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Vaststelling
Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad op 12 januari 2017 en is vanaf
1 januari 2017 geldig. De leden van de gemeente zijn daarin gekend en daarover
gehoord tijdens de gemeenteavond op 8 december 2016.

Inleiding
Voor u ligt het herziene beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Gameren.
Het beleidsplan heeft niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel,
Gods onfeilbaar Woord. De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente liggen in God, Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt.
De gemeente is immers geen vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft
opgericht en haar eigen koers bepaalt.
Maar wel kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van
onze gemeente en ten dienste van de gemeente. Het gaat dan hierbij ook om het
verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen
de kerkenraad.
In het beleidsplan worden de verschillende aspecten van het gemeente-zijn uitgewerkt. Bij elk onderwerp wordt een korte uiteenzetting/beschrijving gegeven
van het werk dat in de gemeente gedaan wordt. Ook wordt beschreven wat de
plannen zijn voor de toekomst en hoe we denken deze – met Gods hulp – te realiseren.
We zijn de Heere als de Koning der Kerk dankbaar dat er de laatste jaren verschillende vormen van gemeente-zijn zijn bijgekomen, zoals vrouwenvereniging, jeugdraad, tienerclub, jongerengesprekskring, samen-zingen, activiteitencommissie, website-commissie enz.
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwegingen als leidraad gediend:
1. Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken.
2. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld (zie kerkorde en ordinanties inclusief
overgangsbepalingen) en behoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te
worden behandeld. Voor de leesbaarheid van het beleidsplan zijn deze zaken op
veel plaatsen toch in de beschrijving meegenomen. Ook kunt u via internet de
website van de PKN raadplegen: www.pkn.nl, onder Synode, Kerkorde en ordinanties;
3. Naast het beleidsplan kennen we ook nog statuten en (plaatselijke) reglementen, waarvan exemplaren zijn gearchiveerd bij de scriba.
Het doel van het beleidsplan is de geestelijke opbouw van de gemeente. In deze
geseculariseerde tijd hebben we ons steeds weer te bezinnen op de vraag, hoe de
gemeente gebouwd kan worden naar de eis van Gods Woord. Het gaat hierbij
ten diepste om de eer van God en de instandhouding en uitbreiding van Gods
Koninkrijk. Als kerk hebben we de opdracht om te zaaien en nat te maken, maar
het is de Heere, Die de wasdom geeft.
‘De alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en
macht, beide nu en in alle eeuwigheid’ (Judas 1:25)
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1. De Gemeente

Algemeen
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare
bron en norm voor ons belijden is, belijden wij dat de gemeente:
1. het Lichaam van Christus is (door de Vader en krachtens de werking van de
Geest);
2. vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, (waarvan de Heilige
Doop teken en zegel is, dat de Heere opricht met de gelovigen en hun zaad);
3. is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien er
tweeërlei kinderen van het verbond zijn: zij die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden en zij die in ongehoorzaamheid dit
heil bleven verwerpen;
4. geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden
te verkondigen van Hem, die haar geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn
wonderbaar licht.
In Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus staat: ‘Wat gelooft gij van de
heilige, algemene Christelijke Kerk? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn
Geest en Woord, in de enigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een
levend lidmaat ben, en eeuwig zal blijven.’

2. De plaats van de kerkelijke gemeente

2.1 Ligging
De Hervormde Gemeente van Gameren behoort per 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze kerk is in 2004 ontstaan en is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
Als Hervormde Gemeente van Gameren betreuren we de fusie van de Gereformeerde, Lutherse en Hervormde Kerk in 2004.
De voornaamste bezwaren voor ons als kerkenraad tegen de Protestantse Kerk in
Nederland als voortzetting van deze kerkgenootschappen zijn:
1. De eenheid van de kerken dient te berusten op de Bijbelse grondslag, zoals
weergegeven in de belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
In de kerkorde wordt niet alleen gesproken over de genoemde belijdenissen van
de Reformatie, maar ook over de verklaring van Neurenberg. Dit geschrift staat
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op gespannen voet met de Dordtse Leerregels, als er gesproken wordt over de
leer van Gods eeuwige verkiezing en verwerping.
2. Vanuit onze belijdenis kennen we de trits de Heilige Doop, de belijdenis en
het Heilig Avondmaal. Deze wordt in de nieuwe kerkorde gemist.
3. In de nieuwe kerkorde wordt er niet meer van uitgegaan dat het huwelijk
enige Bijbelse vorm van relatie tussen man en vrouw is.
De Hervormde Gemeente van Gameren weet zich binnen de Protestantse Kerk
in Nederland in dankbare gehoorzaamheid gebonden aan de Heilige Schrift. Zij
onderschrijft wat hierover beleden wordt in de Nederlandse Geloofsbelijdenis
(art. II t/m VII).
De Hervormde Gemeente van Gameren blijft een hervormde gemeente en
spreekt uit Gemeente des Heeren te willen zijn op de grondslag van de Heilige
Schrift, de oud-christelijke belijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid
zoals vastgesteld op de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618-1619
(Efeze 1:21-23, Efeze 2:20), en zich aan deze grondslag te binden.
Zij verklaart tevens zich gebonden te weten aan de bepalingen van de voor haar
geldende Kerkorde voor zover deze naar haar overtuiging niet in strijd is met de
Heilige Schrift en de hiervoor genoemde belijdenissen.
Zij wil in de toekomst, ook binnen de Protestantse Kerk in Nederland, het gereformeerde belijden bewaren, zich daardoor laten leiden en dat bevorderen, zoals
moge blijken uit de ondertekening van de Verklaring van verbondenheid met de
gereformeerde belijdenis, die door het moderamen van de generale synode van
de Nederlandse Hervormde Kerk met instemming van het triomoderamen bij
schrijven van 15 mei 2003 aan de kerkenraden is toegezonden (zie de tekst van
de Verklaring in bijlage 1).
De Hervormde Gemeente te Gameren weet zich ook verbonden met het door de
Generale Synode toegestane zgn. Convenant van Alblasserdam ( zie de tekst van
het Convenant van Alblasserdam in bijlage 11).
2.2 Plaatselijke situatie
2.2.1 Historie
Hoewel Gameren tot de laatste dorpen in de Bommelerwaard behoorde die (in
1642) een eigen predikant kreeg, was de Reformatie al veel eerder tot het dorp
doorgedrongen. In 1571 deed de laatste pastoor, Jan Storm, nog verslag van de
situatie in de katholieke parochie. Dirck van Haeften, de Heer van Gameren,
veroverde in 1572 Zaltbommel voor de Prins van Oranje. Twee jaar later verdedigde hij de stad met succes tegen de Spanjaarden. Waarschijnlijk zijn de inwoners van Gameren in de daaropvolgende jaren overgegaan tot de Reformatie. De
eigendommen van de katholieke parochie, kerk, pastorie en landerijen gingen
over naar de Hervormde Gemeente. In de eerste tientallen jaren na de overgang
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hebben predikanten uit Zaltbommel en omgeving de diensten in Gameren verzorgd.
In 1615 kreeg Gameren een predikant, Johannes de Roy, maar samen met Tuil,
waar De Roy ook woonde.
De eerste zogenaamde kerkmeesters worden in 1612 vermeld. Zij beheerden en
verpachtten de goederen van de kerk; deze waren vrij omvangrijk en besloegen
bijna vijftig morgen. Daarnaast waren er landerijen die behoorden bij een zogenaamde vicarie, gesticht voor het zielenheil van de stichter. Na de Reformatie
kregen deze een andere bestemming. In Gameren behield de Hervormde Gemeente er slechts enkele, waaronder de Sint Janshof (aan de Ridderstraat, schuin
tegenover Het Slot), een perceel dat tot in de twintigste eeuw eigendom bleef
van de gemeente.
De Roy overleed in 1638, waarna de diensten weer werden verzorgd door predikanten uit naburige gemeenten. Een verzoek om een eigen predikant werd door
de classis afgewezen. Maar Gameren gaf niet op en probeerde het in 1641, tevergeefs, opnieuw. Toen de in 1640 in Meerkerk aangestelde predikant Abraham Huysinghius dit hoorde verzocht hij de classis om hem voor Gameren aan
te bevelen. De kerkenraad wilde hem wel beroepen, maar dat leidde tot onenigheid binnen het dorp. De classis en zelfs het Hof van Gelre werden erbij betrokken. Huysinghius kwam proefpreken, maar de belangstelling was gering. Toch
besloten de classis en de synode om het beroep door te zetten. Op 6 oktober
1642 werd Huysinghius bevestigd.
Na Huysinghius heeft de Hervormde Gemeente vele predikanten gehad (de lijst
hangt in de hal van de kerk). Soms verliep er enige tijd tussen het vertrek of
overlijden van de een en de komst van een opvolger. Eenmaal, in 1781, was er
grote onrust in het dorp. Vrijwel alle lidmaten keerden zich toen tegen de door
de Heer van Gameren voorgestelde kandidaat, Anthonie Abbingh. De oorzaak
was het wangedrag van Abbingh in een herberg in het dorp. Een jarenlange juridische strijd resulteerde in het voorjaar van 1784 in de uitspraak van het Hof van
Gelre dat Abbingh ongeschikt was voor de benoeming. Het was de tijd van het
opkomende patriottisme en de eerste keer dat het dorp zich verzette tegen de
overheidsbemoeienis met kerkelijke zaken.
De onrust die deze zaak moet hebben veroorzaakt, moet vergelijkbaar zijn geweest met die van ruim vijftig jaar later, toen de Afscheiding de eerste grote
scheuring veroorzaakte binnen de kerk van de Reformatie.
We maken nu een sprong naar de 21-ste eeuw en kijken naar de actuele situatie.
Per 1 mei 2004 bestaat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk.
Omdat de toenmalige kerkenraad met predikant overging tot de Hersteld Hervormde Kerk is er een ‘doorstart’ gemaakt. In 2006 is met behulp van ambtsdragers van elders een nieuwe kerkenraad gevormd. Vanaf 18 juni van datzelfde
jaar worden er elke zondag twee kerkdiensten gehouden, die staan onder ver-
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antwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente. Sinds eind
2009 kon de nieuwe kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Gameren
zelfstandig functioneren, zodat we afscheid namen van de gedelegeerde broeders. Op 17 mei 2009 mochten we een eigen herder en leraar ontvangen. We zijn
dankbaar en verwonderd dat – onder de zegen van de Allerhoogste – het werk in
de gemeente ter hand mocht worden genomen en uitgebreid. Soli Deo Gloria!
2.2.2
Kerk en pastorie
De kerk, gewijd aan Sint Martinus en waarin zich vijf altaren bevonden, is vermoedelijk gebouwd in de veertiende of vijftiende eeuw. Tijdens de belegering
van Zaltbommel door de Spanjaarden in 1574 waren er soldaten gelegerd in
Gameren en werd de kerk zwaar beschadigd. In de daaropvolgende eeuwen zijn
er regelmatig herstelwerkzaamheden aan de kerk verricht. Soms waren deze
noodzakelijk na een overstroming. Zo moest de kerk in 1657 worden schoongemaakt nadat de banken door de kerk dreven als gevolg van het hoge water. De
kerk had nog geen toren maar een klokkenstoel midden op het dak.
In 1725 werd de zaak grondig aangepakt en er werd een geheel nieuw torentje
gebouwd.
Een jaar later richtte het dorpsbestuur en dominee Petrus de Roy zich tot Baronesse van Randwijck, Vrouwe van Gameren, met het verzoek om een uurwerk
op het torentje te mogen maken ‘tot sonderling ciraed en nuttighijt’. Zij gaf
daarvoor toestemming.
In 1786 werd de klokkenstoel afgebroken en kreeg de kerk een toren aan de
westzijde. In juli 1936 sloeg de bliksem in en ontstond er brand in het orgel en
in de kerk. Deze werd echter snel geblust door de brandweer uit Zaltbommel.
Op 22 april 1945 maakte bruut geweld een eind aan de kerk aan de dijk. Nadat
de molen was opgeblazen werd aan het eind van de middag ook de toren van de
kerk met springstoffen vernield. Omdat de toren op het schip viel was ook de
kerk zelf een ruïne. Van tevoren hadden inwoners de preekstoel, het doopvont,
een statenbijbel, twee koperen kronen en twee wandborden in veiligheid gebracht. Nadat de kerkdiensten gedurende korte tijd in de gereformeerde kerk waren gehouden, werd een noodkerk ingericht in de voormalige openbare school
(het latere dorpshuis). Medio 1950 werd een begin gemaakt met plannen voor
een nieuwe kerk. De architect maakte twee plannen, één voor herbouw aan de
dijk en één op de Del. Zowel de kerk als het dorpsbestuur kozen voor de Del en
op 23 januari 1953 verleende het College van B&W de bouwvergunning; in
april legde ds. Jac. van Dijk de eerste steen. In september 1955 werd de nieuwe
kerk in gebruik genomen.
De pastorie stond oorspronkelijk schuin tegenover de kerk achter het schoolhuis.
Rond 1870 werd het huis afgebroken en werd de school enigszins uitgebreid. Er
werd een nieuwe pastorie gebouwd aan de dijk. Op de plaats van een schuur van
de kerk tegenover de pastorie werd een (klein) gemeentehuisje gebouwd. In
1937 besloot het gemeentebestuur van Gameren om de pastorie aan de dijk voor
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f 7.000,00 gulden te kopen om er het gemeentehuis in onder te brengen. Tegelijkertijd kreeg de Hervormde Gemeente vergunning om een nieuwe pastorie te
bouwen aan de noordwestelijke zijde van de Delkant, ongeveer op de plek waar
het oude gemeentehuisje stond. Op 4 maart 1938 werd de eerste steen gelegd.
2.2.3 Huidige situatie
Per 1 januari 2016 omvat de Hervormde Gemeente ongeveer 710 zielen, verdeeld over ca. 332 pastorale eenheden. Er zijn 195 belijdende leden, 414 doopleden en 60 verbonden leden.
De Hervormde Gemeente te Gameren bevindt zich binnen de burgerlijke gemeente Zaltbommel. In voorkomende gevallen zal de Hervormde Gemeente
graag contact onderhouden met genoemde burgerlijke gemeente. De Hervormde
Gemeente staat een goed contact tussen de kerkelijke en burgerlijke gemeente
voor.
Het dorp Gameren, dat ongeveer 2200 inwoners telt, heeft naast de Hervormde
Gemeente een Hersteld Hervormde Gemeente en in samenwerking met Zuilichem een Gereformeerde Kerk.
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3. De ambten

