeel (huiskamerbijeenkomsten) 
• Eens per maand (of per drie weken) bij elkaar komen. 
• Niet concurreren met de Bijbelkring in tijdstippen en onderwerpen. 
• Naast bezinning (met gebruikmaking van materiaal van de Hervormde Bond van 

vrouwenverenigingen) wordt bekeken of contacten kunnen worden gelegd met 
randkerkelijke vrouwen. 

• Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn, wordt in de toekomst gestreefd naar contact met 
vrouwenverenigingen van andere kerken in Ouddorp met het oog op gezamenlijk aan 
te bieden praktische hulp. 

• Het verdient aanbeveling een actieplannetje te (laten) maken, vooral met het oog op 
het benaderen van de brede rand.  
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Jeugdwerk 

Inleiding/visie 

De jeugd van de gemeente is een zeer belangrijk aandachtsgebied voor de kerkenraad. 
Immers kinderen en jongeren zijn degenen die in de toekomst in de kracht van het geloof de 
gemeente van Christus hebben te leiden en voor te gaan en de taken uit te voeren in geloof 
en volharding die horen bij de christelijke gemeente zoals het pastoraat, diaconaat, 
jeugdwerk, aandacht voor evangelisatie en zending, al dan niet in de uitoefening van een 
ambt. 

Jeugdwerk is toerusting van kinderen en jongeren, opdat ze later het ambt aller gelovigen en 
het ambt van ouderling of diaken gaan en kunnen uitvoeren. Kerkelijk jeugdwerk is ten 
diepste kinderen / jongeren leiden naar Jezus Christus Die gezegd heeft: ‘Laat de kinderen 
tot mij komen en verhindert ze niet’.  

In het jeugdwerk (ook ter onderscheiding van bijv. catechese) gaat het om twee hoofdzaken: 

1. De toerusting van kinderen, tieners en jongvolwassenen tot een gelovige relatie met 
Jezus Christus en het leven daaruit en hoe te staan in deze wereld (school, vrije tijd, 
gezin, hobby).  

2. De ontmoeting tussen jongeren stimuleren waardoor de band met de gemeente blijft 
en/ of wordt verstevigd. Onderlinge vriendschappen blijken vaak een stimulans te zijn 
om betrokken te blijven bij de kerk. Het recreatieve (spel- en vrijetijdsactiviteiten) kan 
hierin een plaats krijgen. In die zin is jeugdwerk niet alleen een directe confrontatie 
met het Woord van God, maar ook een sociaal gebeuren dat stimulerend en positief 
werkt voor de opbouw van de gemeente. 

Huidige situatie 

Er is een kleine groep kinderen en jongeren in de HG Ouddorp (Voor het overzicht: zie 
bijlage). Er is op dit moment geen door de gemeente georganiseerd jeugdwerk. 
Kinderen/jeugd vanaf 12 jaar worden n (alleen) bereikt met catechese. 

De groep wordt beduidend groter wanneer de brede rand van de gemeente erbij wordt 
betrokken. 

Een belangrijke vraag is of, ook in samenhang met onder andere het evangelisatiewerk, of 
het voorkomen van betrokken en niet betrokken kinderen / jongeren er twee vormen van 
jeugdwerk ontwikkeld moeten worden of dat gekozen wordt voor het ‘gewone’ 
binnengemeentelijke jeugdwerk. Dit nog even los van de praktische organisatie. 

Uitgangspunten  

o De kerkenraad spreekt uit dat jeugdwerk een wezenlijk onderdeel is van de 
gemeente en dat de toekomstige gemeente gebouwd moet worden uit kinderen en 
jonge mensen. Dit betekent dat jeugdwerk hoge prioriteit dient te hebben in het beleid 
van de kerkenraad. 

o Het jeugdwerk dient een Bijbelse basis te hebben. Kinderen en jonge mensen 
worden (mede) door het jeugdwerk geleid naar Jezus Christus. 

