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“Gemeente in de groei”

De titel van dit beleidsplan is: gemeente in
de groei, omdat we in aantal toenemen.
Maar natuurlijk ook omdat we een
gemeente met veel kinderen en tieners
zijn die aan het opgroeien zijn. Hopelijk zijn
niet alleen ZIJ in de groei, maar mogen
we allemaal toenemen in genade en het
kennen van de Here Jezus Christus!
(2 Petrus 3: 18) Als we toegroeien naar
Christus het Hoofd worden we ook
geestelijk volwassen en geestelijk één
in Hem (Efeze 4: 15).

Dit beleidsplan is een werkplan voor
gemeente-zijn; van jaar tot jaar willen we
aan meerdere zaken werken volgens de
aangegeven prioritering. Uiteraard is dit
allemaal onder het voorbehoud van
Jakobus 4: 5 ‘Als de HERE wil en wij leven,
zullen we dit of dat doen.’ We bidden dan
ook om voortdurende leiding van de
Heilige Geest en voortschrijdend inzicht.
Ook moeten we er mee rekenen dat
Christus elk moment kan terugkomen
in heerlijkheid.

In dit beleidsplan kijken we achterom en
blikken we vooruit naar de volgende vier
jaar. Er is veel om onze God voor te danken
maar ook nog veel om aan te werken. We
willen meer gaan beantwoorden aan Gods
bedoeling met onszelf en als gemeente van
Christus, op de plek waar Hij ons geplaatst
heeft. Daarbij willen we toegroeien naar
Hem die het Hoofd van de kerk is, Hem
wiens naam we met eerbied noemen:
Jezus Christus. We willen de Here volgen in
Zijn opzoekende beweging naar mensen
toe. Het is ons verlangen om de mensen
om ons heen te bereiken met het evangelie
van de genade van God.

Zo is er in onze levens, de gemeente en dit
plan veel betrekkelijks, maar vast en zeker
is Gods toekomst. Wij verwachten naar Zijn
belofte een stad die neerdaalt uit de hemel
en dan zal God bij Zijn mensen wonen en
ons licht zijn. Wij maken onze plannen in
dat perspectief. Dan geldt: De God van de
hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn
dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.
(Nehemia 2: 20)

A.T. van Blijderveen, Predikant

Gerard Knot, Preses Wijkkerkenraad
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Visie, missie & identiteit
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters,
en heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote
daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen
naar Zijn wonderbaarlijke licht”. 1 Petrus 2: 9

Achtergrond
Wijkgemeente 9 is de jongste wijk van de hervormde gemeente
Veenendaal en is gericht op de nieuwbouwwijken Dragonder-Oost
en Veenendaal-Oost. Deze wijken, en daarmee dus ook onze
wijkgemeente, kenmerken zich door veel jonge stellen en
gezinnen met kinderen zowel van binnen als buiten Veenendaal.
Deze opbouw zie je duidelijk terug in de wekelijkse erediensten
en de andere activiteiten. Ondanks de algehele maatschappelijk
trend van de ontkerkelijking, zien we dat we onder Gods zegen
een groeiende gemeente zijn. Deze groei is voor ons een punt van
grote dankbaarheid. Tegelijk beseffen we dat dit vraagt om een
verdere verdieping van het gemeente zijn in de unieke context van
onze wijk. Met elkaar, maar bovenal in de relatie en omgang met
onze Heere Jezus Christus. Daarom is het ook een punt van gebed
waarin we vragen om inscherping van het Woord, groei in de
breedte, maar vooral ook om groei in de diepte.
Historie
Wanneer in de jaren ‘90 de burgerlijke gemeente Veenendaal
plannen maakt voor de realisatie van twee grote nieuwbouw
wijken, Dragonder-Oost en Veenendaal-Oost, stelt de Algemene
Kerkenraad van de Hervormde gemeente dat de Hervormde
gemeente aanwezig moet zijn in deze wijken. In 2007 besluit
de Algemene Kerkenraad een wijkgemeente in dit deel van
Veenendaal te stichten.
De eerste eredienst vindt plaats op 2 oktober 2005 waarbij de
gemeente samenkomt in het schoolgebouw aan de Ruiterijweg,
een tiental mensen is aanwezig. Wanneer in de jaren daarna het
aantal leden tot boven de 100 is gegroeid, verhuist de gemeente naar
de sporthal in het “Ontmoetingshuis”, midden in Veenendaal-Oost.
De sporthal is een tijdelijke huisvesting, we streven op termijn naar
definitieve “eigen” huisvesting in de wijk.

Visie
Onze visie baseren wij op 1 Petrus 2: 1 - 10. In vers 9 klinkt:
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;
opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. Dit voorrecht
en roeping werd eerst aan Israël toevertrouwd als verbondsvolk en
ook daarbuiten richt de Here Zijn genadeverbond met ons
zondaren op. Dit omvat de noodzaak van geloof en bekering tot
Hem die het Licht der wereld is, Jezus Christus. Zó willen we
uit levenslange dankbaarheid door God ingezet worden in
Zijn beweging naar de wereld toe, als uitverkoren geslacht.
Een koninkrijk van priesters om zo kanalen van Zijn liefde naar
mensen toe te zijn. Het doel wordt duidelijk aangegeven: om de
grote daden te verkondigen van Hem, aan Wie wij ook zelf onze
redding uit de duisternis te danken hebben. Gered om meteen
weer ingeschakeld te worden in Zijn dienst. Hij die Zelf de grote
Bouwmeester is, wil ons als levende stenen gebruiken.
(1 Petrus 2: 4-5)
Missie
Als gemeente van Christus, die geworteld is in het hervormdgereformeerd belijden, is onze roeping:
• Een relatie naar Boven: God verkondigen, belijden, dienen, 		
eren, loven en prijzen;
• Een relatie naar binnen: Een geloofsgemeenschap zijn die
leeft uit Gods liefde en Gods liefde uitleeft in de gemeente;
• Een (missionaire en diaconaal) relatie naar buiten:
Met woorden en daden dienstbaar zijn aan de naaste,
als onderdeel van Zijn gemeente (lokaal - onze woonwijk en wereldwijd).

Begin 2005 is kandidaat J.K.M. Gerling aangesteld als opbouw
werker en wordt in 2007 als eerste predikant in Veenendaal-Oost
bevestigd. Na het vertrek van ds. J.K.M. Gerling in 2015, werd op 22
mei 2016 onze huidige predikant ds. A.T. van Blijderveen bevestigd.
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Identiteit
Onze identiteit vinden wij in de Bijbel, als het door de Heilige
Geest geïnspireerde Woord van God. Deze Heilige Schrift hebben
wij van God ontvangen als middel tot bekering en als leidraad voor
prediking en geloof. Bovendien is de Bijbel daarbij de enige norm
voor leer en leven. Daarnaast weten wij ons verbonden met de
belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie.
• Vanuit onze identiteit belijden wij: Jezus Christus is onze Redder;
geloof in Hem is van levensbelang (sola fide)
• Door Gods genade is er vergeving en leven mogelijk (sola gratia)
• De Bijbel is de gezaghebbende leidraad voor het leven en
de leer (sola scriptura)
We zijn als gemeente onderweg, in het geloof dat we door God
Zelf naar Zijn toekomst toe getrokken worden. In afhankelijkheid
van God zoeken we naar passende manieren, rekening houdend
met de tijd en locatie waarin door Hem zijn geplaatst, om Zijn
gemeente te mogen zijn. Respect naar elkaar in verband met de
verscheidenheid is een belangrijke kernwaarde. Dit vraagt van ons
een open, afhankelijke houding. De christelijke gemeente staat
niet op zichzelf. Zij deelt, dankzij Christus, in de door God aan Israël
geschonken gaven en heeft daardoor een onopzegbare relatie met
dat volk.
Een groot gedeelte van de gemeente behoort tot de werkende
bevolking en is relatief jong.
De doordenking van het Christen-zijn doordeweeks, op school, in
werk en in de wijk, is dan ook van groot belang. Ook is er bijzondere
aandacht voor jeugd-, nieuwe leden en missionair werk. In een
jonge gemeente is het van buitengewoon belang om in alle
facetten van het gemeentelijk leven aandacht te hebben voor
het groeien in genade.
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Pastoraat en toerusting
“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander
op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders,
hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven
in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te
achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.
En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos
leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen,
de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te
hebben.” 1 Thessalonicenzen 5: 11-14

