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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het herziene beleidsplan van de Hervormde wijkgemeente 1, te Strijen . Het beleidsplan dat 
in 2007 is vastgesteld door de kerkenraad is geactualiseerd en waar nodig aangevuld.  
Wij belijden dat de gemeente geen vereniging, bedrijf of instelling is, die zichzelf heeft opgericht en haar 
eigen koers bepaalt; het beleidsplan heeft ook niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, 
Gods onfeilbaar Woord. De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente ligt in God, Die Zijn 
kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. 
 
Dit beleidsplan wil een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van de gemeente; en ten dienste staan van 
de gemeente. Het beschrijft voornamelijk de huidige gang van zaken, het verwoord de visie op de 
gemeente, standpunten over concrete onderwerpen, en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze 
zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de 
wijkkerkenraad.  
 
De wijkkerkenraad ziet het als haar taak zich grondig te bezinnen op haar visie op de gemeente en de 
wijze waarop deze praktische uitwerking behoeft. 
 
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeente zijn en de prediking van 
Gods Woord is het hart van de eredienst. Ook in dit beleidsplan staat dit centraal (Hoofdstuk 3). Daarna 
komen achtereenvolgens aan de orde de ambten (H. 4), het pastoraat (H. 5), vorming en toerusting(H.6),  
de missionaire gemeente (H.7) en tenslotte de beleidsvoornemens( H.8). 
 
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwegingen als 
leidraad gediend: 
 
1. Het beleidsplan gaat zeker niet alleen over de nieuwste ontwikkelingen en zich aandienende 

veranderingen. Het beleidsplan beoogt ook het sinds jaar en dag onder ons geldende beleid te 
verwoorden. Beleidsvoornemens naar de toekomst worden in hoofdstuk 8 apart vermeld; 

2. De nodige zaken waarover in het verleden aparte besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn in dit 
beleidsplan opgenomen. Naar enkele van deze zaken wordt in de tekst verwezen en anderen zijn ook 
als bijlage in dit beleidsplan opgenomen.;  

3. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en hoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te worden 
behandeld. Omwille van de volledigheid van het beleidsplan zijn deze zaken op veel plaatsen toch in 
de beschrijving meegenomen; 

4. Naast het beleidsplan kennen we ook nog statuten en reglementen, waarvan exemplaren zijn 
gearchiveerd bij de scriba. Het beleidsplan verwijst hiernaar. 

 
Aan het begin van deze inleiding is al vermeld wat we van dit van beleidsplan mogen verwachten. Ook 
voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs 
arbeiden de bouwlieden hieraan. In afhankelijkheid van Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan 
dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente. 
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2. De plaats en visie van de kerkelijke gemeente 
 
2.1. Een belijdende gemeente 
 
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm voor ons 
belijden is, belijden wij dat de gemeente: 
 
1. Het lichaam van Christus is, gewerkt door de Vader en de krachtige werking van de Heilige Geest; 
2. Samengeroepen wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en zegel is, 

dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun nageslacht; 
3. Is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, daar er twee soorten kinderen van het 

verbond zijn: zij die uit genade door geloof en bekering Gods heil hebben aangenomen en zij die in 
ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen. 

4. Geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de grote daden te verkondigen van 
Hem, Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. 

 
In praktische zin kan de Hervormde wijkgemeente 1 worden gerekend tot de modaliteit van de 
Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De wijkgemeente heeft daarin de status 
van Hervormde wijkgemeente: Ze weet zich principieel gebonden aan de (bijbelse) uitgangspunten van 
de (voorheen) Hervormde Kerk. De wijkgemeente wijst pluraliteit in leer en belijden af als dit in strijd is 
met het Woord van God en zoals dat in de nieuw gevormde Kerk een legitieme plaats blijkt te hebben 
gekregen. Wij verwijzen naar het convenant van de classis Alblasserdam, de preambule bij het 
beleidsplan en het plaatselijke reglement om onze bezwaren tegen de in de nieuwe kerkorde 
geformuleerde beleid van de PKN verder kenbaar te maken. 
 
De drie formulieren van Enigheid, te weten de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels zijn voor de wijkgemeente wezenlijk en onopgeefbaar. De 
wijkgemeente vindt in deze kerkelijke geschriften uitdrukking van haar bijbels geloof, en weet zich aan 
deze geschriften gebonden in haar belijden. 
 
2.2. Geroepen tot getuigenis en dienst 
 
Wijkgemeente 1 weet zich geroepen tot getuigenis van de Ene Naam die onder de hemel gegeven is tot 
zaligheid. Dat getuigenis richt zich zowel naar binnen de gemeente als naar buiten. 
Ze wil daarom in Woord en Daad inhoud geven aan alle taken die zij op zich neemt. Elk lid van dat 
Lichaam dient zijn of haar eigen rol en opdracht te vervullen. 
De samenkomsten van de gemeente van Woord en Sacrament, alle activiteiten van verenigingen, 
commissies en kringen, alle toerustingwerk wat geschiedt, worden ondernomen vanuit dit beginsel. 
 
2.3. Plaatselijke situatie (AK) 
 
Wijkgemeente 1 is één van de twee geografische wijken binnen de Hervormde gemeente van Strijen en 
omvat het deel van de gemeente Strijen dat ligt ten zuiden van de Kerkstraat, de Julianastraat en de 
Schelpweg als mede het buurtschap Strijensas. Tevens omvat het pastorale overschrijvingen van zowel 
binnen de gemeente Strijen als van gemeenten rondom Strijen. Wat betreft perforatie uit andere 
gemeenten is in de AK afgesproken dat (i.v.m. afstand) alleen vanuit gemeenten in de Hoekse Waard, 
gelegen ten oosten van de A29, perforatie wordt toegestaan.  
 
Wijkgemeente 1weet zich verbonden met het geheel van de Hervormde gemeente te Strijen en vormt 
samen met ambtsdragers uit wijkgemeente Ichthus de algemene kerkenraad. 
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Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling van de wijkgemeente. 
 
