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Missie
De Hervormde gemeente te Garderen wil in al haar beleidspunten en
activiteiten een Christus belijdende geloofsgemeenschap zijn die -in
verbondenheid met de algemene christelijke Kerk en met de
gereformeerde traditie- de Bijbel tot bron en norm heeft; gericht is op
de ontmoeting en verbinding met Jezus Christus, met elkaar en met de
omgeving. Wij weten ons door de Heilige Geest geroepen om te groeien
in Christus, Hem te volgen, Gods liefde bekend te maken en zijn wereld
te dienen.
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Bouwstenen voor dit beleidsplan zijn (i) het
beleidsplan 2017-2021 Hervormde gemeente
Garderen,
(ii)
de
uitkomsten
van
de
voorbereidingscommissie en (iii) de bezinning in
de kerkenraad t.a.v. het concept beleidsplan.

Geschiedenis, karakteristiek en
identiteit Hervormde gemeente
Garderen
In 2007 is door de classis een tijdelijke kerkenraad
samengesteld. Na onderzoek is besloten om de
hervormde gemeente binnen de PKN voort te
zetten in Garderen. In juni 2007 is begonnen met
het houden van middagdiensten in de Dorpskerk
aan de Mazenhofstraat in Garderen. In het najaar
van 2007 heeft ds. W. Meijer uit Voorthuizen de
catechisatie en Bijbelkring geleid en is er gestart
met het jeugdwerk. In 2008 werd ds. F. Luitjes uit
Ermelo pastoraal medewerker in Garderen.
In april 2009 werd gestart met het houden van
ochtenddiensten in de muziekzaal van de familie
Klop aan de Paleisweg. Nadat de Dr.
Kruimelstaete gereed was, werden vanaf maart
2010 de ochtenddiensten daar gehouden.
In 2009 werd besloten dat er een eigen kerkenraad
zou komen. Op 17 januari 2010 werden de eerste
vier broeders uit de eigen gemeente in het ambt
bevestigd.
Eind 2011 zijn er plannen gekomen om een
predikantsplaats te stichten. In goed overleg
tussen de kerkenraad en de gemeenteleden werd
onderzocht of dit gerealiseerd kon worden.
Op 16 september 2012 werd Ds. A. Visser ’s
morgens bevestigd door zijn broer Ds. P.J. Visser,
destijds predikant van de Noorderkerk in
Amsterdam. Ds. A. Visser ging ’s middags voor in
de
intrededienst.
Na een gezegende tijd nam ds. A Visser afscheid
als predikant op 30 september 2017. Ds. A. Visser
en zijn vrouw Anneke werden vanuit de hervormde

Garderen

uitgezonden

naar

Op zondagmiddag 26 augustus 2018 is ds. P.
Nobel bevestigd als predikant van de hervormde
gemeente te Garderen. De bevestiging vond
plaats door consulent C.G. Visser uit
Kootwijkerbroek. Het dorp Garderen inclusief het
buitengebied heeft ruim 2100 inwoners. Naast de
woonkern Garderen beslaat de kerkelijke
gemeente geografisch een veel grotere
oppervlakte, namelijk in het noorden een deel van
Ermelo (o.a. Houtdorp en Speuld), in het zuiden
Stroe en in het zuidoosten Apeldoorn, de
buurtschappen Nieuw-Milligen en Meerveld die
beide onder Uddel vallen. Medio 2021 zijn in onze
gemeente 343 mensen ingeschreven: 187 als
dooplid, 145 als belijdend lid en 11 personen als
gastlid, ongedoopt of vriend. Er komen zondags
bij gewone diensten gemiddeld zo'n 80-100
mensen per dienst in de kerk. Wat betreft
leeftijdsopbouw zien we dat de groep van 0 – 19
ruim 15% bedraagt, de groep van 20-64 bijna
60% en de groep 65 plus bijna 25%.
Veel mensen ervaren onze gemeente als een open
en warme gemeenschap waarin de lijnen kort zijn.
We beseffen dat dit geen vanzelfsprekend
gegeven is. De effecten van de coronacrisis op
onze gemeente kennen we bij het schrijven van dit
beleidsplan nog niet.
We kijken echter vol
vertrouwen en hoop naar de toekomst omdat we
het van God mogen verwachten.

1. Missie
De Hervormde gemeente te Garderen wil in al haar
beleidspunten en activiteiten een Christus
belijdende geloofsgemeenschap zijn die -in
verbondenheid met de algemene christelijke Kerk
en met de gereformeerde traditie (zie Bijlage 1) de Bijbel tot bron en norm heeft; gericht is op de
ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting
met elkaar en de ontmoeting met de omgeving.
Wij weten ons door de Heilige Geest geroepen om
te groeien in Christus, Hem te volgen, Gods liefde
bekend te maken en zijn wereld te dienen.