Pastoraat is een opdracht voor elk lid van de gemeente in het
ambt der gelovigen. Pastorale zorg voor de wijkgemeente vindt
plaats door of onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad,
te weten door de predikant en de ambtsdragers. Daarnaast zijn
er vertrouwenspersonen (mannen en vrouwen) aangewezen
in onze wijk. Binnen onze wijkgemeente wordt het pastoraat
uitgevoerd door sectieteams, bestaande uit een pastoraal
ouderling, een bezoekbroeder, een diaken en een vertegenwoordigster van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD).
Onze wijkgemeente kent een pastoraal overleg tussen de
predikant, de wijkouderlingen en de bezoekbroeders. Indien
noodzakelijk wordt pastorale zorg aan de kerkenraad voorgelegd.
De kerkenraad ziet nadrukkelijk toe op de borging van vertrouwelijkheid.
Het pastoraat wordt op hoofdlijnen als volgt vormgegeven:
• Huisbezoek: de (sectie)ouderling brengen samen met aangewezen bezoekbroeders periodiek bezoek (richtlijn elke 2 jaar)
aan de pastorale eenheden binnen de wijkgemeente. Tijdens
het huisbezoek wordt aandacht besteed aan met name het persoonlijk geloofsleven, het samen gemeente zijn, de vrucht van
de prediking, het gebruik van de sacramenten en het gezinsleven
rondom de Bijbel en de eredienst. Indien daar aanleiding toe is
gaat de predikant ook op huisbezoek;

• Nieuwe leden: na vestiging of inschrijving van een nieuw
gemeentelid gaat de predikant op huisbezoek;
• Ouderenpastoraat: Gemeenteleden in de leeftijd vanaf 70 jaar
krijgen ieder jaar rondom hun verjaardag bezoek van de
predikant en/of van de Hervormde Vrouwendienst (HVD);
• Pastoraat aan verstandelijk en/of lichamelijk beperkten:
Binnen de wijk zijn een aantal accommodaties gevestigd waar
huisvesting wordt geboden aan zieken en personen met een
geestelijke en/of lichamelijke beperking. De verantwoordelijkheid voor en de vormgeving van het bezoekwerk onder deze
personen vindt plaats vanuit de diaconale commissie
Gehandicapten, Zieken en Zorg;
• Ziekenhuispastoraat: gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn
opgenomen worden bezocht. Indien mogelijk & wenselijk ook
voorafgaand aan de opname, en bij thuiskomst uit het
ziekenhuis;
• Jongerenpastoraat: we vinden het belangrijk dat jongeren
pastoraat krijgen van degene vanuit de gemeente waar ze een
vertrouwensband mee hebben. Dit kan het beste vanuit het
jeugdwerk gedaan worden;
• Crisispastoraat: De predikant verleent in overleg met de
pastorale ouderling crisispastoraat. De predikant kan
terugvallen op aanwezig hulp vanuit Hervormd Veenendaal.
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Doelstellingen
We willen een gemeente zijn waarin mensen ‘omzien naar elkaar’
en met elkaar in gesprek gaan om samen de weg te vinden in de
vragen over geloof en leven, juist in een nieuwbouwwijkgemeente
zoals wijk 9. Dit geldt zowel binnen de volle breedte van de
gemeente als binnen de doelgroepen, zoals jeugd en ouderen.
Evaluatie & Ontwikkelingen
Binnen onze wijkgemeente wordt aan het pastoraat in de volle
breedte invulling gegeven. Het is van groot van belang om dit te
continueren. Daarnaast is het noodzakelijk om in een groeiende
nieuwbouwwijk, waarin mensen veelal op een kruispunt in hun
leven komen te staan, te blijven omzien naar elkaar en hierbij
passende pastorale zorg aan te bieden.
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Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van de predikant en de
pastoraal ouderlingen worden deze beleidsperiode de volgende
beleidsvoornemens voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd:
• Ambtsdragers zijn en blijven voldoende toegerust om pastorale
zorg te verlenen. Ouderlingen nemen actief deel aan centraal
georganiseerde toerustingsavonden.
• Het bevorderen van het onderling meeleven binnen de
wijkgemeente.
• Het versterken van de bewustwording van het belang van
het pastoraat binnen de wijkgemeente.
• Het onder de aandacht brengen van het belang van
- Jeugdpastoraat;
- Ouderenpastoraat
- pastoraat in de prediking.
• Het vormgeven van het onderling pastoraat binnen de
Bijbelkringen.
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Diaconaat
“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars
voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik
voor u heb gedaan.” Johannes 13: 14-15

De diaconie heeft als taak om leiding te geven aan de
gemeente bij het vervullen van haar diaconale roeping.
Dat betekent dat er tegemoet gekomen wordt aan de
sociale en financiële nood van zowel gemeenteleden als
niet gemeenteleden. Daarnaast heeft de diaconie de taak
om de bewustwording binnen de gemeente voor de nood
in de wereld te vergroten.

Doelstellingen
• Binnen onze wijkgemeente geven we concreet invulling aan
het beleid van de diaconie van de Hervormde Gemeente van
Veenendaal, te weten: “Het diaconaat wordt onderdeel van
ons dagelijks leven en is zichtbaar in onze contacten met de
wijkgemeente, de buurt, het werk familie en vrienden:
het onderlinge dienstbetoon”. Binnen de gemeente wordt hier
als volgt gehoor aan gegeven:
• Het inzamelen van geld en goederen ten behoeve van
gemeenteleden en onze naaste in binnen- en buitenland;
• Bezoekwerk aan :
- ouderen en nieuw ingekomen;
- bij langdurige ziekte, na overlijden en bij financiële nood
• Het verstrekken van financiële hulp in de wijkgemeente;
• Diaconale bewustwording voor de gemeente om praktisch
dienstbaar te zijn in de wijk.
• De diakenen zijn actief in de diaconale commissies binnen
de Hervormde Gemeente van Veenendaal.
Evaluatie & Ontwikkelingen
Het is van belang dat we in een relatief ‘welvarende’ omgeving oog
blijven houden voor de diaconale noden alsook voor diaconale
bewustwording binnen de wijkgemeente.

Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van diakenen worden deze
beleidsperiode de volgende beleidsvoornemens voorbereid en zo
mogelijk uitgevoerd:
• Vrijwilligers van Helpende Handen helpen onze gemeenteleden
bij praktische hulpvragen. Naast deze praktische hulp wordt er
geestelijke ondersteuning gegeven vanuit het Evangelie;
• De samenwerking tussen Helpende Handen en Hulp in Praktijk
(HIP) wordt gestimuleerd. Op deze wijze geven we ook invulling
aan het onderling dienstbetoon richting bewoners van de wijk
die geen lid van onze gemeente zijn;
• De diaconale bewustwording, het actief omzien naar onze 		
naasten, wordt gestimuleerd. Denk hierbij aan het stimuleren
van gemeenteleden om zich als vrijwilliger aan te melden bij 		
hulpverlenende organisaties;
• Het stimuleren en betrokken houden van diaconale vrijwilligers;
• Onderzoeken wat er nodig is om mantelzorgers te ondersteunen;

We willen ook onze
kinderen en jongeren
al diaconaal bewust
en actief maken.
Dit gebeurt in overleg
met de jeugddiaken
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Jeugd
“Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan het volgende geslacht
vertellen de loffelijke daden van de HEERE, Zijn kracht en de wonderen die Hij gedaan
heeft.” Psalm 78: 4
Doelstellingen
We willen onze jeugd en jongeren tot de Heere Jezus leiden en
uitnodigen tot geloof in Hem te komen als hun persoonlijke
Redder en Meester, hen helpen groeien in het geloof, ze een
plek geven in de gemeente en ze geloofservaring te laten opdoen
waarmee ze ook buitenstaanders kunnen laten zien waar ze voor
staan. Als gehele gemeente zijn we verantwoordelijk voor onze
jeugd. Het is belangrijk dat we ons inspannen om het jeugdwerk
te continueren en waar nodig kunnen uitbreiden.
De volgende vier pijlers zijn hiervoor relevant.
• Verbondenheid. Een Bijbelse basis voor een persoonlijke band
met God aanreiken, verbondenheid met de gemeente en de 		
betrokkenheid met anderen in de samenleving.
• Identiteit. De gemeente dient als voorbeeld waaraan jongeren
zich op trekken en spiegelen. In het onderwijs wordt naar voren
gebracht dat geloof een belangrijk element van je persoonlijke
identiteit is.
• Onderwijs. Onderwijs is essentieel om de kinderen en jongeren
te laten kennismaken met en zich te verdiepen in de God van
de Bijbel. Onderwijs wordt vormgegeven binnen het gezin,
school en de kerk. Binnen de erediensten wordt het Woord op
een aansprekende wijze verkondigd. Door middel van clubs 		
en catechisatie wordt ‘op maat’ en toegespitst op leeftijd en 		
belevingswereld hier nader aanvulling aan gegeven.
• Ontmoeting. Het met elkaar omgaan in kerkelijk verband is
een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn voor de jeugd.
Ontmoeting tussen leeftijdsgenoten leidt tot sociale
verbondenheid waardoor er ruimte gecreëerd wordt voor
gesprekken over het geloof.
Evaluatie & Ontwikkelingen
In de afgelopen periode is een plan ontwikkeld over het verder
vormgegeven van het jeugdwerk. In dat plan wordt concreet per
leeftijdsgroep beschreven waar de clubs aan kunnen bouwen.
In de komende periode is het belangrijk om dat verder uit te rollen
binnen het clubwerk. Daarnaast is er vanuit de gemeente ook jeugdwerk ontwikkeld voor de leeftijdscategorie 16 - 20 jaar. Ook hierbij is
de continuïteit de komende jaren erg belangrijk.
In de verbondenheid tussen tieners en volwassenen is zeker nog
meer winst te halen. Daar willen we de komende periode ook de
aandacht op vestigen. Voor het slagen van de beleidslijnen van de
komende periode is continuering van de inzet van gemeenteleden
bij het jeugdwerk essentieel.
Op dit moment worden de volgende activiteiten georganiseerd:
• Kinderoppas en bijbelklas tijdens de erediensten;
• Jeugdclubs voor de kinderen in het basisonderwijs;
• Tienerclubs voor de jongeren van het voortgezet onderwijs;
• Jeugdvereniging voor jongeren van 16+