o Jeugdwerk is bezinning op de Bijbel en maatschappelijk georiënteerde onderwerpen 
in een onderlinge ontmoeting met een veilige en gezellige sfeer. Gevolg kan zijn dat 
de band met de gemeente versterkt wordt. De inhoud van jeugdwerk mag nooit als 
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effect hebben dat jongeren vervreemd raken van de gemeente. Wel is er ruimte voor 
de eigenheid (eigen cultuur) en wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsgang 
van kinderen en jongeren. 

o Jeugdwerk wordt aangeboden naar onderscheid van leeftijdsgroepen -12, +12, +16 
en +20. 

o De leiding van het jeugdwerk zijn zich bewust van de uitgangspunten en voelen zich 
verantwoordelijk voor de geestelijke en maatschappelijke welzijn van kinderen en 
jongeren en erkennen de ouders van de kinderen als eestverantwoordelijken voor de 
opvoeding. Zij zijn bereid zich te laten toerusten door daartoe geëigende 
organisaties. 

o Gezien de omvang van de gemeente wordt samenwerking gezocht met de HGJB en 
de hervormde gemeenten in Goedereede en Stellendam  

o Het jeugdwerk biedt tevens de gelegenheid kinderen en jongeren bewust te maken 
van de diaconale en evangelisatorische opdracht van de gemeente. Kinderen en 
jongeren worden ingeschakeld bij activiteiten dienaangaande. Er wordt in dezen 
aansluiting gezocht bij regionale en landelijke acties Hervormde instellingen op 
gereformeerde grondslag.  

Uitvoering 

o De kerkenraad stelt deze notitie vast. 
o De kerkenraad onderzoekt hoe op korte termijn enige vorm van jeugdwerk kan gaan 

plaatsvinden in samenwerking met de Hervormde gemeenten in Goedereede en 
Stellendam. 

o De kerkenraad onderzoekt en stelt vast op het moment dat de emerituspredikant aan- 
treedt of ook jeugdwerk voor de brede rand wordt aangeboden en zo ja hoe dat er uit 
kan gaan zien. 

o De kerkenraad benoemt uit zijn midden *een ambtsdrager (ouderling) en/of een 
gemeentelid die het jeugdwerkbeleid in samenwerking met de Hervormde gemeenten 
Goedereede en/of Stellendam gaat/gaan opzetten. Deze zal/zullen: 

 De HGJB consulteren 
 In gesprek gaan met de jeugdraden/jeugdouderlingen van de Hervormde 

gemeenten in Goedereede en/of Stellendam/ andere kerken binnen de 
gemeente Goedereede over samenwerking en hoe dat in te vullen. 

 Deze ambtsdrager en/of dit gemeentelid zal/zullen na oriëntatie een opzet ter 
goedkeuring door de kerkenraad maken voor het uit te voeren jeugdwerk 

 De kerkenraad begroot financiële middelen vanaf 2011 voor de uitvoering van 
het jeugdwerk 

 

 * Het gaat hier primair om het opzetten  van jeugdwerk en niet om de uitvoering 
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Bijlage 

 Inventarisatie jeugd en leeftijdsopbouw boven de 12 jaar Hervormde gemeente Ouddorp 
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12 1998 7 5 2     8 2   2 10 12  1

13 1997 8 10 6     8 4   6 12 18  1

14 1996 1 4 4       1   4 1 5  1

15 1995 11 6 8     4 5   8 9 17  3

16 1994 3 4 3     4     3 4 7    

17 1993 6 7 3     9 1   3 10 13    

18 1992 7 6 5     7 1   5 8 13  1

19 1991 3 1      4     0 4 4    

20 1990 8 7 4     6 5   4 11 15  1

21 1989 7 5 3 1  6 2   4 8 12    

12-21 jr   61 55 38 1 0 56 21 0 39 77 116 8
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Communicatie met gemeente en omgeving 

Inleiding 

De kerkenraad HG Ouddorp kent de volgende middelen om te communiceren met eigen 
gemeente: 

• Het kerkblad ‘Kleine kracht’ 
• De website van de HG Ouddorp 
• De nieuwsbrief 
 

De media die thans gebruikt worden dienen een ondersteunend karakter te hebben voor 
het gemeentelijke leven, vooral voor de zondagse erediensten en doordeweekse 
activiteiten.  