2. Visie: Hoe willen we gemeente zijn?
Wij geloven dat God door Zijn Geest en Woord
mensen van allerlei achtergrond en leeftijd wil
ontmoeten en aan elkaar verbindt tot een
gemeenschap die Jezus Christus, de Zaligmaker
van de wereld, erkent als haar Hoofd en Heer.
Daarom verlangen wij om
geloofsgemeenschap te zijn

een

krachtige

•
•
•
•

•

die in woord en daad getuigt van de
levensveranderende boodschap van het
Evangelie;
die als een huis met open deuren en een
open Bijbel een betekenisvolle plaats biedt
aan jong en oud in deze tijd;
waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in
prediking, liederen, gebeden en de
tekenen van doop en avondmaal;
met een uitnodigende houding naar haar
omgeving en daarbij voor ogen houdt dat
haar identiteit en bestaansrecht bepaald
wordt door het verlossende Evangelie van
Jezus Christus; en
waar God mensen aan elkaar geeft om op
verschillende manieren samen te leren,
hun geloof en leven te verdiepen en naar
elkaar om te zien dichtbij en verder weg.

Wij geloven dat de gemeente zo een plek is waar
mensen groeien (i) in geloof, (ii) in relatie met God
en (iii) in verbondenheid met elkaar en met de
wereld. Deze drievoudige kern beschouwen wij als
het ‘DNA’ van de kerk/gemeente:
•
•
•

Hart-elijke verbinding met de Drieënige God;
Hart-elijke verbinding met elkaar als leden van
Zijn gemeente; en de
Hart-elijke betrokkenheid op de wereld en op
Gods werk in de wereld.

Door alles heen speelt het verlangen dat kinderen
en jongeren zich in onze gemeente welkom zullen
voelen.

3. Via geloofsopbouw naar
gemeenteopbouw
Kernwoord in het hiervoor genoemde DNA van de
gemeente is ‘verbinding’. Van belang is dat deze
verbinding (met God, elkaar en de wereld) in alle
geledingen van de gemeente en bij al het
werk/activiteiten in de gemeente zichtbaar is.
Hierbij willen wij gebruikmaken van de
zogenaamde ‘CBA -methode’ zoals genoemd in
‘Leven uit de Bron’1. Daarbij staat de C voor
communicatie, zowel de communicatie met God
(grote C) als de communicatie met elkaar als leden
van de gemeente en buitenstaanders (kleine c).
De B staat voor bezinning die leidt tot beleid.
Onder bezinning wordt hier verstaan: vanuit
Bijbels perspectief als kerkenraad en gemeente
1

Volgens het gelijknamige boek van Ds. M. Noorloos, Leven
uit de Bron, via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw,
Utrecht 2014.

nadenken en samen spreken over alles wat het
functioneren van de kerkenraad en de gemeente
betreft, zowel inhoudelijk als praktisch. Hierbij kan
gedacht worden aan de inrichting van de
eredienst, vormen van muziek, kinderen in de
kerk, pastoraat, jeugd, ouderen, dertigers etc. Uit
deze bezinning vloeit het beleid voort.
De A staat voor activiteiten. Onder activiteiten
wordt onder meer verstaan de concrete vormen
van toerusting, cursussen, prediking, vormen van
pastoraat, etc. De activiteiten vloeien voort uit de
bezinning/beleid maar kunnen ook zelf een vorm
van bezinning vormen.
Het is van belang dat het vorenstaande bij alles
wat er gebeurt binnen de gemeente doorwerkt en
herkenbaar is. Zo kan bijvoorbeeld in het kader
van onderdeel C (bijvoorbeeld bij de opening van
een kerkelijke bijeenkomsten) de volgende vragen
worden gesteld:
•
•
•

wat betekent dit Bijbelgedeelte/overdenking
voor mij persoonlijk (momenten van stilte en
gebed)?
hoe verbindt dit mij/ons aan elkaar als leden
van de gemeente?
wat kan ik/kunnen we hiermee in de praktijk
van alle dag/in de wereld?

Dit kan mogelijk niet altijd uitvoerig worden
gedaan, maar dit is wel iets waar we elkaar van tijd
tot tijd aan hebben te herinneren: de verticale
verbinding met God en de horizontale verbinding
met elkaar.
Naast het steeds blijven beoefenen in alle
geledingen van de gemeente van de grote C, blijft
ook aandacht voor de kleine c van belang. Dit
betreft onder meer de onderlinge belangstelling
voor elkaar (wel en wee). Dit kan op alle niveaus in
de gemeente plaatsvinden: (i) in de kerkenraad, (ii)
bij kerkelijke activiteiten en (iii) in het persoonlijke
contact met elkaar.
Blijvende aandachtspunten
•
•

Vasthouden aan de missie; in de diensten en
overige activiteiten van onze gemeente.
Samen gemeente zijn en wegen zoeken om dit
verder te ontwikkelen en te verdiepen.
Hiervoor
wordt
jaarlijks
een
toerustingsprogramma samengesteld.

