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1. WOORD VOORAF
De kerkorde (2018) van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft voor dat de kerkenraad
iedere vier jaar een beleidsplan op moet stellen. Dit na overleg met het college van
kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende
organen van de gemeente. Een ‘beleidsplan’ beschrijft aan de ene kant waar de gemeente
zich bevindt, maar wil vooral ook lijnen trekken naar de toekomst. De gemeente is echter
geen vereniging of instelling die haar eigen toekomst bepaalt, maar heeft als gemeente van
Christus een eigen karakter. Het bestaan van de gemeente en haar toekomst ligt immers in
God, Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. Hij is het dan ook Zelf die de
gemeente regeert door Zijn Woord en Geest.
In dit perspectief gezien kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van
de gemeente, ten dienste van de gemeente. Het gaat dan om het verwoorden van de visie
op de gemeente, op het verstaan van haar opdracht in de wereld, op standpunten over
concrete onderwerpen, en op nieuwe ontwikkelingen, en dit alles vanuit Bijbels perspectief.
Het verwoorden van deze zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de
overdracht ten goede bij toetreden van nieuwe leden tot de gemeente en bij wisselingen
binnen de kerkenraad.
Het beleidsplan wordt conform ordinantie 4-8-6 van de kerkorde door de kerkenraad
voorlopig vastgesteld, waarna de gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld hun
mening over het beleidsplan kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan
vast. Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene
overwegingen als leidraad gediend:
• Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken.
• Zaken die kerkordelijk geregeld zijn, worden alleen opgenomen als het de
leesbaarheid ten goede komt.
• Naast het beleidsplan kennen we ook nog de plaatselijke regeling als bedoeld in
ordinantie 4-8-5.
• Dit beleidsplan is voor de Hervormde Gemeente Tiendeveen - Nieuw-Balinge als
geheel. Índien van toepassing op één van de twee ‘dorpen’ wordt nadrukkelijk een
plaatsnaam genoemd.
Aan het begin van deze inleiding is reeds vermeld wat we van dit van beleidsplan mogen
verwachten. Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: Zo de HEERE het huis
niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden hieraan. In afhankelijkheid van Zijn
onmisbare Zegen moge dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere
opbouw van Zijn gemeente.
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2. DE HERVORMDE GEMEENTE TIENDEVEEN – NIEUW BALINGE
Tiendeveen heeft ongeveer 730 inwoners en is één van de kernen van de burgerlijke
gemeente Hoogeveen. Nieuw-Balinge met ongeveer 770 inwoners hoort bij de gemeente
Midden-Drenthe. In beide dorpen zijn de meeste voorzieningen verdwenen, maar er mag in
ieder dorp nog een kerk staan en is er een christelijke gemeente.
De Hervormde Gemeente Tiendeveen – Nieuw-Balinge bestaat uit twee kerkdorpen met
ieder een eigen kerkgebouw. In de beide dorpen wordt het ambtelijke werk gedaan door
ambtsdragers die uit dit deel van de gemeente afkomstig zijn.
Naast het kerkgebouw van Nieuw-Balinge staat het verenigingsgebouw “De Bron” dat enkele
jaren oud is. Naast het kerkgebouw in Tiendeveen staat het verenigingsgebouw “De Open
Poort”.
In beide kerkgebouwen zijn twee diensten op een zondag. ’s Morgens bezoeken ongeveer
95 mensen de diensten in Tiendeveen en 30 de diensten in Nieuw-Balinge. In de tweede
dienst zijn dat respectievelijk 55 en 25 kerkgangers.
De beide delen van de gemeente hebben een eigen specifiek karakter. Van de gemeente
Tiendeveen kan gezegd worden dat dit een streekgemeente is. De gemeente Nieuw-Balinge
is veel meer een dorpsgemeente.
De Hervormde gemeente Tiendeveen – Nieuw-Balinge is van Hervormd – Gereformeerde
signatuur. Als gemeente die, - met vreze en beven-, haar plaats ingenomen heeft binnen het
geheel van de Protestantse Kerk in Nederland, weten wij ons gebonden 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 van de gemeente zullen wij ons houden
aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. Dit is opgenomen in de
plaatselijke regeling (waarin opgenomen het convenant van Alblasserdam) die als bijlagen
aan dit beleidsplan worden gehecht.
De kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 5 ouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 4
diakenen. De kerkenraad wordt bijgestaan door de volgende organen van bijstand:
bouwcommissie Tiendeveen, bouwcommissie Nieuw-Balinge, zendingscommissie,
contactcommissie Tiendeveen.
De gemeente omvat 475 leden (172 belijdende leden, 194 doopleden en 109 overige leden)
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3. EREDIENST EN PREDIKING
De wekelijkse erediensten in Tiendeveen en Nieuw-Balinge vormen het hart van het
gemeenteleven. In deze erediensten zullen de lezing van de Schrift en de verkondiging
daaruit centraal staan, met de sacramenten alsmede de openbare geloofsbelijdenis.
Sommige diensten hebben meer het karakter van een leerdienst, waarin het Woord bediend
wordt aan de hand van de belijdenisgeschriften van de kerk. De erediensten vinden plaats in
een Bijbels verantwoorde vorm, passend in de reformatorische traditie waarin de gemeente
staat.
Doel
1. De gehele gemeente, jong en oud, in haar verscheidenheid zo goed mogelijk te
betrekken bij de eredienst teneinde Gods Woord te horen, Zijn wil te verstaan, Zijn lof
te bezingen en Zijn Naam te belijden.
2. Het verdiepen van kennis en verstaan van de openbaring Gods in Christus Jezus.
3. Het groeien in de gemeenschap met de Heere en met elkaar.
4. De toerusting tot een belijdend en getuigend leven in de samenleving.
Beleid
1. Handhaving van twee erediensten per zondag.
2. Het opwekken van de gemeente om de erediensten mee te vieren, in het bijzonder
die op zondag.
3. De predikant de mogelijkheid geven om voldoende tijd te besteden aan een grondige
voorbereiding van de erediensten.
4. Het nastreven van een schriftgetrouwe verkondiging, die ingaat op de situatie en
vragen van deze tijd.
5. Voorbede doen voor overheid en koningshuis, voor Israël en de volken tot hun
zaligheid en voor alle nood in gemeente, volk en wereld.
6. Als kansel-Bijbel wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Omdat meerdere
gemeenteleden reeds de Herziene Statenvertaling gebruiken wordt aansluitend
aan de Schriftlezing uit de Statenvertaling, de kerntekst bovendien gelezen in de
Herziene Statenvertaling. Daarom ligt er ook een HSV op de kansel. Door de
kerkenraad is besloten dat er een inhoudelijke bezinning komt, binnen de kerkenraad,
op het gebruik van HSV en SV.
7. De Psalmen vormen het hart van het gezongen antwoord van de gemeente op de
diverse elementen uit de liturgie. Voor het zingen van de psalmen wordt gebruik
gemaakt van de berijming die in 1773 is ingevoerd. Naast de psalmen zullen in de
eredienst ook de zogeheten 12 enige gezangen gezongen worden.
8. Voor de volledigheid volgt hier een ‘beknopt’ overzicht van het beleid rondom de
erediensten:
• Nieuwjaarsmorgen: tijdens de dienst wordt de ‘eigen’ predikant toegesproken en
toegezongen. Er is na de dienst in de Open Poort en De Bron gelegenheid elkaar de
hand te drukken.
• Laatste zondag van juni: na de dienst wordt afscheid genomen van de kinderen die
de zondagsschool verlaten. Aansluitend worden zij door de gemeente toegezongen
met een passende Psalm. Deze dienst wordt geleid door de eigen predikant.
• Laatste zondag van het kerkelijk jaar: aan het einde van de dienst die door de eigen
predikant wordt geleid worden voor het dankgebed de namen voorgelezen van hen
die het afgelopen jaar zijn overleden. De gemeente wordt verzocht daarbij te gaan
staan en aansluitend wordt een passende Psalm gezongen.
