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Inleiding 

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn 

wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar  

(Romeinen 12 verzen 4 en 5). 

In dit document is de actualisatie van het beleidsplan van onze wijkgemeente vastgelegd. Bij deze 

actualisatie is gebruik gemaakt van het bestaande beleidsdocument 2016-2019. Daarnaast is over het 

plan gesproken in Kerkenraad en met de gemeente in het voorjaar van 2019. Ook is het beleid van de 

Algemene Kerkenraad ten aanzien van de gehele Hervormde Gemeente Woudenberg en het 

diaconale beleid 2018-2021 ‘De ander zien: een dienende en delende gemeente’ meegenomen in de 

deze actualisatie. Als wijkgemeente zijn we immers onderdeel van de Hervormde Gemeente 

Woudenberg. We zijn verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en ook de andere 

kerkgemeenschappen in Woudenberg.  

Het is ons verlangen om in de komende jaren met elkaar als wijkgemeente op pad te blijven gaan 

vanuit de eerder geformuleerde missie ‘onderling betrokken, naar buiten bewogen’. Naar ons inzicht 

vraagt deze missie om voortzetting. Voortzetting en continuïteit van de gekozen beleidsrichting om 

samen met elkaar in onze tijd gemeente van Christus te zijn. Wel zetten we enkele, nieuwe accenten 

of geven we actiever invulling aan reeds bestaande beleidsvoornemens.   

Dankbaarheid overheerst als we terugzien op de achterliggende jaren. Er waren moeilijke en 

verdrietige momenten, maar we mogen ons een Gezegende Gemeente noemen. Een gemeente waarin 

we in afhankelijkheid van God samen zoeken naar wegen om onderling betrokken te zijn en bewogen 

met ‘buiten’. We zijn dankbaar voor de vele activiteiten en trouw bezochte kerkdiensten.  

We zijn ook dankbaar voor: 

- Een bloeiende gemeente waar het Woord van God verkondigd wordt en met tal van 

activiteiten die bijdragen aan de opbouw van de gemeente; 

- De invoering van de bundel Weerklank, waardoor de liedkeuze nog beter aansluit bij de 

momenten in het kerkelijk jaar, de lofprijzing wordt verbreed en de beleving van 

gemeenteleden bij de dienst wordt versterkt; 

- Aandacht voor de kinderen tijdens de dienst met een kindermoment en de invoering van het 

Bijbeluur. Betrokkenheid van kinderen bij de dienst en het Woord vinden wij als kerkenraad 

van groot belang;   

- De eigentijdse, opbouwende, bemoedigende en appellerende prediking; 

- De mogelijkheden om het diaconale en missionaire werk te versterken (o.a. via zomerfeest 

Next, Passiestonden). 

Er zijn ook voornemens die onze aandacht blijven vragen en een plaats zullen krijgen in de plannen 

voor de komende periode. Deze voornemens zijn opgenomen in de laatste paragraaf van dit 

document. 
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Ontwikkeling tijdens de komende beleidsperiode: 

De komende periode willen wij de ingezette beleidslijnen verder doorzetten. Een belangrijke 

ontwikkeling in de komende periode is de realisatie van het Tweede Kerkelijk Centrum, waarover de 

Algemene Kerkenraad in april 2019 een besluit heeft genomen. Wij zien uit naar de realisatie van het 

centrum! Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan het ontmoeten en kennen van elkaar als leden 

van wijk 2. Binnen de Algemene Kerkenraad is afgesproken, dat de morgendiensten van wijk 2 altijd 

in een eventueel 2e kerkelijk centrum zullen plaatsvinden. Voor de avonddiensten zal gedurende een 

‘proefperiode’ 2-wekelijks worden gewisseld van locatie (Dorpskerk – 2e kerkelijk centrum). Deze 

wisseling zal na een jaar door de AK worden geëvalueerd. Voor de wijkkerkenraad en de wijkgemeente 

zal hiermee een nieuwe situatie ontstaan die de nodige aandacht zal vragen. In de komende 

beleidsperiode willen wij hierover als gemeente met elkaar in gesprek gaan. Naast de mogelijkheden 

om de onderlinge ontmoeting en betrokkenheid bij elkaar (‘kennen en gekend worden’) te versterken 

willen we actief bijdragen aan het concept ‘kerk in de buurt’.  Het Tweede Kerkelijk Centrum biedt 

hiervoor nieuwe mogelijkheden.  