•

De geestelijke toerusting van de kinderen en
jongeren binnen onze gemeente.

•

4. Missionaire opdracht:
‘U bent het licht van de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn’.
(Mattheüs 5 vers 14)
De mens werd geschapen om in een goede
relatie tot zijn Maker te leven. Daarom sprak God
tot de mens in het paradijs, zowel voor als na de
zondeval. Daarom zond Hij later profeten.
Daarom zond Hij tenslotte Zijn Zoon. Die stortte
de Heilige Geest uit over de gemeente om Gods
plan – de missie –uit te voeren. Missionair-zijn
begint dus niet bij een opdracht, maar bij de
Zender zélf. Pas als we dit beseffen, dan
begrijpen we dat een missionaire en getuigende
levensstijl niet zomaar een hobby is van een paar
aparte types in de gemeente. Het hoort bij de
kern van het christen-zijn en bij het wezen van de
gemeente.

Het missionaire werk binnen de hervormde
gemeente van Garderen richt zich op het
verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus
aan de mensen in ons dorp die vervreemd zijn
geraakt van het christelijk geloof of Jezus
Christus nog niet kennen. Deze verspreiding is
principieel niet een verantwoordelijkheid van een
commissie of een enkeling maar een
verantwoordelijkheid voor de hele gemeente.
Door een levend getuigenis te zijn vanuit
persoonlijk geloof aan de wereld om ons heen en
in het bijzonder aan onze directe naaste. De
missionaire commissie wil deze bewustwording
en houding in de gemeente stimuleren door
deelname aan missionaire-activiteiten en
toerustingsmomenten voor gemeenteleden.
Huidige situatie
Voor het uitvoeren van missionaire activiteiten is
een Missionaire Commissie noodzakelijk. Onder
de missionaire commissie zouden diverse
subcommissies
kunnen
fungeren
zoals
bijvoorbeeld
een
stuurgroep
voor
de
VakantieBijbelWeek (VBW), voor bezoekwerk
nieuw ingekomenen, voor welkom in de kerk, voor
zending (deelgenotenproject GZB) en voor de
Alphacursus.
Aandachtspunten

•

•

De secularisering gaat onze gemeente
niet voorbij. Veel gezinnen hebben te
maken met gezinsleden die niet meer
naar de kerk gaan. Dit geeft verdriet en
gevoelens van schuld en onmacht. Dit
vraagt om bewustwording en aandacht
voor elkaar.
Het delen van het evangelie aan de
wereld om ons heen is een taak voor alle
gelovigen. We moeten wat we geloven
onder woorden kunnen brengen in
eenvoudige bewoordingen aan onze
naaste. Dit vraagt om een continue
toerusting en bewustwording.
Als christenen in Nederland leven we in
grote vrijheid en in een extreem
welvarend deel van de wereld; dit
beïnvloedt ons denken en ons gevoel van
autonomie. Willen we kunnen ‘delen’ van
ons geloof in dienstbaarheid en
afhankelijkheid moeten we in de spiegel
kijken van het zendingsveld en van de
lijdende kerk. Deze spiegel is nodig om:
onze ogen ‘open’ te houden, lokale
problemen te kunnen relativeren, het werk
van Christus handen en voeten te geven
en onze vrijheid te gebruiken om het
evangelie te delen.

Beleidsvoornemens
Hoewel het geen beleidsvoornemen in zichzelf is,
benadrukken we dat het continueren van de
bestaande activiteiten grote prioriteit heeft.
We streven ernaar om binnen de beleidsplan
periode te komen tot het oprichten van een
missionaire commissie die hoofdzakelijk zal
bestaan uit gemeenteleden. De diaconie zal daarin
het voortouw nemen.
Beleidsvoornemen 1:
Er is structurele toerusting van de gemeente om
het evangelie te delen met de mensen in ons dorp.
Beleidsvoornemen 2:
Er zijn (missionaire) activiteiten waardoor de kerk
(nog meer) zichtbaar is in het dorp Garderen. We
kunnen daarbij denken aan een straatactie met
Kerst en Pasen (bijv. bij de supermarkten) waarbij
we dorpsgenoten uitnodigen voor de diensten met
Kerst en Pasen.

Beleidsvoornemen 3:
Het organiseren van openluchtdiensten in de
zomer. Indien mogelijk ook in samenwerking met
de andere kerken op ons dorp.