• Doopdiensten: Voorafgaand aan de doopdienst wordt er doopzitting gehouden, waar
beide ouders verwacht worden en waar zo mogelijk ook de wijkouderling aanwezig is.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders de hand te drukken.
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Avondmaalsdiensten: één week voor de bediening van het Heilig Avondmaal wordt in
één van de diensten voorbereiding gehouden. In de week van voorbereiding wordt in
principe op woensdagavond Censura Morum gehouden en is er een bezinningsuur.
In Tiendeveen is er voor de eerste nodiging een moment van stilte voor stil
persoonlijk gebed voor alle tafels. Bij terugkeer in de bank, kan ieder voor zich een
dankgebed uitspreken.
In Nieuw-Balinge kan ieder voor zich, zowel bij het aangaan aan de tafel, als bij het
weer gaan zitten in de bank, een stil gebed uitspreken. In de middag- of avonddienst
is er dankzegging voor de bediening van het Heilig Avondmaal.
Belijdenisdienst: op de aannemingsavond zijn indien mogelijk alle ambten
vertegenwoordigd en in ieder geval de wijkouderling. Na afloop van de
belijdenisdienst is er gelegenheid de nieuwe lidmaten de hand te drukken.
Dienst waarin ambtsdragers bevestigd worden: na afloop van de dienst is er de
mogelijkheid om de nieuw bevestigde en indien van toepassing afscheidnemende
broeders de hand te drukken. Een kerkenraadslid uit de andere plaats zal aanwezig
zijn.
Als een gemeentelid is overleden, wordt dit in het dorp waar dit gemeentelid
meeleefde op de zondag na overlijden aan het begin van de morgendienst, na votum
en groet, meegedeeld. Aansluitend wordt een passende Psalm gezongen. In het
andere dorp wordt het overlijden meegedeeld voor het gebed waarin de voorbede
gedaan wordt.
Bijzondere (feest) dagen:
- Op, of de zondag na Koningsdag zullen de coupletten 1 en 6 van het
Wilhelmus worden gezongen.
- Op hervormingsdag of de zondag erna wordt in Nieuw-Balinge het eerste
couplet van het Lutherlied gezongen en in Tiendeveen couplet één en vier.
- Na de morgendienst van 1e Kerstdag wordt het “Ere zij God” gezongen.
In Nieuw-Balinge worden op 1e Kerstdag tien minuten voor aanvang van de
morgendienst kerstliederen gezongen.
- De kerstviering van de zondagschool in Tiendeveen is op 2e Kerstdag ’s
middags of ’s avonds. Valt 2e Kerstdag op zondag dan verschuift deze
kerstviering naar de middag van 1e Kerstdag.
- Op Goede Vrijdag is er om 14.00 uur een dienst samen met de Christelijke
Gereformeerde Kerk van Nieuw-Balinge. Om 19.30 uur is erin zowel
Tiendeveen als Nieuw-Balinge een dienst.
- Rond 31 oktober wordt er samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk van
Nieuw-Balinge een Reformatieherdenking gehouden.
- Op bid- en dankdag worden twee erediensten belegd. De eerste dienst is een
gezamenlijke dienst, die zoveel als mogelijk, wordt afgestemd op de (kleine)
kinderen van de gemeente. In deze dienst wordt uit de HSV gelezen.
- De middagdienst op de zondag waarin de opening en sluiting van het
winterwerk plaatsvindt is een gezamenlijke dienst, die wisselend in één van de
beide dorpen wordt gehouden. Bij de opening van het winterwerk worden door
een daarvoor ingestelde commissie op zaterdag activiteiten georganiseerd
voor heel de gemeente.

• Trouwdiensten
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God
beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend
worden. De kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg aan hen die homoseksueel
geaard zijn en aan hen die ongehuwd blijven. De dienst van bevestiging van het huwelijk,
waarin gebeden wordt om de zegen van de Heere, vindt plaats in het midden van de
gemeente. Deze dienst wordt in de regel geleid door de eigen predikant. Gebruikt wordt de
hertaling van het huwelijksformulier zoals vastgesteld in de synode van 1618/1619. In
overleg met het bruidspaar wordt besloten of er gelezen wordt uit de Statenvertaling of de
Herziene Statenvertaling.
Namens de kerkenraad wordt, in de regel door de wijkouderling, het bruidspaar de
zogenaamde trouwbijbel overhandigd. Het bruidspaar kan kiezen of ze deze wil ontvangen in
de Statenvertaling of in de Herziene Statenvertaling.
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Voor het maken van beeldopnamen geldt; liever niet. Anders met een videocamera op een
statief vanaf de galerij, of in Tiendeveen vanuit de ‘zuidvleugel’ en foto’s alleen bij het
toezingen van het bruidspaar na de zegen en bij de overhandiging van de trouwbijbel.
Voorbereiding
Alleen een levenswandel die niet ingaat tegen Gods wegen, zal in Zijn zegen kunnen delen.
Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd
en ingezegend worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na
gebleken inkeer door verbreking van de samenleving.
Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande
bruidspaar, waarin in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling
van de dag wordt ter sprake gebracht en dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging
en inzegening.
Hertrouw
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat
dus ook kerkelijke bevestiging van een "tweede" huwelijk mogelijk kan zijn.
Dit zal per geval bezien en besproken worden.
• Rouwdiensten
Zie bijlage C, Rouwprotocol.
• Zangdiensten
Op de tweede feestdagen worden er zogenaamde zangdiensten georganiseerd. Deze
diensten hebben een laagdrempelig karakter, waarin het Woord centraal staat. Er is een
korte meditatie en daarnaast zang, koorzang en muziek. Gemeenteleden worden hier zo
mogelijk bij ingeschakeld. Indien mogelijk zal de zanggroep ‘Believe’ medewerking verlenen.
Alle liederen dienen een verantwoorde Bijbelse inhoud te hebben, en de muziekstijl moet
passen binnen de identiteit van de gemeente. Na de dienst is er gelegenheid om nog met
elkaar koffie of fris te drinken.
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4. PASTORAAT
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere
taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle
gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat
is essentieel in het ‘gemeente’ zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het
ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke
vormen van pastoraat.
Doel
Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor
hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke- en gezinsomstandigheden.
Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de
HEERE.
Pastoraat bij zieken
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden in principe wekelijks door de
predikant en/ of een ouderling bezocht. Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht.
Langdurig zieken die thuis worden verpleegd krijgen bezoek van de predikant en/ of
wijkouderling.
Crisispastoraat
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, psychische nood, gezins- en huwelijksproblemen)
behoort tot de taak van de predikant. In veel gevallen moet doorverwezen worden naar
professionele hulp.
Taakomschrijving voor ambtsdragers met een bepaalde opdracht
Binnen de kerkenraad is er 1 ambtsdrager, één voor de hele gemeente die zich primair richt
op de jeugd. Daarin staat deze ambtsdrager met een bepaalde opdracht niet alleen. Hij doet
dat samen met:
• Ouders/verzorgers, die primair verantwoordelijk zijn voor de (geloofs)opvoeding;
• De predikant, die in de eredienst de jeugd aanspreekt en betrekt, maar ook de
verantwoordelijkheid heeft voor geloofsonderwijs via de catechese. Daarbij
ondersteunt door de ambtsdragers met bijzondere opdracht.
De jeugdambtsdrager bevordert dat jongeren zich daadwerkelijk thuis weten en voelen in het
gezin van de gemeente, waarin zij kunnen groeien in geloof en zich verbonden weten met de
missie van de kerk.
Verantwoordelijkheid en uitvoering
De jeugdambtsdrager heeft binnen de kerkenraad in de huidige situatie een aantal specifieke
verantwoordelijkheden toegewezen gekregen, waaraan als volgt uitvoering wordt gegeven:
• Benaderen, toerusten en begeleiden van jeugdleiders;
• Aansturing van de commissie die de activiteiten bij de opening van het winterwerk
organiseert.