Wij weten ons afhankelijk van God en stellen ons vertrouwen ook in de komende beleidsperiode op 

God.  

Hervormde Gemeente Woudenberg 

Kerkenraad wijkgemeente 2 

December 2019 

 

 

 

 

 

Vragen over dit beleidsplan?  

Mail naar de scriba van wijkgemeente 2: ambtelijksecretariswijk2@hervormdwoudenberg.nl 

  

mailto:ambtelijksecretariswijk2@hervormdwoudenberg.nl
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Missie en identiteit 

Missie 

We willen een levende, betrokken en toegankelijke gemeente zijn voor huidige en nieuwe 

gemeenteleden en voor mensen die onbekend zijn met het evangelie van Christus. 

Een gemeente waarin vanuit het Woord wordt opgeroepen tot bekering, groei in geloof en waar 

mensen toegerust worden om volgeling te zijn van Jezus Christus, in woord en daad. Elkaar zorg en 

aandacht geven en er voor elkaar zijn, in de gemeente en voor de wereld om ons heen 

Identiteit 

Het geloof in de drie-enige God vormt het fundament van onze identiteit: 

- we geloven in God de Vader, die deze wereld heeft geschapen en in Zijn handen houdt; 

- we geloven in Jezus Christus, die aan het kruis Zijn leven heeft gegeven tot verzoening van onze 

zonden en die is opgestaan uit de dood; 

- we geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt en leidt. 

De inhoud van ons geloof baseren we op de Bijbel, het Woord van God. Dit geloof wordt kernachtig 

samengevat in enkele belijdenisgeschriften, waaraan we ons als gemeente gebonden weten. Het gaat 

dan in het bijzonder om de Catechismus van Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 

Dordtse Leerregels. Onze Gemeente wil bewust staan in de gereformeerde traditie en die traditie, in 

de taal van deze tijd, bewaren en doorgeven. Als belangrijke elementen daarbij noemen we hier het 

vasthouden aan: 

- de Bijbel als enige gezaghebbende bron voor het geloof (sola scriptura); 

- het geloof als enige weg naar God (sola fide); 

- genade als enige basis van onze redding (sola gratia). 

Twee kernwoorden 

De eigenheid van onze wijkgemeente kan in twee kernwoorden samengevat worden: betrokkenheid 

en bewogenheid.  

Betrokkenheid van de gemeente op Gods Woord en op elkaar, met speciale zorg voor de zwakken en 

hen die extra zorg nodig hebben. Waar gemeenteleden om elkaar heen staan in pijn, verdriet en 

zorgen, waar  zonden vergeven, scheuren geheeld en schulden verzoend worden. We willen in de 

gemeente ons bewust zijn hoe goed het is om samen de Heere te dienen. Dat geeft vreugde! Maar ook 

zijn we betrokken op hen die om ons heen wonen.                                                                                                                                                              

Wij weten ons ook betrokken op Israël. Volgens de Bijbel zijn de Joden Gods uitverkoren volk en dit 

geldt voor altijd.  

Dat is de tweede lijn: bewogenheid. Wij verlangen ernaar dat de wijkgemeente een plek zal zijn waar 

mensen van buiten hartelijk ontvangen worden.  

