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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde gemeente Rijswijk (N.Br.) voor de periode
2015-2020. Dit beleidsplan heeft als titel ‘discipelschap’. Dit opschrift geeft aan dat wij als
kerkenraad en gemeente elkaar willen toerusten om te leven als discipel van Jezus Christus.
Het is ons verlangen dat deze focus heel ons gemeenteleven kleurt, van eredienst tot
Bijbelkringen en van jeugdwerk tot diaconale activiteiten.
Waarom dit thema? De kerkenraad heeft als voorbereiding op dit beleidsplan een uitgebreid
bezinningstraject gehouden. We hebben het gevoel dat wij als gemeente vandaag voor grote
veranderingen staan. Onze cultuur maakt zich in hoog tempo los van haar christelijke wortels.
We zien de kerk veranderen van een grote volkskerk, waar een groot deel van het dorp
‘vanzelfsprekend’ bij hoorde, tot een kleinere ‘keuzekerk’, waarvan de leden bewust kiezen
voor deelname aan het gemeenteleven. Christenen, vooral jongeren, zijn ineens ‘een vreemde
eend in de bijt’, die anders leven en denken dan de meeste mensen om hen heen. Bij al deze
veranderingen leven wij in het vertrouwen dat God de gemeente leidt. Uit een enquête die
onder alle gemeenteleden is gehouden kwam naar voren dat velen in onze gemeente met deze
vragen bezig zijn.
Als kerkenraad hebben we vervolgens een reeks bezinningsavonden en twee
bezinningsweekenden gehouden. Op het eerste weekend hebben wij ons bezonnen op onze
identiteit: wie zijn wij als Hervormde gemeente Rijswijk vandaag? Wij kwamen erop uit dat
onze diepste identiteit ligt in de genade van Jezus Christus. Alles wat wij zijn en doen, danken
wij aan Hem. In een tweede bezinningsweekend zochten wij naar hoe wij, te midden van alle
veranderingen om ons heen, kunnen leven uit deze genade. Dit vraagt een nieuwe
doordenking van hoe wij in ons dagelijks leven Jezus Christus kunnen navolgen. Zo werd het
thema ‘discipelschap’ geboren, wat wij de komende jaren willen gebruiken als focus van ons
gemeenteleven. Wij willen elkaar toerusten om volgeling van Christus te zijn, in ons
dagelijkse bestaan, in het gezin, in de buurt, op het werk.
Deze focus bepaalt de accenten van ons beleid en onze activiteiten. In het eerste hoofdstuk
hebben wij onze identiteit als gemeente verwoord (hoofdstuk 1). Daarna benoemen wij onze
missie en onze visie, waarin wij nader omschrijven wat wij met het begrip ‘discipelschap’
bedoelen (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens proberen wij deze visie verder uit te werken voor de
eredienst (hoofdstuk 4), gemeenteopbouw (hoofdstuk 5), pastoraat (hoofdstuk 6), missionaire
presentie en diaconaat (hoofdstuk 7), rentmeesterschap (hoofdstuk 8) en voor de kerkenraad
(hoofdstuk 9).
Wij hopen dat dit beleidsplan bij mag dragen aan de opbouw van onze gemeente, en bovenal
tot eer mag zijn van de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Soli Deo Gloria.
Dit beleidsplan is vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van 8 december 2014.

Handtekening voorzitter

Handtekening scriba
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1. Identiteit
De Hervormde gemeente Rijswijk is een gemeenschap die leeft van de genade van Jezus
Christus. Wij zijn als gemeente in alles afhankelijk van God en bidden om de vernieuwende
werking van Zijn Geest in ons eigen leven en in de wereld om ons heen.
Wij geloven dat wij als individu en als gemeente God mogen ontmoeten dankzij de goedheid
van God, die bovenal zichtbaar en tastbaar wordt in het verzoenend lijden en sterven en in de
opstanding van Jezus Christus. Wij geloven dat wij geroepen zijn om als volgelingen van
Jezus in alle aspecten van het dagelijks leven Gods wil te zoeken en te volgen. De Heilige
Geest is het die ons daarin leidt. Wij mogen dit doen in dankbaarheid aan God voor alles wat
Hij ons in Christus geschonken heeft, zoals op de toren van onze kerk staat: ‘dankt God in
alles.’
De Hervormde gemeente Rijswijk is een onderdeel van de wereldwijde kerk van Christus, die
zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het
Koninkrijk van God. Wij behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan daarbinnen
in de gereformeerde traditie. Met gereformeerd bedoelen we: het vasthouden aan de Bijbel als
bron van wat wij over God weten (sola scriptura), het geloof als enige weg naar God (sola
fide) en genade als enige basis van onze redding (sola gratia). De Bijbel lezen wij
overeenkomstig het belijden van de katholieke belijdenisgeschriften (de apostolische
geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en de geloofsbelijdenis van
Athanasius) en de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Nederlandse geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels). Wij zoeken naar hoe wij deze traditie
kunnen toepassen in deze tijd.
De Hervormde gemeente Rijswijk is een missionaire gemeente. Wij verlangen ernaar om het
goede nieuws van Jezus Christus in woorden en daden in ons dorp en in onze omgeving door
te geven. Wij streven ernaar om als volgelingen van Jezus Christus ‘leesbare brieven’ te zijn
en om als gemeente toegankelijk te zijn voor ieder die Jezus wil navolgen.