• Als voorzitter van de jeugdraad is hij het aanspreekpunt voor clubs/leidinggevenden.
• Aanspreekpunt van de kerkenraad voor jongeren;
• Incidenteel pastoraal contact met jongeren onder de 18 jaar, in voorkomende
situaties (op verzoek, bij dreigend afhaken, crises zoals ziekte etc.)
• Periodiek pastoraal contact onderhouden met kerkelijk meelevende jongeren in de
leeftijd van 12 – 21 jaar.
• Stimuleren van jongeren tot deelname aan activiteiten binnen de gemeente.
• Vertegenwoordigen van jongeren in de kerkenraad.
• Bezoeken van de diverse vormen van jeugdwerk in de gemeente.
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Beleid
Met dit alles voor ogen zal erop toegezien worden dat:
1. De predikant zich blijft bekwamen met het oog op het pastoraat in bijzondere
situaties.
2. Aan de predikant voldoende tijd gegeven wordt om de pastorale zorg te behartigen.
3. De wijken voor de ouderlingen niet te groot worden.
4. De ouderlingen, zo nodig, aandachtspunten die tijdens het bezoekwerk in hun wijk
aan de orde komen, inbrengen in de kerkenraad.
5. De niet-georganiseerde aandacht voor elkaar wordt gestimuleerd, in het bijzonder het
meeleven met elkaar in vreugde en verdriet.
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5. VORMING EN TOERUSTING
De gemeente is naast een vierende, dienende en pastorale gemeente ook een lerende
gemeente. De verschillende aspecten van gemeente-zijn vullen elkaar aan en zijn in de
praktijk nauw verweven. Daarbij is de Heilige Schrift altijd bron en norm. Onder de kansel
wordt gebruik gemaakt van zowel de Statenvertaling als de Herziene Statenvertaling. De
lerende gemeente put uit de Schrift, geeft zich rekenschap van de waarde van de traditie en
is zich bewust van haar roeping in de actualiteit van de ontkerstende cultuur. In dat
spanningsveld voltrekt zich de toerusting en vorming van de gemeenteleden, zoals dat
gestalte krijgt in catechese, jeugdwerk, verenigings- en kringwerk.
Doel:
De opbouw van de gemeente in geloof, getuigenis, liefde betoon en levensheiliging door
samen te luisteren naar de Heilige Schrift en het Woord te bewaren.
Beleid
Het beleid is in het algemeen:
1. De gemeenteleden goed informeren over de verschillende activiteiten op het gebied
van vorming en toerusting.
2. Zo veel mogelijk inspelen op probleemvelden in de gemeente, die vragen om extra
toerusting. Hierbij denken we in het bijzonder aan de betekenis van het christelijk
huwelijk/ de godsdienstige opvoeding.
3. Waar mogelijk verzorgen van en het verlenen van medewerking aan godsdienstonderwijs op de beide openbare scholen en het onderhouden van contacten met het
christelijk onderwijs.
Catechese
In de gemeente worden haar kinderen gedoopt op grond van het genadeverbond. Catechese
is vooral (maar niet uitsluitend) gericht op de gedoopte kinderen van de gemeente. De
catechese dient een pastoraal karakter te hebben. Het gaat dus niet alleen om feitelijke
Bijbelkennis, maar ook om de noodzaak van een persoonlijk geloof en de vraag hoe het
geloofsleven in de praktijk functioneert.
Doel
Jonge gemeenteleden:
1. Bekend maken met de hoofdlijnen van de Bijbel
2. Toe leiden naar de openbare belijdenis van het geloof.
3. Inwijden in het leven van kerk en gemeente
4. Leren nadenken over hun eigen functioneren als christen.
Beleid
Prioriteiten voor de komende jaren:
1. Het motiveren van jongeren om mee te doen aan de catechese.
2. Zoeken naar verbindingslijnen tussen catechese en de gezinnen. Proberen de
betrokkenheid van de ouders in stand te houden en zo mogelijk te vergroten.
3. Nastreven van aansluiting van de lesstof tussen de vervolggroepen, door gebruik te
maken van een methode en daarom dient er een meerjaren visie te zijn op de te
behandelen lesstof.
4. Het toepassen van variatie in werkvormen.
Zondagsschool/ Jeugdwerk
Via de zondagsscholen en het jeugdwerk willen we niet alleen de gedoopte kinderen van de
gemeente bereiken met het evangelie, maar ook de kinderen uit de dorpen. Met dit werk
willen we inhoud geven aan onze verantwoordelijkheid als gemeente om kinderen en
jongeren te (helpen) leren wie God is, hoe wij Hem kunnen leren kennen en wat dit betekent
voor het leven van elke dag als jongere in onze tijd.

Doel
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Het streven naar ontmoetingsplaatsen en momenten, toegesneden op de leeftijd(en) van
kinderen en jongeren, waar leiding en jongeren samen luisteren naar het Woord van God in
allerlei vormen zoals in vertelling, in verwerking, in lied en spel.
Beleid
1. Gebruik maken van methoden en materialen, zoals deze door de Bond van Ned.
Herv. Zondagsscholen op G.G. en HGJB en HJW wordt aangereikt.
2. Leidinggevenden stimuleren om kadercursussen te volgen t.b.v. huidige clubs.
3. Toetsen of bestaande methoden en aanpak op clubs leiden tot het realiseren van de
doelstellingen en waar nodig initiatieven nemen die tot verbetering kunnen leiden.
4. Structureel jeugdpastoraat
Verenigings- en kringwerk
De jongerenkring, bijbelkring, huisbijbelkring, ouderencontactmiddagen en
vrouwenverenigingen zijn bedoeld om zich verder te verdiepen in de Bijbel c.q. geloofsleer.
Doel:
1. Het verdiepen en verbreden van de kennis van de Bijbel, de belijdenisgeschriften en
daaraan verwante publicaties.
2. Het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling in Bijbels licht met het
oog op vragen rond kerk, gezin, school en maatschappij.
Beleid
1. De gemeenteleden goed informeren over de verschillende activiteiten op het gebied
van vorming en toerusting en hen stimuleren hieraan deel te nemen.
2. Zo veel mogelijk inspelen op probleemvelden in de gemeente, die vragen om extra
toerusting.
3. We willen ons bezinnen op de manier waarop we buiten- en randkerkelijken kunnen
bereiken.
4. We vinden het gebed belangrijk en we bezinnen ons op de manier waarop dit in de
gemeente gestalte gegeven kan worden.
5. We bezinnen ons op hoe we de gemeente kunnen toerusten op het gebied van
huwelijk en opvoeding.
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6. APOSTOLAAT
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de
Heilige Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige Naam gegeven tot zaligheid.
Vanuit de kerkenraad is een zendingscommissie werkzaam om in het bijzonder aandacht te
schenken aan de verwerkelijking hiervan in onze gemeente en daarbuiten.
Concrete activiteiten zendingscommissie
• Bezorgen Echo rond Kerst en kerkbode (huis aan huis) rond Pasen
• Organiseren zendingsavonden
• Steun Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond (IZB)
vanwege de herkenning in de fundering en werkwijze van de zending in het
buitenland geeft de commissie steun aan het werk van de GZB door:
• Opname van de jaarlijkse collectes in het collecterooster en hiervoor aandacht te
vragen via folders en/of het kerkblad;
• Promoten van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’;
• De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk wordt per half jaar bestemd voor
een bepaald project. Het project wordt uitgekozen door de zendingscommissie.
In Nieuw-Balinge is naast de zendingscommissie nog de interkerkelijke
evangelisatiecommissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de Hervormde
Gemeente Nieuw-Balinge, de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuweroord – NieuwBalinge en de Gereformeerde Kerk van Nieuweroord – Noordscheschut. Vanuit deze
commissie wordt onder andere in de zomervakantie de Vakantiebijbelclub georganiseerd en
bij de kerst het zanguur.
Doel:
1. Het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording);
2. Het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie
onder rand- en buitenkerkelijken.