De Bijbel leert ons dat Christus, om Zijn gemeente bijeen te brengen, te hoeden
en te bewaren de ambten heeft ingesteld. Als dienaren van Christus vertegenwoordigen de ambtsdragers in het midden van de gemeente Zijn gezag over haar
(NGB, art.31). De ambten wortelen in het drievoudig ambt van Christus. De Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt over de drie ambten als volgt:
De Heere leert ons in Zijn Woord dat er zijn:
- dienaren of herders
- opzieners of ouderlingen
- diakenen
Een korte toelichting op bovenstaande ambten:
- De dienaren des Woord is de bediening van het Woord en van de sacramenten
toevertrouwd. Het profetische ambt van Christus licht op in deze ambtelijke bediening.
- De opzieners of ouderlingen regeren en dragen opzicht over de gemeente. Dit
ambt rust in het koninklijk ambt van Christus. Aan de ouderlingen is de pastorale zorg van de gemeente toevertrouwd.
- Het ambt van diaken is een beeld van het priesterlijke ambt van Christus. Aan
hen is de dienst van barmhartigheid toevertrouwd.
De ambtsdragers worden naar Nieuw Testamentisch model door de gemeente
gekozen en daardoor door God Zelf geroepen.
3.1 De kerkenraad
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Gameren bestaat uit één predikant, minstens twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en drie diakenen.
Samen hebben zij de volgende taak:
- zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de verkondiging van het
Woord van God en de bediening van de sacramenten;
- zij zijn geroepen tot herderlijke zorg aan allen die tot de gemeente behoren;
- zij zijn gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
- zij zijn belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
De predikant is geroepen tot de dienst van het goddelijke Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor
studie en exegese van de Bijbel. Die zijn van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het benutten van de
geldende regelingen voor studieverlof, waartoe de kerkenraad hem graag de
ruimte en de mogelijkheden biedt [1].
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De ouderling is geroepen herderlijke zorg te besteden aan de gemeente als gemeenschap. Hij heeft, samen met de predikant, het opzicht over leer en leven
van de gemeente [2].
De diaken is geroepen tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar
dienst in eigen omgeving, eigen land en daarbuiten. Ook het dienen aan de tafel
des Heeren behoort tot zijn taak [3].
Het beheer van de kerkelijke goederen is toebetrouwd aan kerkrentmeesters.
Volgens de kerkorde behoort de verzorging van de stoffelijke belangen van de
gemeente, voorzover niet van diaconale aard, toe aan daartoe in het bijzonder
aangewezen ouderlingen. Deze ouderlingen worden samen met daartoe verkozen kerkrentmeester-lidmaten verkozen. In onze gemeente hebben op dit moment twee leden van het college van kerkrentmeesters zitting in de kerkenraad
en zijn bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Daarnaast is er één
kerkrentmeester-lidmaat.
De kerkenraad acht in zijn verstaan van en in gehoorzaamheid aan de Bijbel, het
ambt alleen toegankelijk voor de mannelijke, belijdende leden van de gemeente.
Dit maakt de positie van de vrouw in de gemeente niet tot een mindere, maar tot
een andere. In vele andere verbanden dienen ook de vrouwelijke leden in de
werkzaamheden van de gemeente.
3.2 Verkiezingen
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de
gemeente gekozen, mits zij aan hun kerkelijke verplichtingen hebben voldaan.
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de
gemeente gekozen, mits zij aan hun kerkelijke verplichtingen hebben voldaan.
De wijze waarop dat geschiedt wordt eens per zes jaar (de zesjaarlijkse stemming) bepaald [4].
De gemeente heeft de kerkenraad gemachtigd bij vacatures voor het ambt van
ouderling, ouderling kerkrentmeester en het ambt van diaken voor elke vacature
afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen. De kerkorde biedt sinds enkele jaren
hierbij ook de mogelijkheid om iemand te benoemen/verkiezen.
3.3 Beleidsvoornemen
De kerkenraad zal de gemeente adviseren om de in onze gemeente gebruikelijke
wijze van verkiezen voort te zetten.
3.4 Werkwijze van de kerkenraad
De kerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar. Vaste agendapunten voor
de kerkenraadsvergaderingen zijn:
- enige vorm van gezamenlijk Bijbelonderzoek;
- voortgang van en bezinning op het werk in prediking, pastoraat en catechese;
- het verslag van de diakenen en de kerkrentmeesters;
9