Omvang en samenstelling Hervormde wijkgemeente 1 per 1 januari 2020   
         
Aantal leden             Soort lid         
  Belijdende Doop Overige  Passieve   Totaal 
Leeftijdsgroep leden leden leden leden Totaal in % 
0-30 10 120 32  162 17,40% 
31-60 100 223 70  393 42,21% 
61-80 99 156 41  296 31,80% 
81> 39 32 9  80 8,59% 
Eindtotaal 248 531 152  931 100,00% 
         
Verdeling aantal leden             Soort lid         
  Belijdende Doop Overige  Passieve     
Man/Vrouw leden leden leden leden   Totaal 
Man 99 278 75   452 
Vrouw 149 253 77   479 
Eindtotaal 248 531 152   931 

              
 
 
 
3. De eredienst 
 
3.1. Prediking 
 
De prediking is het hart van de zondagse eredienst. De prediking is het door de HEERE Zelf geschonken 
middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is "de bediening der verzoening" waarin en waardoor 
de HEERE zondaren roept en tot geloof brengt. 
 
De prediking: 
 vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is, 

geïnspireerd door de Heilige Geest; 
 dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de 

belijdenisgeschriften van onze kerk te weten: de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis 
van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van Heidelberg, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 

 dient het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest te 
ontvouwen.Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg ter zaligheid wordt gepredikt en 
aangeprezen, van de weg die naar het verderf  leidt wordt in alle ernst gemaand zich daarvan te 
onthouden, omdat wij weten van de eeuwigheid die komt. Zodoende is de prediking de bediening 
van de sleutels van het hemelrijk. Daarbij wordt de prediking gekenmerkt door de drieslag ellende-
verlossing-dankbaarheid. Vanuit een grondige exegese vindt een pastorale en praktische toespitsing 
plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden, met als doel hen tot geloof te brengen en 
daardoor het gewerkte geloof te versterken. Het geheel van de gemeente, zowel qua leeftijd als ook 
qua levensomstandigheden, wordt hierbij in het oog gehouden. 

 In de avonddiensten in de Dorpskerk, waarin de eigen predikant voorgaat,  staat het leerelement 
centraal in de verkondiging. Dit geschiedt in de regel vanuit de Heidelbergse Catechismus. Het is 
noodzakelijk dat de gemeente wordt toegerust tot navolging van Christus. Kennis van het Woord en 
van het belijden van de kerk is daarbij onontbeerlijk. Tevens kan het karakter van de leerdienst de 
gemeente stimuleren om ook de tweede eredienst te (blijven) bezoeken. De landelijke trend van 
teruglopend kerkbezoek in met name de avonddienst gaat aan onze wijkgemeente helaas niet 
voorbij. Hier ligt een blijvend belangrijk zorg- en aandachtspunt. Om de gemeenteleden meer te 
betrekken bij de leerdiensten wordt de gemeente vooraf d.m.v. de website en/of het kerkblad 
geïnformeerd over de te behandelen stof en in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 
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3.2. Liturgie 
 
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van de 
Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord. Met 
betrekking tot de erediensten is het ons hartelijk verlangen dat zowel jongeren als ouderen in de 
prediking worden aangesproken op een begrijpelijke manier, waardoor alle erediensten gezinsdiensten 
zijn. 
 Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt in liturgie (= orde van dienst) en decorum (= het 
uiterlijk welvoeglijke).  
 
 
 
Overzicht 
De orde van dienst bestaat naast de gemeentezang uit de volgende vaste onderdelen (geen volgorde): 
1. Stil gebed 
2. Votum en groet 
3. Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis 
4. Gebed om schuldvergeving, opening van het Woord en de leiding van de Heilige Geest en voorbede. 
5. Schriftlezing 
6. Dienst der offeranden 
7. Prediking 
8. Dienst der gebeden 
9. Zegen 
Voorafgaand en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed voor de kerkenraad door de ouderling 
van dienst. 
 
Praktische uitwerking  
 In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging en als spiegel de wet des HEEREN 

voorgelezen. In de avonddiensten wordt het christelijke geloof beleden, meestal met de 
Apostolische Geloofsbelijdenis, soms uit een der andere belijdenisgeschriften. 

 Het is een bijbelse opdracht om te bidden voor de noden in de kerk en de maatschappij (1 Tim.2: 1-
3).Daar mogen we veel van verwachten omdat God wonderen doet op het gebed van de gemeente 
(Hand. 12:5). De bijzondere voorbeden voor gemeenteleden uit beide wijkgemeenten worden in de 
morgendienst gedaan. Voorafgaand aan het gebed worden de namen van de zieken genoemd. Ook 
vind er dankzegging plaats rond geboorten en huwelijksjubilea.  

 De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de  Herziene Statenvertaling.  
 Tijdens de diensten wordt ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de berijming van 

1773 en de zogenaamde ”enige gezangen”. In de morgendiensten van 1e Kerstdag, 1e Paasdag, 
Hemelvaartsdag,  1e Pinksterdag en in de jongerendiensten wordt voorafgaand aan de dienst enkele 
vrije liederen gezongen welke aansluiten bij het thema van de dienst. 

  Alle onderdelen van de  reguliere eredienst worden door ambtsdragers verricht met uitzondering 
van jongerendiensten en de eigen taken van koster en organist. 

De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en www.kerkomroep.nl. (Op verzoek kan een 
geluidsopname van de dienst gemaakt worden.) 
 
Decorum 
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding en een verzorgd 
uiterlijk. Dit geldt des temeer bij deelname aan de sacramenten. Gemeenteleden worden geacht hierover 
vooraf na te denken in het licht van Gods Woord. De wijkkerkenraad is uniform gekleed (d.w.z. zwart 
kostuum, wit overhemd en een gedekte das) en geeft daarmee uitdrukking aan de eenheid van het ambt 
en de onderlinge broederschap. 
 