Beleid
1. Bezinning op Echo-verspreiding en verspreiding Elizabethbode
2. Bezinning op ‘nieuwe’ activiteiten om de medemens te bereiken met het evangelie.
• Basiscursus.
3. Bezinning op mogelijkheden om zendingsbewustzijn gemeenteleden te vergroten.
4. Nadenken over mogelijkheden om via de openbare scholen/ zondagsschool anderen
te bereiken met het Evangelie.
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7. DIACONAAT
Diaconia is dienst. Dit dienen is de grondhouding van een christen. Dit is ook onze opdracht
als christelijke gemeente in de hedendaagse samenleving. Diaconaat kunnen we
omschrijven als o.a. het behulpzaam zijn bij het oplossen van sociale, psychische,
economische en/of maatschappelijke noden van mensen. In de komende jaren zal meer
aandacht voor de sociaal zwakkeren in de samenleving noodzakelijk kunnen zijn.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Zij doet dit door:
• Het betrachten van onderling dienstbetoon
• Het verlenen van bijstand, aan wie dat nodig hebben
• Het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn
(W.M.O raad)
• Het signaleren van knelsituaties in de samenleving
• Samenwerking met andere plaatselijke diaconieën waar noodzakelijk
• Kerkradiouitzendingen (opnames maken t.b.v. gemeenteleden)
Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de
diaconale opdracht elders in de wereld.
Het college van diakenen is hetzij financieel, hetzij inhoudelijk ook betrokken bij: huisbezoek,
ouderencontactmiddagen, Kerstgroetenacties en via de bezoekdames bij bezoek aan nieuw
ingekomenen en zieken/ouderen. Ouderen ontvangen via de bezoekdames het blad ‘Licht in
de avond’. In Tiendeveen zijn de diakenen ook betrokken bij de bediening van het Heilig
Avondmaal.
De inkomsten van de diaconie komen voort uit: Diaconie collecten, avondmaalscollecten,
project-collecten, busjes kerkradio en giften. De uitgaven bestaan uit: kostenbeheer
/administratie, verplichte bijdragen bredere organen, kosten kerkradio, diaconale zorg binnen
de eigen gemeente o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg, de jaarlijkse giften
volgens het giftenplan (christelijke instellingen die jaarlijks met een gift worden ondersteund.)
Doel:
1. Bewustmaking, motiveren en informeren van de gemeente met het oog op haar
diaconale taak
2. De gemeente in staat stellen om deze taak uit te voeren.
3. Aandacht en zorg voor gemeenteleden met sociale, psychische, economische en
maatschappelijke problemen en lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten. (W.M.O)
Beleid:
1. Op het jaarlijks vastgestelde collecterooster worden een aantal diaconale collecten
gepland.
2. Collecten bij de avondmaalsviering
3. Projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt.
4. In een jaarlijks vast te stellen giftenplan worden de christelijke instellingen genoemd
die jaarlijks met een gift worden ondersteund.
5. Bij voorkeur zullen hiervoor doelen worden gekozen, die een kerkelijke modaliteit of
identiteit hebben, die bij de gemeente past.
6. Bezinning op mogelijkheden om diaconaal bewustzijn van de gemeente te vergroten.
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8. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We
erkennen onze God als Schepper en Onderhouder van alle dingen. Alles wat we zijn en alles
wat we hebben ontvangen we van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding
van de eredienst en van alle andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit
worden aangemerkt als een geestelijke aangelegenheid.
Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak de verzorging van de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. De volledige omschrijving van
deze vermogensrechtelijke aangelegenheden is te vinden in Ordinantie 11 van de kerkorde.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vier ouderling-kerkrentmeesters, die volledig in
het ambt van ouderling staan. De aard en mate van het kerkrentmeesterlijkbeheer en de
daarmee verbonden financiële consequenties vloeien voort uit het door de kerkenraad
bepaalde beleid, zoals beschreven in dit beleidsplan.
Werkers / vrijwilligers t.b.v. eredienst, pastoraat en vorming en toerusting
Predikant
Onze gemeente heeft 1 predikantsplaats en de verwachting is, dat dit de komende tijd lastig
zal worden om dit te handhaven. Onze hoogste financiële prioriteiten zijn de bekostiging van
de fulltime predikantsplaats en de instandhouding van twee erediensten per zondag. Het
grootste deel van de inkomsten is hiervoor nodig. Aanstelling en uitbetaling van het
traktement gebeurt in overeenstemming met de Generale regeling predikantstraktementen.
Organisten:
Voor de begeleiding van de erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft onze
gemeente een aantal vaste organisten. Aanstelling gebeurt mondeling door de
kerkrentmeesters. Jaarlijks wordt (eventueel) een onkostenvergoeding gegeven. De
speelfrequentie wordt onderling afgestemd.
Koster:
De kosterswerkzaamheden rondom de zondagse erediensten worden in Tiendeveen in
maandelijkse toerbeurt verzorgd door de ambtsdragers. Daarnaast zijn voor de erediensten
een viertal gemeenteleden aangesteld, die om beurten kerkgangers en met name gasten
verwelkom en met raad en daad bijstaan. De deuren worden na aanvang van de dienst
gesloten, als iemand onder de dienst de kerkzaal verlaat wordt er geïnformeerd wat er aan
de hand is.
In Nieuw-Balinge worden de kosterswerkzaamheden eveneens door de ambtsdragers
uitgevoerd.
De schoonmaakwerkzaamheden in en buiten de gebouwen worden in zowel Tiendeveen als
Nieuw-Balinge wekelijks/periodiek door gemeenteleden volgens een vast schema
uitgevoerd.
Kerkelijk ontvanger/ ledenadministratie:
Zowel de financiële- als de ledenadministratie van de gemeente wordt verzorgd door leden
van het college van kerkrentmeesters. De dagelijkse financiële administratie en boekhouding
wordt intern bijgehouden, evenals het opstellen van het jaarverslag. Het jaarverslag wordt
door een extern administratiekantoor c.q. externe deskundige gecontroleerd. Het college
zorgt voor alle vereiste rapporteringen naar het regionale college voor de behandeling van
beheerszaken m.b.t. zaken als jaarrekening, begroting etc. Het college van kerkrentmeesters
draagt ook zorg voor het archief van de gemeente.
Onderhoud graven
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven van
gemeenteleden, die dat bij testamentaire beschikking hebben vastgelegd. Een gemeentelid
is gevraagd om twee keer per jaar de graven schoon te maken en lichte
onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
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Gebruik kerkelijke gebouwen
De kerkelijke gebouwen betreffen de kerkgebouwen en de verenigingsgebouwen de “Open
Poort” en “De Bron”. Afgezien van het schoonhouden kan het beheer van de kerkelijke
gebouwen worden onderverdeeld in twee zaken: Het gebruik en het onderhoud.
De kerkgebouwen zijn primair bedoeld voor de samenkomst van de gemeente tijdens de
erediensten. Verzoeken voor andere samenkomsten worden per geval besproken en al dan
niet goedgekeurd door de kerkrentmeesters.

De gebouwen de “Open Poort” en “De Bron” worden gebruikt voor crèche (tijdens
morgendiensten). Deze verenigingsgebouwen zijn primair bedoeld voor de
catechisaties, clubs, kringen, verenigingen, gemeenteavonden, vergaderingen van
kerkenraad etc. Tevens kan indien niet in gebruik voor genoemde kerkelijke
activiteiten, het gebouw worden gebruikt voor verjaardagen of jubilea etc. van
gemeenteleden. Een bijdrage wordt verwacht. De gebruikers moeten zelf zorgdragen
voor de consumpties. Het gebouw moet schoon achtergelaten worden. Afstemming
en bespreking hiervan geschied via de ledenadministrateurs.