-

jaarlijks wordt de arbeid van de predikant besproken;
jaarlijks doen de ingestelde kerkenraadscommissies verslag van hun werk;
ook worden de begrotingen en jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diakenen jaarlijks besproken [6].
Van de arbeid van de ambtelijke vergaderingen van de classis Bommel doet degene, die Gameren aldaar vertegenwoordigt, verslag in de kerkenraad. Belangrijke zaken worden vooraf in de kerkenraad besproken.
De kerkenraad ziet er ook op toe dat de toerusting van de gemeente tot genoemde missionaire, diaconale en pastorale arbeid in voldoende mate plaatsvindt. Die
toerusting kan plaats vinden in enkele kerkdiensten, kringwerk, cursussen, e.d.
3.5 Beleidsvoornemens
• Gedachten ontwikkelen met het oog op het in stand houden van de predikantsplaats.
• Bezinning op de ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
• Bezinning hoe wij de leden betrokken kunnen houden bij de kerkgang en
kerkelijke activiteiten. Als kerkenraad denken we hierbij aan huisbezoek,
bewustwording via prediking en het verenigingswerk.
Bezinning op de vraag of de arbeid van de kerkenraad wijziging en/of aanvulling behoeft.
• Aandacht besteden aan de vorming en toerusting van de gemeente.
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4. De eredienst
4.1 Prediking
Wij belijden de prediking van Gods Woord als hart van de eredienst. De prediking is het door de HEERE Zelf geschonken middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is ‘de bediening der verzoening’ waarin en waardoor de
HEERE zondaren roept en brengt tot geloof (2 Cor.5:11-21).
De prediking:
• vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord
van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest;
• dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de Kerk zoals dat verwoord is in de belijdenisgeschriften van onze kerk te weten: de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van
Athanasius, de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en
de Dordtse Leerregels;
• dient te ontvouwen het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon
en Heilige Geest.
Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg tot zaligheid wordt gepredikt en
aangeprezen; van de weg tot het verderf wordt in alle ernst gemaand zich daarvan te onthouden. Zodoende is de prediking de bediening van de sleutels van het
hemelrijk. Daarbij wordt de prediking gekenmerkt door de drieslag ellendeverlossing-dankbaarheid. Vanuit een grondige exegese vindt een pastorale en
praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden, met
het doel te brengen tot het geloof als ook het gewerkte geloof te versterken. Het
geheel van de gemeente, zowel qua leeftijd als levensomstandigheden als
mogelijke levensinstelling, wordt hierbij in het oog gehouden.
In de morgendiensten wordt het Woord van God verkondigd vanuit het Oude en
Nieuwe Testament. De avonddiensten hebben, als de “eigen” predikant voorgaat, in principe het karakter van een leerdienst waarbij als regel wordt gepreekt
uit één van de belijdenisgeschriften van de kerk, te weten de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis of de Dordtse leerregels. De avonddiensten staan in het teken van de ‘gereformeerde leer’’.
Tijdens de erediensten worden geen foto’s genomen. Bij huwelijksdiensten kunnen filmopnamen worden gemaakt vanuit vaste cameraposities.
4.2 Liturgie
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de
werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige houding, die tot
11

uiting komt in liturgie (= orde van dienst) en decorum (= het uiterlijk/de waardigheid).
De liturgie is gerelateerd aan de wijze zoals deze ten tijde van Geneefse reformatie is ontwikkeld. Zij kent als vaste onderdelen:
- Stil gebed
- Votum en groet
- De lezing van de wet of het belijden van het geloof
- Gebed om de opening van het Woord
- Schriftlezing
- Prediking
- Dienst der gebeden
- Gemeentezang
- Zegen
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed.
In de erediensten wordt de Statenvertaling gelezen, en worden de Psalmen (in de
berijming van 1773), alsmede de twaalf ‘Enige Gezangen’, gezongen. Bij bijzondere diensten, zoals huwelijksdiensten kan er gebruik worden gemaakt van
een gedrukte liturgie, waarbij in overleg met de dienstdoende predikant voorafgaand aan of na afloop van ook enige andere liederen kunnen worden gezongen.
Op hoogtijdagen kan een bij de gelegenheid passend lied als slotzang worden
gezongen.
In de morgendienst vindt de lezing van de wet plaats en in de avonddienst wordt
het christelijke geloof beleden met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea of een gedeelte uit genoemde andere
belijdenisgeschriften.
4.3 Sacramenten
Algemeen
Het is het geloof alleen, dat ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt.
Dat geloof bewerkt de Heilige Geest door de verkondiging van het Heilig Evangelie, en Hij sterkt het door diezelfde verkondiging èn het gebruik van de beide
sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
Deze twee sacramenten zijn door God ingezet als heilige, zichtbare waartekenen
en zegelen, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie
des te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het
enige offer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van de zonden en het
eeuwige leven uit genade schenkt. Vergelijk Zondag 25 van de Heidelbergse
Catechismus.
Voor wat betreft de Heilige Doop belijden we, dat de kinderdoop de instelling
van Godswege is. Vergelijk Zondag 27 van de Heidelbergse Catechismus.
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Voor wat betreft de toegang tot het Heilig Avondmaal houden we ons aan de
bijbels-gereformeerde visie, dat die kerkelijk wordt geopend door de openbare
belijdenis van het geloof.
De kerkenraad vraagt en verwacht dat gemeenteleden die hun kind ten Doop
houden, aan het Heilig Avondmaal deelnemen of belijdenis doen in gepaste kleding voor Gods aangezicht verschijnen.
4.3.1 De Heilige Doop
Op grond van Gods genadeverbond worden de kinderen van de gemeente gedoopt. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen
leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is teken en
zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus
Christus.
De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst in het midden
van de gemeente. De eventuele andere kinderen van ouders die hun kind ten
doop houden komen dan ook naar de doopvont om de doopplechtigheid van nabij mee te beleven.
Pastorale zorg rondom de Heilige Doop
Voorafgaande aan de Heilige Doop worden de doopouders door een ouderling
en diaken bezocht. Aan de hand van het doopformulier worden de ouders dan
onderwezen in de betekenis van de Heilige Doop.
In bepaalde gevallen kan de doop worden uitgesteld maar zij zal niet gemakkelijk worden geweigerd, aangezien Gods genadeverbond een grote ruimte kent.
Bijzondere doopvraag
Het kan vóórkomen dat één van beide ouders niet met ‘ja’ op de doopvragen kan
antwoorden vanwege een andere levensovertuiging. In zulke uitzonderlijke gevallen kan een bijzondere doopvraag gesteld worden, die bij deze situatie past.
Deze vraag luidt:
En u, vader of moeder N.N., belooft u niet te verhinderen dat uw kind bij het
opgroeien het Evangelie van Jezus Christus zal leren en dat het geleid wordt tot
de prediking en het onderwijs van de christelijke gemeente, opdat het zijn of
haar doop verstaan zal en zich voor zijn of haar ganse leven verbonden mag weten aan de Naam en de dienst des Heeren?
Wat is hierop voor God en Zijn gemeente uw antwoord? Antwoord: Ja.
De andere ouder moet in ieder geval wel instemmen met de vragen van het klassieke doopsformulier.
4.3.2 Het Heilig Avondmaal
Christus heeft tot Zijn gedachtenis de viering van het Heilig Avondmaal ingesteld. Het Avondmaal is het teken en zegel van Zijn liefde en trouw voor zondaren. Het toont ons Zijn voortdurende zorg voor allen die de Heere in Zijn huisgezin heeft opgenomen.
Alleen de belijdende leden van de gemeente worden tot deelname aan het Heilig
Avondmaal genodigd en geroepen. De kerkenraad laat hen die belijdenis van het
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christelijke geloof hebben afgelegd en op wie geen maatregelen van tucht van
toepassing zijn, toe tot de dis van het Verbond.
Het Heilig Avondmaal wordt doorgaans bediend in een morgendienst in het
midden van de gemeente. Dit geschiedt vier maal per jaar. Indien nodig kan de
viering van het Avondmaal in de avonddienst worden voortgezet.
Voorbereiding en dankzegging
Op de zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt bij
voorkeur in de morgendienst voorbereiding op het te vieren Avondmaal gehouden. In de avonddienst na het gevierde Avondmaal vindt in de eredienst dankzegging voor het ontvangen sacrament plaats.
In de week voorafgaande aan het Heilig Avondmaal vindt de censura morum
plaats. De bedoeling daarvan is de heiligheid van gemeente en sacrament te bewaren.