5. Kerkenraad en moderamen
De gezamenlijke kerkenraad bestaat medio 2021
uit 8 ambtsdragers: 4 ouderlingen, 2 ouderlingenkerkrentmeester, 2 diakenen en 1 predikant
(70%). De gezamenlijke kerkenraad komt om de 6
weken bijeen. Daarnaast vergaderen het
consistorie (ouderlingen en predikant), het college
van
diakenen
en
het
college
van
kerkrentmeesters. Het moderamen bestaat uit 3
leden: ouderling-kerkrentmeester,
ouderlingscriba en predikant. Het moderamen bereidt de
vergaderingen van de kerkenraad voor en
behandelt - indien nodig - dringende zaken tussen
de
kerkenraadsvergaderingen
door.

6. Erediensten
Iedere zondag zijn er twee diensten. De
morgendienst vindt plaats in de Dr. Kruimelstaete
en de middagdienst vindt plaats in de Dorpskerk.
De eigen predikant gaat voor in circa 50 diensten
per jaar. Voor de andere diensten worden
gastpredikanten uitgenodigd.
Als gemeente komen we samen in de erediensten,
Daarbij staat de ontmoeting met God centraal, als
ook de ontmoeting met elkaar. In de erediensten
ligt de nadruk op de Woordverkondiging, gebed,
dankzegging en lofprijzing. Om ook dit laatste
gestalte te geven is er ruimte in de erediensten
voor momenten waarin gemeenteleden met
gebruik van een ander instrument dan het orgel,
samen, solo of als (gemeente)koor zingen en
musiceren tot eer van God. Ook kunnen
bezoekers regelmatig zelf tijdens de dienst
gebedspunten aandragen of vragen om een
getuigenis te geven.
Om het Woord van God verstaanbaar te laten zijn
in deze tijd is gekozen voor de Herziene
Statenvertaling. Ook de verstaanbaarheid van de
te zingen psalmen en liederen achten wij van grote
betekenis. Het aantal psalmen en liederen in de
eredienst is in reguliere diensten over het
algemeen ongeveer gelijk. Veel wordt gezongen
uit de bundel Weerklank en Op Toonhoogte.
Prediking
Zoals is verwoord in onze visie zien wij onze
plaatselijke gemeente als:

“een gemeenschap waar Gods aanwezigheid
wordt ervaren in prediking, liederen, gebeden
en de tekenen van doop en avondmaal; een
gemeenschap met een uitnodigende houding
naar haar omgeving en die daarbij voor ogen
houdt dat haar identiteit en bestaansrecht
bepaald wordt door het verlossende Evangelie
van Jezus Christus”.
Om de gemeenteleden van jong tot oud in de
prediking aan te spreken, wordt gelet op eigentijds
en eenvoudig taalgebruik, op praktische
toepasbaarheid en authenticiteit (echtheid). In dit
alles gaat het erom dat de Bijbel opengaat en God
zelf aan het Woord komt.
Het is goed om met alle lagen van de gemeente in
gesprek te blijven over de invulling van de
erediensten. Dit kan tijdens huisbezoeken,
gesprekken na de dienst maar ook tijdens een
gemeenteavond.
Kinderen in de dienst
Vanaf 2017 is er naast de kinderoppas een
Bijbelklas gestart voor de kinderen vanaf
ongeveer 5 tot en met 8 jaar (de groepen 2, 3 en
4 van de basisschool). De Bijbelklas vindt sinds
medio 2017 om de week plaats.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen merken
dat ze gezien worden. Dit kan door de kinderen
aan te spreken in de preek en eventueel te laten
antwoorden op vragen van de predikant. Ook
kunnen de kinderen met dopen naar voren komen
zodat er speciale aandacht aan hen kan worden
gegeven.
Bijzondere diensten
Er zijn bijzondere diensten bij de afsluiting van de
vakantiebijbelweek en de opening en afsluiting
van het winterwerk. De Prins Bernhardschool
faciliteert op de bid- en dankdagen kerkdiensten
waarin de predikanten van de plaatselijke kerken
bij toerbeurt voorgaan in de twee kerkgebouwen
van Garderen.
Gedurende de week voorafgaande aan Pasen
vinden vanaf de dinsdag tot en met de donderdag
Vesperbijeenkomsten plaats. Op de donderdag
wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Op Goede
Vrijdag vindt ‘s avonds een eredienst plaats.
De Sacramenten
Het Heilig Avondmaal
De sacramenten zijn van God geschonken
middelen tot versterking van het geloof. Daarbij
gaan we uit van de Bijbels-gereformeerde lijn van
‘doop – belijdenis – avondmaal’. Daarom hebben

ook alleen belijdende leden in principe toegang tot
het Heilig Avondmaal.
De bediening van het Heilig Avondmaal vindt vier
keer per jaar plaats, meestal in de maanden maart,
juni, september en december. De zondag daaraan
voorafgaand is er de voorbereidingsdienst. In de
middagdienst van de avondmaalszondag is er
dankzegging en nabetrachting op het sacrament.