9 | Beleidsplan Hervormde wijkgemeente

De jeugd, onze kinderen en onze tieners, nemen een grote en een
belangrijke plaats in in onze wijkgemeente. Tegelijk is het ook een
kwetsbare groep waar veel vragen en verleidingen op af komen.
We willen onze jeugd een plek bieden in de gemeente van Jezus
Christus. Zowel de kerkdiensten als de andere activiteiten dienen
op een aansprekende wijze te worden vormgegeven. Hoewel het
de verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente, is door de
kerkenraad een ouderling en een diaken met als bijzondere opdracht
jeugdwerk aangesteld. Samen met de predikant nemen zij het voortouw om de beleidslijnen rondom jeugdwerk uit te voeren.

• catechisaties voor de jeugd in het basisonderwijs en het 		
voortgezet onderwijs;
• Jeugdzondagen.
Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van de jeugdambtsdragers
worden deze beleidsperiode de volgende beleidsvoornemens
voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd:
• Tijdens de verkondiging in de erediensten wordt specifiek
aandacht gegeven aan de jeugd met als doel om op een ook voor
hen aansprekende het Woord te brengen. In de komende periode
wordt expliciet aandacht besteed aan de jeugd in de leeftijd van
10 tot 13 jaar;
• De maandelijkse bijeenkomsten voor jongvolwassen (16 tot 20
jaar), onder de naam “Walk-On”wordt gecontinueerd.
Naast een Bijbelstudie is er ruimte voor ontspanning in de
vorm van bijvoorbeeld een spel;
• Het bieden van mogelijkheden voor jeugd om met elkaar te
kunnen optrekken als onderdeel van én opmaat voor het
gemeenteleven binnen onze wijk;
• Extra aandacht voor specifieke vorming en toerusting van jeugd
van 16-20 jaar (jong volwassenen);
• Doorlopende leerlijnen uit het jeugdwerkplan (zie bijlage 2)
toepassen binnen het jeugdwerk;
• Jongeren “zien” die niet deelnemen aan activiteiten buiten
de dienst;
• Het organiseren van preekbeprekingen met jong en oud
waardoor de onderlinge verbondenheid groeit;
• Activiteiten ontwikkelen voor jeugd buiten onze gemeente.
Hiervoor is essentieel dat er leiding voor beschikbaar is.
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Gemeenteopbouw
“Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer
gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke
zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt,
verblijden zich alle leden mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder
afzonderlijk Zijn leden.” 1 Korinthe 12: 24-27

We hebben als gemeente de roeping om Gods Licht uit te
stralen naar elkaar en de wereld om ons heen. Om op een goede
wijze vorm te geven aan deze Bijbelse opdracht is enerzijds
geestelijke groei van de gemeenteleden en anderzijds onderlinge
betrokkenheid, toewijding en gemeenschap van
belang. In dit alles is er aandacht voor de numerieke groei die
onze gemeente doormaakt en de invloed daarvan op de onderlinge verbondenheid.
De opbouw van de gemeente vindt plaats op basis van de
volgende principes:

Doelstellingen
Gemeenteopbouw gebeurt beide in en rond de erediensten waar
Gods Woord centraal staat en door de week middels andere
vormen van samenzijn en contact. Deze twee manieren van
gemeenteopbouw dienen elkaar te versterken en aan te vullen.
In deze context formuleren we de volgende doelstellingen:
1. Verdieping van het geloof in de zondagse erediensten door de
evangelieverkondiging. Hierin bouwt de Heere Zelf Zijn gemeen
te (Matt. 16:18). Hij geeft groei in geloof, hoop en liefde en 		
verbindt ons met elkaar door Zijn genade en geeft ons 		
een plaats in het Lichaam van Christus.
2. Inzet van ieders geestelijke gaven en talenten binnen
het gemeentewerk
3. Vergroten van onderlinge betrokkenheid binnen de gemeente
op zondag en door de week
4. Verdieping en toepassing van het geloof binnen de gemeente
door het organiseren van activiteiten van vorming en toerusting.
Evaluatie en Ontwikkelingen
We mogen constateren dat er veel goeds gebeurt. Gemeenteopbouw vraagt inzet van alle betrokkenen op een proactieve en
verantwoordelijke manier. Er is veel om voor te danken en veel om
voor te bidden en aan te werken. Een aantal ontwikkelingen willen
we hier benoemen:
• De gemeente is aanzienlijk gegroeid in omvang en naar
verwachting zal dit proces de komende jaren doorgaan.
Hierdoor is het gevaar van anonimiteit en oppervlakkige 		
verbinding toegenomen. Daarnaast is in de samenleving in het
algemeen de individualisering, drukte en eenzaamheid zeker
niet minder geworden. De verbondenheid van jongeren en 		
jongvolwassenen is een speciaal punt van aandacht;

• We functioneren als levend lichaam waarin de leden
verbonden zijn met elkaar en met Christus in geloof en 		
liefde. Ieder lid heeft zijn of haar unieke geestelijke gaven en
talenten. Gods Geest werkt in ons een bewogen beweging 		
van binnen naar buiten en andersom. Hierdoor hebben we 		
oog voor elkaar en onze directe omgeving, in het bijzonder 		
voor nieuw ingekomen gemeenteleden.
• We volharden in de gemeenschap, de leer van de apostelen,
de gebeden en het breken van het brood (Hand. 2:42).
• We zoeken samen naar vorming en toerusting in Gods wil tot
een getuigende manier te leven.

• We hebben nu ongeveer 12 Bijbelkringen waarvan een aantal
start met een gezamenlijke maaltijd. Periodiek bieden we een
stuk begeleiding, evaluatie en toerusting aan de kringleiders.
De kringen kiezen zelf hun thema, materiaal en werkwijze.
We vinden deze kringen een belangrijke as voor het gemeentezijn omdat onderlinge verbondenheid, Schriftstudie en diaconale
en pastorale aspecten natuurlijk samengaan;
• Afgelopen jaren is het aantal gemeenteavonden verminderd. 		
Het is belangrijk om deze trend om te keren om zo te voorzien in
toerusting van de gemeente. Tegelijk heeft er een workshop
plaatsgevonden rondom het thema huwelijk, dat goed is
ontvangen;
• Er wordt een heel aantal activiteiten georganiseerd die de 		
geestelijke eenheid stimuleren: het maandelijkse gebedsuur, 		
de vrouwenochtenden, de ouderenactiviteiten, de gemeentedag,
koffiedrinken na de dienst en de Vespers;
• Via digitale middelen stimuleren we het kennismaken en 		
verbonden raken met de gemeente: de website,
het Ontmoetingsboek, de Alpha mailgroep, Facebookpagina
het maandblad AlphaExpress.
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En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen,
anderen als profeten, weer anderen als evangelisten
en nog weer anderen als herders en leraars, om de
heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus.

Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van de ouderling
gemeenteopbouw en evangelisatie worden deze beleidsperiode de
volgende beleidsvoornemens voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd:
• We intensiveren de rol van Bijbelkringen binnen de gemeente
door onder andere een sterkere koppeling aan de eredienst,
een gezamenlijk thema, het uitbreiden van het aantal kringen
en een jaarlijkse evaluatie. Ons doel is dat alle bezoekers van de
zondagse erediensten onderdeel worden van een Bijbelkring;
• We organiseren periodiek een preekbespreking, niet alleen voor
de jongeren bij de jeugdzondagen, maar ook voor de volwassen
gemeenteleden. Op deze manier worden verbinden tussen de
generaties gelegd en worden geloofsgesprekken gestimuleerd;
• We breiden de activiteiten die zorgdragen voor de integratie van
nieuw ingekomen gemeenteleden uit. De organisatie van deze
activiteiten vindt plaats in samenwerking met de HVD en de 		
sectieouderlingen;
• We organiseren, laagdrempelige, verbindende activiteiten,
zoals ontmoetingsmaaltijden.
• We stimuleren het gebruik van digitale media voor onderlinge
kennismaking en contact: Ontmoetingsboek, Alpha Mailgroep,
maandelijkse Alpha-Express, Facebook-pagina en de website,
ook kijken we naar nieuwe manieren zoals een wijk app,
whatsapp contact etc. We stimuleren deelname aan de
koffiemomenten na de dienst;
• We hebben als wijkkerkenraad besloten te gaan participeren in
het IZB-Focustraject, dit met als doel de gemeente beter toe te 		
rusten rondom het uitdragen van het geloof in het dagelijks leven.
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Evangelisatie
“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;
en u zult Mijn getuigen zijn.” Handelingen 1: 8
Doelstellingen
• De gemeenteleden bewustmaken van en toerusten in het
missionair zijn op de plek waar zij geroepen zijn en met de
talenten die hen gegeven zijn. Een belangrijk onderdeel van
deze toerusting is de (onderlinge) bemoediging in een
missionaire levensstijl;
• De bestaande en nieuwe missionaire activiteiten afstemmen en
organiseren met onze zustergemeentes in de wijk om zo als één
gemeente van Christus naar buiten te treden;
• De zichtbaarheid vergroten van onze wijkgemeente in de wijk
Veenendaal-Oost/Dragonder-Oost;
• Het bevorderen van het zendingsbewustzijn van de gemeente
en betrokken zijn bij het werk van de Centrale Zendingscommissie binnen Hervormd Veenendaal.
(Als wijkgemeente zijn wij deelgemeente van Robert en Danja
Duits. Zij zijn in juni 2017, via de GZB, vanuit de hervormde 		
gemeente van Voorthuizen uitgezonden naar Albanië)
Evaluatie en Ontwikkelingen
• Onze wijkgemeente is er op gericht in Dragonder Oost/
Veenendaal Oost een licht te zijn voor onze omgeving. Dit gaat
veel gemeenteleden nog steeds aan het hart. In de afgelopen
jaren zijn daarom de Kerststal op kerstavond, de Alphacursus, de
Kom-Aan-Boord club, en de VakantieBijbelWeek georganiseerd.
• Hoewel de wens tot missionair gemeente-zijn leeft vanaf het
begin, bestond de vraag hoe we daar precies handen en
voeten aan kunnen geven. Daarom is medio 2017 een
werkgroep ‘Missie in Oost’ opgericht om ons te bezinnen op de
vraag wat missionair gemeente-zijn is en hoe we daar vorm aan
kunnen geven.
• Naast onze gemeente zijn er zustergemeentes actief in
Dragonder Oost/Veenendaal-Oost: de Bethelkerk en de Pniël		
kerk. Afgelopen jaar is er actief meer samenwerking gezocht
met deze gemeentes op missionair terrein.
• Sinds ruim een jaar is er een proef gestart met missionair 		
bezoekwerk dat zich specifiek richt op randkerkelijken in onze 		
wijkgemeente.

Als gemeente van Christus leven wij vanuit de genade: “Ik ben
met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus in
mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof
in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij
heeft overgegeven.” (Galaten 2:20). Deze genade mogen wij, in
afhankelijkheid van de Here God, als gehele gemeente doorgeven.
Op deze wijze geven zijn wij daadwerkelijk als het “zout der
aarde”. (Mattheüs 5:13). Door onze marginale positie in de maatschappij vinden we het lastig om hier concreet handen en voeten
aan te geven. Wat betekent het evangelie voor ons persoonlijk en
hoe geven we Jezus’ Licht door aan de mensen om ons heen? In
afhankelijkheid van Hem willen we onze roeping beantwoorden
en het evangelie uitdragen naar de wereld om ons heen.

• We zien een grote betrokkenheid van een kleine groep
gemeenteleden op missionaire activiteiten zoals de Alphacursus,
de Kom-Aan-Boord club en de VakantieBijbelWeek. Deze balans
is zorgelijk, aangezien missionair zijn ieder gemeentelid aangaat.
• We zien dat een relatief groot aantal van de deelnemers aan 		
missionaire activiteiten zelf kerkelijk is, terwijl de doelgroep van
deze activiteiten buitenkerkelijk is. Betekent dit dat onze
missionaire ‘voetafdruk’ in Veenendaal-Oost (te) klein is?
Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van de ouderling
gemeenteopbouw en evangelisatie worden deze beleidsperiode de
volgende beleidsvoornemens voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd:
• We starten als wijkgemeente met het IZB-Focustraject. In dit 		
traject worden we als gehele gemeente toegerust in het
missionair leven en onderlinge verbondenheid. In een periode
van twee jaar bezinnen we ons op wie Jezus voor ons is en
wat dat betekent voor ons dagelijkse leven. De predikant,
kerkenraad en diverse commissies (bijvoorbeeld de leiding van
de jeugdclubs) krijgen daarin coaching en we krijgen een werkboek voor Bijbelkringen, jeugdclubs, thuis aan tafel, enzovoorts.
• We continueren de bestaande missionaire activiteiten,
zo mogelijk in samenwerking met zustergemeentes in 		
Veenendaal-Oost/Dragonder-Oost. Op dit moment heeft onze
wijkgemeente de volgende missionaire activiteiten: Alphacursus,
VakantieBijbelWeek, Kom-Aan-Boordclub.
• We stellen missionaire bezoekers aan die adressen van rand-		
kerkelijken langsgaan om het gesprek aan te gaan over
zingeving en geloof.
• We nemen een actieve rol in voor praktische en sociale hulp 		
voor bewoners van Veenendaal-Oost/Dragonder-Oost. In de
eerste plaats betekent dit dat we aansluiting zoeken bij
organisaties zoals Hulp In Praktijk en Present met de vraag
hoe wij hen kunnen bijstaan in het vrijwilligerswerk.
• We vergroten de zichtbaarheid van onze wijkgemeente via de
bestaande communicatiemiddelen zoals de website en
Facebook. Daarnaast vergroten we ook de fysieke zichtbaarheid
door het aanbrengen van verwijzingen naar de kerk in de
openbare ruimte.
Namens de wijkgemeente wordt een gemeentelid afgevaardigd
naar de Centrale Zendingcommisie. Onder haar / zijn initiatief en
onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden de
volgende beleidslijnen uitgevoerd (zending):
• We stimuleren het zendingsbewustzijn van de wijkgemeen
te en activeren gemeenteleden om deel te nemen aan centraal
georganiseerde activiteiten binnen hervormd Veenendaal, zoals
de jaarlijkse jongeren zendingsdienst.
• We zijn als wijkgemeente zowel in geestelijk opzicht als in
financiële zin betrokken bij het zendingswerk in het algemeen
en het werk van Robert en Anja Duits in Albanië in het bijzonder.
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Eredienst
“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs
elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.
Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Colossenzen 3: 16

De gemeente komt samen in de eredienst waarin Gods Woord,
dat is de Bijbel, een centrale plaats inneemt. De eredienst
is de werkplaats van de Heilige Geest waar de gemeenschap
met onze Drie-enige God gevierd wordt en we de onderlinge
verbondenheid beleven. Hierdoor wordt de gemeente gebouwd
en gevormd in het geloof en in de verbondenheid met de Heere
Jezus en elkaar (1 Kor. 4: 26).