Centraal in ons gemeente-zijn staat de ontmoeting met God in de zondagse eredienst. Wij
geloven en ervaren dat God door Woord en Geest tot ons spreekt, en wij antwoorden Hem in
onze gebeden en onze liederen, ons belijden en onze gaven. Daarnaast willen wij elkaar ook
in bijeenkomsten door de week ontmoeten om als gemeenschap met elkaar mee te leven,
samen te bidden, elkaar aan te sporen en elkaar te bemoedigen.
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2. Missie
Onze missie hebben wij als volgt omschreven:
Als Hervormde gemeente van Rijswijk (N.Br.) willen wij
elkaar toerusten tot discipelschap van Jezus Christus,
om de boodschap van Gods liefde uit te dragen in onze omgeving
en daarmee God groot te maken.

3. Visie
Zoals uit bovenstaande omschrijvingen van onze identiteit en onze missie blijkt, zien wij
discipelschap als een belangrijk begrip om als kerk de uitdagingen waar wij vandaag voor
staan aan te gaan. Tegenover diverse ontwikkelingen om ons heen (secularisatie, van
volkskerk naar keuzekerk, individualisme, welvaart, een godloze cultuur,
maakbaarheidgeloof, moreel verval) is het nodig om opnieuw te leren met elkaar als
discipelen van Jezus Christus te leven. Alleen zo kunnen wij de strijd aangaan tegen machten
om ons heen en alleen zo kunnen wij ook andere mensen om ons heen wijzen op onze Heer
Jezus Christus en op Zijn komende Koninkrijk.
Discipelschap is een veelomvattend begrip. Het heeft te maken met alle aspecten van ons
leven. Belangrijke facetten ervan zijn:
Afhankelijkheid
De basis van discipelschap is vertrouwen in de Here Jezus Christus. In alles zijn wij van Hem
afhankelijk. Alleen door voortdurend naar Zijn stem te luisteren en tot Hem te bidden kunnen
wij Hem volgen.
Getuigen
Wij proberen in ons dagelijks leven iets te laten zien van Jezus en Zijn Koninkrijk om ook
anderen uit te nodigen om discipel van Hem te worden.
Dienstbaar
Net als onze Meester willen wij dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen.
Gemeenschap
Als discipelen leven wij in gemeenschap met elkaar, waarbij we met elkaar meeleven, elkaar
aansporen en bemoedigen.
Levenslang leren
Als leerlingen volgen wij Jezus met volharding en trouw en leren wij ons leven lang over God
en over het leven in Zijn Koninkrijk.
Strijden
Leven als discipel van Jezus houdt ook in: strijden tegen neigingen in ons die niet zijn naar
Gods wil.
Gericht op het Koninkrijk
Te midden van allerlei moreel verval proberen wij te leven volgens de waarden van het
komende Koninkrijk van God.
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4. De eredienst
Het hart van de gemeente is de zondagse eredienst. Hier wil God ons ontmoeten en ons tot
discipelen van Jezus Christus maken. Hier worden we opgeroepen en toegerust om ons hele
leven in Zijn dienst te stellen.
Liturgie
Wij geloven en ervaren dat God door Woord en Geest tot ons spreekt. Centraal in de eredienst
staan dan ook het gebed om de Heilige Geest en de bediening van Woord en Sacrament. In de
prediking wordt het handelen van de drie-enige God ontvouwd en worden wij opgeroepen om
ons tot Hem te bekeren en Zijn genade in ons leven te laten doorwerken. Wij zoeken hierbij
naar wat Gods Woord betekent voor ons dagelijks leven, naar hoe wij, jong en oud, vandaag
Jezus Christus kunnen navolgen.
Bijbelvertaling
Wij zijn blij dat er in onze Nederlandse taal meerdere vertalingen van de Bijbel beschikbaar
zijn. Het afgelopen jaar hebben wij ons als kerkenraad uitgebreid bezonnen op deze
vertalingen. Wij gebruiken verschillende vertalingen in verschillende situaties. In de eredienst
willen wij een vertaling die zo dicht mogelijk bij de grondtekst staat. Op dit moment
gebruiken wij de NBG vertaling (vertaling 1951), maar wij willen in de komende periode
overgaan op de HSV vertaling (Herziene Statenvertaling, 2010) omdat deze zowel zeer
grondtekst getrouw is, als dichter bij de huidige spreektaal staat. Daarnaast gebruiken wij in
catechese en jeugdwerk, alsook in bijzondere diensten, ook de NBV vertaling (Nieuwe
Bijbelvertaling, 2004). Voor evangelisatiedoeleinden achten wij ook de Groot Nieuws-Bijbel
of Het Boek geschikt. Het stimuleren van Bijbellezen zien wij als een prioriteit.
Zingen
Zingen is een belangrijk onderdeel van discipelschap. Door te zingen prijzen wij God en
wordt ons eigen geloof versterkt. In de eredienst zingen wij psalmen en gezangen. De
psalmen hebben voor ons een bijzondere plaats omdat God Zelf ons deze liederen in Zijn
Woord aanreikt, omdat het de liederen zijn die Jezus Christus gezongen en geleefd heeft, en
vanwege onze verbondenheid met het volk Israël. We zijn blij dat er een prachtige, eigentijdse
vertaling van de psalmen voor handen is (de ‘nieuwe berijming’).