Radio-opnamen van kerkdiensten zijn alleen mogelijk mits niet van invloed op de dienst. Dus geen 
verstoring of voorwaarden tot aanpassing. Over verzoeken hiervoor zal per geval worden beslist. Sinds 
de corona-crisis van maart 2020 worden de erediensten via een livestream uitgezonden. De kerkenraad 
zal zich bezinnen hoe hier mee in de toekomst om te gaan.  
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3.3. Sacramenten en hun pastorale zorg 
 
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, zoals voorheen de besnijdenis, aan de 
jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op 
volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is daarbij teken en zegel 
van de afwassing van onze zonden door het bloed van Jezus Christus. En ook wil ze de belofte van God 
verzegelen dat de Heilige Geest persoonlijk wil toe-eigenen alles wat wij in Christus hebben ontvangen. 
 
De Heilige Doop wordt bij voorkeur bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Er 
wordt gebruik gemaakt van het hertaalde doopformulier. De doopsbediening vindt plaats voor de 
verkondiging. De doopvragen worden door de predikant onder aan de kansel in bijzijn van de dopelingen 
aan de doopouders gesteld. De gedoopte kinderen verlaten in de regel na de doopsbediening de kerk en 
wordt de normale liturgie vervolgd. Na de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om de 
doopouders, voor in de kerk, een hand te geven. 
 
 Pastorale zorg betreffende de Heilige Doop 
 
Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopaangifte bij de predikant of ouderling plaats wat alleen 
een administratieve aangelegenheid is waar een afspraak gemaakt wordt voor een doopbezoek. Dit 
doopbezoek vindt bij voorkeur (door de wijkpredikant en wijkouderling) plaats bij de doopouders thuis. 
Met hen wordt gesproken over het persoonlijke leven met de HEERE, en wordt onderwijs gegeven over 
de leer van de Heilige Doop 
 
Als de wijkkerkenraad bijzondere zorg heeft betreffende nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van 
de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. Uitstel van de doop wordt 
besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Als blijkt dat 
een van de doopouders zijn jawoord niet kan geven handelt de kerkenraad naar bevind van zaken. 
Daarbij zal de hartelijke instemming van één der ouders doorslaggevend worden geacht, meer dan de 
eventuele onwetendheid of onverschilligheid van de andere ouder (1 Kor. 7:14). Uiteindelijk zal de wens 
om in onze gemeente het kind ten doop te houden niet geweigerd worden. De ouder die geen jawoord 
kan geven op de doopvragen krijgt dan een aangepaste vraag. De betreffende doopouder wordt gevraagd 
zijn of haar echtgeno(o)t(e)  te ondersteunen en bij te staan in de christelijke opvoeding van het kind.  De 
doop is op grond van de Schrift een bevel van God. Daarbij hoort een christelijke levenswandel, 
christelijke opvoeding en een regelmatige kerkgang van de ouders. De doop wordt daarom niet bediend 
aan kinderen van ouders van hetzelfde geslacht en van ouders die ongehuwd samenwonen. Mocht een 
dergelijke situatie zich voordoen zal de kerkenraad er alles aan doen om liefdevol en pastoraal met deze 
ouders het gesprek aan te gaan. 
 
Overdoop 
Ingeval van overdoop is er zonder voorafgaande schuldbelijdenis geen toegang tot de ambten en 
bedieningen binnen de gemeente.  
 
Het Heilig Avondmaal 
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de christelijke 
kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn 
huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader 
van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen. Gasten/bezoekers die geen lid van de gemeente zijn 
en aan het avondmaal wensen deel te nemen dienen vooraf contact op te nemen met de wijkkerkenraad.  
 
Tot het Heilig Avondmaal zijn zij gerechtigd en geroepen, die Jezus Christus door een waar geloof zijn 
ingelijfd. De wijkkerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof hebben 
afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn. 
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Voorbereiding 
De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt in de morgendienst 
voorbereiding gehouden op het sacrament. 
In de voorbereidingsweek wordt Censura morum gehouden. De bedoeling van Censura morum is om toe 
te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden.  De ouderlingen van 
dienst die dienst doet in Strijen dorp en Strijensas op de Avondmaalszondag zijn tijdens het Censura 
Morum aanwezig. Tijdens het Censura Morum vind er een kort bezinningsmoment plaats met meerde 
kerkenraadsleden . Indien er zich één of meerdere gemeentelid(leden) met gegronde bezwaren  meld(en)t 
wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met een ouderling en de predikant om te trachten, voor de 
avondmaalsviering, naar een bevredigende oplossing te zoeken. Indien nodig worden er 
vervolggesprekken gevoerd. Bij al de gesprekken is de wijkpredikant aanwezig. Voor het verdere 
verloop handelt de kerkenraad naar bevinden. Als een gemeentelid onder de tucht wordt geplaatst wordt 
de andere wijkgemeente hierover geïnformeerd. Tuchtmaatregelen worden door de beide wijkgemeenten 
onderling overgenomen.  
 
Avondmaalscatechese 
In de week van voorbereiding wordt er, door de kerkenraad, een bezinningsavond voor de gemeente 
belegd 
 
Bediening 
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit geschiedt 
vijf keer per jaar. Er wordt gebruik  gemaakt van het hertaalde avondmaalsformulier, vanwege zijn rijke 
verwoording van de Bijbelse  leer betreffende dit sacrament. Voordat de tafel wordt geopend en gesloten 
bidden de dienstdoende ambtsdragers een kort stil gebed. De avonddienst op de zondag van de bediening 
is een dienst van voortzetting en dankzegging op het sacrament. De diensten van de voorbereiding op, de 
viering van en de voortzetting en dankzegging op het Heilig Avondmaal vormen één geheel. Van de 
avondmaalsgangers wordt verwacht dat zij bij alle diensten aanwezig te zijn. 
 