Onderhoud kerkelijke gebouwen
Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen kan worden opgesplitst in klein en groot
onderhoud. Klein onderhoud betreft zaken die niet nauwkeurig te voorzien en in te schatten
zijn, maar waarvan er wel elk jaar zich een aantal voordoen. Beoordeling van het al dan niet
en zo ja door wie te verrichten klein onderhoud, gebeurt in gezamenlijk overleg tussen de
kerkrentmeesters en de bouwcommissies. De financiële gevolgen hiervan zijn beperkt en
dienen dan ook op basis van ervaringscijfers jaarlijks in één bedrag te worden begroot.
Groot onderhoud is van structurele aard en dient te gebeuren volgens een daartoe door de
kerkrentmeesters op te stellen groot onderhoudsplan kerkelijke gebouwen, dat een periode
van tenminste 5 jaar dient te bestrijken. Het opzetten en onderhouden van een groot
onderhoudsplan voor de kerkgebouwen, de verenigingsgebouwen en pastorie gebeurt in
overleg met genoemde bouwcommissies die ook veelal het onderhoud coördineren.
Meerjaren onderhoudsplan bouwcommissie Tiendeveen
Jaarlijks dienen de kerkelijke gebouwen gecontroleerd te worden op hun staat van
onderhoud. Een en ander in nauwe samenwerking met de kerkrentmeesters.
In de komende jaren dienen de volgende activiteiten te worden uitgevoerd
• Renovatie keuken, hal en toiletten van de Open Poort
Een en ander kan alleen geschieden waneer er voldoende financiële middelen zijn.
Meerjarig onderhoudsplan bouwcommissie Nieuw-Balinge
In de komende jaren dienen de volgende activiteiten te worden uitgevoerd:
• Vernieuwen kozijn van de hoofdingang
Ook hier geldt dat dit alleen kan gebeuren wanneer er voldoende financiële middelen zijn.
Financiën:
In de alinea financiën gaat het om twee onderwerpen. Allereerst gaat het over de
kosten/bestedingen die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde zaken van beheer. In de
tweede plaats gaat het om de wijze waaruit deze jaarlijks te verwachten kosten/ bestedingen
kunnen worden betaald. Met andere woorden: Hoe kunnen de jaarlijks benodigde middelen
worden verworven om een sluitende (dus financieel gezonde) begroting te verkrijgen.
Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt er voor
aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin goedkeuring wordt gevraagd voor
de financiële consequenties van het te voeren beleid. Voor 1 maart wordt er t.b.v. de
jaarlijkse gemeenteavond een verantwoording van rekeningen opgesteld. Voor 1 juli wordt
door een administratiekantoor de jaarrekening van het afgelopen jaar opgemaakt in
vergelijking met de dat jaar betreffende begroting.
Kosten/ bestedingen:
Met uitzondering van enkele ‘overige kosten’, vloeien vrijwel alle jaarlijks te verwachten
kosten voort uit de hierboven behandelde zaken van beheer. Op grond van de gemaakte
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overeenkomsten en met inachtneming van de jaarlijkse (eventuele) aanpassingen daarin,
kunnen de kosten ervan vrij nauwkeurig worden begroot. Hetzelfde geldt voor de zaken die
betrekking hebben op de gebouwen, waarbij de ervaringscijfers m.b.t. klein onderhoud,
alsmede de groot onderhoudsplannen en eventueel daarin gedane aanpassingen de basis
zijn voor de jaarlijkse begroting. In aanvulling op deze twee voornaamste kostensoorten
dienen dan nog enkele overige kosten te worden begroot. Deze zijn echter relatief gering en
voor een groot deel van tevoren reeds bepaald (zoals bijv. de aan hogere kerkelijke organen
te betalen afdrachten.) Andere ‘overige kosten’ zijn o.m. toerustingmateriaal (catechese etc.),
kantoorbenodigdheden, belastingen, verzekeringen.
Inkomsten/ werving
Met betrekking tot de inkomsten is het college van kerkrentmeesters vrijwel geheel
aangewezen op bijdragen en giften uit de gemeente. Een deel hiervan is afkomstig van de
jaarlijkse kerkelijke bijdragen, waarvoor alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder gedurende
het eerste kwartaal persoonlijk worden benaderd. De overige inkomsten zijn afkomstig uit
collecten tijdens de wekelijkse erediensten, de bid- en dankdagcollecte, de inzameling
tijdens de huwelijksdiensten. En overige inkomsten zoals een zeer bescheiden bedrag aan
rente-inkomsten, overige giften en bijdragen en opbrengsten van activiteiten.
De belijdende leden worden via de kerkbode gevraagd om het bedrag te voldoen, dat moet
worden afgedragen voor de solidariteitskas.
In Tiendeveen worden op de eerste maandagavond van elke maand collectebonnen
verkocht in de consistorie. In Nieuw-Balinge kan men 6 dagen in de week bonnen kopen, die
voor alle collecten in onze gemeente kunnen worden gebruikt.
Fondsen
Bouwfonds Tiendeveen en bouwfonds Nieuw-Balinge
Deze fondsen worden gebruikt voor groot onderhoud aan alle gebouwen. De inkomsten
komen vooral van de jaarlijkse rommelmarkten. Jaarlijks worden de fondsen gecontroleerd
door het externe administratiekantoor en worden de tegoeden verantwoord in de
jaarrekening.
Verjaardagsfonds Tiendeveen en verjaardag fonds Nieuw-Balinge
Gemeenteleden ontvangen op hun verjaardag naast een felicitatie, een verzoek tot een gift
uit dankbaarheid. De opbrengst hiervan is bestemd voor benodigdheden die veelal gebruikt
worden in de ‘Open Poort’ en ‘De Bron’.
Beleidsvoornemens:
1. Het onderhouden van een onderhoudsplan voor de kerkgebouwen, de
verenigingsgebouwen en de pastorie.
2. Het onderhouden van een meerjarenbegroting parallel aan het groot onderhoudsplan.
3. Het verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteleden ter
ondersteuning van de bezinning op ieders verantwoordelijkheid t.a.v. de jaarlijkse
kerkelijke bijdragen t.b.v. de instandhouding van de eredienst, toerusting en
pastoraat.
4. Jaarlijks is er een samenspraak tussen bouwcommissies en de kerkrentmeesters,
teneinde de afgelopen periode te evalueren en zo nodig afspraken te maken voor de
komende periode.
5. Zo nodig is er een samenspraak tussen de kerkenraad, kerkrentmeesters en
organisten, teneinde de afgelopen periode te evalueren en zo nodig afspraken te
maken voor de komende periode.
6. Zo nodig vindt een samenspraak plaats tussen de kerkrentmeesters met
afgevaardigden van de belangrijkste gebruikerskringen.
7. Het archief wordt opgeschoond, verder bijgehouden en veilig bewaard.
8. Er vindt een inventarisatie plaats over wat er moet gebeuren i.v.m. veiligheid. Te
denken valt aan een ontruimingsplan e.d.
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9. CONTACTCOMMISSIE TIENDEVEEN
De contactcommissie in Tiendeveen is een commissie van bijstand. Dit ter ondersteuning
van het werk van de kerkenraad.
De taken van deze commissie zijn:
1. Het organiseren van een aantal activiteiten, zoals zangdiensten, concertavonden,
fietstochten, een 24-uurs- en de oliebollenactie en andere acties.
2. Het onderhouden van contact met de zustergemeente in Hernádszurdok, Hongarije
Activiteiten
Op de tweede feestdag met Kerst, Pasen en Pinksteren organiseert de commissie een
zangdienst. Deze diensten hebben een laagdrempelig karakter waarin uiteraard het Woord
centraal staat, een korte meditatie, met daarnaast veel ruimte voor zang, koorzang en
muziek. Na de diensten is er gezamenlijk koffie/glaasje fris drinken in de “Open Poort”.
Ook organiseert de commissie verschillende concert/zangavonden per jaar, zoals: Psalm
zangavonden, bevrijdingsconcert, het jaarlijks Kerstconcert/volkskerstzang, enz.
De avonden zijn voor iedereen toegankelijk.