Daarnaast zingen wij ook andere liederen: gezangen. De Heilige Geest inspireert
immers ook tot het zingen van nieuwe liederen (vgl. de liederen in het N.T.). Het criterium
voor gezangen is dat zij in de lijn zijn met de Bijbel. Wij maken in onze gemeente gebruik
van de Hervormde bundel (bundel ’38) en willen daarnaast ook de bundel ‘Op Toonhoogte’
van de HGJB gaan gebruiken: een gemengde bundel met liederen uit Johannes de Heer,
Opwekking, e.a. Ook willen wij het tempo van de gemeentezang graag enigszins verhogen.
Bij het invoeren van deze nieuwe bundel willen wij gemeenteleden stimuleren om ook
op andere samenkomsten, en ook in de gezinnen thuis, Gods lof te zingen. Zoals Paulus ons
aanspoort: “Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor
de Heere en loof Hem in uw hart.” (Ef. 5:19)
De Heilige Doop
De Heilige Doop is, net als het Heilig Avondmaal, een opdracht van Jezus Christus (Matteüs
28:18-20). God wil, waar zijn verbond en beloften zijn, die ook bezegelen met het teken van
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de doop: Gods belofte dat Hij ons uit genade de vergeving van zonden en het eeuwige leven
schenkt door het offer van Jezus Christus.
Met ouders die hun kind willen laten dopen, of met een volwassene die tot geloof is
gekomen en gedoopt wil worden, vindt voorafgaande aan de Doop een doopgesprek, c.q.
doopcatechese plaats. De Heilige Doop wordt bediend in het midden van de gemeente,
waarbij ook de gemeente op haar roeping en taak m.b.t. de geloofsopvoeding van de dopeling
wordt gewezen. De ouders ontvangen na de dienst een ingelijste Doopkaart die kan helpen de
dopeling bij zijn opvoeding te wijzen op het geweldige voorrecht om gedoopt te zijn.
Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal mogen we vieren in gehoorzaamheid aan Jezus Christus die dit zelf
heeft ingesteld. We herdenken dan Jezus Christus door het eten van brood en het drinken van
wijn. Brood en wijn staan daarbij symbool voor het gekruisigde lichaam en het vergoten bloed
van Jezus Christus. Het Heilig Avondmaal zet ons stil bij Zijn verzoenend offer en wijst ons
op de liefde en de genade van God Die onze zonden wil vergeven (Johannes 3:16, Johannes
5:8). Door deelname aan het Heilig Avondmaal worden wij dan ook bemoedigd en toegerust
tot het navolgen van Christus.
Vijf keer per jaar vieren wij het Avondmaal, waaronder op Goede Vrijdag. Om hierbij
bewust stil te staan wordt een week van te voren een voorbereidingsdienst gehouden en is er
op woensdag een bezinningssamenkomst. Op de dag zelf is er in de avond een
dankzeggingdienst. Voor wie niet in de ochtend in de gelegenheid was om deel te nemen is
daar in deze dienst nog de gelegenheid voor.
Bijzondere diensten
De kerkenraad houdt ook verschillende diensten met een bijzonder karakter. Dit betreft
diensten die betrekking hebben op de loop van het kerkelijk jaar (Kerst, Goede Vrijdag,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren), of op het wereldlijk jaar en de seizoenen (nieuwjaarsdag,
bidstond, dankstond, oudejaarsdag), of op bijzondere momenten en accenten van de gemeente
(gezinsdiensten, jeugddiensten, belijdenisdienst).
Naast de reguliere bijzondere diensten, worden er door de kerkenraad ook diensten
gehouden bij vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen in het gemeenteleven. Deze diensten
vinden plaats op verzoek van gemeenteleden. Dit betreft voornamelijk diensten bij
trouwerijen of begrafenissen.
Huwelijksdiensten
God heeft ons mensen geschapen als man en vrouw. Hij heeft ons het huwelijk gegeven als
samenlevingsvorm waarin man en vrouw in liefde en trouw aan elkaar verbonden zijn. In
huwelijksdiensten worden dan ook alleen huwelijken tussen man en vrouw bevestigd en
ingezegend. Andere levensverbintenissen, of verbintenissen tussen mensen van hetzelfde
geslacht, kunnen op grond van Gods Woord niet worden bevestigd en ingezegend.
Nu huwelijken vandaag onder grote druk staan, achten wij een goede voorbereiding op
het huwelijk, en ook verdere huwelijkstoerusting, van groot belang (zie hiervoor verder
paragraaf 5.2)
Begrafenisdiensten
In onze tijd komt naast begraven cremeren steeds vaker voor. Wij achten echter het begraven
van het lichaam van een overledene het meest in lijn met de weg die God ons in Zijn Woord
wijst.
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Abraham, de vader van alle gelovigen, had er veel voor over om zijn vrouw te
begraven (Gen. 23), onze Here Jezus Christus is begraven, en Paulus spreekt troostvol over
het zaaien van het lichaam in de aarde, in afwachting van de oogst bij Jezus’ wederkomst (1
Kor. 15). Cremeren achten wij in strijd met de grote waarde die ons lichaam heeft. Ons
lichaam is immers door God geschapen (Gen. 1 en 2) en mag fungeren als een woonplaats van
de Heilige Geest (1 Kor. 6:9). Als kerkenraad willen wij gemeenteleden erop wijzen dat
begraven meer in lijn is met Gods Woord dan cremeren.