vinden we in het NT terug: we lezen dat
hele gezinnen worden gedoopt (Hand. 10
en 16).
2. Niet onze beslissing en ons geloof gaat bij
de doop voorop, maar Gods beslissing. Hij
wil werken in de lijn van het verbond en
vraagt naar ons, voordat wij naar Hem
vragen. Daarom werden de jonge kinderen
in Israël al besneden als teken van het
verbond. Zou dat in het NT anders zijn
geworden? Zou Gods genade er minder
op zijn geworden?

In de week van voorbereiding is er ’s avonds een
bezinningsuur en wordt er censura morum
gehouden. De bedoeling van censura morum is
om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament
heilig en in onderling goede verhoudingen wordt
gehouden.
Daartoe
kunnen
eventuele
verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of
gemeld worden, worden besproken.

Wij erkennen de kinderdoop. De volwassendoop
erkennen
we
ook,
maar
alleen
na
geloofsbelijdenis. Wij staan niet achter de
herdoop.

Op
belijdeniscatechese
en
tijdens
huisbezoeken krijgt de deelname aan
sacramenten pastorale aandacht.

7. Pastoraat

de
de

De Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God,
opgericht met Abraham en zijn nageslacht, waarin
na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt
de doop bediend aan de jonge kinderen van de
gemeente. De Heilige Doop is teken en zegel van
de afwassing van onze zonden door het bloed en
de Geest van Jezus Christus. Zij die als kind niet
gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op
volwassen leeftijd, na voorafgaand belijdenis van
het geloof te hebben afgelegd.
Wanneer één ouder dooplid is of beide ouders
dooplid zijn, zullen zij worden uitgenodigd tot het
afleggen van openbare belijdenis van het geloof
omdat in de doopvragen deze geloofsbelijdenis
verondersteld wordt.
Voorafgaande aan de doop vindt een
doopgesprek plaats met de ouders waarin de
betekenis van de doop wordt uitgelegd aan de
hand van het doopformulier.
Volwassendoop en herdoop
Vanuit de evangelische beweging wordt de vraag
naar de legitimiteit van de kinderdoop steeds meer
gesteld. Als kerkenraad zullen we hierin een
duidelijke visie richting de gemeente moeten
communiceren om verwarring te voorkomen.
Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk:
1. Dat we in het NT hoofdzakelijk de doop
van volwassenen tegenkomen heeft alles
te maken met de zendingssituatie waarin
heidenen tot geloof kwamen in de Messias
van Israël. De doorgaande lijn met het OT
waar jonge kinderen werden besneden,

Pastoraat is een belangrijke taak in de gemeente.
Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere
verantwoordelijkheid, maar eigenlijk zijn alle
gemeenteleden geroepen om naar elkaar om te
zien. Pastoraat is essentieel in het gemeente zijn
tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Huisbezoek
De gemeente is thans verdeeld in 4 secties, met
voor iedere sectie een eigen ouderling of sinds
medio
2016
(voor
een
sectie)
een
bezoekersechtpaar. Uitgangspunt voor het
huisbezoek is dat alle geregistreerde adressen
eens in de een à twee jaar worden benaderd voor
huisbezoek. Deelname van de kinderen aan het
huisbezoek wordt op prijs gesteld en
gestimuleerd.
Naast belangrijke zaken als gezondheid, huwelijk,
opvoeding, werk mag tijdens het huisbezoek ook
nadrukkelijk de vraag aan de orde komen: Hoe
beleef ik de erediensten en het gemeentezijn?
Wordt het werk van de Geest zichtbaar in mijn
leven? Hoe leef ik als christen? Hoe kan ik in mijn
gezin/werk een goede getuige zijn van Jezus
Christus?
Het huisbezoek is vooral het moment waarop het
geloofsgesprek mag plaatsvinden. De verhouding
met God mag nadrukkelijk aan de orde komen.