De commissie organiseert een aantal activiteiten die het gemeente-zijn bevorderen, zoals
bijvoorbeeld een fietstocht, een 24-uur sponsoractie, enz. Er is geen vaste frequentie van
deze activiteiten. Wel jaarlijks terugkerend is de oliebollenactie. Welke activiteit waar en
wanneer plaats vindt, wordt bekend gemaakt via de kerkbode; door middel van een flyeractie
en via de plaatselijke media.
Református Gyülekezet, Hernádszurdok
Sinds 1995 onderhoudt de commissie het contact met de zustergemeente in Hernádszurdok,
Hongarije. Dit gebeurt door middel van briefwisseling, telefonische gesprekken tussen
gemeenteleden uit Hernádszurdok en Tiendeveen – Nieuw-Balinge en het bezoeken van de
gemeente in Hongarije met een delegatie uit de gemeente hier en ook omgekeerd.
Het gaat om financiële ondersteuning bij de restauratie en het onderhoud van hun
kerkgebouw. Daarnaast wordt bijstand verleend in gemeenteopbouw d.m.v. verspreiding van
evangelisatielectuur; lectuur voorziening op school en studiemateriaal voor kerkelijk
kringwerk.
Middelen
De commissie verkrijgt haar financiële middelen uit collecten die tijdens de
zangdiensten/zangavonden worden gehouden. Daarnaast ontvangt zij incidenteel giften.
Een aantal activiteiten zijn sponsoractiviteiten. De opbrengst van deze acties gaan naar: o.a.
onze zustergemeente in Hernádszurdok, Hongarije.
De commissie organiseert een doorlopende kleding inzameling. Deze kleding wordt verkocht
en de opbrengst gaat naar de zustergemeente in Hernádszurdok, Hongarije.
Om alle gemaakte kosten en inkomsten van de commissie te kunnen verantwoorden wordt
ieder jaar een jaarrekening opgemaakt. Deze wordt aan de gemeente ter inzage voorgelegd
op de gemeenteavond.
Ondertekening
Aldus te Tiendeveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad vastgesteld
Ds. T. Beekman (preses)

A. Jansen (scriba)
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BIJLAGE 1, PLAATSELIJKE REGELING
Preambule bij de Plaatselijke Regeling van de Hervormde gemeente
Tiendeveen-Nieuw Balinge op basis van het Convenant.
‘‘Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder
zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk,
dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige
Meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle
wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en door deze de consciëntiën te
binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan
hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te
onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de excommunicatie of de
ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt.’’ (Nederlandse
geloofsbelijdenis, artikel 32)
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven.
De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de
drie formulieren van enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden
weerspreekt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Convenant is vastgesteld door de classicale vergadering van Alblasserdam in de
Nederlandse Hervormde kerk, 13 maart 2003
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde gemeente te Tiendeveen – Nieuw-Balinge.
Inhoud
Paragraaf
Inhoud
Identiteit van de gemeente
Samenstelling van de kerkenraad
Verkiezing van ambtsdragers algemeen
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Verkiezing van predikanten
De werkwijze van de kerkenraad
Besluitvorming
De kerkdiensten
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
idem, diaconaal
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
Overige bepalingen
Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is (opnieuw) vastgesteld door de kerkenraad op 19 mei 2015 en is
vanaf deze datum geldig.
Identiteit van de gemeente
Als kerkenraad van de hervormde gemeente Tiendeveen – Nieuw-Balinge 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 eeuwig 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.
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Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen
die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zoals 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.
Wij belijden, dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze
kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kinderen van de gemeente als
erfgenamen van het Rijk van God gedoopt te zijn.
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' (antw. 55 Heid. Cat.) 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.
Samenstelling van de kerkenraad
Betreft ordinantie 4, art. 6
1.1. Aantal ambtsdragers (B)
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Predikant 1, ouderlingen 5, ouderlingen-kerkrentmeester 4, diakenen 4, totaal 14
Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
Betreft ordinantie 3, art 2. √ en generale regeling gastlidmaatschap art. 6 lid 4, waarin wordt
verwezen naar (ord. 3-2-3)
2.1.1. Stemrecht
Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd. Gastleden en zij die ingeschreven staan in het
plaatselijk register worden in dezen gelijkgesteld met de leden. Leden die zijn ingeschreven
in het plaatselijk register hebben geen passief kiesrecht.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 22 augustus 2006 besloten over te gaan tot het
bijhouden van een plaatselijk register.
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde
stemmen kunnen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad
getoond.
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Betreft ordinantie 3, art. 6
2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in de regel plaats in oktober en
november.
2.2.2. Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en
ondertekend bij de scriba van de kerkenraad aanbevelingen in te dienen zoals genoemd in
Ord. 3-6-2,
2.2.3. Indien een stemmingsvergadering nodig is zal de kerkenraad tenminste 1 week
voordat de vergadering plaatsvindt de gemeente hiertoe uitnodigen. De uitslag van de
stemming inclusief het aantal stemmen dat op iedere persoon is uitgebracht zal tijdens de
stemmingsvergadering aan de gemeente worden bekend gemaakt.
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode
van 6 jaar gemachtigd.
Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-4a, die als bijlage A
is aangehecht.
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Verkiezing van predikanten
Betreft: Ordinantie 3.4.5
2.3.1. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats
heeft door de kerkenraad gedaan.
De werkwijze van de kerkenraad
Betreft ordinantie 4, art. 8√
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7 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 voor 1
februari.
3.6. 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 op tenminste een zondag, die
aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar
over welke zaak hij de gemeente wil horen.
3.7. De kerkenraad laat in de regel geen gemeenteleden en andere belangstellenden als
toehoorder toe in zijn vergaderingen. Alleen wanneer bijzondere omstandigheden daartoe
aanleiding geven kan de kerkenraad besluiten gemeenteleden en/of andere
belangstellenden als toehoorder toe te laten.
3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
3.9. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
Bouwcommissie Tiendeveen
Bouwcommissie Nieuw-Balinge
Zendingscommissie
Jeugdraad
Contactcommissie Tiendeveen
Evangelisatiecommissie Nieuw-Balinge en omstreken
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies,
de contacten tussen de kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de
rapportage aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die in het
beleidsplan wordt opgenomen.
Besluitvorming
Betreft: ordinantie 4, art. 5
De kerkdiensten
Betreft: Ordinantie 5, art 1; Ordinantie 6, art. 2; Ordinantie 7 art. 2 en Ordinantie 5, art. 4
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad
vastgesteld rooster gehouden in de beide kerkgebouwen te Nieuw-Balinge en Tiendeveen.
5.2. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden.
5.3. Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten.
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5.4. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw,
mogen op grond van ons verstaan van Gods Woord niet worden gezegend.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Betreft: Ordinantie 11, art. 2 en 5
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden.
6.1.2. Van de 4 kerkrentmeesters zijn er 4 ouderling.
6.1.3. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend
kerkrentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.
6.1.4. 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 5000 (vijfduizend) euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
Betreft: ordinantie 11, art. 3en 5
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit 4 leden.
6.2.2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die
belast wordt met de boekhouding van het college.
6.2.3. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een
maximaal bedrag van 2.500 (tweeduizend en vijfhonderd) euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen,
collecterooster
Betreft: ordinantie 11, art. 6 en 7.
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over
begroting en jaarrekening.
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de
jaarrekening kunnen deze stukken worden ingezien op een daartoe door de kerkenraad
belegde gemeenteavond, overeenkomstig de procedure zoals vermeld in art. 3.6 hiervoor.
Overige bepalingen
7.1. In zaken waarin deze plaatselijke regeling niet voorziet beslist de kerkenraad, met
inachtneming van de kerkorde.
Ondertekening
Aldus te Tiendeveen/ Nieuw-Balinge vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad

Preses
Ds. T. Beekman,

Scriba
A. Jansen,
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BIJLAGE 1A
Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-4 betreffende de wijze van verkiezing ambtsdragers.