Ieder gemeentelid, ongeacht welke keuze hierin wordt gemaakt, willen wij bijstaan in
tijden van verdriet. Een verzoek om een dienst van Woord en gebed voorafgaande aan een
crematie, of een verzoek om op het crematorium Gods troostrijke Woord te laten horen,
willen wij dan ook niet weigeren.

5. Gemeenteopbouw
Als gemeente willen we elkaar toerusten en aanmoedigen om in het dagelijks leven discipel te
zijn van Jezus Christus. Gemeenteopbouw ondersteunt de missie om discipelschap gestalte te
geven door: vorming van jongeren, toerusting van gemeenteleden en
gemeenschapsbevorderde activiteiten.
Jeugdwerk
De jongeren uit de gemeente staan in de frontlinie van de geestelijke strijd die gaande is. In de
leefwereld van jongeren is het christelijk geloof vreemd (zie: Els van Dijk, ‘De hunkerende
generatie’). Onze jongeren merken vandaag dat het volgen van Christus een andere manier
van leven met zich meebrengt dan de meeste jongeren om hen heen leiden. Van groot belang
is dat zij identificatiefiguren in de gemeente hebben bij wie zij kunnen zien en ervaren wat het
navolgen van Christus inhoudt.
Geloofsopvoeding
Geloofsopvoeding, het opvoeden tot leerlingen van Jezus, vindt allereerst plaats in het gezin,
en daarnaast op school en in de kerk. Als gemeente willen wij ouders toerusten voor
geloofsopvoeding binnen het gezin. In de prediking komen vragen aan de orde die in
geloofsopvoeding een rol spelen. Ook een geloofsopvoedingskring kan hiertoe een middel
zijn en, indien hier belangstelling voor is, opnieuw gestart worden.
Met de basisschool in ons dorp vindt een goede en waardevolle samenwerking plaats.
Elke maand worden op school volgens een rooster liederen aangeleerd, die ook in de kerk
gezongen worden. Daarnaast vindt er ieder jaar een Kerk en schooldienst plaats. Recent zijn
wij begonnen deze diensten niet alleen in de gereformeerde kerk te houden, maar om het jaar
ook in onze kerk.
Kindernevendienst en jeugdvereniging (4-12 jaar)
Elke zondag houden we voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar kindernevendienst tijdens de
ochtenddienst. Dit houdt in dat de kinderen gewoon bij hun ouders in de kerk kunnen gaan
zitten. Na het gebed en voor de Schriftlezing gaan zij met de leiding naar hun eigen ruimte
beneden in het kerkgebouw. Hier wordt gezongen, geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel en
tenslotte nog een passend werkje -passend bij het verhaal- gemaakt. Dit werkje wordt na de
KND aan de dominee aangeboden zodat hij daar evt. nog kort aandacht aan kan besteden.
7

Voor het verhaal en de verwerking wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het
maar’. Het doel van de kindernevendienst is om de kinderen al vroeg te leren wie de Here
Jezus voor hen wil zijn, hen te laten ervaren dat ze er ook al echt bij horen en hen alvast
vertrouwd maken met wat er tijdens de kerkdienst gebeurt. Ze komen weer terug in de dienst
tijdens het naspel van het een na laatste lied en zijn dus ook aanwezig tijdens het dankgebed
en de voorbeden, het slotlied en de zegen.
Door de week is er voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool de
jeugdvereniging ‘De hoeksteen’. In de maanden september tot en met april is er eenmaal in de
week een clubavond. Het seizoen begint en eindigt met een gezamenlijke start en slotdag. We
beginnen met zingen, gebed en Bijbellezen, en één van de leiding vertelt een verhaal. Daarna
gaan we leuke dingen doen zoals knutselen met papier of hout, schilderen of spelletjes doen.
Daarnaast wordt in de herfstvakantie de vakantiebijbelclub georganiseerd.
Catechese en jeugdclubs (12-16 jaar)
De keuze om wel of niet leerling van Christus te worden wordt door veel jongeren al op jonge
leeftijd gemaakt, zo rond het 12e, 13e levensjaar. Jongeren gaan daarna soms nog wel
jarenlang mee naar de kerk, als dit van de ouders moet, maar een beslissing om Christus wel
of niet te volgen is dan vaak al gevallen.
Vanuit dit besef hebben wij de afgelopen jaren gekozen voor een nieuwe methode van
catechese: Follow Me (van de HGJB). In deze methode wordt getracht jongeren te laten
ontdekken wat het inhoudt om Jezus na te volgen. Steeds opnieuw worden zij, door allerlei
verschillende werkvormen, opgeroepen om een keuze te maken: wil ik ook achter Jezus
aangaan? Geloof ik ook in Hem? Na een centraal gedeelte waarin het thema van die avond via
een PowerPoint presentatie wordt uitgewerkt, spreken we verder in kleine groepjes onder
leiding van een mentor. Mentoren vertellen over hun eigen geloof en hoe zij in hun leven
Jezus trachtten na te volgen.
Voor de jongeren van de middelbare school zijn er verder nog de jeugdclubs voor de
verschillende leeftijdsgroepen, die samen met onze zustergemeente uit Giessen worden
georganiseerd. Dit betreft: Rock Solid (12-14 jaar) en Solid Friends (14-16 jaar).