 
3.4. Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig) 
Openbare belijdenis van het geloof 
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de 
gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken van: 
 de overgave met heel het hart aan de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te dienen. 
 de belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het gebed, zowel in het midden van de gemeente als 

persoonlijk. 
Zij die al gedoopt zijn willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend en 
verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het 
geloof. 
 
Tevens houdt de openbare belijdenis in: 
 een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis van 

de kerk. 
 een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. 
 een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. 
 dat de lidmaten stemrecht krijgen binnen de gemeente. 

 
Voorbereiding 
Voordat iemand belijdenis van het geloof aflegt wordt men op de belijdeniscatechisatie, gedurende 
tenminste 1 seizoen, onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk. Zij die al lange tijd geen 
catechese meer gevolgd hebben wordt aangeraden om 2 seizoenen deze catechese te volgen. Het 
hiervoor genoemde betekent, dat van hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen een trouw 
kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Door pastorale zorg wordt gestreefd hen te 
overtuigen dat dit ook een tweemalige kerkgang per zondag omvat. 
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Jongerendiensten 
3 à 4 keer per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een jongerendienst gehouden 
waarbij het aspect van de prediking zich in het bijzonder richt op de jongeren van de gemeente. Deze 
diensten vinden afwisselend in de ochtend of avonddienst plaats.  Na afloop van de dienst is er een 
preekbespreking. Deze diensten en preekbesprekingen worden voorbereid door de 
jongerendienstcommissie, de jeugdouderling en de predikant. 
 
Huwelijksdiensten 
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en 
erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden( zie preambule).  
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden der gemeente. 
Conform de kerkorde vindt de bevestiging en inzegening van een huwelijk plaats in een 
eredienst. Dit betekent dat tijdens de dienst Psalmen worden gezongen. Op verzoek van het 
bruidspaar kan in goed overleg voor en/of na de dienst een vrij lied worden gezongen. Bij 
uitzondering kan, in overleg met de kerkenraad, ook tijdens de dienst één geestelijk lied 
worden gezongen. In de dienst wordt het hertaalde huwelijksformulier gebruikt. Namens de 
wijkkerkenraad wordt het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel overhandigd in de Herziene 
Statenvertaling.  
 
Voorbereiding 
De wijkkerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging en 
inzegening indienen daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. Mede hierom 
kan een huwelijk tussen hen, die tevoren al samenleefden alleen bevestigd en ingezegend worden na 
schuldbelijdenis voor (een deel van) de wijkkerkenraad en na gebleken inkeer door verbreking van het 
samenleven. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek van de predikant met het 
aanstaande bruidspaar, waar in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling 
op de dag zelf wordt ter sprake gebracht . 
 
Hertrouw 
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook 
kerkelijke bevestiging van een "tweede" huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien en 
besproken worden. De wijkkerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel 
bij een dreigende scheiding als met betrekking tot een "tweede" huwelijk. 
 
Rouwsamenkomsten en pastorale zorg rond het overlijden 
Op verzoek van de familie kan onder bepaalde voorwaarden (in overleg met het college van  kerk 
rentmeesters) het kerkgebouw beschikbaar worden gesteld om voorafgaand aan de begrafenis een 
rouwplechtigheid te houden.  
Uit praktische overwegingen dient de kist voor het binnenbrengen in de kerkzaal al gesloten te zijn en te 
blijven. Indien er sprake is van crematie zal medewerking verleend kunnen worden aan een rouwdienst, 
maar er zal door de predikant en ambtsdragers niet ambtelijk worden deelgenomen aan de 
crematieplechtigheid. 
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden op 
zich. Indien gewenst wordt door de wijkouderling, de begrafenis of de condoléance, met gebed 
afgesloten. Met betrekking tot de rouwsamenkomsten is er door de kerkenraad een reglement 
vastgesteld. 
 
Herdenking overleden gemeenteleden 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de morgendienst de gemeenteleden herdacht die in 
het afgelopen jaar zijn overleden. De namen van de overledenen worden voorgelezen en er wordt een 
minuut stilte in acht genomen. Voor deze dienst worden de families van de overledenen, middels een 
brief,  persoonlijk uitgenodigd. Na de dienst wordt er de mogelijkheid geboden om in gebouw Salvatori 
of het Verenigingsgebouw in Strijensas als gemeente en rouwdragende families samen te komen. 
 
Overig 
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 Op biddag worden twee kerkdiensten belegd, waarbij de eerste dienst( middagdienst) zoveel als 
mogelijk wordt afgestemd op de (kleine) kinderen van de gemeente. Op dankdag zijn eveneens 
twee kerkdiensten (ochtend en avond). De ochtenddienst is een zg. Kerk-Schooldienst die wordt 
gehouden in samenwerking met de Christelijke Basisschool de Parel. Deze dienst vind plaats 
onderschooltijd, dit betekent dat alle kinderen en onderwijzend personeel aanwezig zijn in de dienst. 
Ook ouders en gemeenteleden worden uitgenodigd voor deze dienst.  De diensten op bid- en 
dankdag worden afwisselend door wijkgemeente 1 en wijkgemeente Ichthus gehouden volgens een 
rooster door de A.K opgesteld . 

 De zondag van of na Hervormingsdag worden ’s morgens,  na afloop van de dienst, de coupletten 
1,2 en 4 van het Lutherlied gezongen. 

 Op de zondag van of na koningsdag en na overlijden van een lid van het koninklijke huis worden ’s 
morgens na afloop van de dienst het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.  

 In de eerstvolgende dienst nadat een lid van de wijkgemeente is overleden wordt de gemeente bij 
de afkondigingen verzocht om na Votum en Groet te blijven staan. De predikant leest dan de 
rouwkaart voor. Vervolgens zingt de gemeente staande een passende Psalm. Door deze 
samenzang kan een eventueel eerder opgegeven Psalm komen te vervallen. 

 Tijdens bijzondere diensten (Kerst, Pasen, Pinksteren of jongerendiensten) kunnen muzikanten 
door de kerkenraad worden gevraagd om de gemeentezang te begeleiden. De betreffende 
muzikanten nemen minimaal 2 weken voor de dienst zelf contact op met de organist. 