Doelstellingen
De gemeente komt samen om de Heer te ontmoeten, te loven
en te prijzen. In de eredienst worden we geestelijk gevoed en
gesterkt door de verkondiging Gods Woord en mogen we elkaar
als gemeente ontmoeten en bemoedigen. In alles wat we doen
dient er het besef te zijn dat we tijdens God ontmoeten en
gezamenlijk voor Zijn heilig aangezicht staan.
De inhoud van de eredienst (zie bijlage 1) wordt bepaald door de
Bijbelse boodschap van zonde en genade, van schuld en vergeving
van een zondaar die gerechtvaardigd (vrijgesproken) wordt voor
God door het verlossende werk van Jezus Christus. De nadruk in de
eredienst ligt op de prediking en bijbeluitleg omdat we persoonlijk
geloven dat de Bijbel zeggingskracht heeft over ons dagelijks leven.
Tijdens de eredienst worden we opgeroepen en toegerust om
levende getuigen van Christus te zijn (Efeze 4: 12).
• In de prediking wordt de Drie-enige God verkondigd, waarbij 		
Christus het middelpunt is.
De beloften van het Evangelie worden aan een ieder zonder 		
onderscheid verkondigd, met bevel van geloof en bekering.
Zo wordt door de prediking het Rijk van God geopend voor
ieder die de beloften van het Evangelie met een waar geloof 		
aannemen en gesloten voor alle ongelovigen, zolang zij zich
niet bekeren;

• In de prediking wordt evenwichtig uit het Oude en het Nieuwe
Testament gepreekt, omdat we de Heilige Schrift zien als het ene
Woord van God. Daarbij verhouden Oude en Nieuwe Testament
zich tot elkaar als belofte en vervulling. - Zoveel mogelijk zullen
de avonddiensten het karakter dragen van een leerdienst, omdat
de gemeente altijd een ‘lerende’ gemeente is. Daarbij zal meest
al geput worden uit de gereformeerde belijdenisgeschriften,
maar zo nodig kunnen er ook andere thema’s aan de orde komen;
• In de prediking is aandacht voor rechtvaardiging en heiliging. 		
Zo wordt er dus niet alleen opgeroepen tot bekering, maar wordt
er ook een appèl gedaan om te groeien in het geloof en in de
beoefening daarvan in de praktijk van het leven.
• De prediking staat altijd in het licht van Christus’ naderende 		
wederkomst. - De gemeente kent vele kinderen en jongeren. 		
Daar zijn we dankbaar voor.
Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van de gehele kerkenraad worden de komende beleidsperiode de volgende beleids
voornemens voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd:
• Bezinning op de huidige gemeentezang, in zowel liedkeuze
als de begeleiding ervan;
• Bezinning op het stimuleren van het bezoeken van
de middagdienst.
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Kerkenraad
“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot
opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen
heeft door Zijn eigen bloed.” Handelingen 20: 28

Doelstellingen
De kerkenraad dient- en geeft leiding aan de gemeente, gebaseerd
op onze visie en missie.
Wat betreft het dienen van en het leiding geven aan de gemeente
kunnen de taken van de kerkenraad worden samengevat in twee
sporen: ‘richting geven’ en ‘ruimte scheppen’. Bij ‘ruimte scheppen’
wil de kerkenraad gemeenteleden stimuleren om samen gemeente
te zijn en aanmoedigen om hun gaven en talenten in te zetten in
de gemeente om zo de onderlinge ontmoeting te stimuleren, niet
alleen op zondag maar ook door de week. De kerkenraad faciliteert
en coördineert de activiteiten binnen de gemeente zodanig dat
deze passen binnen de beleidskaders van de wijkgemeente
(‘richting geven’). De kerkenraad heeft speciaal oog voor de jeugd.
Evaluatie en Ontwikkelingen
De kerkenraad informeert de wijkgemeente op een structurele
wijze over de voor de wijkgemeente van belang zijnde onderwerpen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van o.a. de volgende
middelen:
• afkondigingen voor de dienst
• beamerberichten voor de dienst
• het Veens Kerkblad
• de alpha mailgroep
• de maandelijkse nieuwsbrief Alpha Express
• de website

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en voegt zich naar diens kerkorde en Plaatselijke Regeling
van de Hervormde Gemeente Veenendaal. 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.
Zij dienen én vertegenwoordigen de gemeente. Dit gebeurt
zodanig dat de bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de
drie ambten (predikant, ouderling en diaken) tot uitdrukking
komt. Dat wij de ambten voorbehouden achten aan mannen,
neemt niet weg dat vrouwen met de hun geschonken gaven in
de gemeente dienstbaar kunnen en mogen zijn.
De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren
van het beleid van de wijkgemeente. De kerkenraad neemt als
ambtelijke vergadering alle beslissingen; de dagelijkse leiding
berust bij het moderamen dat uit het midden van de kerkenraad
is vastgesteld. De kerkenraad vergadert in de regel één keer per
maand. De agenda wordt zodanig vastgesteld dat alle facetten van
het gemeenteleven en het werk van de ambten aan de orde
worden gesteld. Naast de ‘zakelijke’ onderwerpen neemt de
geestelijke verdieping en opscherping van de ambtsdragers
een belangrijke plaats in.

Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van de gehele
kerkenraad worden de komende beleidsperiode de volgende
beleidsvoornemens voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd:
• Kerkenraad heeft en behoudt oog voor zowel (individuele)
personen en groepen als voor het geheel van de gemeente. 		
Dat houdt in dat er zorgvuldige aandacht dient te bestaan voor
de onderlinge relaties en verschillen. Liefdevolle samenwerking,
respect en oog voor de wereld buiten de kerkmuren zijn daarbij
onontbeerlijk. De kerkenraad verliest daarbij haar doelstelling en
de visie en missie rondom de gemeente niet uit het oog;
• Kerkenraad voert 10 minuten-gesprekken met commissieleden
en vrijwilligers van het kerkenwerk uit het oogpunt van belangstelling, waardering en eventuele extra aandacht;
• Speciale aandacht gaat uit naar de opbouw van de nieuwbouwwijk. Het aantal sectie ouderlingen zal daarom meegroeien met
de wijk;
• De kerkenraad wil zich verdiepen in de huidige opzet van de
vergaderingen zodat er efficiënter kan worden vergaderd en er
meer aandacht kan worden besteed aan de geestelijke toe-		
rusting van de kerkenraadsleden. Hierbij wordt gedacht aan een
opdeling van de kerkenraad in een zogenaamde grote en
kleine kerkenraad;
• Om de gemeente te informeren en toe te rusten organiseert de
kerkenraad jaarlijks minimaal één gemeenteavond.

Naast de verantwoordelijkheid voor de wijkgemeente, zijn ook een
aantal ambtsdragers lid van de centrale commissies en algemene
kerkenraad en vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor
het opstellen en uitvoeren van het beleid van de plaatselijke
hervormde gemeente. Indien mogelijk worden ook ambtsdragers
afgevaardigd naar de classicale vergadering.
De kerkenraad bestaat momenteel uit een voorzitter
(ouderling-kerkrentmeester), scriba (ouderling), 6 pastoraal
ouderlingen verdeelt over 6 secties, 1 jeugdouderling,
1 ouderling evangelisatie & gemeenteopbouw, 3 kerkrentmeesters,
1 jeugddiaken, 3 diakenen en de wijkpredikant.
Voor het pastoraat worden de ouderlingen ondersteund door
bezoekbroeders.
Bij het invullen van vacatures voor ambtsdragers nodigt de
kerkenraad de belijdende leden van de wijkgemeente uit om
namen in te dienen van gemeenteleden. De ambtsdragers worden,
via een op basis van de kerkorde vastgestelde procedure, door de
kerkenraad verkozen.
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Kerkbeheer
“Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk
mee te kunnen verrichten, ja, er bleef over.” Exodus 36: 7

Doelstellingen
Doelstellingen
• Binnen de wijkgemeente zijn de werkzaamheden van de 		
kerkrentmeesters, naast de reguliere taken, de komende periode
met name gericht op het voorzien in de mogelijkheid voor de
instandhouding van de eredienst Meer in het bijzonder
toegespitst op de vormgeving van eigen huisvesting van de 		
gemeente in de wijk.

Evaluatie & Ontwikkelingen
Huisvesting:
In de afgelopen periode is er een toenemende druk op het ruimte
gebruik in het Ontmoetingshuis (OMH). Dit heeft mede te maken
met zowel de groei van zowel de woonwijk als de wijkgemeente.
Hierdoor is in afgelopen periode seminar 4 permanent gehuurd.
De overige (delen van de) gehuurde ruimtes worden gezamenlijk
gebruikt met andere partijen in het OMH. Dit alles in samenwerking
met andere gebruikers, bestuur van het OMH en Sportservice;

De huidige taken en verantwoordelijkheden van de kerkrent
meesters binnen de wijk worden gecontinueerd. Onder deze
verantwoordelijkheid valt binnen de wijk:
• Financiën: Het zorgdragen voor een begroting voor het gehele

•

•
•

•

kerkelijke werk en het afleggen van financiële verantwoording
aan de gemeente via de kerkenraad
Huisvesting: het zorg dragen voor stoffelijke aangelegenheden
en ruimtes van en voor de gemeente, waaronder de zaken rond
om het interieur en het exterieur van de kerkzaal, ruimtegebruik
voor kerkelijke activiteiten, en ook het toezien op de naleving
van de regels rondom het gebruik van de kerkzaal en kerk
gerelateerde ruimtes;
Communicatie: Het facilitairen van communicatie, zoals beamer,
geluidsinstallatie, website en dergelijke;
Organisatie: afvaardiging naar en zitting in het College van 		
Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad alsmede
de afvaardiging naar ‘meerdere vergaderingen, zoals
communicatie-, technische- en financiële commissie’;
Taken: het zorgdragen voor organisatie en bemensing van de
aan erediensten ondersteunden functies z oals kosters,
organisten / pianisten, BHV ‘s, beamerteams, “stoelenklaarzetters”.