Voortgezette catechese (16+)
Na Follow Me kunnen de jongeren die dat willen zich verder oefenen in discipelschap op de
Youth Alpha kring die wij eveneens samen met de Hervormde gemeente Giessen hebben
opgezet. We hopen met deze kring ook jongeren te trekken die verder van de kerk afstaan, om
hen een indruk te geven wat het navolgen van Christus inhoudt. Voor deze leeftijdsgroep is er
tevens de vereniging Double8 (16-24 jaar).
Daarnaast is er ook ieder jaar een discipelschapskring. Omdat op deze kring de
belangrijkste vragen aan de orde komen over zowel de inhoud van het christelijke geloof, als
over de christelijke manier van leven (bidden, Bijbel lezen, kerkgang, viering van het Heilig
Avondmaal, omzien naar elkaar, gemeenteopbouw) kan deze kring ook gevolgd worden als
voorbereiding op het doen van belijdenis.
Huwelijkstoerusting
Een van de speerpunten die wij als kerkenraad hebben gekozen is de toerusting van
huwelijken. Alarmerende cijfers, meer dan een derde van de huwelijken in ons land loopt
stuk, laten zien dat dit een van de terreinen is waar de duivel als eerste zijn pijlen op richt.
Wij willen jongeren die gaan trouwen hulp bieden bij het voorbereiden van het
huwelijk. Dit doen wij door ieder jaar een cursus van 3 of 4 avonden huwelijkstoerusting aan
te bieden. De afgelopen jaren was de belangstelling hiervoor, ook uit omliggende gemeenten,
8

groot. Daarnaast willen wij, in samenwerking met de andere kerken van Giessen en Rijswijk,
regelmatig (om de paar jaar) een Marriage Course aanbieden. Deze cursus is bedoeld voor
echtparen die al getrouwd zijn en door deze cursus meer zicht krijgen op hun relatie en hoe ze
daar verder aan kunnen bouwen.
Studie en gebedskringen
Zoals in onze visie verwoord (hoofdstuk 3), zien wij levenslang leren als een belangrijk
onderdeel van discipelschap. Dat kan op diverse kringen waarop we elkaar ontmoeten, de
Bijbel lezen en geloofsonderwerpen bespreken, en samen bidden. We streven naar een
gevarieerd en wisselend aanbod om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te geven
om aan een van de kringen deel te nemen. Op dit moment zijn er twee Bijbelkringen, een
gespreksgroep, een gemeentegroeigroep, een gebedsgroep, een mannenontbijt en een High
Tea voor vrouwen. We staan open voor initiatieven vanuit de gemeente om voor kortere of
langere tijd een kring op te starten. De kerkenraad kiest er om dit soort initiatieven te
faciliteren en aan te moedigen.
Voortgaande studie
Discipelschap van Jezus Christus vraagt voortdurende studie en bezinning. Graag willen wij
gemeenteleden dan ook stimuleren tot voortgaande studie. Een goede mogelijkheid hiertoe
biedt de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG). Hierop worden door
predikanten uit de regio cursussen aangeboden in de vakken: Oude Testament, Nieuwe
Testament, Kerkgeschiedenis, de kerk en haar belijden, dogmatiek, ethiek, kerk en Israël,
Praktische theologie en Missiologie. Er is een cursustraject van drie jaar. Daarnaast worden er
ook kortlopende cursussen gegeven van drie avonden over wisselende thema’s.
Gemeenschap
In Jezus Christus zijn wij broeders en zusters van elkaar. We mogen een persoonlijke relatie
met God hebben, maar in het geloof kunnen we niet zonder elkaar. (Efeze 1:22,23 en 1
Korinthe 12:12,27). Alle momenten in de week dat we met elkaar samenkomen zijn dan ook
van groot belang. Momenten om Gods Woord te openen, samen te bidden, elkaar te
bemoedigen en te ondersteunen en zo met elkaar het geloof te delen. We dragen daarin ook
een verantwoordelijkheid richting elkaar (Hebreeën 10:24,25). Als discipelen van Christus
willen wij een gemeenschap zijn waarin we naar elkaar omzien en met elkaar meeleven.
We willen volop ruimte maken voor diverse gemeenschapsbouwende activiteiten.
Gemeenteleden worden steeds weer uitgenodigd om hun gaven hiervoor in te zetten. Er zijn
veel gemeenschappelijke bezigheden in onze gemeente. Denk aan de activiteiten van de
activiteitencommissie, de Rommelmarkt, de Winterfair, de handwerkclub, het
verjaardagsfonds, het ouderenwerk en de maaltijden voor alleenstaanden. Ook de zondagse
Nieuwsbrief, onze website en het kerkblad ‘Kerkklanken’ hebben een gemeenschapsbouwende functie.

6. Pastoraat
Pastoraat is onderlinge bemoediging. Dit pastoraat wordt gedaan door het consistorie en door
de Hervormde Vrouwendienst. Daarnaast zijn alle volgelingen van Jezus in het ‘ambt aller
gelovigen’ geroepen om naar elkaar om te zien. In ontmoetingen willen we elkaar aansporen
en bemoedigen om als discipel achter Jezus aan te gaan en daarin te volharden.
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Consistorie
De predikant en de ouderlingen (het consistorie) dragen zorg voor het pastoraat in de
gemeente. Wij willen hierin met elkaar zoeken naar hoe het Woord van God doorwerking kan
vinden in ieders persoonlijke situatie. Ten behoeve van het pastoraat is de gemeente ingedeeld
in vijf wijken, en is er daarnaast één ouderling aangesteld voor pastoraat onder ouderen (voor
de wijkindeling: zie de gemeentegids of de website).