 Op nieuwjaarsmorgen zingt de gemeente de (eigen) predikant en elkaar toe na de dienst. De 
ouderling van dienst bepaald het te zingen Psalmvers.  
 

Beleidsvoornemens m.b.t. de eredienst: 
 

1. Meer ruimte voor leerdiensten in de avond. Een aantal keer per jaar vragen aan gastpredikant 
of hij de Zondag uit de Heidelbergse Catechismus wil bepreken die in onze gemeente aan de 
beurt is. 

2. Stimuleren bezoek aan nabesprekingen voor jong en oud. Als kerkenraad ook meer 
betrokkenheid tonen bij nabesprekingen. 

3. Betrekken van kinderen in de eredienst (noemen Psalm van de maand, aandacht voor invullen 
van het kerkboekje). 

4. Belang van trouwe kerkgang onder de aandacht brengen bij de gemeente. 
5. Oog voor gasten in de erediensten (aanspreken). 
6. Bezinning liturgie jongerendiensten 
7. Bezinning: “waarom zingen we Psalmen” n.a.v. boekje Gereformeerde Bond. 
8. Bekijken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de Kerk en schooldienst op de dankdag. 
 

 
 
4. De wijkkerkenraad (de ambten) 
 
4.1. Principieel 
 
Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem 
geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de 
gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. 
Anderzijds is de wijkkerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente. 
 
De wijkkerkenraad, die bestaat uit predikant, ouderlingen, ouderlingen kerkrentmeester en diakenen, is: 
1. verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de 

Sacramenten; 
2. geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren; 
3. gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden; 
4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. 
5. verantwoordelijk voor diaconale zorg. 
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Dit alles opdat de gemeente zal mogen groeien in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe neemt de 
bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen 
van de wijkkerkenraad. 
 
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de 
erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf bij de Bron 
is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het 
benutten van de geldende regelingen betreffende permanente educatie waartoe de wijkkerkenraad hem 
de ruimte en de mogelijkheden biedt. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar 
geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar wat 
nodig is. Bovenal verkondigt hij de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus 
Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met het oog op de rechte wandel van de 
gemeente. 
 
De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over leer en 
leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad en hij behartigt de geestelijke 
belangen van de gemeente. Hij ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en verleent 
pastorale zorg aan de leden van de wijkgemeente. Ook heeft hij de taak toe te zien op leer en leven van 
de predikant. 
 
De ouderling kerkrentmeester, is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de 
openbare eredienst. Hij behartigt niet alleen de geestelijke, maar juist ook de stoffelijke belangen van de 
gemeente, zodat er voldoende gelegenheid zal zijn om het Evangelie te prediken, de sacramenten te 
bedienen en de naam van God in het openbaar aan te roepen. 
 
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven. Hij 
dient te onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het 
dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Zo behoort ook het dienen aan de 
tafel des HEEREN tot zijn taak. 
 
Aangezien de wijkkerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de gemeente, 
acht de wijkkerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor 
vrouwelijke gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door 
vrouwen die hun gaven daartoe besteden. 
 
4.2. Praktisch 
 
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen. De 
wijze waarop wordt eens per zes jaar bepaald. De tot nu toe gebruikelijke wijze van verkiezing in onze 
gemeente houdt in, dat de gemeente wordt gevraagd namen in te dienen voor een vacature, waarna de 
wijkkerkenraad (na overweging van de ingediende namen) een dubbeltal opstelt waaruit de gemeente 
kiest. Verder voorziet het plaatselijke reglement in de voortgang van de verkiezing. 
 
De wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, 8 ouderlingen, 3 ouderlingen kerkrentmeester en 5 diakenen 
(6 ouderlingen zijn wijkouderling, 1 ouderling verzorgd het scribaat, 1 ouderling richt zich in het 
bijzonder op het jeugdwerk, verder hebben de ouderlingen en diakenen zitting in de diverse commissies). 
Daarnaast heeft de wijkkerkenraad een 4e  kerkrentmeester benoemd in het College van 
kerkrentmeesters. Deze kerkrentmeester is geen ambtsdrager en maakt dus geen deel uit van de 
wijkkerkenraad. 
 De wijkkerkenraad benoemt uit haar midden het moderamen, bestaande uit de predikant, de scriba en 
twee andere kerkenraadsleden. 
De wijkkerkenraad vergadert in de regel één keer per zes weken. Kerkenraadsbesluiten die van belang 
zijn voor de gemeente zullen gecommuniceerd worden door middel van berichtgeving in de Kandelaar. 
 
De wijkgemeente maakt deel uit van de Hervormde gemeente van Strijen en maakt deel uit van haar 
Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad hanteert een rooster, waarbij de verschillende ambten 
worden afgevaardigd, welke ook vastgesteld staan in het plaatselijke reglement. 
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In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland behoort Strijen 
tot de classis Delta. Van de gang van zaken op de classis wordt een verslag gemaakt. Dit wordt 
opgestuurd en in de Kerkenraad besproken. Belangrijke zaken (o.a. consideraties) worden vooraf in de 
wijkkerkenraad besproken. De predikant neemt deel aan de samenkomsten binnen het ministerie van 
predikanten van de ring Binnenmaas. 
 
Als kerkenraad communiceren we naar de gemeente via het Hoekse Waards Kerkblad, via de 
Kandelaar en via de website. Omdat er gemeenteleden zijn (met name jongeren) die het Kerkblad niet 
lezen, heeft de kerkenraad besloten om ook via Whatsapp naar de gemeente te gaan communiceren. 
Whatsapp is niet geschikt voor lange berichten, dus de berichten zullen vooral herinneringen zijn aan 
activiteiten die al eerder zijn vermeld in de Kandelaar. Er wordt geen privacy-gevoelige informatie 
verstuurd via Whatsapp. 
 