De gebruikte media moeten het beleid uitdragen van de kerkenraad. De kerkenraad is 
het eerstverantwoordelijke en eindverantwoordelijke orgaan van berichtgeving over en 
vanuit de gemeente en kerkenraad. 

Bijvoorbeeld de website kan niet ‘zo maar’ door Jan-en-alleman worden ingevuld. Er zijn 
reglementen en codes beschikbaar hoe (ook met het oog op geadresseerden van 
collectieve mails en rondzendbrieven) met de eigen media verantwoord kan worden 
omgegaan. 

Het kerkblad ‘Kleine kracht’.  

Omdat de gemeente klein is en er nog niet zoveel activiteiten zijn, is de omvang van het 
kerkblad idem dito. Door broeder Kees Grinwis wordt het kerkblad druk- en verzendklaar 
gemaakt. Op dit moment verschijnt het blad maandelijks en in een oplage van ca. 500 stuks. 
Sinds de ledenontvlechting en de CBZ-voorziening /maatregel een feit zijn wordt het blad 
uitgereikt aan alle meelevende en niet-meelevende leden van de gemeente. Een exemplaar 
kost ongeveer 30 eurocent. 

De uitvoering van het blad is eenvoudig en sober van aard. De meditaties worden verzorgd 
door gastpredikanten. Het kost veel moeite hen daartoe te bewegen. 

De eindredactie berust bij broeder E. Grinwis. Ook ds. Belder verzorgt eveneens periodiek 
een rubriek.  

Het blad wordt ten behoeve van de toeristen neergelegd op campings en bij de twee 
boekhandels van het dorp. 

Het besef leeft dat – al is het kerkblad maar een hulpmiddel - het wel het visitekaartje vormt 
van de gemeente. Je treedt er mee naar buiten en draagt als het goed is je identiteit er mee 
uit.  

Het is terecht dat de vraag hardop gesteld wordt of ‘Kleine kracht’ zich onderscheid van de 
HHG van Ouddorp en of dat voldoende uit de verf komt en nog daarvoor de vraag of dat 
eigenlijk gewenst is. De commissie heeft daar geen definitief oordeel over gegeven. 



 26 

 

 

De volgende opmerkingen en ideeën over ‘Kleine kracht’ zijn geuit:  

• Zet een foto of tekening van de dorpskerk op de voorpagina. Kan er met foto’s 
gewerkt worden? Inmiddels is er werk van gemaakt. 

• Betrek jongeren bij het computerwerk / lay-out, etc. (ook bij het bijhouden van website 
wel onder supervisie van de kerkenraad)  

• De vraag of het geen weggegooid geld en weggegooide energie is dat iedereen (elk 
Hervormd adres) één exemplaar “Kleine Kracht’ periodiek toegezonden krijgt. Is het 
niet beter hiermee te stoppen en in plaats daarvan een aantal keren per jaar (bijv. 
rond de feestdagen) een ‘laagdrempelige’ uitgave te maken, die wel iedereen 
toegezonden wordt? Ook kan nagetrokken worden (via enquête / bezoek ) wie wel / 
geen belangstelling toont voor het kerkblad, zodat op die manier een schifting 
plaatsvindt.  

  

De website 

Over de site is het volgende opgemerkt: 

• Het is een belangrijk middel vooral voor buitenstaanders en toeristen (over 
kerktijden / andere activiteiten) Ook de website site is een belangrijk ‘visitekaartje’ 
van de gemeente. 

• Het is (nog) niet bekend hoeveel mensen daadwerkelijk de site bezoeken (aantal 
hits per week/maand/jaar) 

• De site is tamelijk eenzijdig en somber van kleur (de bruine kleur overheerst) 
• Te overwegen valt de website qua uitvoering uit te voeren met het landelijke PKN-

logo en PKN-kleuren. De HG Ouddorp geeft daarmee duidelijk aan dat het zich 
onderscheidt van de HHG Ouddorp en gemeente wil zijn binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland.  