Op huisbezoek willen wij elkaar bemoedigen, met elkaar meeleven en elkaar
stimuleren om Christus te volgen. In gesprekken willen we met elkaar zoeken hoe ieder in
zijn eigen leefsituatie, op school of tijdens de studie, bij werk thuis of buitenshuis, in onze
omgang met onze gaven en talenten, in onze omgang met anderen, Christus kunnen navolgen.
Door open met elkaar hierover te spreken en door samen Bijbel te lezen en te bidden, kunnen
wij hierin bemoedigd en aangespoord worden.
Ter toerusting van de ouderlingen houden wij een paar keer per jaar
consistorieavonden waarop we ons bezinnen op diverse aspecten van het pastoraat, elkaar
hierbij ondersteunen en met elkaar bidden. De ouderling voor vorming en toerusting speelt
hierin een centrale rol.
Hervormde Vrouwendienst
De Hervormde Vrouwendienst, ofwel de HVD, zet zich in om het onderling omzien naar
elkaar in de gemeente in de praktijk te brengen. Het initiatief hiertoe werd genomen vanuit de
gemeenten Giessen en Rijswijk. Nog steeds worden er verschillende contacten gelegd. U kunt
hierbij denken aan:
- het verwelkomen van nieuw ingekomen gemeenteleden
- het bezoeken van gezinnen waar een geboorte heeft plaatsgevonden
- het bezoeken van gemeenteleden van 75 jaar en ouder rond de verjaardagen
- het bezoeken van langdurig zieken en het onderhouden van contacten met mensen die
verbonden zijn met onze gemeente en in een zorginstelling elders verblijven
- het bezorgen van een kerstattentie bij de gemeenteleden van 75 jaar en ouder

7. Missionaire presentie en diaconaat
Inleiding
Een gezonde gemeente is in haar hele wezen naar buiten gericht op het volle leven, op de
maatschappij en op de lokale gemeenschap. De gemeente is principieel veel minder gericht op
zichzelf. Dit betekent niet dat de kerk zichzelf verwaarloosd. Om taken goed uit te voeren
dienen interne zaken op orde te zijn. Maar de liefde van God voor alle mensen motiveert de
leden om over de kerkmuur te kijken en licht uit te stralen als “een stad op de berg”.
Uitgangspunten en kenmerken naar buiten gericht blik van een dorpsgemeente
- Een gezonde dorpsgemeente heeft sterke wortels in de lokale gemeenschap. Er is
samenwerking met andere kerken en participatie van de leden in (seculiere)
groepen en netwerken (gezin, familie, schoolbestuur, Oranjevereniging,
voetbalvereniging, etc.).
- Gemeenteleden kennen hun woonplaats goed, weten wat er speelt in verdriet en
blijdschap.
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Gemeenteleden leggen een sterke verbinding tussen hun geloof en het dagelijkse
leven buiten maar zeker ook binnen het dorp. Onder dagelijks leven wordt verstaan
het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden en bezigheden in het gezin, het werk
en de gemeenschap.
De gemeente heeft een passie voor recht en vrede plaatselijk en wereldwijd. In
bijzonder reageren gemeenteleden op menselijke nood dichtbij met liefde en hulp.

Feitelijke situatie Hervormd Rijswijk
De omschreven uitgangspunten zijn voor een deel goed herkenbaar. Er is volop participatie
binnen diverse dorpsgeledingen. De kerk heeft hierdoor nog een redelijke, natuurlijke,
presentie binnen het dorp. Door gemeenteleden individueel wordt vaak vanuit onderlinge
liefde en vriendschap gehandeld. Een absoluut christelijke deugd. Het bewustzijn dat het in de
kerk ook (en misschien wel vooral) gaat om het uitdragen van de blijde boodschap van God,
het evangelie, lijkt bij gemeenteleden minder aanwezig.
Verwachting
De verwachting is dat de natuurlijke presentie de toekomende tijd (10 jaar) aanmerkelijk
afneemt. Het is te verwachten dat er, door voortgaande secularisatie, meer afstand komt
tussen de gemeente (kerk) en dorp. Dit betekent dat de kerk de centrale plaats in het dorp
(verder) kwijtraakt. In Nederland zijn hiervan talloze voorbeelden zichtbaar. Hier tegenover
staan voor onze gemeente uitdagende en interessante, door de politiek ingegeven,
ontwikkelingen. Met name het decentraliseren van zorgtaken biedt nieuwe (diaconale)
mogelijkheden om als kerkelijke gemeente samen te gaan werken met de lokale overheid.
Visie
We kiezen er bewust voor de redelijk centrale positie als kerk in het dorp te behouden en zelfs
te versterken. Onze diaconale en missionaire missie voor de komende jaren is: “als kerk
willen wij daadwerkelijk iets betekenen voor ons dorp”. Onmiskenbaar gaat hierin woord en
daad samen als onderdeel van discipelschap.
Wat staat ons te doen
Vanuit de visie kiezen we voor (voortdurende) toerusting en bewustwording. Uitgangspunt
hierin zijn de volgende vragen:
- Zien we de nood in onze gemeenschap?
- Worden we bewogen en komen we in actie?
- Benutten we de (dagelijkse) contacten die we hebben?
- Hoe kunnen we meer bijdragen aan geestelijk en materieel welzijn van ons dorp?