Bezinningsuur
Ook is er in de voorbereidingsweek van de viering van het Heilig Avondmaal
een uur van bezinning en overdenking. We komen dan samen voor gebed, meditatie en zang. Tevens zal een gedeelte uit het Avondmaalsformulier worden besproken. We hopen dat dit bezinningsuur mag bijdragen aan een gezegende
voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.
Bediening van het Avondmaal bij zieken en anderen
In aansluiting op de avondmaalsbediening in de kerkdienst kan het Heilig
Avondmaal bij zieken en bij hen die door omstandigheden de kerkdiensten niet
kunnen bijwonen (bijv. door fobieën) aan huis worden bediend. Naast de predikant zal daarbij minstens één ambtsdrager aanwezig zijn en zo mogelijk ook enkele gemeenteleden.
Gasten
Het is mogelijk dat gasten aan de viering van het Heilig Avondmaal deelnemen.
Gasten dienen in hun eigen kerk, met in achtneming van het hierboven in deze
paragraaf gestelde (alinea 2), gerechtigd te zijn het Heilig Avondmaal te vieren.
Indien mogelijk melden deze gasten zich voor de dienst bij de kerkenraad. [8].
4.4 Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overige)
4.4.1 Diensten op feestdagen, Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag
Op genoemde dagen komt de gemeente als regel ook samen in het kerkgebouw.
Meestal zal dat zijn in de vorm van de gebruikelijke eredienst. Evenwel kan in
sommige gevallen daarvan afgeweken worden, b.v. indien een zondag direct
wordt gevolgd door het kerstfeest. Op de eerste feestdag worden voorafgaand
aan de kerkdienst enkele passende liederen gezongen. Op de eerste of de tweede
kerstdag wordt het kerstfeest van de zondagsschool gevierd.
Op bijzondere (kerkelijke) feestdagen wordt na afloop van de dienst een voor
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die dag gebruikelijk lied gezongen zoals het Wilhelmus bij dodenherdenking en
bevrijdingdag en het Lutherlied bij hervormingsdag.
4.4.2 Bid- en dankdagen
Deze zullen op de thans gebruikelijke wijze worden onderhouden. In bijzondere
gevallen, bijv. in noodsituaties of bij bijzondere gebeurtenissen, kan de kerkenraad besluiten - alleen of samen met andere kerkelijke gemeenschappen - tot het
houden van een aparte bid- of dankstond.
4.4.3 Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen
Ook op deze momenten komt de gemeente in een dienst van Woord en gebed
bijeen.
4.4.4 Huwelijksdiensten
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Deze inzetting van God dient heilig gehouden
te worden. Andere levensverbintenissen kunnen daarom niet bevestigd en ingezegend worden. De kerkenraad ziet toe op een levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging en inzegening indienen. Alleen een leven in
Gods wegen kan in Zijn zegen delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen hen,
die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en ingezegend worden na
schuldbelijdenis voor God en dat kenbaar maken aan een deel van de kerkenraad
en na gebleken inkeer door verbreking van de samenleving.
Voorafgaand aan het huwelijk is er een huwelijksgesprek met het aanstaande
bruidspaar, waar in ieder geval het hertaald huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling van de dag wordt ter sprake gebracht. Deze dient niet strijdig te zijn met het karakter van de huwelijksbevestiging en inzegening.
Pas gehuwden krijgen spoedig na het huwelijk bezoek van de predikant of de
wijkouderling.
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het
midden der gemeente. De liturgie voor deze dienst wordt door de predikant in
overleg met het bruidspaar vastgesteld, waarbij het mogelijk is voor en/of na de
dienst naast de psalmen ook één of twee andere geestelijke liederen te kiezen.
Namens de kerkenraad wordt aan het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel
geschonken. Het bruidspaar heeft hierbij de keuze uit de Statenvertaling of uit
de Herziene Statenvertaling.
Huwelijkscatechese
We leven in een tijd, waarin veel jongeren gaan samenwonen en waarin veel
huwelijken na verloop van tijd schipbreuk lijden. Daarom zijn een goede voorbereiding en bijbelse bezinning op het huwelijk van groot belang. De kerkenraad
is voornemens in de toekomst hier aandacht aan te besteden d.m.v. huwelijkscatechese. Tijdens huwelijkscatechese willen we nadenken over de bijbelse gegevens van het huwelijk. Concreet gaat het dan om: seksualiteit, gezinsvorming,
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relaties: familie, kerk en samenleving, geldbesteding, het oplossen van spanningen en de groei in harmonie. De grote vraag is: wat zegt de Bijbel?
Huwelijkscatechese is bestemd voor trouwlustigen en echtparen die de laatste
jaren getrouwd zijn.
4.4.5 Rouwdiensten
Op verzoek van de familie zal er voorafgaand aan de begrafenis in de kerk, het
Kerkelijke Centrum Elim, of ergens anders een rouwdienst gehouden worden.
Een rouwdienst is geen ambtelijke eredienst, maar er is wel een ouderling aanwezig. De orde van dienst wordt in overleg met de familie vastgesteld. Hierbij
wordt een afweging gemaakt of deze orde van dienst volledig dan wel gedeeltelijk onder de verantwoording van de kerkenraad valt. Na afloop van de begrafenis wordt de rouwplechtigheid afgesloten met Schriftlezing en gebed. Dit zal
naar plaatselijke gewoonte gedaan worden door een ouderling. Indien sprake is
van een crematie zal de predikant geen dienst verzorgen in het crematorium,
omdat een crematie niet in overeenstemming is met Gods Woord. Wel kan, indien dit uit de familie wordt verzocht, in het Kerkelijke Centrum Elim of thuis
een bijeenkomst worden belegd waarin door de predikant een gedeelte uit het
Woord van God wordt behandeld. Deze medewerking wordt verleend tot ondersteuning van hen binnen de rouwdragende familie die hun behoefte hieraan kenbaar maken, en ook om door het Woord van God alle aanwezigen te dienen.
4.4.6 Overige diensten
In enkele diensten zal de prediking speciaal op de jongeren worden gericht, zoals b.v. bij de opening en de sluiting van het winterwerk.
4. 5 Formulieren
Tijdens diensten waarin dat noodzakelijk en gebruikelijk is, zal van de daarbij
passende klassieke formulieren gebruik worden gemaakt en wel in de hertaalde
versie. Deze staan vermeld in het Dienstboek van de kerk.
4. 6 Beleidsvoornemens
• Gelet op de voortgaande ontkerstening en de afnemende kennis van de Bijbel
en het belijden van de kerk zal in de erediensten aan het onderwijzende element extra aandacht worden gegeven.
• Dat geldt ook voor doop- en huwelijkscatechese.
De kerkenraad bevindt zich nog in een bezinningstraject over het al of niet gebruik van de HSV in de eredienst en voert hierin een zorgvuldig en voorzichtig
beleid. In het voorjaar van 2017 wil zij hierover een besluit nemen en heeft zij
de keuze uit:
- Handhaven van het huidige beleid (gebruik HSV in jeugdwerk en huisbezoek)
- Gebruik van HSV gemeentebreed behalve de eredienst
- Gebruik van HSV gemeentebreed (ook eredienst)
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5. De pastorale, diaconale en missionaire arbeid van de gemeente

5. 1 Algemeen [9]
De gemeente vervult haar missionaire, diaconale en pastorale roeping in het besef dat de daaruit voortvloeiende taken zowel in hun onderlinge samenhang als
in hun eigenheid behartigd dienen te worden. De kerkenraad ziet erop toe en is
er verantwoordelijk voor dat de genoemde afzonderlijke taken worden behartigd
en op elkaar worden afgestemd.
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6. Het pastoraat [10].

De herderlijke zorg (het pastoraat) ten opzichte van elkaar en ten opzichte van
anderen krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden
opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit behoeven, alsook in de
pastorale arbeid die door en onder leiding van predikant en ouderlingen wordt
verricht.
Het pastoraat is, evenals de Woordverkondiging, met het oog op de opbouw en
uitbreiding van Gods Koninkrijk, essentieel in het gemeente-zijn.
Het pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat.
6.1 Werkwijze pastoraat
Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de gemeente geregistreerde
adressen eenmaal in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Van de afgelegde bezoeken wordt in de kerkenraad summier verslag gedaan. Dit om de
bezinning op prediking en pastoraat te dienen.
De bejaarden boven 75 jaar worden kort na hun verjaardag door de predikant
bezocht [11]. Hij brengt ook een bezoek aan hen die een huwelijksjubileum vieren, waarbij een passend boek zal worden overhandigd.
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden in principe wekelijks door de predikant of een ander kerkenraadslid bezocht. Ook langdurig zieken die thuis worden verpleegd krijgen extra bezoek van de predikant.
Het crisispastoraat (stervensbegeleiding, (psychische) nood, e.d.) behoort primair tot de taak van de predikant.
6.2 Beleidsvoornemen
• Voortgaande bezinning op het goed functioneren van het huisbezoek en het
overige bezoekwerk is gewenst.
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7. Het diaconaat [12]

De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in de
wereld, alsook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
In de Bijbel, het Woord van God, worden zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament voorschriften gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen,
weduwen en wezen.
7.1 Het diaconaat algemeen
De drie diakenen vormen samen het college van diakenen. Het college benoemt
uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Volgens de kerkorde is het college van diakenen verantwoordelijk voor de diaconale arbeid van de gemeente
[13] en verricht het de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig een
daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling.
Het college van diakenen vertegenwoordigt de gemeente in diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden.
7.2 Werkwijze diaconaat
Het diaconaat krijgt gestalte in:
- het betrachten van onderling dienstbetoon;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen, die dat behoeven;
- het verrichten van bepaalde taken op diaconaal terrein;
- het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het maatschappelijke welzijn;
- het bijeenbrengen van de voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten
Nederland benodigde gelden;
- het meewerken aan het beleidsplan, het maken van de jaarlijkse begroting en
de jaarrekening.
Deze diaconale opdracht kent geen grenzen. Zij geldt zowel plaatselijk als wereldwijd (werelddiaconaat).
De financiële gegevens van de diaconie staan jaarlijks samenvattend opgenomen
in de jaarrekening. Deze gegevens bevatten een overzicht van inkomsten en uitgaven van de diaconie.
De inkomsten worden voornamelijk verkregen uit:
- collecten in de eredienst;
- collecten bij de avondmaalviering;
- projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt;
- verhuur vaste eigendommen.
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De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen:
- diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen aan zieken,
ouderenzorg in zorg verkerende gemeenteleden, jong en oud, zo mogelijk
ook aan anderen);
- financiële ondersteuning van verenigingen en clubs ten behoeve van het gemeentewerk;
- diaconale activiteiten in de gemeente (bijv. bij het kerstfeest);
- uitgaven voor onderhoud en beheer van de vaste eigendommen;
- kosten beheer en administratie;
- verplichte bijdragen bredere organen;
- kosten uitzendingen kerkdiensten via internet;
- de overblijvende gelden worden verdeeld over regionale en landelijke instellingen en wereldwijd werkende instellingen.
7.2.1 Werkgroepen
De diaconie kan gebruik maken van werkgroepen
7.2.2 Ouderencommissie
Iedere derde dinsdag van de maand (van september tot april) organiseert de diaconie een middag voor ouderen, alleenstaanden en belangstellenden. Een ouderencommissie, bestaande uit één diaken en drie gemeenteleden ,draagt zorgt
voor de organisatie. We zijn dankbaar dat deze middagen in een behoefte voorzien en goed bezocht worden.
7.2.3 Bezoekdames
Binnen onze Hervormde gemeente functioneert een groep bezoekdames. Deze
dames brengen bezoeken aan personen die uit het ziekenhuis gekomen zijn,
langdurig ziek thuis zijn, bewoners van een verpleeg- en verzorgingshuis, ouderen thuis en nieuwe gemeenteleden. Dit werk wordt verricht naast de pastorale
bezoeken. Eén van de dames is coördinator van het bezoekwerk, dat zeer gewaardeerd wordt.
7.3 Rekening en begroting
Overeenkomstig de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland
wordt er voor de aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin de financiële consequenties van het te voeren beleid zijn vermeld. Na afloop van het
begrotingsjaar wordt de jaarrekening opgesteld. Nadat de jaarstukken door de
kerkenraad zijn vastgesteld, worden zij ter inzage en bespreking aan de gemeente voorgelegd. Dit wordt aangekondigd in het kerkblad.
Het overzicht van de financiën en goederen die onder beheer van de diakenen
vallen, wordt elk jaar opgenomen in de jaarrekening.
7.4 Beleidsvoornemens
• Vorming en toerusting diakenen.
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• Bestuderen of er voor bepaalde taken een werkgroep nodig is.
• Visie ontwikkelen met het oog op het bezit van diaconale goederen.
• Voorlichting inzake de diaconale roeping van gemeente vergroten.
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8. Het apostolaat [14]