  
5. Pastoraat  
 
5.1. Inleiding 
 
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin 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 in het gemeente zijn tot opbouw 
en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijke pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere 
huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat. 
 
5.2. Huisbezoek 
 
De wijkgemeente is verdeeld in secties, met voor iedere sectie een eigen sectie/wijkouderling. 
Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de wijk geregistreerde adressen eens in de twee jaar 
worden benaderd voor huisbezoek. In de regel gaat de ouderling op huisbezoek met een vaste 
bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. 
Naast reguliere huisbezoeken kunnen per sectie of buurt groothuisbezoeken worden georganiseerd.   
 
Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke 
belangstelling en meeleven in de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is 
daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE. Vanuit algemene omstandigheden 
moet via de kerkgang en het meeleven binnen de gemeente ook het persoonlijke geloofsleven aan de 
orde komen. Het gaat daarbij ook om de uitwerking van de prediking en de sacramenten en om de 
huisgodsdienst (In het bijzonder het Bijbel lezen). 
 
Nieuw ingekomen gemeenteleden ontvangen een persoonlijke brief van de wijkouderling. Enkele weken 
later neemt de wijkouderling contact op om zo mogelijk een afspraak te maken voor een 
kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek overhandigt de wijkouderling een Gemeentegids die kan 
dienen als wegwijzer in de gemeente. 
 
5.3. Specifieke vormen van pastorale zorg 
 
Pastoraat m.b.t. andere sexuele geaardheid 
Ook in onze gemeente zijn er vragen en is er nood rondom homofiele geaardheid. In het pastoraat vraagt 
dit thema om bijzondere aandacht omdat de christelijke gemeente voor iedereen een veilige haven wil 
zijn.  
De kerkenraad heeft nagedacht over haar visie op homofilie en homoseksuele relaties en haar 
verantwoordelijkheid hierin. We zijn met elkaar op zoek gegaan in de Bijbel om te ontdekken wat het 
Woord hierover zegt. Ook de pastorale kant van dit thema is doordacht en besproken. De standpunten 
van de kerkenraad m.b.t. dit onderwerp zijn vastgelegd in een protocol. 
 
Bejaardenpastoraat 
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De bejaarden boven 80 jaar worden kort na hun verjaardag door de predikant of pastoraal medewerker 
bezocht. Er is een echtpaar aangesteld die de predikant assisteren bij het ouderenpastoraat. 
 
 
Pastoraat bij zieken 
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden wekelijks door de predikant bezocht. Ook 
na thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Langdurige zieken die thuis of in een verzorgingstehuis 
worden verpleegd krijgen bezoek van wijkouderling en predikant. 
 
Crisispastoraat 
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, psychische nood, huwelijkscrisis) behoort tot de taak van 
voornamelijk de predikant. 
Zo nodig wordt doorverwezen naar professionele hulp. 
 
Huwelijkspastoraat 
Huwelijkspastoraat verdient voortdurende aandacht. Dit gebeurd door middel van pastorale bezoeken of 
door het organiseren van cursussen (Hart voor je huwelijk). 
 
5.4. Consistorieoverleg 
 
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan opzicht en pastorale aangelegenheden is het consistorie 
overleg. Voor dit overleg worden de predikant, ouderlingen en de bezoekbroeders uitgenodigd. Het 
overleg wordt drie maal per jaar gehouden. Een belangrijk accent ligt op de onderlinge vorming en 
toerusting. Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de 
verschuldigde geheimhouding en respect voor het vertrouwelijke karakter van het huisbezoek. Nieuwe 
bezoekbroeders leggen tijdens een consistorievergadering de belofte van geheimhouding af.  
 
Beleidsvoornemen m.b.t.  pastoraat: 
 
 

 Bezinning over huisbezoeken bij randkerkelijken (wat is de goede aanpak?). 
 Hoe om te gaan met gemeenteleden die zijn afgehaakt. 
 Opnieuw nadenken over mogelijkheden Groothuisbezoek ( b.v. 1 keer per jaar en elk kaar in 

een andere sectie). 
 
 
6. Vorming en toerusting 
 
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de gemeente in al haar 
geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week vele gelegenheden om gevormd te worden en in 
kennis toe te nemen, gericht op Bijbelkennis, groei in het geloof en opbouw van de gemeente. 
 
6.1. Catechese 
 
“Gewone catechese” 
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en de leer van de 
kerk, in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte. Primair door de predikant en, of anders 
door een catecheet of ambtsdrager wordt deze catechese gegeven, bij voorkeur in kleine groepen. Dit 
geschiedt in de periode van eind september tot de paasvakantie. In de gemeente zijn enkele 
catechesegroepen die per leeftijdsgroep zijn ingedeeld. De gebruikte methode is passend bij de 
leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof en is ook uitgangspunt van de gesprekken. 
Er zijn per seizoen ca. 20 catechese uren per groep. Naast de predikant denkt de kerkenraad mee in de te 
hanteren stof  en zorgt voor vervanging bij afwezigheid van degene die normaal catechese geeft en zij 
waakt ervoor dat er een beleidslijn blijft door de seizoenen heen.  
 
Belijdeniscatechese 
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De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven, en is gericht op het doen van openbare 
geloofsbelijdenis. Het streven is de openbare belijdenis te doen plaatsvinden op of rond 1e Paasdag of  1e 
Pinksterdag. Uitnodigingen voor de belijdeniscatechese gaan uit naar de jongeren rond de 18 jaar. Zij die 
te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis volgen een seizoen lang 
(soms meer) specifieke catechese met een verdiepend en verbredend karakter in het bijzonder ten 
aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een belangrijke rol 
hierin. 
 
Voorafgaand aan de belijdenis heeft de wijkpredikant een persoonlijk gesprek met de catechisanten 
waarin aan de orde komt of men daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de 
“belijdeniszondag” wordt dit voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en in het 
kerkblad. Tevens heeft een delegatie van de wijkkerkenraad op de laatste catechese avond 
(aannemingsavond) de gelegenheid zich er van te vergewissen dat geen verhindering bestaat tot het laten 
doen van openbare belijdenis na vragen naar en over het persoonlijke geloof van de catechisanten. Op 
deze avond worden catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en 
plichten hierbij behorend. 
 