8. Diaconie
Algemeen
In de bijbel klinkt telkens weer de oproep om - in
navolging van Jezus Christus – naar elkaar om te

zien en om samen te werken aan een
rechtvaardige samenleving. De Hervormde
gemeente te Garderen geeft specifiek via het
diaconaat gevolg aan deze oproep.
Diakenen zijn lid van de kerkenraad en van het
college van diakenen. Het college van diakenen is
onder meer verantwoordelijk voor het bij elkaar
brengen van diaconale gelden alsmede voor het
beheren en besteden daarvan. Voor meer
algemene informatie over de diaconie verwijzen
wij
naar
de
website
van
de
PKN
(https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-dekerk/werken/diaken)
Bestaande situatie
Doelstelling van onze gemeente is dat het college
van diakenen uit minimaal drie personen bestaat.
Vanaf begin 2021 wordt het college van diakenen
echter (weer) door twee personen gevormd.
Uitgangspunt is dat dit tijdelijk is. In de tussentijd
wordt bij belangrijke besluitvorming een derde
ambtsdrager betrokken.
Tijdens de diensten is in principe altijd minimaal
één diaken aanwezig. De diaken doet
voorafgaand aan de dienst de afkondigingen en
doet een voorstel voor de voorbeden. Daarnaast
zijn de diakenen betrokken bij de voorbereiding en
het uitdelen bij de viering van het Heilig
Avondmaal.
De financiële administratie wordt door de diaconie
zelf verzorgd en jaarlijks worden de begroting en
de jaarcijfers van de diaconie ingediend bij het
toezichthoudend orgaan van de PKN. De
inkomsten van de diaconie bestaan met name uit
giften en collecteopbrengsten. Hiervan wordt
periodiek een verantwoording afgelegd in de
weekbrief en de jaarrekening die jaarlijks ter
inzage wordt gelegd. Het college van diakenen
stelt het collecterooster op voor de diaconale
collecten en vraagt binnen de gemeente aandacht
voor deze collecten. Circa 50% van de diaconale
collecten
bestaat
uit
zogenoemde
‘doorzendcollecten’ waarvoor een specifiek doel
geldt en waarvan de opbrengst rechtstreeks naar
dat doel wordt overgemaakt. De opbrengst van de
overige collecten wordt beheerd en besteed door
het college van diakenen.
De diaconie verleent hulp aan mensen die dat
nodig hebben, ook aan personen die geen lid zijn
van onze gemeente. De hulp wordt op
verschillende
manieren
verleend
en
in
voorkomend
geval
kan
ook
financiële
ondersteuning worden geboden. De diaconie kan
bedragen
uitlenen
en/of
schenken
aan

hulpbehoevenden. Indien iemand hulp nodig of
iemand kent die hulp nodig heeft, kunnen de
diakenen bijvoorbeeld per e-mail worden
benaderd. De diakenen gaan vertrouwelijk om met
persoonlijke informatie en zal de privacy van
hulpbehoevenden beschermen.
De diakenen participeren in de missionaire
commissie. Op dit moment bestaat deze
commissie echter niet in onze gemeente. De
diaconie zal deze commissie oprichten zodra de
instandhouding daarvan voor langere tijd mogelijk
lijkt.
De activiteiten van de diaconie bestaan voorts uit
het verzorgen van de kerktelefoon, een
kerstattentie voor de ouderen in onze gemeente,
ouderenreisjes (indien de situatie dat toelaat),
verzorgen van een gemeenteavond en de verkoop
van een bijbels dagboek. Tevens worden door de
diakenen verschillende (eenmalige) taken ten
behoeve van de kerkenraad uitgevoerd.
Aandachtspunten
Voor de komende periode heeft de diaconie de
volgende aandachtspunten geïnventariseerd:

•

Bezetting en invulling. Om de taken van de
diaconie goed te kunnen uitvoeren, wordt
gestreefd naar een college van diakenen
dat uit minimaal drie ambtsdragers
bestaat. Daarnaast zal aandacht worden
besteed aan het coördineren van
diaconale
werkzaamheden,
waarbij
gemeenteleden worden betrokken in de
feitelijke uitvoering van diaconale taken.
Dit is ook in lijn met de doelstelling om de
gemeente meer te betrekken en bewust te
maken van het belang van de diaconie.

•

Missionair. De diaconie wil met de
uitvoering van haar taken missionair zijn,
en wil daarmee het evangelie bekend
maken bij anderen. De praktische
hulpverlening is dus niet beperkt tot de
leden van onze eigen gemeente.

•

Wijze van hulpverlening. De hulpverlening
zal zich met name richten op het helpen
van mensen, waarbij in principe de
financiële hulpverlening beperkt zal zijn.
Achtergrond daarvan is enerzijds dat
financiële problemen vaak het symptoom
zijn van een ander probleem en anderzijds
de relatief beperkte financiële middelen
van de diaconie. De diaconie heeft
overigens wel een bedrag begroot om ook
lokaal mensen te kunnen helpen.