Voor de normale gang van zaken van het kerkbeheer wordt de
bestaande praktijk gecontinueerd. Daarbij wordt telkens gezocht
naar verbeterpunten en mogelijkheden om zaken en structuren te
optimaliseren.
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De kerkrentmeesters hebben als kerntaak de (dagelijkse)
zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente
en het verrichten van de daaraan verbonden werkzaam
heden, voor zover niet van diaconale aard. Voor de diaconale
werkzaamheden zijn de diakenen verantwoordelijk.

Beleidsvoornemens
Onder verantwoordelijkheid en initiatief van de kerkrentmeesters
worden deze beleidsperiode de volgende beleidsvoornemens
voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd:
• Afsluiten nieuw huurcontract zodat de wijkgemeente optimaal
gebruik kan (blijven) maken van de tijdelijke huisvesting in het
OMH.
• Gelet op de groei van onze wijkgemeente lopen we tegen de 		
grenzen aan van de huisvesting in het OMH. De kerkrent-		
meesters, in samenwerking met het College van
Kerkrentmeesters, de gemeente Veenendaal en overige
participanten, initiëren, participeren en coördineren de
definitieve huisvesting van onze wijkgemeente in een
(multifunctionele) accommodatie binnen de wijk.
Deze werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd.
De wijkgemeente wordt zorgvuldig betrokken in dit proces.
• We organiseren wervende acties voor het fonds “Huisvesting 		
Veenendaal-Oost”.
• Voor het vervullen van kerkelijke taken kijken we zorgvuldig naar
de samenstelling van de wijkgemeente en proberen we de 		
aanwezige talenten optimaal te ontwikkelen.
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Bijlage 1:
Nadere beschrijving erediensten
De eredienst geeft de gemeente de gelegenheid om:
• stil te worden voor God en zich te verootmoedigen;
• schuld te belijden;
• God te aanbidden en te prijzen door te zingen in
verbondenheid en tot eer van Zijn Naam;
• te geven van haar gaven;
• voorbede te doen voor elkaar en onze naaste dichtbij en veraf;
• de sacramenten Heilig Avondmaal en de Heilige Doop
te ontvangen;
• de zegen te ontvangen om deze mee te dragen en uit te
dragen naar anderen.
Voorafgaande aan de eredienst wordt een kinderlied gezongen
uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (versie 2015) en aansluitend de
schoolpsalm. Dit om de betrokkenheid met de hervormde scholen
te onderstrepen. In de morgendienst wordt de Wet van God voorgelezen, in de vorm van de Tien Woorden of een ander gedeelte
waarin Gods gebod voor ons leven klinkt. Hiermee onderstrepen
we dat we als zondaren schuldig staan tegenover God, maar tegelijk dienen de geboden ook als richtsnoer voor een dankbaar leven.
In de middagdienst belijden wij ons algemeen christelijk geloof
met de woorden van één van de belijdenisgeschriften van de kerk.
Tijdens de eredienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling
en wordt ritmisch gezongen uit de Psalmen, als ook uit de Enige
gezangen, uit de berijming van 1773.
De predikant heeft de gelegenheid om tijdens de eredienst
maximaal twee liederen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ te laten
zingen. Het zingen tijdens de dienst gebeurt onder begeleiding van
het orgel, waarbij de organist de keuze heeft om de liederen uit Op
Toonhoogte op het orgel of de piano te begeleiden. In de dienst
van de gebeden worden het verdriet, de zorg en de vreugde van
de wijkgemeente, als ook wereldwijd, aan de Heere voorgelegd,
waarbij de aandacht voor het verbondsvolk Israël en ons Koninklijk
Huis niet wordt vergeten. In de voorbede, die in de regel in de
morgendienst plaatsvindt, wordt in het bijzonder aandacht
geschonken aan gemeenteleden en gebeurtenissen waarvoor
vooraf om voorbede is gevraagd alsmede aan zending en
evangelisatie. Tijdens de erediensten is er oppas voor de kinderen
in drie leeftijdsgroepen. Voor kinderen is er de gelegenheid voor
de preek naar de Bijbelklas te gaan waar vanuit de methode
“Op stap” van de HGJB onderwijs en verwerking wordt vorm
gegeven. Ingeroosterde gemeenteleden verzorgen de Bijbelklas
onderwijs. De ouderling van dienst verzorgt voor en na de dienst
het consistoriegebed en begeleidt de predikant na het zingen van
de schoolpsalm naar de preekstoel. Met de ambtelijke handdruk
draagt de ouderling van dienst voor de duur van de dienst de
ambtelijke en geestelijke verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad over aan de predikant. Na de dienst begeleidt de ouderling
van dienst de predikant, na wederom een ambtelijke handdruk,
naar de consistorie.
Een door een rooster aangewezen ambtsdrager doet voorafgaande
aan de eredienst de door de scriba opgestelde en vooraf
aangereikte afkondigingen namens de kerkenraad.