6.2. Jeugdwerk  
 
Jongerendienstcommissie 
Het specifieke jeugdwerk voor wijkgemeente 1 wordt gevormd door de jongerendienstdienst 
commissie. Deze commissie bestaat uit de jeugdouderling en een aantal jongeren uit de gemeente. 
Samen bereiden zij met de predikant het thema van de dienst voor. Verder dragen zij bij aan de 
uitvoering van de liturgie (schriftlezing, voordracht, gedicht) en organiseren zij de preekbespreking na 
de dienst. Voor het aan en aftreden van de commissieleden en verdere zaken voorziet het reglement 
jongerendienst commissie.  
Voor het verdere jeugdwerk verwijzen wij u naar het hoofdstuk centraal jeugdwerk waar de 
activiteiten van de diverse jeugdclubs nader omschreven staan. 
 
6.3. Volwassenenvormingswerk 
 
Jongvolwassenkring 
 
Deze kring is bedoeld om jonge gemeenteleden van tussen 20 en 35 jaar  toe te rusten . Op de avond die 
een maal per maand, op een nader te bepalen avond, wordt gehouden worden voornamelijk bijbelse 
onderwerpen gehouden die aansluiten op de belijdeniscatechisatie. De avonden worden verzorgd door de 
wijkpredikant en /of de (jeugd) ouderling. 
 
Ouderencatechese  
 
De catechese avond is bedoeld voor alle gemeenteleden. Op de catechese avond, die gedurende het 
seizoen eens per maand,op een nader te bepalen avond, samenkomt, worden actuele en bijbelse 
onderwerpen behandeld. Deze catecheseavond wordt in meerderheid bezocht door gemeenteleden, die 
verdieping zoeken in hun geloofsleven en antwoorden op vragen die in de prediking slechts gedeeltelijk 
kunnen worden behandeld. De avond wordt meestal verzorgd door de wijkpredikant.  
 
Lidmatenkringen 
Na het afleggen van Openbare Geloofsbelijdenis zijn er in de loop der jaren verschillende 
lidmatenkringen ontstaan. In het winterseizoen komen deze kringen los van elkaar bijeen om 
Bijbelstudie te doen. Aan het begin van het winterseizoen wordt er een gezamenlijke openingsavond 
gehouden van de lidmatenkringen o.l.v. de predikant.  
 
6.4. Overige gemeente opbouw 
 
Wijkgemeente avonden 
In de maanden september tot en met maart wordt, zo mogelijk, 1 avond per seizoen belegd ter toerusting 
van de gemeente. Aan de orde komen meestal praktische theologische onderwerpen.  
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Beleidsvoornemens m.b.t. vorming en toerusting: 
 

1. Het organiseren van een zg. doopreünie voor jonge ouders. 
2. Contact met ouders en de betrokkenheid van ouders bevorderen. Handreikingen geven in 

geloofsopvoeding, huisgodsdienst en doopnazorg.  
3. Bijzondere aandacht voor jongeren en jonggehuwden van de gemeente in zowel prediking als 

pastoraat (huwelijkscatechese). 
4. Gemeente in ontmoetingen stimuleren en bewustmaken van de taken in de gemeente 

 
 
7. De missionaire gemeente 
 
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de Heilige Geest, 
in deze wereld te getuigen van Hem als de enige Naam gegeven tot zaligheid. 
 
Dit getuigenis vindt zijn grond, uit zijn aard, in de omgang met God. Wij geloven dat de breuk tussen 
God en mens alleen geheeld kan worden door het verzoenende werk van Christus. Dat dit niet alleen 
een noodzaak voor onszelf is, maar ook van levensbelang voor onze naaste is een aansporing tot het 
verkondigen van de Goede Boodschap. Dit kunnen en mogen wij doen in gehoorzaamheid aan het 
zendingsbevel van onze Heere (bijv. Hand 1:8). 
 
Getuigen zijn van Jezus Christus is de primaire opdracht aan de Nieuwtestamentische gemeente en 
deze opdracht moeten we op een cultuur gebonden wijze uitvoeren, zonder daarmee de inhoud ervan 
aan te passen. Aangezien getuigen een universele opdracht aan de gemeente is, willen we een 
bewustwordingsproces op gang brengen. Uiteraard zal dit niet gaan zonder het persoonlijke geloof van 
gemeenteleden, maar is dit een onderdeel van het stuk der dankbaarheid. Hiervoor zou het goed zijn 
als er op een regelmatige wijze aandacht aan het evangelisatie- en zendingswerk gegeven wordt. 
 
Om invulling te geven aan onze missionaire opdracht is er binnen de kerkenraad een Missionaire 
Werkgroep aangesteld. De werkgroep bereid missionaire themadiensten voor alsmede de te houden 
gemeenteavonden en open avonden. Het doel is om mensen uit ons eigen dorp in aanraking te brengen 
met het Woord van God, vanuit de identiteit van wijkgemeente 1. 
 
Jaarlijks wordt op het kerkplein een openlucht Zomerzangavond gehouden. Een laagdrempelige 
bijeenkomst rondom het evangelie. Een goede gelegenheid om anderen die de drempel van de kerk 
(te) hoog vinden mee te nemen. 
 
Met betrekking tot “Kerk zijn op Sas” worden er per jaar 7 koffieochtenden gehouden in het 
Verenigingsgebouw van Strijensas. De is bedoeld als laagdrempelige bijeenkomst voor de 
mensen van het dorp. Om bekendheid te geven aan de koffieochtenden worden posters 
opgehangen  en vermelden we de data niet alleen in het kerkblad maar ook in een regionale 
krant. Op deze koffieochtenden wordt soms een spreker gevraagd. De koffieochtenden bieden 
de predikant en of wijkouderling de kans om in contact te komen met inwoners van Strijensas.  
 