9. Jeugdwerk
Visie op het jongerenwerk
Als christelijke gemeente willen we hart hebben
voor kinderen, tieners en jongeren. We willen
hen voorgaan in een levend geloof en Gods
woorden en daden aan hen overdragen.
Concreet betekent dit o.a.
-

-

weten wat Bijbellezen en bidden inhoudt;
kennisoverdracht van datgene dat op
geloofsgebied het doorgeven waard is; het is
de vanouds in de Kerk bekende vierslag:
Geloof, Gebod, Gebed en Sacramenten.
de betekenis en waarde van een mensenleven
onder ogen zien;
weten wat de kunst van ontvangen èn
geven/dienstbaarheid is;
leren hoe het besef van Gods genade de eigen
verantwoordelijkheid
kan
kleuren
en
vormgeven.

Sinds medio 2018 zijn we begonnen met het
geven van catechese aan de 8-12 jarigen van onze
gemeente. Concreet betekent dit dat op
maandagavond in de Kruimelstaete afwisselend
een groep Bijbelkids (8-10 jaar) of Bijbeltieners
(10-12 jaar) aanwezig is. Onder leiding van de
predikant verdiepen zij zich in het OT en NT aan
de hand van materiaal van de HGJB.
De kerk is een plek van vertrouwen waar de
jongeren (en ouderen) hun levensverhaal kwijt
kunnen: jongeren moeten zichzelf kunnen zijn en
tegelijkertijd leren van de rijkdom van het geloven.
Prachtig als de kerkelijke gemeenschap zo’n plek
kan bieden. De jongeren worden als een belangrijk
speerpunt binnen de gemeente gezien.
Met het oog hierop zou een bijbelstudie (groep)
met jongeren zinvol kunnen zijn evenals het
betrekken van jongeren bij preekvoorbereiding
en bij diensten met en voor jongeren. Het streven
is om minstens 1x per jaar zo’n dienst in onze
gemeente te hebben.

10.Vorming en toerusting
Ook volwassenen hebben groei in hun geloof
nodig.
Daarom
worden
gedurende
het
winterseizoen korte cursussen gegeven, is er een
Bijbelkring en Themakring en ook een Bijbeluurtje
met de ouderen in de gemeente. De kringen en
cursussen staan allemaal in het kader van de
drievoudige kern van de gemeente zoals hiervoor
is omschreven. Van belang is dan ook dat bij elke

cursus, vergadering, of bijeenkomst in de
gemeente ruim aandacht is voor het informeren
naar elkaars wel en wee en voor de voorbede voor
elkaar. En ook dat er voldoende ruimte is voor het
geloofsgesprek, de overdenking van een
Bijbelgedeelte, stilte en gebed. Je zou dit
respectievelijk de communicatie met de ‘kleine c’
en met de ‘grote C’ kunnen noemen.
We streven ernaar dat elk seizoen een cursus
wordt gegeven door leden van onze eigen
gemeente. Daarnaast worden -zo mogelijk door
de predikant en/of door christelijke organisatiescursussen gegeven die een missionair en
discipelschap- vormend karakter hebben.
Een punt van aandacht is hoe we de
gemeenteleden van alle leeftijdscategorieën
bereiken en betrokken houden. Hierbij denken wij
vooral aan de leden van onze gemeente in de
leeftijdscategorie van circa 25 tot 35 jaar. Naast
de Themakring voor deze leeftijdscategorie staan
we open voor eigen, vernieuwende en
samenbindende
initiatieven
vanuit
deze
leeftijdscategorie, voor zover deze passen in onze
missie en visie.

11.Beheer
Het beheer richt zich op de instandhouding en
stimulering van de Hervormde gemeente te
Garderen, waarbij het uitdragen van Gods Woord
in kerk en maatschappij voorop staat.
Het is de pastorale taak van het college om voor
de nodige (financiële) middelen te zorgen om die
opdracht, anders dan het diaconale werk in onze
gemeente, mogelijk te maken.
Omdat onze gemeente in 2007 met slechts een
klein vermogen is doorgestart, kan zij zich thans
geen volledige predikantsplaats veroorloven.
Sinds augustus 2018 heeft de gemeente een
predikantsplaats (voor 70% die wordt vervuld in
de persoon van ds. P. Nobel. Naast het werk dat
de predikant doet, zetten vele gemeenteleden zich
in om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo
worden de cursussen binnen de gemeente veelal
door eigen leden gegeven (daarbij ondersteund
door de predikant). Voor de jaren 2019 tot en met
2021 is een garantiesubsidie verkregen van de
Maatschappij van Welstand en het Steunfonds
van de Gereformeerde Bond. Dit heeft het in 2018
mogelijk gemaakt om de predikantsplaats voor
een bepaalde periode uit te breiden van 50% naar
70%Naar het zich laat aanzien kunnen thans de
kosten voor een 70% predikantsplaats zelfstandig
door de gemeente worden bijeengebracht.