Hieronder wordt een nadere beschrijving gegeven van de orde van
dienst en van de gang van zaken tijdens bijzondere diensten.
Tijdens de erediensten geldt de volgende orde van dienst:
• Orgel/ pianospel
• Mededingen van de kerkenraad
• Zingen: kinderlied en schoolpsalm
• Votum en groet
• Zingen: Psalm/lied
• Lezing van de Wet en de hoofdsom van de Wet (vm) /
Apostolische geloofsbelijdenis (nm)
• Zingen: Psalm/lied
• Gebed om de opening van het Woord en de verlichting
met de Heilige Geest
• Schriftlezing
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Psalm/lied
• Prediking
• Zingen: Psalm/lied
• Dankgebed en voorbede
• Zingen (staande zo mogelijk): Psalm/lied
• Zegenbede
• Uitleidend orgel/pianospel
Op onderstaande zon- en feestdagen, na afloop van de
morgendienst, worden de volgende liederen gezongen:
• de eerste zondag (vm) na Koningsdag: ‘Het Wilhelmus’ (vers 1 en 6);
• de eerste zondag (vm) na Hervormingsdag: ‘Een vaste Burcht is
onze God’;
• Eerste Kerstdag: ‘Ere zij God’.
In de volgende bijzondere diensten wordt de mogelijkheid
geboden om maximaal 4 liederen uit de bundel Op Toonhoogte
te zingen:
• Jeugdzondagen;
• Kerk- en schooldiensten;
• 1e Christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren)
en Hemelvaartsdag;
• Belijdenisdiensten.
Het behoort daarnaast in deze bijzondere diensten tot de
mogelijkheid dat:
• de schriftlezing door een ander dan de predikant wordt gedaan;
• een gedicht wordt voorgedragen;
• het combo muzikale medewerking verleent.
In het geval er in een eredienst formulieren worden gebruikt,
worden hiervoor de klassieke formulieren in de ‘hertaling’ uit
het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt.
Tenslotte geldt bij het punt van de voorbede en de afkondigingen
voor de dienst dat bij het noemen van namen de Algemene
verordening persoonsgegevens in acht wordt genomen.
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Jeugdzondag
Aangezien de meeste activiteiten van de gemeente tijdens het
winterseizoen plaatsvinden, wordt aan het begin en einde van dit
winterwerk in de eredienst aandacht besteed aan dit winterwerk in
de vorm van een ‘jeugdzondag’. De morgendienst is gericht op de
basisschool kinderen en de middagdienst op de tieners.
Doopdiensten
In de regel worden elke twee maanden ouders in de gelegenheid
gesteld hun kind(eren) te laten dopen. Ook volwassenen, die niet
als kind zijn gedoopt en het verlangen hebben belijdenis van het
geloof af te leggen, komen hiervoor in aanmerking.
Zoals verwoord in het doopformulier wordt de doop op grond
van Gods verbond en genade bediend aan ‘de kleine kinderen der
gelovigen’. Hierbij is het van belang dat ouders zich realiseren dat
antwoord wordt gegeven op vragen die onder meer betrekking
hebben op de christelijke opvoeding. In de regel vindt in de week
voorafgaande aan de doopdienst het doopgesprek plaats met de
doopouders (of voogden). De doopzitting wordt geleid door de
(wijk)predikant, waarbij ook een van de ouderlingen/ambtsdragers
aanwezig is. Tijdens de doopzitting wordt verklarend, inhoudelijk
en praktisch ingegaan op de betekenis en uitwerking van het
sacrament van de Heilige doop aan de hand van het klassieke
doopformulier in de ‘hertaling’ uit het Dienstboek van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Volwassen die niet als kind het zegel van de doop hebben
ontvangen gedoopt, kunnen na het afleggen van de Geloofs
belijdenis worden gedoopt. Voorafgaand aan de doop zal onder
leiding van de predikant een traject van belijdeniscatechisatie
worden gevolgd.
Omdat de doop als teken van Gods verbond slechts één maal
bediend wordt, wijzen wij elke vorm van herdoop af.
Avondmaalsdiensten
Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De voorbereiding vindt plaats in de eredienst van de zondag
morgen, voorafgaand aan de zondag waarop viering van het Heilig
Avondmaal plaatsvindt. De voorbereiding vindt onder meer plaats
door middel van het voorlezen van het eerste gedeelte van het
Avondmaalsformulier, daarnaast wordt er in de prediking en de
gebeden inhoudelijk op het Avondmaal gewezen. Daarbij gaat een
hartelijke nodiging uit naar allen die, ondanks hun zonde, er toch
op vertrouwen dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn.
Tegelijk worden degenen vermaand die (nog) in ongeloof leven en/
of een leven leiden dat niet in overeenstemming is met de inzetting
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waartoe de Heere Jezus het Avondmaal heeft gegeven. Daarbij
weet de kerkenraad zich van Christuswege verplicht om op basis
van de tucht, welke in liefde gehanteerd wordt, personen die een
levenswandel volgen die niet overeenstemt met de plicht tot
heiligmaking van het leven, de toegang tot de tafel te weigeren.
Het tweede gedeelte van het Formulier wordt gelezen op de
zondag van het Heilig Avondmaal. In de week voorafgaand aan de
zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend is er gelegenheid tot Censura Morum. Hierbij is voor de leden van de gemeente
gelegenheid zich uit te spreken over het Heilig Avondmaal en
eventuele belemmeringen die kunnen worden ervaren.
Aan het Heilig Avondmaal worden diegenen genodigd, die
belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Tijdens de viering wordt
het brood gebroken door de predikant en de wijn geschonken door
de diakenen. Zij zijn tevens tafelwacht en houden toezicht op een
ordelijk verloop van de viering. De kerkenraad stelt het op prijs,
indien deelname aan het Heilig Avondmaal verwacht wordt van
nog onbekende personen, dat van tevoren kenbaar wordt gemaakt
aan de kerkenraad. Bij de viering wordt na elke tafel, naast het
uitreiken van brood en wijn, door de predikant enkele verzen
uit een door hem gekozen Schriftgedeelte gelezen en wordt de
tafel afgesloten door het zingen van een psalmvers of lied. In de
avonddienst van de Avondmaalszondag vindt de voortgang en
dankzegging van het Heilig Avondmaal plaats. De voor die zondag
aangewezen diakenen helpen ook bij het afdekken van de Tafel na
de viering.
Bid- en dankdag
Op bid- en dankdag is ‘s avonds een dienst. Tijdens deze diensten
wordt in het bijzonder gebeden (biddag) en gedankt (dankdag)
voor de oogst en het werk.
Rouwdiensten
Rouwdiensten hebben niet het karakter van een eredienst. Tijdens
deze diensten hoeven niet de ambten vertegenwoordigd te zijn.
Wel is er naast de predikant in de regel een (wijk)ouderling
aanwezig. De predikant bezoekt de nabestaanden van de overledene en bespreekt met hen onder andere de invulling van de
rouwdienst. De wijkouderling bezoekt naast en in overleg met
de predikant de nabestaande(n) en sluit (indien gewenst en voor
zover mogelijk) de bijeenkomst na afloop van de begrafenis af met
Schriftlezing en gebed.
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Huwelijksdiensten
Kerkelijke huwelijksbevestiging en inzegening vindt plaats nadat
het bruidspaar hiertoe een verzoek heeft gericht aan de kerkenraad.
De predikant heeft ongeveer vier weken voorafgaand aan de
bruiloft met het aanstaande bruidspaar een inhoudelijk gesprek
waarbij Bijbelse en praktische notities ten aanzien van het huwelijk
en het huwelijksformulier worden besproken. Ook wordt het
aanstaande bruidspaar gevraagd een brief te schrijven met
daarin hun motivatie waarom ze in de kerk willen trouwen.
Tijdens de eredienst, die een ambtelijk karakter heeft, wordt
namens de kerkenraad door de ouderling van dienst aan het
bruidspaar een huwelijksbijbel uitgereikt. In de dienst is in de regel
zowel een ouderling als een diaken vertegenwoordigd. De dienst
wordt samen met het bruidspaar met gebed in de consistorie
geopend en afgesloten.
Op grond van de Bijbel wijst de kerkenraad het ongehuwd
samenwonen af.
Kerkelijke bevestiging van het huwelijk van stellen die eerst hebben
samengewoond vindt plaats nadat de kerkenraad overtuigd is
van de oprechte bedoeling en (voorgenomen) wandel van het
betreffende paar. Vanuit de Bijbel wordt ons voorgehouden dat
alleen man en vrouw, als door Gods hand samengevoegd, de
zegen kunnen en mogen ontvangen over hun huwelijk. In onze
wijkgemeente worden dan ook geen alternatieve samenlevingsvormen ingezegend. Broeders en zusters die anders in het leven
staan verlenen wij pastorale zorg.
Belijdenisdiensten
Na het volgen van één of meerdere jaren van belijdeniscatechese
onder leiding van de predikant, afgesloten met een
aannemingsavond, worden de aanstaande lidmaten in een
bijzondere eredienst bevestigd tot lidmaten van de gemeente.
Bijzondere vieringen ten behoeve van jeugd en jongeren
Op tweede Kerstdag komt de gemeente ‘s morgens samen in een
viering (niet-ambtelijke dienst) die is voorbereid en uitgevoerd
wordt door de leiding en leden van de diverse (jeugd)clubs.
Bevestiging ambtsdragers
In de regel worden nieuwe ambtsdragers (her)bevestigd door de
wijkpredikant in de eerstvolgende eredienst na 1 januari aanwezig
is, volgend op het jaar waarin de (reguliere) vacatures binnen de
kerkenraad zijn ontstaan.
Bijzondere diensten
Naast de hierboven beschreven diensten kan de kerkenraad
incidenteel medewerking verlenen aan een bijzondere diensten.
Voorbeelden hiervan zijn een jongerenzendingsdienst en een
dienst in samenwerking met een andere gemeente, bijvoorbeeld
de Bethelkerk. Voor deze diensten geldt dat de kerkenraad een
besluit neemt over de liturgische invulling van deze dienst.
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Bijlage 2:
Jeugdwerkplan 2020-2023
We willen onze visie toespitsen op het werk voor onze kinderen en
op het werk voor onze tieners. We willen dit als vertrekpunt voor
onze plannen en als fundament voor ons werk gebruiken. De nu
omschreven missie is een hoofdlijn die we nog verder uit willen
schrijven. In de verder uit te schrijven missie willen we ook kijken
in hoeverre we de beleidslijnen uit het bestaande beleidsplan
kunnen meenemen hierin.

Onze missie en visie voor tienerwerk
EF 2:7 en 8 en 3:17
Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor (de jeugd is),
heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is
(voor de jeugd). Door het geloof (van onze jeugd) in Hem (zijn zij)
bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet (hun) eigen
verdienste, maar een geschenk van God.

Onze missie en visie voor kinderwerk
EF 1:4, 5 en 11
Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God onze kinderen
uitgekozen, wij (en onze kinderen) die één met Christus zijn.
Wij (en onze kinderen) zouden alleen van Hém zijn en volmaakt
voor Hem staan. Het is altijd zijn bedoeling geweest ons (om onze
kinderen) als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus.

We willen onze tieners het laten zien hoe belangrijk het geloof in
God is.
• Wat is geloven?
• Jouw identiteit. (Vruchten van de geest)
• Opdracht van de Gelovige Kracht van Jezus (met autoriteit
naar buiten)

We mogen onze kinderen laten zien dat God hun Vader is.
Hij heeft ons uitgekozen om zijn kind te zien door Christus.