Op 29 november 2016 hebben de stemgerechtigde leden van de gemeente de kerkenraad
voor de duur van 6 jaar gemachtigd om voor de verkiezing van ambtsdragers de procedure,
beschreven in Ord. 3-6-4- a t/m e te volgen.
De kerkenraad zal de gemeente hierover uiterlijk op 29 november 2022 opnieuw raadplegen.
Preses kerkenraad:
ds. M. Noorderijk

Scriba kerkenraad:
A. Jansen
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BIJLAGE 1B.

Plaatselijk register

De kerkenraad van de hervormde gemeente Tiendeveen/Nieuw Balinge is, gehoord de nood
van leden van de gemeente die voor God en hun geweten niet mee kunnen in de
Protestantse Kerk in Nederland, maar wel wensen mee te blijven leven met de gemeente
waartoe zij tot 1 mei 2004 hebben behoord, tot het hiernavolgende besluit gekomen:
1. Voor genoemde leden - tot 1 mei 2004 belijdende en doopleden van de hervormde
gemeente - wordt, nadat deze zich hebben laten uitschrijven als lid van de gemeente c.q.
Protestantse Kerk in Nederland, een plaatselijk register aangelegd en bijgehouden, waarin zij
vanwege hun bijzondere verbondenheid met de gemeente opgenomen worden als
buitengewoon lid van bovengenoemde gemeente.
2. Het college van kerkrentmeesters houdt een afzonderlijke administratie bij met betrekking
tot deze leden aangaande de persoonsgegevens en kerkelijke bijdrage.
3. Een buitengewoon lid van de gemeente draagt niet financieel bij aan de solidariteitskas.
4. Wanneer het leden betreft die eerder in een hervormde gemeente belijdenis van het
geloof hebben afgelegd of als belijdend lid voor 1 mei 2004 overgeschreven zijn naar de
hervormde gemeente voornoemd, dan worden zij toegelaten tot het Heilig Avondmaal,
waarbij voor hen dezelfde regels voor het opzicht gelden als voor gewone leden, met dien
verstande dat zij geen beroep kunnen doen op hogere organen van de kerk in aanklacht of
verweer, aangezien zij van die kerk geen deel uitmaken.
5. Zij die geregistreerd staan als buitengewoon lid kunnen bediening van het sacrament van
Heilige Doop voor hun kind(eren) verzoeken. Kinderen van deze ouders die het teken en
zegel van Heilige Doop hebben ontvangen, worden op wens van de ouders uitsluitend
geregistreerd in het doopboek van de gemeente. Vervolgens vindt inschrijving plaats in het
plaatselijk register als buitengewoon dooplid. In voorkomende gevallen geeft de kerkenraad
een bewijs van registratie af.
6. Zij die als dooplid geregistreerd staan in voornoemd register kunnen in de gemeente
openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Zij stellen zich daarbij onder het opzicht van de
kerkenraad met dien verstande dat zij geen beroep kunnen doen op de meerdere organen
van de kerk in aanklacht of verweer, aangezien zij daarvan geen deel uitmaken.
7. Wie als buitengewoon lid geregistreerd wil worden en de meerderjarige leeftijd heeft
bereikt, dient het formulier c.q. verzoek tot inschrijving in het plaatselijk register in te vullen
en te ondertekenen. Daarmee belooft hij/ zij het opzicht van de kerkenraad te aanvaarden.
Vanuit de plaatselijke regeling, die door de gemeente is aanvaard, kunnen kerkenraad en
buitengewoon lid elkaar wederzijds aanspreken op leer en leven, o.a. bij doop, avondmaal
en afleggen van openbare belijdenis van het geloof.
8. Belijdende leden die als buitengewoon lid geregistreerd staan, hebben het recht om
namen van personen aan de kerkenraad voor te dragen, die naar hun mening voor
verkiezing tot ambtsdrager in aanmerking komen. Ook kunnen zij deelnemen aan de
verkiezing (actief kiesrecht).
9. Wie als buitengewoon belijdend lid geregistreerd staan, kunnen door de kerkenraad
benoemd worden tot de volgende diensten en taken in de gemeente, waarbij zij zich stellen
onder het opzicht van de kerkenraad, men dien verstande dat de kerkenraad in
voorkomende gevallen beslist over al of niet aanhouden van een benoeming/ aanstelling, na
raadpleging van de gemeente:
- pastorale arbeid, verbonden aan een ouderling of pastoraal team
- diaconale arbeid, verbonden aan het college van diakenen
- missionaire arbeid, verbonden aan de evangelisatiecommissie
- vorming en toerusting (waaronder catechese).
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BIJLAGE 1C.

Rouwprotocol Hervormde Gemeente Tiendeveen - Nieuw Balinge

Sterven is God ontmoeten. De ernst van de dood kunnen we niet genoeg beseffen. De dood
is immers de bezoldiging van de zonde, het is het loon op onze diepe val in Adam. Ook voor
Gods Kerk klinkt in het sterven de boodschap; “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den
dood sterven.” Door de tweede Adam, Jezus Christus, mag het door genade ook een
doorgang zijn tot het eeuwige leven. Laat daarom een begrafenis onder ons sober zijn. In
dagen van rouw mag er medeleven worden betoond met de achtergeblevenen. Dan mag ook
het Woord van God klinken en de prediking worden gebruikt tot vertroosting en bekering.
Melding van overlijden
Na het overlijden van een gemeentelid neemt een nabestaande of de uitvaartondernemer
contact op met de predikant van het overleden gemeentelid. Met hem kunt u afspraken
maken over pastorale begeleiding en een kerkelijke uitvaart. De predikant zal ook andere
betrokkenen binnen de kerkelijke gemeente per ommegaande informeren.
Predikant
Bij afwezigheid van de predikant kunt u als nabestaande of uw uitvaartondernemer contact
opnemen met de scriba van de gemeente. De scriba bespreekt met u de mogelijkheid van
pastorale begeleiding en de eventuele wens van een kerkelijke uitvaart en over wie dat dan
kan doen. Het is gebruikelijk dat de plaatselijke predikant voorgaat in de rouwdienst. Bij
vacant zijn of afwezigheid van de predikant zal de kerkenraad voor vervanging zorgen.
Wordt op verzoek van de nabestaanden de dienst geleid door een andere predikant, dan
vervalt de automatische verantwoordelijkheid van de kerkenraad en wordt de kerk verhuurd
volgens de geldende regels en voorwaarden van het college van kerkrentmeesters.
Dienst
De rouwdienst is in beginsel voor gemeenteleden die meegeleefd hebben met de hervormde
gemeente Tiendeveen - Nieuw Balinge. De verantwoordelijkheid voor de rouwdienst ligt bij
de kerkenraad. De kerkenraad verzoekt belangstellenden met eerbied de rouwdienst bij te
wonen. Rouwdiensten hebben het karakter van een eredienst. Gewoonlijk bezoekt de
wijkouderling de condoleance, en sluit deze desgewenst af en is aanwezig tijdens de
rouwplechtigheid.
Tijdens de dienst is de mogelijkheid de kist met de overledene in de kerk te plaatsen. De kist
moet vooraf wel zijn afgesloten. Er worden geen andere voorwerpen, bloemen of foto’s op de
kist geplaatst of in de kerk of worden gebracht of gedragen. Voor de dienst is er de
mogelijkheid voor een kort “in memoriam”. Het aanspreken van de overledene is
onwenselijk. Het is niet mogelijk om vooraf opgenomen muziek ten gehore te brengen. In
overleg met de organist kunnen er eventueel bijbelgetrouwe liederen gespeeld worden als
inleidend en uitleidend orgelspel. Daarnaast is er ruimte voor een Bijbelgetrouw lied
(maximaal 2). Er kan ook worden gekozen voor een ambtelijke rouwdienst, dan worden
alleen de Psalmen en de 12 enige gezangen gezongen.
Van de plechtigheid worden geluidsopnames gemaakt en beschikbaar gesteld aan de
nabestaanden. Er worden geen beeldopnames gemaakt en tijdens de plechtigheid mogen
geen foto- en filmopnames worden gemaakt in de kerk.