De missionaire arbeid in eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt om Jezus Christus met woord en
daad te belijden, alsook in de missionaire arbeid die door de betreffende organen
van bijstand wordt verricht. De gemeente vervult haar missionaire opdracht elders in de wereld met behulp van het betreffende orgaan van de gemeente in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk (o.a. GZB en
IZB).
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en de belofte gegeven om, door de
kracht van de Heilige Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige
naam gegeven tot zaligheid.
8.1 Werkwijze apostolaat
In de gemeente bestaan nog geen zendings- en evangelisatiecommissie. In de
toekomst zoeken we naar mogelijkheden om deze commissies in het leven te
roepen.
De taken van een commissie op het terrein van de evangelisatie zijn:
- mogelijk het organiseren van een vakantiebijbelweek;
- mogelijk het onderhouden van een eenvoudige boekentafel;
- het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording);
- het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan
evangelisatie onder rand- en buitenkerkelijken;
- het organiseren van een jaarlijkse kerstzangdienst;
- het bevorderen van het werk van de IZB.
De taken van de commissie op het terrein van de zending zijn:
- het betrekken van de gemeente bij de arbeid van zending en werelddiaconaaat;
- het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van werkzaamheden in zending en
werelddiaconaat, die in hoofdzaak plaatsvinden via de GZB;
- het promoten van het dagboekje “Een handvol koren” van de GZB;
- het via één of meer collecten, via het programma Luisterend Dienen, deelnemen aan het werk van het werelddiaconaat;
- het bevorderen van het werk van de GZB;
- deelname aan projecten.
8.2 Zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk wordt per kwartaal bestemd
voor een bepaald project van de GZB.
8.3 Bibliotheek
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De Hervormde Gemeente van Gameren heeft haar eigen bibliotheek met een
grote collectie boeken. Het uitgangspunt van deze bibliotheek is het beschikbaar
stellen van christelijke boeken, zowel fictie als non-fictie. Naast een brede keuze
aan romans biedt de bibliotheek ook andere categorieën boeken zoals theologie,
levensbeschrijvingen, geschiedenis en pastoraat. De bibliotheek beschikt ook
over een grote collectie jeugd- en kinderboeken.
De bibliotheek is gevestigd in Kerkelijk Centrum. De openingstijden worden
vermeld op de website en/of in de kerkbode.
8.4 Samen Zingen
Paulus zegt: “Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke
liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart” (Kol 3:16b).
Vanuit dit verlangen is Samen Zingen ontstaan. Een gemeentebreed initiatief
voor het organiseren van muzikale avonden voor de hele gemeente. De avonden
staan helemaal in het teken van samen zingen, begeleid door muzikanten uit onze gemeente. Het programma wordt opgezet rond een thema en wordt samengesteld met oog op de breedte van de gemeente. Aan het einde van het programma
is er ruimte voor verzoeknummers. Het programma wordt aangevuld met Bijbelteksten en mooie gedichten.
Samen Zingen wordt twee keer per seizoen georganiseerd.
8.5 Beleidsvoornemens
• Het vormings- en toerustingswerk ten behoeve van het apostolaat in binnenen buitenland bevorderen.
• Onderzoek naar mogelijkheden hoe rand- en buitenkerkelijken (beter) benaderd kunnen worden.
• Het in het leven roepen van een evangelisatie- en zendingscommissie.
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9. Catechese, kringwerk, zondagsschoolwerk en geestelijke vorming [15]

9.1 Algemeen
Onder leiding van de kerkenraad wordt in de gemeente door middel van het
werk van vorming en toerusting, catechese en jeugdwerk gestalte gegeven aan
het voortgaande proces van geestelijke vorming, waarin alle generaties betrokken zijn.
Bij vorming en toerusting staat de zondagse eredienst centraal. Dat is de plaats
waar de gemeente in al haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de
week meerdere gelegenheden om gevormd te worden en in kennis toe te nemen
met het oog op de opbouw van eigen geloof en dat van de gemeente.
Gedurende het winterseizoen wordt aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dat begeren kerkelijk onderricht gegeven. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het lezen en verstaan van de Bijbel, de inhoud en de betekenis van de eredienst, de inhoud en de betekenis van de belijdenis, de geschiedenis van de kerk en het leven als christen in de wereld.
9.2 Werkwijze catechese
De predikant of iemand, die daartoe bevoegd is en door de kerkenraad wordt
aangesteld, verzorgt in het aantal groepen dat nodig is, de catechese. Bij de keuze van de leermiddelen en de methode wordt rekening gehouden met de leeftijd
en de ontwikkeling van hen die het onderwijs ontvangen.
Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad door de predikant
belijdeniscatechese gegeven aan hen die dat begeren. Na onderzoek door de kerkenraad naar hun geloof en kennis wordt hun de gelegenheid gegeven om het
christelijke geloof in het openbaar in een kerkdienst te belijden.
Zo mogelijk zal er gelegenheid worden gegeven tot het volgen van doop- en
huwelijkscatechese.
9. 3 Overig jeugdwerk
9.3.1 Jeugdraad
Het jeugdwerk staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Gameren. Ten behoeve van het plaatselijk jeugdwerk heeft
de kerkenraad de jeugdraad ingesteld, onder leiding van een eigen voorzitter.
De jeugdraad is het contactorgaan tussen de kerkenraad én het plaatselijke
jeugdwerk. In de jeugdraad participeert de kerkenraad, de zondagsschool, de
jeugdclub, de tienerclub en het open jeugdwerk.
De jeugdraad informeert en adviseert de kerkenraad inzake het jeugdwerk en
begeleidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk. Hij signaleert
problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. Van
tijd tot tijd is er een jeugdraadsvergadering waarin afgevaardigden uit alle delen
van het jeugdwerk bijeenkomen onder leiding van de voorzitter. De jeugdraad
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houdt zich ook bezig met de planning en uitvoering van gemeenschappelijke
aktiviteiten, zodat alles goed op elkaar is afgestemd.
De leiding van het clubwerk en de zondagsschool dient namen in voor mogelijke
nieuwe leidinggevenden bij de jeugdraad. Zij worden vervolgens voorgelegd aan
de kerkenraad en daarna door de jeugdraad benoemd, in overleg met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente. Leidinggevenden dienen trouw kerkelijk
meelevend te zijn.
In het jeugdwerk wordt zowel het materiaal van de HGJB gebruikt als ook het
materiaal van het Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijk Gereformeerde Kerken (LCJ). Het materiaal van het LCJ wordt aangeboden door het Hervormd Jeugdwerk, dat is opgericht omdat er inhoudelijk bezwaren leven tegen
de HGJB.
Na een gemeenteavond in 2011 en na overleg met de leiding van het jeugdwerk
is besloten om de Herziene Statenvertaling te gebruiken in het jeugdwerk.
Er zijn in onze gemeente volgende vormen van jeugd- en clubwerk:
9.3.2 Zondagsschool ‘De Goede Herder’
De zondagsschool wordt gehouden in Kerkelijk Centrum Elim op elke zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur. In de schoolvakanties wordt geen zondagsschool gehouden. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom.
Bij binnenkomst mogen de kinderen een psalm en/of Bijbeltekst opzeggen,
waarmee punten voor cadeautjes verdiend kunnen worden. De middag wordt
begonnen met gebed en een Bijbelverhaal met aansluitend een passende verwerking of activiteit. De kinderen leren en zingen liedjes, doen een quiz of kleuren
en knutselen naar aanleiding van het verhaal.
9.3.3 Jeugdclub ’t Visnet’
Eén keer in de twee weken komt in Kerkelijk Centrum Elim op de donderdagavond de jeugdclub bij elkaar. Op deze avond is er club voor twee leeftijdsgroepen. De indeling van de groepen wordt bekend gemaakt op de startdag. Alle
kinderen tussen de 8 en 12 jaar ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Op de gewone clubavonden beginnen we met bidden, een Bijbelverhaal en zingen we samen. Daarna is er pauze waarin we iets drinken en wat lekkers eten.
Als de pauze voorbij is gaan we wat leuks doen; iets creatiefs, spellen, een quiz
of allerlei andere leuke dingen. De avonden beginnen om 19.00 uur en eindigen
om 20.30 uur.
9.3.4 ‘Tienerclub ‘Shelter’
Elke donderdag om de twee weken komt in Kerkelijk Centrum Elim in het
jeugdhonk de tienerclub ‘Shelter’ bij elkaar. Alle tieners in de leeftijd van 12 t/m
16 jaar zijn welkom. De tienerclub begint om 19.30 uur en om ongeveer 21.00
uur sluiten we af. Op de clubavonden komen we eerst gezellig bij elkaar waarna
we beginnen met gebed, zingen en een inleidend gedeelte waarin het geloof cen25