Naast het bovenstaande heeft het college de
verantwoording voor het beheer van de roerende
en onroerende goederen waarvan de gemeente
eigenaar is. Naast de permanente registratie van
de gemeenteleden via LRP zal in de komende
jaren ook het doopboek, belijdenisboek en het
trouwboek opgezet en bijgehouden dienen te
worden.
Zowel de ledenadministratie als de financiële
administratie worden in eigen beheer uitgevoerd.
De ledenadministratie wordt door een niet
ambtelijke kerkrentmeester ter hand genomen
onder verantwoordelijkheid van het college.
De begroting en jaarrekening worden ieder jaar ter
goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad en
daarna doorgestuurd naar het Regionaal College
voor Behandeling Beheerszaken. Gemeenteleden
kunnen, na afspraak, inzage in deze documenten
krijgen.
De gemeente wordt gedurende het lopende jaar
op de hoogte gehouden met tussentijdse
financiële verantwoordingen in de weekbrief en
kerkbode.
Inkomsten / Uitgaven
Uit de offerbereidheid van haar gemeenteleden
ontvangt de kerk inkomsten uit:
-

kerkelijke bijdrage (Actie Kerkbalans)
collecten in de kerk
acties door gemeenteleden zoals de
kofferbakverkoop,
potgrondactie,
kerstkraam, etc.
giften en legaten
solidariteitskas

Globaal overzicht directe pastorale uitgaven:
-

predikantstraktementen
vergoedingen en reiskosten predikant
vergoedingen en reiskosten preekbeurten
vergoedingen kosters, organisten
verplichte afdracht collecten
quotumafdracht, solidariteitskas

Globaal overzicht indirecte pastorale uitgaven:
-

verzekeringen
administratieve kosten, waaronder printapparatuur, drukwerk, o.a. de weekbrief en
liturgieën.

Door verhoogde steun van onze gemeenteleden
aan het kerkenwerk kunnen we met vertrouwen
verder bouwen aan de te behouden toekomst van
Gods kerk.

12.Communicatie en PR
Iedere week wordt aan de gemeenteleden,
voorafgaand aan de diensten, een weekbrief en
liturgie uitgereikt. Door middel van de weekbrief
wordt de gemeente bijvoorbeeld geïnformeerd
over de bestemming van de diaconale collecte, de
zieken en gemeentelijke activiteiten. De gemeente
heeft een eigen website die te bereiken is op
www.hervormdgarderen.nl. Via deze website
ontvangen de gemeenteleden onder meer
informatie over aanstaande activiteiten. Gebruik
van sociale media voor aankondiging van
kerkdiensten en kerkelijke activiteiten wordt
gestimuleerd. De eerste ervaringen worden
opgedaan met de Scipio App. Een breed mobile
platform dat kerkenraad en gemeenteleden
kunnen gebruiken om in groepen informatie uit te
wisselen. De definitieve uitrol van de Scipio App
binnen de gemeente zal voor einde van 2021
worden gerealiseerd.

Bijlage 1
De kerk
Artikel I
De Protestantse Kerk in Nederland is
overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene
christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst
van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult
de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord
te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld,
belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke
verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Het belijden van de kerk geschiedt in
gemeenschap met de belijdenis van het
voorgeslacht, zoals die is verwoordin de
Apostolische
geloofsbelijdenis,
de
geloofsbelijdenis
van
Nicea
en
de
geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de
kerk zich verbonden weet met de algemene
christelijke Kerk -, in de Onveranderde
Augsburgse confessie en de catechismus van
Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet
met de lutherse traditie -,in de catechismus van
Heidelberg, de catechismus van Genève en de
Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse
leerregels - waardoor de kerk zich verbonden
weet met de gereformeerde traditie.
De kerk erkent de betekenis van de theologische
verklaring van Barmen voor het belijden in het
heden.De kerk erkent met de Konkordie van
Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde
tradities door een gemeenschappelijk verstaan
van het Evangelie bijeenkomen.
De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren,
spreken en handelen Jezus Christus als Heer en
Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot
vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij
en staat.De kerk getuigt voor mensen, machten en
overheden van Gods beloften en geboden en
zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken.
De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap
zoekt zij het gesprek met Israël inzake het
verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder

betreffende de komst van het Koninkrijk van God.
Gezonden in de wereld en geroepen tot de
bediening van de verzoening, getuigt de kerk in
verkondiging en dienst aan alle mensen en aan
alle volken van het heil in Jezus Christus.
De kerk is bij haar getuigenis in woord en daad
gehouden om zich te bewegen in de weg van haar
belijden.
De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden
te toetsen bij het licht van de Heilige Schrift.
De kerk weert wat haar belijden weerspreekt.