Bij de dienst is het de gewoonte dat naast de predikant de wijkouderling aanwezig is.
Begraafplaats
Tijdens de begrafenisplechtigheid zal de predikant een gedeelte uit Gods woord lezen, en/of
een korte meditatie/persoonlijk woord uitspreken. Wij achten het gepast dat de kist in het graf
daalt. Ook zullen de Twaalf Artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en het
volmaakte gebed, het Onze Vader worden uitgesproken. Hier is ook de
mogelijkheid/gelegenheid om een dankwoord namens de familie uit te spreken.
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Terugkomst
Indien er na de plechtigheid een samenzijn volgt zal in overleg met de nabestaanden worden
gesproken over de inbreng van voorganger of ouderling. Hierbij valt te denken aan openen
van de maaltijd met gebed en schriftlezing, dit geldt tevens als de kerkelijke afsluiting van het
geheel
Overige aandachtspunten
- De betrokken predikant vraagt een organist. Een andere dan de eigen organist is bij
uitzondering bespreekbaar.
- De predikant of bij diens afwezigheid de scriba zorgt dat er een afkondiging van het
overlijden naar beide kerken gaat zodat de gemeente op de zondag na het overlijden
geïnformeerd wordt. Bij aanvang van de dienst wordt een passende Psalm gezongen.
- De dienstdoende (gast)predikant verzorgt een ‘In Memoriam’ in het kerkblad. Wanneer er
geen kerkelijke begrafenis is geweest komt er een mededeling in kerkblad
- Een (hulp) koster regelt dat het gebouw gereed is. Op dit moment is dat voor Tiendeveen
mevr. Greetje Mol
- Indien er sprake is van crematie zal geen medewerking worden verleend aan de
crematieplechtigheid.
Kosten
- Bij de kerkelijke uitvaart van een gemeentelid worden als dienst naar de overledene, geen
kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de kerk en de diensten van de predikant.
- Het bovenstaande is inclusief gebruik van het orgel, doch exclusief honorarium organist
(€25,-) en kosten per liturgie (€0,50).
- Als de predikant wel beschikbaar is maar de nabestaanden kiezen er zelf voor een ander
de dienst te leiden, dan zijn eventuele kosten voor rekening van de nabestaanden. De
nabestaanden of de uitvaartondernemer dienen dan zelf met de voorganger te overleggen.
- De uitvaartondernemer dan wel de nabestaanden kunnen met de kerkrentmeesters
overleggen betreft mogelijkheden en kosten van koffie (€1,- per kop) en eventuele andere
faciliteiten in de gebouwen. De kosten hiervan zullen door de kerkrentmeesters bij de
begrafenisonderneming in rekening worden gebracht.
- Indien op verzoek van de nabestaanden de rouwdienst elders in Nederland wordt
gehouden, zijn de reiskosten van de predikant (overeenkomstig de PKN-regeling) voor
rekening van de nabestaanden.
Taakverdeling
a) Predikant en ambtsdrager zijn ongeveer een kwartier voor de dienst aanwezig. Ouderling
en diaken kunnen op elkaar wachten in de consistorie, zodat ze samen naar binnen kunnen
gaan. Daar groeten zij de familie; zij stellen zich voor als vertegenwoordiging van de
kerkenraad. Zij wachten op wat komen gaat. Als de uitvaartdienst vanaf een andere plaats
dan de kerk plaatsheeft, zal de predikant de ouderling die meegaat, instructies geven.
b) In het bijzijn van de familie, vlak voordat de familie de kerk binnengaat, spreekt de
ouderling het consistoriegebed uit.
c) In de regel gaat bij de aanvang van de dienst eerst de familie de kerk binnen, daarna volgt
de predikant met ouderling en diaken. Ouderling en diaken nemen hun plaats in.
d) Aan het eind van de dienst wachten predikant, ouderling en diaken tot de kist wordt
uitgedragen; als iedereen gaat lopen, verlaten zij de kerk. De ouderling geeft de predikant
een hand (soms gebeurt dat niet vanwege een onverhoedse situatie; we gaan daar soepel
mee om).
f) De ouderling en diaken gaan vervolgens met eigen vervoer naar de begraafplaats. De
predikant gaat of met eigen vervoer of rijdt met de stoet mee.
g) Op de begraafplaats lopen ouderling en diaken met de stoet mee naar het graf. De
predikant loopt soms met hen op, maar soms ook helemaal vooraan, afhankelijk van de
situatie.
h) Na de begrafenis verblijven doorgaans de ouderling en diaken (met de predikant) een
poosje in de ontmoetingsruimte. Na een kopje koffie kunnen zij naar huis gaan.
i) Als er een gastpredikant is, zal de scriba een en ander goed doorspreken met de
dienstdoende predikant en met de aanwezige ambtsdrager(s).
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Baby’s
Wanneer het gaat om een niet voldragen kindje, overleden in de moederschoot; een te
vroege geboorte waarna het kindje overlijdt of een voldragen baby, die voor, tijdens of direct
na de geboorte sterft, zullen de navolgende regels in acht worden genomen.
- In overleg met de familie wordt een woord gesproken in het ouderlijk huis, in de kerk of aan
het graf.
- Het kindje wordt in besloten (familie)kring begraven; hier kan in overleg van afgeweken
worden.
- De overheidsnorm is dat een kindje van 24 weken moet worden begraven.
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BIJLAGE 2, CONVENANT VAN ALBLASSERDAM
Uitgangspunt
In het voorjaar van 2002 heeft het moderamen van de triosynode aangegeven dat op 12
december 2003 het fusiebesluit in de hervormde synode in stemming wordt gebracht en bij
aanvaarding per 1 mei 2004 de kerkorde van de verenigde kerk van kracht zal zijn. Inmiddels
wordt er door velen gesproken over de vraag welke positie er ten aan zien van de kerkfusie
moet worden ingenomen. De kerkenraden zullen zich in dit jaar moeten uitspreken welke
weg voor Gods Aangezicht begaanbaar is. Allerwegen wordt gesproken over breuken en
scheuren, die dwars door de gemeenten heen dreigen te gaan lopen. Kerkenraden voelen
zich verantwoordelijk voor de gehele gemeente(n), die krachtens hun ambtelijke ja-woord
aan hun zorg is toevertrouwd. Vanwege deze verantwoordelijkheid en grote zorg willen we al
het mogelijke in het werk stellen om in de kerkelijke verwarring van onze tijd de eenheid te
bewaren in de gemeenten. We willen met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil zeggen
de weg van de ambtelijke vergaderingen van kerkenraden en classes.
Convenant
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort.
Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin gemeenten,
die in de klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen. Aan het
convenant ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit
beleidsplan spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan
de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de oecumenische symbolen
van de Kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X
van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de gemeenten aan dat de binding aan de
Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften voor hen de enige deugdelijke
basis is voor hun kerk-zijn. Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren alles wat in strijd
is met dit belijden. Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij
niet zondermeer de Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden zij
niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
Het bewaren van de eenheid
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de
eenheid te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het
Aangezicht Gods niet te verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten
zomaar laten meevoeren in de SOW-kerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot
breuken en scheuren in en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar
vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het convenant is daarom een verband
waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring vasthouden. Het convenant wil geen
kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de
onmogelijke positie van “wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” terecht zijn gekomen.
Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant
gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband.
Deze keuze zou immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de
andere kant laten zij de synode weten dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun instemming
met het geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk. 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, t.w. 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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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 onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op
Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
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.
Wat betekent dit in de praktijk?
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige basis
van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig belijdende
kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God. Omdat wij met dit voorstel de
kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de coördinatie van
het convenant o.i. op de weg van de classes.
De rol van de classis
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort ziet
de classis het als haar taak dit convenant te coördineren.
Namens het breed moderamen der classis Alblasserdam
W. van. Weelden (Preses) en A.F. Kaars (Scriba)

28