traal staat. Na de pauze gaan we elke keer wat anders doen; iets gezelligs, iets
creatiefs of iets sportiefs.
9.3.5 Open jeugdwerk
Het doel van het Open Jeugd Werk is het organiseren van verantwoorde zaterdagavonden voor jongeren vanaf 14 jaar. Het OJW valt onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeenten Gameren en Zuilichem. Zoals de naam al
aangeeft is het OJW open voor iedereen, wie je ook bent en waar je ook woont.
Vanaf begin september tot eind juni wordt op zaterdagavond eens in de twee
weken een avond georganiseerd. Het programma bestaat uit verschillende activiteiten, variërend van sportieve avonden(bijvoorbeeld dropping, boogschieten,strandwandeling) tot thema-avonden(soms komt een spreker).
Het OJW is geen vereniging, waarvan je lid kunt worden. Het is “open”, dat wil
dus zeggen dat alle jeugd vanaf 14 jaar welkom is.
Toerustingsavond
Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij de christelijke boodschap op een
bijbelgetrouwe en juiste wijze overbrengen naar de jeugd. Aan het begin van
het winterseizoen wordt daarom voor de leidinggevenden van het jeugdwerk en
de kerkenraad een toerustingsavond gehouden. Op deze avond wordt er een bepaald thema door de predikant besproken of wordt er een gastspreker uitgenodigd om een bepaald onderwerp te verdiepen.
9.4 Kring- en verenigingswerk
Onze Hervormde Gemeente kent sinds enkele jaren een Bijbelgesprekskring,
een Jongerengesprekskring en een Vrouwenvereniging.
9.4.1 Bijbelgesprekskring
De Bijbelkring komt in het winterseizoen als regel ongeveer één keer per maand
samen in Kerkelijk Centrum Elim. De naam zegt het al dat de Bijbel op deze
kring centraal staat. We willen samen luisteren naar wat de Heere in Zijn Woord
vraagt en belooft. Het is heilzaam en leerzaam om ons te verdiepen in de goudmijn van het Woord van God.
Het eerste gedeelte van de avond wordt er een inleiding gehouden over een bepaald Bijbelgedeelte, terwijl we daarna in kleine groepen er nog dieper op ingaan. De leiding van deze avonden is in handen van de predikant.
9.4.2 Jongerengesprekskring
Deze kring is speciaal bedoeld voor hen, die korter of langer tijd geleden openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Daarmee willen we natuurlijk
niet zeggen, dat anderen niet van harte welkom zijn. De predikant leidt de Jongerengesprekskring. Op de Jongerengesprekskring lezen we een gedeelte uit de
Bijbel en trekken daarbij de lijn door naar het (geloofs)leven van nu.
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9.4.3 Vrouwenvereniging ‘Idelette’
De vrouwenvereniging is gestart in 2010 en ontleent haar naam aan de vrouw
van Johannes Calvijn. Eens in de twee á drie weken komt de vrouwenvereniging
bij elkaar in Kerkelijk Centrum Elim. De avonden worden gehouden op dinsdag
en beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Het doel van de vereniging is elkaar te ontmoeten en te bemoedigen vanuit Gods Woord, de Bijbel.
De nadruk ligt op de Bijbelstudies uit het maandblad De Hervormde Vrouw.
Naast de Bijbelstudies organiseren we ook een creatieve avond, een lezing, een
Kerst- en Paasviering en een afsluitingsavond.
Hiervoor geldt hetzelfde als bij het jeugd- en clubwerk. Er wordt naar gestreefd
om het bestaande werk ten behoeve van volwassenen te continueren. Gestreefd
wordt naar nieuwe vormen van vorming en toerusting om de gemeente op te
bouwen.
Driemaal per jaar vindt er na afloop van de avonddienst een preekbespreking
plaats in Elim. In deze bijeenkomst wordt aan de hand van enkele vragen verdieping gegeven aan de inhoud van de prediking door deze vragen te bespreken
in kleine groepen.
Ook is het mogelijk dat er aan cursusavonden in de eigen gemeente of in de regio wordt deelgenomen.
9.5 Beleidsvoornemens
• Inhoud en werkwijze van de catechese versterken.
• Bezinning op het toerustingswerk voor volwassenen.
• De leidinggevenden stimuleren zich verder te laten toerusten.
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10. Het college van kerkrentmeesters [16]

10.1 Algemeen
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak in overleg met en in verantwoording tot de kerkenraad het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zo draagt zij o.a.
zorg voor de financiële geldwerving, het beheren van de goederen van de gemeente, het bijhouden van de registers en archieven en het opstellen van de jaarrekening en begroting.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeesters
en één kerkrentmeester-lidmaat. Het college benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
10.2 Taken van de kerkrentmeesters
Tot de taak der kerkrentmeesters behoort:
- het sturen van een afschrift van de notulen van de C.v.K naar de kerkenraad;
- bespreking en besluitvorming hiervan in een vergadering van de kerkenraad;
- het zorgdragen voor de geldwerving;
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en
andere activiteiten van de gemeente;
- het beheren en onderhouden van de gebouwen en de bezittingen van de gemeente;
- het zorgdragen voor het traktement van predikant en (eventueel) andere bezoldigde medewerkers;
- het zorgdragen voor de afdracht van premies en bijdragen aan de landelijke
organen, zoals bijv. t.a.v. het predikantspensioen;
- het beheren van het (niet lopend) archief van de gemeente;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
- het fungeren als opdrachtgever aan koster, beheerder en organisten;
- het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
- het beheren van verzekeringspolissen;
- het meewerken aan het beleidsplan, het maken van de jaarlijkse begroting en
de jaarrekening;
- het mede opstellen van het jaarlijkse collecterooster;
- het college van kerkrentmeesters moet bij het beheren van en het beschikken
over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van
de gemeente blijven binnen het beleidsplan en de vastgestelde begroting.
Voor een aantal beslissingen dienen de kerkrentmeesters voordat zij besluiten
nemen de instemming van de kerkenraad te verkrijgen, zoals daar zijn:
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-

-

het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren,
verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken
van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst
of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente;
het aangaan van verplichtingen waarin niet in de vastgestelde begroting is
voorzien;
het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
het oprichten van of het deelnemen aan een stichting.

29

10.3 Rekening en begroting
Overeenkomstig de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland
wordt er voor de aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin de financiële consequenties van het te voeren beleid zijn vermeld. Na afloop van het
begrotingsjaar wordt de jaarrekening opgesteld. Nadat de jaarstukken door de
kerkenraad zijn vastgesteld, worden zij ter inzage en bespreking aan de gemeente voorgelegd. Dit wordt aangekondigd in het kerkblad.
Het overzicht van de financiën en goederen die onder beheer van de kerkrentmeesters vallen, wordt elk jaar opgenomen in de jaarrekening.
10.4 Activiteitencommissie
De activiteitencommissie wil door middel van gemeentebrede activiteiten de
kerkelijke gemeente opbouwen. Hieronder worden de activiteiten verstaan die
buiten de reguliere club- en verenigingsavonden worden georganiseerd. Waar
mogelijk en wenselijk kunnen deze activiteiten ook worden opengesteld voor
niet-gemeenteleden. De activiteitencommissie organiseert zelf activiteiten, zij
ondersteunt activiteiten van andere clubs en verenigingen en stemt de onderlinge
activiteiten op elkaar af.
10.5 Websitecommissie
Voor meer informatie en het laatste nieuws over onze gemeente kunt u terecht
op onze website: www.hervormdgameren.nl. U treft hier alle bijgewerkte informatie aan die u nu in de gemeentegids aantreft en de activiteiten voor de komende periode. Op de website staan verder wetenswaardigheden over de historie
van onze gemeente, foto’s van de kerk en interieur en de gehouden en geplande
activiteiten voor het gemeentewerk.
10.6 Beleidsvoornemens
• Onderzoeken op welke wijze de volledige predikantsplaats in de toekomst in
stand kan worden gehouden.
• Onderzoeken of uitbreiding van het C.v.K nodig en wenselijk is.
• Onderzoeken of de huidige wijze van geldwerving kan worden verbeterd.
• Het verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteleden met het
oog op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen t.b.v. de instandhouding van eredienst, toerusting en pastoraat.
• Onderzoek naar de mogelijkheden tot uitvoering van de beleidsvoornemens,
waaraan financiële consequenties zijn verbonden.
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11. Tenslotte

In het bovenstaande is door de kerkenraad in grote lijnen het beleid voor de komende jaren geschetst. In dit beleidsplan zijn een aantal beleidsvoornemens
aangegeven. Deels hangen die samen met de ontstane situatie, maar anderzijds
vloeien die ook voort uit de zwakker wordende plaats van de kerk(en) in de huidige maatschappelijke situatie.
Voor de kerkenraad is het duidelijk geworden dat een positieve inzet van allen,
die zich bij de gemeente betrokken weten, een zegenrijke uitwerking heeft op
het geheel van kerk en gemeente.
Laten we allen, in biddend opzien tot Christus Jezus, het Hoofd van de Kerk, het
Hoofd van de gemeente, ons inzetten en onze gaven en talenten besteden tot Zijn
eer en de opbouw van Zijn lichaam.
Hij heeft gezegd: “De Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,
Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd
heb”(Johannes 14:26).
Aldus vastgesteld te Gameren, nadat de gemeente over het Beleidsplan is gehoord op de gemeenteavond van 8 december 2016.
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Gameren:

ds. G. Wassinkmaat, preses

ouderling-kerkrentmeester A. van Wijk, scriba

Datum: 8 december 2016
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Bijlage 1
De kerkenraad wil gebruik maken van de mogelijkheid om de zo genoemde
´Verklaring´ op te nemen in haar beleidsplan. Deze ´Verklaring´ is aangereikt
door de synode en spreekt uit op welke wijze wij ons meegenomen weten in de
verenigde kerk. De tekst van de ´Verklaring´ luidt als volgt:

Verklaring aangaande de verbondenheid met het gereformeerde
belijden n.a.v. de kerkfusie waartoe de Nederlandse Hervormde
Kerk op 12 december 2003 heeft besloten
Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en
waarover wij in het geweten bezwaard zijn. Wij erkennen dat wij delen in de
schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel “indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw” (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend
van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping
waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus, ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat ‘Christus een eeuwige Koning is, Die zonder onderdanen niet zijn kan’ (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het
juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn
Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht
te oefenen, om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen
te verwerpen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het
geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat
met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen
wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. In
de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het
ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan
een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven ‘ten nutte en ter zaligheid der andere
lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden’ (antwoord 55 Heidelbergse
Catechismus), zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om – in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk – de weg van
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
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Bijlage 2
De Hervormde Gemeente van Gameren wil kerk blijven op de huidige basis van
Schrift en belijdenis, overeenkomstig het Woord van God. Behalve het onderschrijven van de Verklaring aangaande de verbondenheid met het Gereformeerd
belijden, zoals verwoord in Bijlage 1, weten we ons ook verbonden met het
Convenant van Alblasserdam.
Convenant
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, nu voortgezet binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats
wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide
zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel
als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de
bediening van de heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap
met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van
Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw
zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan
de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van
Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door
besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken
en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en
vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te
richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in
strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie,
noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van
Leuenberg en de Barmer Thesen.
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2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is
van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen.
Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het
Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen
die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd.
Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet
weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren.
Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en
bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en
vervuld met de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en
vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-Bijbels en daarom
censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over
hen die deze instelling van God ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te
dienen met het Evangelie van Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend
overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter
geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade
Gods.
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NOTEN
[1] De overige taken van de predikant staan vermeld in Ordinantie 3.9.1.
[2] De overige taken van de ouderling staan vermeld in Ordinantie 3.10.
[3] De overige taken van de diaken staan vermeld in Ordinantie 3.11.
[4] Zie Ordinantie 3.6.4. In oktober 2018 zal opnieuw een zesjaarlijkse stemming moeten worden gehouden.
[5] Zie verder de plaatselijke regeling.
[6] Zie verder de plaatselijke regeling.
[7] Ook in de Kerkorde 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk genoemd.
[8] Zie verder de plaatselijke regeling.
[9] Ord. 8.1.
[10] Ord. 8.4.3.
[11] De mogelijkheden van de predikant hangen samen met de invulling van de
predikantsplaats, of deze geheel of slechts parttime zal kunnen worden bezet.
[12] Ord. 8.3.3.
[13] Ord. 11.3.
[14] Ord. 8.2.3.
[15] Ord. 9.
[16] Ord. 11.2.
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Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 12 januari 2017
en is vanaf 1 januari 2017 geldig. De leden van de gemeente zijn daarin gekend
en daarover gehoord tijdens de gemeenteavond op 8 december 2016.
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§ 1 Samenstelling van de kerkenraad
Ordinantie 4 Artikel 6 Samenstelling
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het
aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel
naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.
3a. In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouderlingen
die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting.
4. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de kerkenraad - met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na
in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in
de plaatselijke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht.
5. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en na in
daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord, op
welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.
6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld,
als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.