Er is de mogelijkheid om een groothuisbezoek, of “open missionaire avonden”  te organiseren waarbij 
zowel kerkelijke, randkerkelijke en buitenkerkelijke gemeenteleden kunnen worden uitgenodigd. 
Om de gemeente toe te rusten tot haar missionaire opdracht zullen er bij regelmaat toerustingsdiensten 
worden gehouden. 
 
Vanuit de wijkkerkenraad zijn een ouderling en een diaken afgevaardigd naar de 
evangelisatiecommissie, en een ouderling naar de zendingscommissie. Beide commissies hebben een 
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door de Algemene kerkenraad vastgesteld reglement en leggen jaarlijks verantwoording af aan de 
Algemene kerkenraad. 
 
Beleidsvoornemens m.b.t. de missionaire gemeente: 
 

1. Proberen meer gemeenteleden te betrekken bij het missionaire werk in de gemeente. 
2. Nadenken over benoeming van Evangelisatie-ouderling. 

8. Tenslotte 
 
In het voorgaande heeft de wijkkerkenraad een beeld geschetst van zijn visie op het wezen van de 
gemeente met als uitgangspunt de Schriftgegevens hierover. Ook valt te lezen hoe die visie in de 
praktijk gestalte krijgt zodat een totaalbeeld ontstaat van de Hervormde Wijkgemeente 1 te Strijen 
In dit beleidsplan zijn ook hiaten en knelpunten binnen onze gemeente genoemd. Zaken waaraan we 
hopen te werken om (nog) beter samen gemeente te kunnen zijn. Samen het lichaam van Christus zijn 
waarin ieder lid zijn of haar plaats heeft en meedoet. Zorgen zijn er volop, vooral over gemeenteleden 
die heel moeilijk te bereiken zijn en nauwelijks te motiveren. We denken na hoe wij hen nog kunnen 
bereiken en bij de gemeente kunnen betrekken. 
 
Daarnaast hebben we in onze gemeente ook jeugdige leden. Dit schept ook verplichtingen tegenover 
hen om ze erbij te houden o.a. door onderwijs in de leer, aandacht in de prediking en tijdig signaleren 
wanneer ze van de gemeente dreigen te vervreemden. Aan de andere kant ze ook voluit in te schakelen 
bij activiteiten wat de betrokkenheid verhoogt. 
 
Het blijft mensenwerk en geschiedt in afhankelijkheid van de HEERE. Altijd blijft er het 
spanningsveld anderen het geloof te willen geven en niet te kunnen. Vandaar dat dit beleidsplan ons 
wil opscherpen in wat we doen en zouden kunnen verbeteren. 
 
 
Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van de huidige situatie. We mogen gezegend zijn met de 
plaats en de prediking die de HEERE ons nog geeft in Strijen. Maar het beleidsplan is nooit helemaal 
voltooid. Zowel de geografisch ligging alsmede de demografische ontwikkeling en de verdergaande 
individualisering en de vragen die op ons afkomen in een postmoderne tijd geven aanleiding voor de 
kerkenraad de komende jaren zich grondig te bezinnen op een bijbels gereformeerde visie op 
gemeente zijn in Strijen anno 2020 en later. Dit handelen, is alleen zinvol “door Woord en Geest”. 
Opdat allen zullen komen tot het belijden van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 
Als middel zendt Hij Zijn dienaren om mensen te brengen tot Hem. De Boodschap van genade voor 
zondaren gaat door tot op “de jongste dag”, tot de laatste is toegebracht. De heerlijkheid wacht, maar 
als Jezus wederkomt, zal Hij ook geloof vinden? Laat ons gebed daarvan vervuld zijn! 
 

Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld door de wijkkerkenraad van de Hervormde wijkgemeente 1 te Strijen in de 
vergadering van de wijkkerkenraad van 15 juli 2020. 
 
 De preses       De scriba, 
 
 

Ds. C. Doorneweerd      B.Smits 
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Gecentraliseerde beleidsvoornemens van de Hervormde Wijkgemeente 1 te 
Strijen: 
 
Beleidsvoornemens m.b.t. de eredienst: 
 

 Meer ruimte voor leerdiensten in de avond. Een aantal keer per jaar vragen aan gastpredikant 
of hij de Zondag uit de Heidelbergse Catechismus wil bepreken die in onze gemeente aan de 
beurt is. 

 Stimuleren bezoek aan nabesprekingen voor jong en oud. Als kerkenraad ook meer 
betrokkenheid tonen bij nabesprekingen. 

 Betrekken van kinderen in de eredienst (noemen Psalm van de maand, aandacht voor invullen 
van het kerkboekje). 

 Belang van trouwe kerkgang onder de aandacht brengen bij de gemeente. 
 Oog voor gasten in de erediensten (aanspreken). 
 Bezinning liturgie jongerendiensten. 
 Bezinning: “waarom zingen we Psalmen” n.a.v. boekje Gereformeerde Bond. 
 Bekijken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de Kerk en schooldienst op de dankdag. 

 
 
Beleidsvoornemens m.b.t. pastoraat: 
 

1. Bezinning over huisbezoeken bij randkerkelijken (wat is de goede aanpak?). 
2. Hoe om te gaan met gemeenteleden die zijn afgehaakt. 
3. Opnieuw nadenken over mogelijkheden Groothuisbezoek ( b.v. 1 keer per jaar en elk kaar in 

een andere sectie). 
 

Beleidsvoornemens m.b.t. de missionaire gemeente: 
 

 Proberen meer gemeenteleden te betrekken bij het missionaire werk in de gemeente. 
 Nadenken over benoeming van Evangelisatie-ouderling. 

 
 

Algemeen 
 Contacten leggen met buurgemeente (n) van gelijke modaliteit. 
 Participeren in een eventueel te vormen Gereformeerde Bond afdeling Hoekse Waard. 

 
 