- Willen en kunnen we het (geloofs) gesprek aangaan
Vanuit bovenstaande wordt verder daadwerkelijk vorm gegeven aan de missie. Hierbij staan
we open voor kort en langer durende projecten en initiatieven.
Specifiek diaconale taken
De diaconie heeft binnen onze gemeente een aantal specifieke basistaken:
- Dienstbaar tijdens de viering van het Heilig Avondmaal (een diaken helpt de
dienstdoende predikant aan de tafel en een diaken nodigt de gemeenteleden aan tafel).
- Collecteren tijdens de erediensten (samen met de ouderling-kerkrentmeesters).
- Zitting hebben in het bestuur van het gezamenlijke ouderenwerk van onze gemeente,
de Hervormde gemeente Giessen en de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk.
- Beheer van de kerktelefoon
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Zitting in en betrokken bij ouderenwerk Giessen/ Rijswijk
Zitting in en betrokken bij Bestuur en geledingen maatschappelijke dienstverlenende
instantie(s).
Betrokken bij Actiegroep vakantie Roosevelthuis.

8. Rentmeesterschap
Ieder gemeentelid is rentmeester over het geld, de talenten en de bezittingen die hem of haar
door God zijn toevertrouwd. Als discipelen leren we hoe we vanuit Gods perspectief met
geld, talenten en bezittingen kunnen omgaan om Hem en onze omgeving te dienen.
Algemeen
Het College van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters die deel
uitmaken van de kerkenraad en uit drie kerkrentmeesters. Binnen het college van
kerkrentmeesters zijn de functies voorzitter, secretaris, penningmeester en onderhoud
verdeelt. Het college wordt bijgestaan door het kostersechtpaar, organisten en tal van
vrijwilligers.
Het werk van de kerkrentmeesters
Het werk van de kerkrentmeesters bestaat uit twee hoofdtaken:
- het in stand houden van een predikantsplaats;
- het in stand houden van de het kerkgebouw, kerkelijk centrum en de pastorie.
Financieel
Jaarlijks wordt een financiële begroting opgesteld. Deze is gebaseerd op de uitgaven van
voorgaande jaren. De begroting moet voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor zij geldt,
zijn opgesteld en goedgekeurd door de kerkenraad. Na afloop van het jaar wordt een
jaarrekening opgesteld. Deze moet voor 1 juni van het volgend jaar zijn vastgesteld en
goedgekeurd door de kerkenraad.
Bij de intekening van de Actie Kerkbalans ontvangen alle leden een afschrift van de begroting
van het lopende jaar en van de jaarrekening van het afgelopen jaar.
Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van de kerkrentmeesters bestaan uit:
- Actie Kerkbalans;
- Collecten (wekelijks, biddag, dankdag);
- Giften;
- Aandeel Solidariteitskas;
- Verschillende plaatselijke acties die georganiseerd worden door gemeenteleden:
Verjaardagfonds, Rommelmarkt, Winterfair, Oliebollenactie
De uitgaven van de kerkrentmeesters bestaan uit:
- Predikantstraktementen en bijkomende lasten;
- Vergoeding gastpredikanten;
- Energie, verzekeringen en onderhoud gebouwen;
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De penningmeester verricht de betalingen en verzorgt de inning van inkomsten. De
boekhouding wordt gevoerd door de voorzitter. Zo is een interne controle ingebouwd welke
waarborgen geeft aan de betrouwbaarheid van de administratie. Door de landelijke kerk
worden dergelijke eisen gesteld.
In samenspraak van penningmeester en voorzitter worden de begroting opgesteld en de
jaarrekening samengesteld. Bij de jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring
afgegeven.
De ledenadministratie wordt door een gemeentelid verzorgd met het pakket van het Landelijk
Dienstencentrum.
Onderhoud
Het preventief en correctief onderhoud van de gebouwen, installaties, inventaris en tuinen
wordt zo veel als kan door de kerkrentmeesters onderhoud gedaan met een grote schare van
vrijwilligers. Hulpmiddel bij het onderhoud aan de gebouwen is de jaarlijkse rapportage van
de Monumentenwacht.
Taakstelling
In de afgelopen beleidsplanperiode (tot en met 2013) zijn alle schulden afgelost die
betrekking hadden op de grote uitbreiding van de kerk in 1999-2001. Toen is de kerkzaal
vergroot, is het kerkelijk centrum bij de kerk gerealiseerd en is het orgel vernieuwd. In de
afgelopen periode is de pastorie ook opgeknapt (nieuwe keuken en update van badkamer).
Voor de nieuwe (beleidsplan)periode wil het College van Kerkrentmeesters als taak stellen:
- Behoud van de eigen predikantsplaats;
- Behoud van de gebouwen
- Creëren van financiële armslag voor toekomstige grotere uitgaven
Hoe bereiken we dat?
In de eerste plaats door God te vragen om Zijn onmisbare ondersteuning. Daarnaast proberen
we alle gemeenteleden het gevoel te geven bij de gemeente te horen en nodig te zijn in
geestelijk en materieel opzicht.

9. Kerkenraad
De kerkenraad weet zich geroepen om leiding te geven aan de gemeente en de gemeente voor
te gaan in discipelschap. Zowel in haar vergaderingen als in onderlinge ontmoetingen staat
persoonlijke navolging van Christus centraal.