Plaatselijke regeling
1.1 Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
1 predikant, minstens 2 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters en 3 diakenen.
Totaal 8 ambtsdragers
Zij zijn allen lidmaten van de Hervormde Gemeente te Gameren.
1.2 Vaste adviseurs
De kerkenraad kent geen vaste adviseurs. Incidenteel kan zowel aan gemeenteleden als aan anderen om advies worden gevraagd. Daartoe kunnen zij worden
uitgenodigd een vergadering van de kerkenraad bij te wonen.
Voorts kan de kerkenraad als adviseur tot zijn vergaderingen toelaten de eventueel in de gemeente werkzame predikant/pastoraal werker belast met bijstand in
het pastoraat.
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
Ordinantie 3 Artikel 2. De verkiezingsregeling
1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van
het bepaalde in ordinantie 4-7-2.
3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben,
of naast de belijdende leden ook de doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 genoemde
regeling vast.
Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.
4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

Plaatselijke regeling
2.1.1 Stemrecht
Alleen de belijdende leden zijn stemgerechtigd.
2.1.2 Regels voor het stemmen
a. De stemming geschiedt schriftelijk.
b. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen
weer, dan wordt de oudste in jaren geacht gekozen te zijn.
2.1.3 Stemmen bij volmacht
Er is geen mogelijkheid om te stemmen bij volmacht.
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§ 2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Ordinantie 3 Artikel 6 De verkiezing van ouderlingen en diakenen
1. Verkiesbaarheid
a. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de
(wijk)gemeente.
b. Doopleden kunnen (bij toepassing van ordinantie 3-2-3) eerst voor verkiezing in aanmerking komen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat
zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.
c. Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een stemgerechtigd lid van
een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken verkozen worden.
d. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan
een stemgerechtigd lid van een andere gemeente tot ouderling of diaken verkozen worden.
2. Aanbevelingen
Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de
kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.
3. Verkiezingsprocedure
a. Bij de aanbevelingen wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene wordt aanbevolen.
b. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde
leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.
c. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden
worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door
tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst
aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen.
d. Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, worden de
kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.
e. Als het aantal namen op de lijst groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente.
4. Verkiezing door dubbeltallen
a. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in afwijking van lid 3, voor elke vacature afzonderlijk een
dubbeltal vast te stellen.
b. In dat geval wordt bij de aanbevelingen de vacature vermeld waarvoor de aanbevolene in aanmerking komt.
c. Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon worden ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de verkiezing door de
kerkenraad geschieden.
d. Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon zijn ingediend
door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de kerkenraad de aanbevolene als deze verkiesbaar is verkozen verklaren.
e. Als de kerkenraad van de onder c en d genoemde bevoegdheid geen gebruik maakt of als voor die
vacature de namen van twee of meer personen zijn ingediend die elk door vijf of meer stemgerechtigde leden van de gemeente zijn aanbevolen, stelt de kerkenraad voor deze vacature na kennisneming
van de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de
gemeente plaatsvindt.
5. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht
In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en diakenen met een bepaalde
opdracht verkozen worden door de kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat
de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen.
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de algemene kerkenraad zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad en
kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel
uitmaken van die wijkkerkenraad.
6. Aanvaarding
Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun roeping tot het
ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden.
7. Bekendmaking
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Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen
aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis.
8. Bezwaren
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel in geval van een
herverkiezing de verbintenis) van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde
leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
9. Behandeling
De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zendt de kerkenraad binnen veertien dagen na ontvangst het bezwaarschrift indien het gaat om een bezwaar tegen de
gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren
en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging dan wel verbintenis van de
gekozene, naar het regionale college voor het opzicht.
Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een einduitspraak.
Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht is, indien het de bezwaren gegrond verklaart, beroep bij het generale college voor het opzicht mogelijk binnen 30 dagen na de dag
waarop de beslissing van het regionale college is verzonden.
10. Bevestiging of verbintenis
Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij aansluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde
orde. De bevestiging kan onder handoplegging geschieden.
Ordinantie 3 Artikel 7 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen
1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond
als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten
hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager
kunnen zijn.
2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de
datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar.
3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting
heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde
van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd.
4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer
het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.
5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens
het rooster van aftreden verstreken is.
6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand
de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.

Plaatselijke regeling
2.2.1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in november, en
verder op die momenten, die de kerkenraad met het oog op de vervulling van
een vacature nodig acht.
2.2.2. Deze procedure van verkiezing begint met het in de gelegenheid stellen
van de gemeenteleden namen in te dienen van personen die geschikt zijn voor de
vervulling van deze vacature. (ord. 3-6-2)
2.2.3. De volgende stap in deze procedure is afhankelijk van het aantal ingediende namen en van het aantal personen dat een naam heeft ingediend. De kerkenraad heeft nu volgens de kerkorde de keuze:
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1. de kerkenraad verklaart een broeder verkozen
2. de kerkenraad stelt een dubbeltal op, waaruit de gemeenteleden kiezen.
In onze gemeente is het – zoals in vele gemeenten – niet zo gemakkelijk om
ambtsdragers te vinden. Daarom maakt de kerkenraad indien mogelijk gebruik
van keuzemogelijkheid 1.
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe gemachtigd voor een periode van zes jaar. Zie Ord. 3-6-4a.
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten
Ordinantie 3 Artikel 4 De verkiezing van predikanten
1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de Protestantse Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn.
1a. Tot predikant voor gewone werkzaamheden is slechts beroepbaar degene die de opleiding tot
predikant heeft voltooid en als zodanig beroepbaar is gesteld.
Degene die overeenkomstig ordinantie 3-23-2a beroepbaar is gesteld als predikant-geestelijk verzorger kan door de kleine synode beroepbaar worden gesteld tot predikant voor gewone werkzaamheden als betrokkene de daarvoor vereiste aanvullende opleiding heeft voltooid, be-houdens
- gelet op de bekwaamheden die betrokkene heeft verworven - door de kleine synode te verlenen
ontheffing.31
2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar
de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend.
Afwijking hiervan is slechts mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classi-cale
vergadering van de classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is.
3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vacature.
3a. Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan – indien deze bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen –
geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.32
4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene kerkenraad in
een gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te
stemmen.
5. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering
van de stemgerechtigde leden van de gemeente.
Gaat het om de verkiezing van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde
leden van de wijkgemeente.
6. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is
een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze gekozen
te kunnen verklaren.
7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 bedoelde
regeling worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de
predikant geschiedt door de kerkenraad.
8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de
verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar
geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad.
Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad.
9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.
10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schrifte-lijk
en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.33
11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale college voor
de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.

Plaatselijke regeling
2.3.1. De uitnodiging om te stemmen wordt op de zondag voordat de verkiezing
plaats heeft door middel van een bekendmaking in de kerkdiensten door de kerkenraad gedaan.
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§ 3 De werkwijze van de kerkenraad
Ordinantie 4 Artikel 8 Werkwijze van de kerkenraad
1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
2. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een
scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het
moderamen.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten
van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen
aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van
formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de
kerkenraad.
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met
alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijzi-ging
van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit
in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid
hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het
beleidsplan of de wijziging vast.
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld:
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.75
6a. Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de kerkenraad een regeling voor
de wijze waarop en met wie jaargesprekken worden gehouden, onder wie in elk geval de predikanten die in de gemeente werkzaam zijn en ook de kerkelijk werkers die in het ambt zijn bevestigd. In
de jaargesprekken komt aan de orde de kwaliteit van het werk van de kerkenraad als geheel en
van de betrokkenen in het bijzonder als ook het welbevinden van alle betrokkenen. De gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt het karakter van de jaargesprekken.76
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten
aanzien van:
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal;
- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
en ter zake van:
- de aanduiding en de naam van de gemeente;
- het voortbestaan van de gemeente;
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;
- de plaats van samenkomst van de gemeente;
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van
een kerkgebouw;
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.