• Kan er in de vormgeving een link gelegd worden met de omgeving van Ouddorp: 
strand/zee in vorm van foto’s, o.i.d.?  

 

De Nieuwsbrief  

Wordt aan enkele mensen buiten de gemeente toegezonden.  Komt in qua inhoud in 
grote lijnen overeen met het kerkblad. Daar gelden dezelfde op- en aanmerkingen voor. 

Communicatie en de Hersteld Hervormde Gemeente Oudd orp 

Vanwege de historische gegevenheden in de relatie met de HHG Ouddorp is het aan te 
bevelen dat als er zaken aan de orde zijn die de relatie met de HHG Ouddorp betreffen, 
er goed vooroverleg is binnen de kerkenraad over de te nemen acties, zonodig in en na 
vooroverleg met de CBZ of met moderamen van de classis Brielle. 

Berichtgeving over onderwerpen die de HHG betreffen zullen altijd het oogmerk van 
deëscalatie in zich hebben en moet opkomen uit liefde tot broeders en zusters van 
andere kerken.  
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Beheer en financiën  

Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We 
erkennen onze God als onze Schepper van alle dingen. 

Alles wat we zijn en alles wat we hebben, ontvangen we van Hem. 

De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en alle andere zaken 
voortvloeiend uit het beleidsplan, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een 
geestelijke aangelegenheid. 

De taken van het college van kerkrentmeesters zijn verwoord in de plaatselijke regeling( zie 
ordinantie 4 en 11 van de PKO) Beheer en financiën. 

Artikel V van de kerkorde van de PKN, waar gesproken wordt over de ambten, vermeldt lid 2 
dat de ambtsdragers gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de opbouw van de 
gemeente. 

Eén van de zaken waarvoor dit geldt, is het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden. Uit artikel XIII van de kerkorde blijkt duidelijk dat de zorg voor de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden een zaak is van de ambten, waarvoor de 
kerkenraad als geheel verantwoordelijk is. 

De kerkenraad is vervolgens verplicht om de verzorging van deze zaken toe te vertrouwen 
aan het college van kerkrentmeesters. 

 

De financiële kant van het beleidsplan wordt vertaald in de begroting. 

Ordinantie 11-6 bepaalt dat elk jaar dat het college van kerkrentmeesters met de kerkenraad 
overleg pleegt om op basis van het beleidsplan de begroting en het collecterooster samen te 
stellen. 

Voor 15 mei van ieder jaar wordt het concept jaarrekening aan de kerkenraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 

Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant of twee deskundigen die op 
generlei wijze betrokken zijn bij het werk van het college van kerkrentmeesters. 

Middelen 

De benodigde middelen worden verkregen door collecten, vrijwillige bijdragen, giften, 
legaten, huuropbrengsten en overige ontvangsten. 

De bij het beleidsplan behorende meerjarenbegroting geeft een beeld van de baten en lasten 
met betrekking tot de exploitatie van de gemeente over de komende periode. 

Menskracht 

Koster en hulpkosters doen hun werk op vrijwillige basis. Hun taak is om de zondagse 
erediensten, zangavonden, trouw- en rouwdiensten in goede orde te laten verlopen. 

Organisten: er zijn twee vaste organisten en verder nog enkele vrijwilligers. 

Verder is er het beheer van het kerkgebouw en de pastorie en de uitvoering van de 
ledenadministratie 
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Organisatie 

o De kerkrentmeesters vergaderen wanneer het nodig is. 
o Verder is er informeel overleg en mailoverleg 
o Besluiten worden genomen in een officiële vergadering. Er vindt notulering plaats. 
o De administrateur is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie, het 

opstellen van de begroting en de jaarrekening 
o De penningmeester verricht de betalingen. Jaarlijks worden de boeken gecontroleerd 

door een extern deskundige (kan een gemeentelid zijn) 
 

Bijlage 

o Meerjaren prognose van inkomsten en uitgaven 
 