God wil een relatie met aangaan met kinderen en tieners.
God wil ook dat we als christenen onderling relaties aangaan
om ons geloof te delen.
We geloven dat we samen met onze jeugd één gemeenschap
moeten vormen. In deze gemeenschap kunnen we van elkaar
leren door ons geloof te delen. We leren door tijd en aandacht
aan elkaar te geven en door samen activiteiten te ondernemen.

Wat willen we de kinderen bijbrengen:
Bidden:		Zingen:		Bijbel lezen:		Dienen:		Weten:
Bijbelklas

In de bijbelklas leren we de kinderen dat je kunt bidden voor alle dingen voor hen belangrijk zijn.
We leren ze het prijzen van God voor alle mooie dingen, met zingen en eenvoudige gebeden.

Gr. 2/3/4

Kinderen die weten en ervaren, dat God altijd en overal aanwezig is. Het bidden, zingen, feestvieren en herdenken
zorgen voor “heilige momenten”. Daardoor zal hun prille geloof gaan groeien.
Laat de kinderen
zelf in de groep
bidden, kinderen
kunnen dit alleen
als ze al een
goed voorbeeld
(oprecht) hebben
gekregen van de
ouders of clubleiding.
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Het zingen is
waardevol omdat
ze dan God beter
leren kennen
en hun gevoel
daarin ook kwijt
kunnen. (zoals:
God is in de
hemel, maar toch
altijd dichtbij mij

Ze weten dat de Bijbel de
woorden van God zijn. De
bijbelse verhalen moeten
zo veel mogelijk over
Jezus gaan, de kinderen
moeten bij het verhaal
hun gevoel kwijt
kunnen.

Kinderen leren
dat ze elkaar en
de leiding
kunnen helpen.

We leren ze dat iedereen welkom is bij God.
We leren kinderen de
basisregels over elkaar
liefhebben. Belangrijk
om mee te geven:
* God zorgt voor
iedereen (mensen,
dieren en planten)
* God weet en ziet
alles, je kunt niets voor
hem verstoppen * God
houd van je. Hij wil je
graag blij en onbezorgd
maken
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Bidden:		Zingen:		Bijbel lezen:		Dienen:		Weten:
Gr.5/6

We willen ze in deze leeftijdsgroep beter uitleggen wat God wil en wat zijn regels zijn. God geeft die regels zodat alle
mensen gelukkig kunnen zijn. Daardoor zullen ze ook beginnen te begrijpen waarom het werk van Jezus belangrijk is.
Het kind laten zien wat goed of fout is voor God. Ook meegeven dat Jezus is gekomen voor onze “foute dingen”.
In deze leeftijd zoeken ze ook naar identificatiefiguren en leren ze veel van praktische voorbeelden.
Het is daarom belangrijk dat je ook van je eigen geloof deelt (bijv.: beter maken, weer blij/gelukkig worden).
Bidden voor
anderen, vragen
om vergeving.
God bedanken
en loven. De
kinderen hebben
ook de ervaring
van een
persoonlijk gebed
ontvangen door
de leiding.

Gr.7/8

Verschillende
vormen van
bidden ook doen
in verschillende
liederen. Loven/
prijzen/vragen/
sorry zeggen.

Bijbelse verhalen (ook uit
het oude testament) Ze
weten dat ze in de bijbel
kunnen ontdekken wie
God is.

Ze hebben meerdere manieren
aangeleerd om
andere te helpen.
Geven van
Complimenten.
Helpen opruimen,
klaarzetten.
Samenwerken.

Leren wie God de vader
God, de zoon en de
Heilige Geest is. Wat
de Christelijke feesten
inhouden.
Veel ingaan op
vergeving, wat is het
om iemand anders te
vergeven en vergeving
te krijgen.

Het kind is zich bewust waarom hij gelooft en dat God erg veel van hem/haar houdt.
In deze leeftijdsfase kunnen ze het geloof beter samen beleven, waardoor ze nog sterker leren geloven. Ze gaan leren
dat geloven je leven inricht, en dat ze hierin niet alleen zijn. Daarom is het goed om samen te praten over het geloof,
samen te zingen en te bidden (starten met kringgebed bijv.). Een kamp is een belangrijk moment waarop dit goed
toegepast kan worden.
Een open sfeer is erg belangrijk om met de onderstaande punten aan de slag te kunnen!
Ga op (Pinkster)kamp, dit omdat de ander zo belangrijk is.
Vooral samen
bidden, ze zijn
niet de enige
met vragen. Ze
moeten weten
dat ze met de
vragen en
verdriet bij God
terecht kunnen
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Samen feest
vieren en zingen
is belangrijk en
mooi voor de
kinderen om te
zien dat ze niet
alleen zijn.
Zoeken naar
manieren
waarmee ze zelf
God kunnen
prijzen, door bijv.
Instrumenten te
gebruiken.

Laat ze bijbelteksten
uit hun hoofd leren: Ze
weten wie belangrijke
personen zijn in de
Bijbel. Ze kunnen steeds
beter het verhaal toepassen op hun eigen leven,
en leren vragen stellen
bij bijbelgedeelte.

Ze zien mensen
die hulp nodig
hebben en gaan
daarvoor zorgen.
Ze zien dat niet
alle mensen
geloven en
gaan voor de
ongelovige
bidden.

Het kind leert abstracte
begrippen en eigenschappen over God
zoals Trouw, Verlossing
Onvoorwaardelijke
liefde etc. Ze leren dat
geloven vraagt om een
persoonlijke keuze
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Onze missie
De jeugd, met name de tieners, gaan belangrijke keuzes maken in
het geloof. Keuzes die ze soms hun leven lang niet heroverwegen.
We willen dat we als gemeente onze jeugd in de volgende onderwerpen helpen met groeien:

Bidden:		Zingen:		Bijbel lezen:		Dienen:		Weten:
Klas 1/2

Kinderen weten wie ze zijn voor God en in Christus. Ze zien hoe relevant en praktisch het geloof nu voor hun is.
Openheid is zeker belangrijk zodat ze veilig zijn bij elkaar, de leiding en bij God.
Kringgebed

Begrijpelijke
liederen zingen.
Laten zien hoe
mooi het is dat
we met zingen
God kunnen
aanbidden en
prijzen.

Laten zien hoe relevant
de bijbel voor hen is.

Dingen oppakken
in de gemeente,
gezamenlijk
mensen helpen.

Op zoek naar jouw
identiteit in Christus.
Weten wat je gelooft en
dat je op deze leeftijd
een keuze aan het
maken bent of je wel
of niet geloofd.

Persoonlijk gebed
voor elkaar

Goede liederen,
mooie muziek
laten horen,
voorbeelden
geven van hoe
je God kunt
aanbidden.
Delen wat ze
hebben meegemaakt in hun
persoonlijke
leven (met
God).

Mooie pakkende teksten
meegeven over dilemma’s
en vragen waar ze zelf
mee zitten, ook laten zien
dat de Bijbel ook juist voor
deze vragen een antwoord
kan hebben.
Het zou mooi zijn als de
leiding ook een moment
in het seizoen pakt om
een persoonlijke tekst voor
elke tiener op te zoeken
en mee te geven.

Op zoek naar je
talenten, waar
kun jij de
ander mee
helpen. Zijn er
verbanden te
leggen naar de
geestelijke gaven?

Bewust maken van de
keuze die ze nu aan het
maken zijn.
Leren hoe je jouw
standpunten in het
geloof kan verdedigen,
maar ook kan luisteren
naar andere gelovigen.

Leren wat stille
tijd is en wat het
voor je persoonlijke geloofsleven
kan betekenen.
Ook de tieners
stimuleren om
het te gaan doen.

God groot maken
door zingen,
bidden en met
hem te wandelen.
Door middel van
kamp (?)

Bijbelstudies om gedeeltes uit de bijbel echt te
begrijpen. Weten hoe je
een stuk uit de bijbel
toepast op je eigen leven.

Verder doorgaan
op geestelijke
gaven, wat mag
je van de Heilige
Geest verwachten.
Organiseren van
een diaconale reis

Weten of je een kind
van God bent.
Van elkaar leren door
het geloof met elkaar
te delen.

Klas 3/4

16+
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Wijkgemeente 9 is de
jongste wijk van hervormde
gemeente Veenendaal.
Deze wijkgemeente
kenmerkt zich door veel
jonge stellen en gezinnen
met kinderen zowel binnen
als buiten Veenendaal.
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u
de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. 1 Petrus 2: 1-10
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