Plaatselijke regeling
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar.
43

3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste zeven dagen van
tevoren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken,
die aan de orde zullen komen (de agenda).
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de
eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
3.4. Verkiezing moderamen
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt
in de eerste vergadering van de maand januari.
3.5. Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de preses
en de scriba aangewezen.
3.6. De gemeente kennen in en horen over zaken die kerkordelijk voorgeschreven zijn
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent
in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt:
- aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt, en
- afgekondigd wordt op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst
voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij
de gemeente wil horen.
3.7. In de regel zijn de vergaderingen van de kerkenraad niet openbaar. De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.
3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming
van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
3.9.1 Commissies
De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door de navolgende commissies:
- een zendings- en evangelisatiecommissie
- een jeugdraad
- Hervormde Vrouwendienst
- een activiteitencommissie
3.9.2 Benoeming en werkwijze van de organen van de gemeente
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De leden van deze commissies worden door de kerkenraad, zoveel mogelijk op
voorstel van de commissies zelf, benoemd. Hun benoeming geldt telkens voor
een periode van vier jaar. De commissies werken onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad en worden door de kerkenraad ontvangen om verslag te doen
van hun werkzaamheden. Zij dienen jaarlijks, voor zover mogelijk, een programma van de verwachte activiteiten met een daarbij behorende begroting, in
bij de kerkenraad.
3.9.3 Instructies en taak
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de
commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze
van de commissies, de rapportage aan de kerkenraad, e.d. kunnen per commissie
worden vastgelegd in een instructie. Zie voor de taken van de commissies het
Beleidsplan.
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§ 4 Besluitvorming
Ordinantie 4 Artikel 5 Besluitvorming
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voor-stel
verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden
gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken
de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen
op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen
hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden
zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten
minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
5. Voor besluitvorming in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de
leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is
voorzien.

Plaatselijke regeling
4.1 Zie Ordinantietekst.
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§ 5 De kerkdiensten
Ordinantie 5 artikel 1 De eredienst
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad.
Ordinatie 6 artikel 2 De toelating tot de doop
4. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De kerkenraad neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de gemeente
daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Ordinantie 7 artikel 2 De toelating tot het avondmaal
2. De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen
deelnemen. De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de
gemeente worden uitgenodigd.
Ordinantie 5 artikel 4 Andere levensverbintenissen
De kerkenraad kan - na beraad in de gemeente - besluiten dat ook andere levensverbintenissen van
twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.

Plaatselijke regeling
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de
kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw van de Hervormde
gemeente te Gameren, adres: Delkant 1.
5.2. Doorgaans wordt de Heilige Doop bediend in de morgendienst. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden. Indien één van beide ouders niet gedoopt is, en desondanks verzoekt te mogen antwoorden, zal de kerkenraad, na een gesprek met
betrokkenen, over dit verzoek een ad hoc besluit nemen.
5.3. Alleen de belijdende leden worden tot deelname aan de viering van het Heilig Avondmaal genodigd.
5.4.1. Onder het huwelijk wordt op bijbelse gronden, in de lijn van het gereformeerde belijden, verstaan de verbintenis voor het leven tussen één man en één
vrouw. Andere levensverbintenissen worden binnen de Hervormde Gemeente te
Gameren niet gezegend.
5.4.2. Zij die een kerkelijke inzegening van hun huwelijk wensen, dienen tenminste twee maanden van tevoren een verzoek hiertoe in bij de kerkenraad. Als
regel wordt het huwelijk ingezegend door de eigen predikant of diens vervanger.
5. 5.1. Op verzoek van de familie kan een overledene vanuit de kerk of het Kerkelijk Centrum Elim worden begraven. Het condoleren wordt in overleg met de
familie afgesloten door gebed.
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Bij de rouwdienst, ook wanneer die in het woonhuis of het dorpshuis wordt gehouden, is steeds een ouderling aanwezig. Na afloop van de begrafenis zal de
rouwplechtigheid worden afgesloten met Bijbellezing en gebed.
5.5.2. De kerkenraad verleent geen medewerking aan een dienst in het crematorium. Op verzoek van de familie kan wel thuis, in Elim of het dorpshuis een
overdenking uit het Woord van God worden gehouden.
5.5.3 In bovengenoemde diensten wordt de orde van dienst in overleg met de
familie vastgesteld.
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§ 6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
Ordinantie 11 Artikel 2 Het college van kerkrentmeesters
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de
kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring
te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing
hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te
maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeesters. Het college van
kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één
hand zijn.
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen
door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen; en
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen
door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van
de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
het zorg dragen voor de geldwerving;
het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten
van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeids
overeenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend
en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien
aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke
zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
9. Voorafgaande toestemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen betreffende:
het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren,
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de
gemeente;
het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
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10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op
niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet
bij vastgestelde begroting zijn voorzien.

Plaatselijke regeling
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden. De taken van
voorzitter en secretaris worden tijdens de eerste vergadering van het college
verdeeld en vastgelegd, waaronder het penningmeesterschap.
6.1.2. Het verantwoorden van de collecteopbrengsten geschiedt door twee leden
die geen administratieve en/of controlerende functie hebben binnen het CvK.
Het samenstellen/controleren van de jaarrekening geschiedt bij voorkeur door
een ander lid van het college van kerkrentmeesters.
De administrerende kerkrentmeester wordt belast met de boekhouding van het
college; hij wordt hierin zonodig bijgestaan door een lid van de kerkenraad.
6.1.3. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente,
met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de
begroting, tot een maximaal bedrag van € 5.000,-- per betaling. Voor betalingen
boven dit bedrag zijn voorzitter en secretaris gezamenlijk bevoegd.
Bij langdurige afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris
treedt een lid van de kerkenraad op als diens plaatsvervanger.
De gemeente wordt in staat gesteld kennis te nemen van de jaarrekening en begroting van het CvK. door recht van inzage en/of bespreking hiervan op een gemeenteavond. Daarna worden de jaarrekening en begroting toegezonden naar
het College Regionale Beheerszaken van de Protestantse Kerk.
Ordinantie 11 artikel 5 Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn
midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scriba
van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

Plaatselijke regeling
6.1.4. Zie ordinantietekst.
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§ 6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
Ordinantie 11 Artikel 3 Het college van diakenen
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten
minste drie leden.
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer
niet in één hand zijn.
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is
een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
4. Het college van diakenen heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6
en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de diaconie;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
f. het beheren van verzekeringspolissen.
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
6. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan
het college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal
werk van de gemeente.
8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor
de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.
Ordinantie 11 Artikel 5 Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college
van diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger
aan.
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Plaatselijke regeling
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit drie leden. De taken van voorzitter en
secretaris worden tijdens de eerste vergadering van het college verdeeld en vastgelegd, waaronder het penningmeesterschap.
6.2.2. De administrerende diaken wordt belast met de boekhouding van het college; hij wordt hierin zonodig bijgestaan door een lid van de kerkenraad.
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 2.000,-- per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en secretaris gezamenlijk bevoegd.
Indien er sprake is van een voorlopig onvervulbare vacature, treedt bij langdurige afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris een lid van de
kerkenraad op als diens plaatsvervanger.
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§ 6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen
Ordinantie 11 artikel 6 De begrotingen en het collecterooster
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het
collecterooster van het komende kalenderjaar.
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld
gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster.
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een definitief besluit.
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in
de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de
gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid
hun mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze
van werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het
collecterooster vast.
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in
lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Ordinantie 11 Artikel 7 De jaarrekeningen
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun
ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en
tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken. op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven.
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, het geen strekt tot decharge van de kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst.
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen certificerend accountant of twee andere onafhankelijke deskundigen.

Plaatselijke regeling
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te
maken over begroting en jaarrekening.
De jaarrekening en de begroting worden jaarlijks besproken op een gemeenteavond.
De bovengenoemde volledige stukken, kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie in het kerkblad worden daartoe tijd en plaats vermeld.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging
worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
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§ 6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters
en de diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, bedoeld om een indruk te geven van de taken die in de kerkorde aan hen zijn toegedacht en die in de vorige paragrafen nog niet zijn genoemd.
A. Kerkrentmeesters
Ordinantie 3 Artikel 5 Beroeping van predikanten
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde inkomsten
en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de (algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters.
Ordinantie 3 Artikel 10 Dienstwerk van de ouderlingen
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd,
tezamen met de andere kerkrentmeesters,
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale
aard;
- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en
het trouwboek.
Ordinantie 3 Artikel 28 De kerkelijke werkers
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;
Ordinantie 4 Artikel 8 Beleidsplan
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor
in aanmerking komende organen van de gemeente.
Ordinantie 5 Artikel 6 Kerkmusicus
2. De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters,
bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt door het college van
kerkrentmeesters.
Ordinantie 5 Artikel 7 Koster
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster.
2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters, bij
voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
Ordinantie 5 Artikel 8 Het kerkgebouw
1. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust bij het
college van kerkrentmeesters.
2. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk dat op dit
terrein werkzaam is.
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij voorrang
beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.
B. Diakenen
(zie verder § 6.2 en 7 voor de plaatselijke uitwerking)
Ordinantie 3 Artikel 11 Het dienstwerk van de diakenen
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de Tafel des Heeren;
- het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
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-

het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken
en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Ordinantie 3 Artikel 28 De kerkelijke medewerkers
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijke
lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;
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§ 7 Overige bepalingen
Ordinantie 4 Artikel 8 Werkwijze van kerkenraad
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg ge
pleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor
in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van
het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in
de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan
of de wijziging vast.
Ordinantie 7 Artikel 3 De viering van het avondmaal
1. Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel des Heeren dienen
en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van
één van de orden uit het dienstboek van de kerk.
Ordinantie 8 Artikel 3 De diaconale arbeid
3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de
gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen
wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van
de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming
van het bepaalde in ordinantie 14.

Plaatselijke regeling
7.1. Zie ordinantietekst.
Ondertekening
Aldus te Gameren vastgesteld, nadat de gemeente over de Plaatselijke Regeling
is gehoord op de gemeenteavond van 8 december 2016
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Gameren:

ds. G. Wassinkmaat, preses

ouderling-kerkrentmeester A. van Wijk, scriba

Datum: 8 december 2016
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Bijlage
Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-4
Op 15 december 2011 hebben de stemgerechtigde leden van de Hervormde gemeente te Gameren de kerkenraad van die gemeente voor de duur van zes jaar
gemachtigd om voor de verkiezing van ambtsdragers de procedure, beschreven
in Ord. 3-6-6, te volgen.
De kerkenraad zal de gemeente hierover uiterlijk in oktober 2017 opnieuw raadplegen.
Voorzitter kerkenraad:

ds. G. Wassinkmaat, voorzitter

Scriba kerkenraad:

ouderling-kerkrentmeester A. van Wijk
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