Kerkenraad
De kerkenraad vergadert zeven keer per jaar. Het eerste deel van iedere vergadering wordt
besteed aan verdieping rond Gods Woord, bezinning en gebed. De kerkenraad richt zich op de
hoofdlijnen van het beleid, en delegeert verscheidene taken aan de verschillende colleges,
commissie en het moderamen. We streven naar de volgende samenstelling van de kerkenraad:
predikant, negen ouderlingen (waaronder de ouderling-scriba, een jeugdouderling en een
ouderling voor vorming en toerusting), twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen.
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Vrouw in het ambt
In onze gemeente worden de ambten alleen door mannen vervuld. Bezinning in de kerkenraad
over de vraag of de ambten ook voor vrouwen moeten worden opengesteld heeft nog niet tot
een eenduidige nieuwe visie geleid. Een deel van de kerkenraad is tegen de openstelling van
het ambt voor vrouwen, een deel is voor openstelling van het ambt voor vrouwen, van hen
willen sommigen alleen het diakenambt openstellen voor vrouwen, anderen willen ook het
ambt van ouderling en predikant openstellen voor vrouwen, en een ander deel is er nog niet
uit. De kerkenraad zet haar bezinning hierop voort.
Israël
Onze verbondenheid met het volk Israël, zoals omschreven in onze identiteit (hoofdstuk 1),
willen we levend houden door regelmatig aandacht te besteden aan de bijzondere positie van
dit volk in Gods heilsplan met de wereld. Deze verbondenheid uit zich o.a. door in de
prediking regelmatig aandacht te geven aan het volk Israël, niet alleen op Israëlzondag maar
ook door het jaar heen, door het samen met Israël zingen uit de liedbundel van Israël (de
Psalmen), en door regelmatig voor het volk Israël te bidden.
Moderamen
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Zij bereidt de
kerkenraadsvergaderingen voor en handelt lopende zaken af. In het moderamen hebben
zitting: de predikant, de scriba en een afgevaardigde van het consistorie, de diaconie en het
college van kerkrentmeesters.
Bovenplaatselijke vergaderingen
Vanuit de kerkenraad worden er telkens twee ambtsdragers afgevaardigd naar de classicale
vergadering, waar vanuit dan weer één afgevaardigde deelneemt aan de vergadering van de
landelijke synode.
Samenwerking met andere kerken
Onze gemeente werkt op diverse terreinen samen met de andere twee gemeenten van de
Protestantse kerk in Rijswijk en Giessen. Vanouds is er een nauwe samenwerking met onze
zustergemeente uit Giessen met wie wij lange tijd een gemeenschappelijke predikantsplaats
hadden. Ook met de Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk is er een goede samenwerking.
Er wordt samengewerkt met beide kerken in het jeugdwerk, het evangelisatiewerk
(verspreiding Elisabethbode, hagenpreek, kerstnachtdienst), de vakantiebijbelclub, de week
van gebed, de kerk en schooldiensten en in het ouderenwerk. Daarnaast worden er in de
zomermaanden gezamenlijke diensten gehouden met de Gereformeerde kerk, die per toerbeurt
onder verantwoordelijkheid van een van onze beide kerken plaatsvinden. Ook in de toekomst
willen wij deze samenwerking graag continueren en waar mogelijk uitbreiden (bijvoorbeeld
gezamenlijke Marriage Course, elkaar uitnodigen voor activiteiten als de High Tea,
maaltijden met alleenstaanden, e.d.)

14

Actielijst
1. Overgaan op een meer eigentijdse Bijbelvertaling. Gekozen is voor de HSV vertaling
(Herziene Statenvertaling 2010) omdat die zowel zeer grondtekst getrouw is, als dicht
bij de huidige spreektaal staat. (zie 4.1)
2. Invoering van een nieuwe zangbundel als aanvulling op de Hervormde bundel.
Gekozen is voor de bundel ‘Op Toonhoogte’; een gemengde bundel met liederen uit
Johannes de Heer, Opwekking e.a. (zie 4.1)
3. Het tempo van de gemeentezang in de eredienst enigszins verhogen. (zie 4.1)
4. Mentorcatechese in plaats van klassikale catechese. Hierdoor is er meer ruimte voor
geloofsgesprek en voor getuigen wat het navolgen van Christus in het dagelijkse leven
inhoudt. (zie 5.1)
5. Het toerusten van huwelijken. Hiertoe wordt aan aankomende echtparen
huwelijkscatechese aangeboden en aan getrouwde echtparen om de paar jaar de cursus
Marriage Course. (zie 5.2)
6. Het stimuleren van deelname aan studie- en gebedskringen. Voortgaande studie, gebed
en geloofsgesprek zijn onmisbaar voor het navolgen van Jezus Christus. Hiertoe
streven we naar een gevarieerd aanbod van zowel doorlopende als kortlopende kringen
en cursussen (zie 5.2)
7. De missionaire presentie in het dorp behouden en versterken. Meer samenwerken met
de lokale overheid en met dienstverlenende instanties ter bestrijding van de
toenemende sociale en maatschappelijke nood. (zie 7)
8. Het behouden van de eigen predikantsplaats en het creëren van financiële armslag
voor toekomstige grotere uitgaven. (zie 8)
9. Als kerkenraad meer ruimte creëren voor onderling geloofsgesprek om elkaar te
bemoedigen en te stimuleren in het navolgen van Christus. (zie 9)
10. De samenwerking met de andere kerken in Giessen-Rijswijk (Hervormde gemeente
Giessen en de Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk) continueren en waar mogelijk
uitbreiden. (zie 9)
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