Met bewogenheid bedoelen we de missionaire en diaconale roeping van de gemeente, het gestalte 

geven aan de werfkracht naar ‘buiten’ toe en de verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Er liggen 

kansen in ons dorp om mensen in contact met het evangelie te brengen.  
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Dit betekent overigens naar ‘binnen’ toe dat het nodig is om de gemeente toe te rusten om vanuit een 

vast geloof en bewogenheid met de naaste open te staan voor mensen van ‘buiten de kerk’. Bij dit 

alles is het belangrijk dat erediensten toegankelijk en gastvrij zijn en dat we gemeente zijn ‘gedurende 

de hele week’.  

De kerkdienst 

De zondagse erediensten vormen het kloppende hart van de gemeente. Tijdens de dienst komt de 

gemeente samen voor onderwijs uit de Bijbel, voor aanbidding en lofprijzing en voor ontmoeting met 

elkaar. Wij willen onze diensten open, gastvrij en laagdrempelig houden. De kerkgangers worden 

verwelkomd door het welkomstteam bij de ingang van de kerk. Regelmatig verzorgen we koffie en 

thee na de diensten, waardoor er ruimte is voor ontmoeting. Met de realisatie van een Tweede 

Kerkelijk Centrum zal dit structurele invulling krijgen.  

Beide wijkgemeenten werken via de Algemene Kerkenraad nauw samen op het gebied van jeugdwerk 

en verenigingsleven, maar hebben vooral in de zondagse erediensten eigen keuzes gemaakt. Dit is in 

lijn met het besluit van de Algemene Kerkenraad uit 2004 om meer recht te doen aan de 

verscheidenheid die in de gemeente voor komt. Wijkgemeente I heeft gekozen voor een klassiek 

gereformeerd profiel dat ondermeer zichtbaar is in de traditionele liturgie. Wijkgemeente 2 geeft 

invulling aan een ‘ruimere’ liturgie zoals hieronder is weergegeven.  

Liturgie 
De liturgie kent een min of meer vaste volgorde en geeft ruimte om stil te worden, te belijden, te 

aanbidden, te verootmoedigen, te zingen, te luisteren en gaven te geven. Hierbij  is ook ruimte voor 

nieuwe elementen die kunnen bijdragen aan de versterking van het geloof en de opbouw van de 

gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: zingen uit de Bundel Weerklank en andere Bijbelse liederen, 

participatie van gemeenteleden in de dienst en het lezen van een Nieuwtestamentische vermaning in 

plaats van de 10 geboden. We gebruiken de Herziene Statenvertaling. 

Onder meer in de volgende bijzondere diensten van onze wijk wordt een specifieke liturgie 

gehanteerd: 

- Jeugddiensten met daaraan gekoppeld de preekbesprekingen 

- Kerk en School diensten  

- Ouder-Kind diensten 

- Start winterwerk 

- Belijdenisdienst 

- De middagdiensten van Biddag en Dankdag; deze zijn op de kinderen van de gemeente 

afgestemd in overleg met de christelijke basisschool De Olijfboom. 

- Afsluiting Vakantiebijbelweek VBW  

- Kerkdienst tijdens Zomerfeest Next 

- Dienst met anders begaafden 

- Trouw- en rouwdiensten 
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Aandacht voor kinderen tijdens de dienst 

Tijdens de kerkdienst is er gelegenheid om een kindermoment te hebben. Kinderen kunnen naar 

voren komen en krijgen van de predikant een korte uitleg over de prediking / het thema. Indien er 

geen kindermoment is zal tijdens de preek in de morgendienst aandacht gegeven worden aan de 

kinderen, bijvoorbeeld door hen met eenvoudige bewoordingen bij de preek te betrekken. Tijdens de 

doopdienst mogen kinderen bij het doopvont staan. Vooraf krijgen zij een korte uitleg over de doop.  

Bijbeluur 
Tijdens het ‘zondagschoolseizoen’ wordt tijdens de morgendienst van onze wijkgemeente een 

Bijbeluur1 georganiseerd. Tijdens het Bijbeluur verlaten de kinderen tot en met groep 6, voorafgaand 

aan de preek de dienst en ontvangen Bijbelonderwijs. Voor het uitspreken van de Zegen komen de 

kinderen terug in de kerk. Dat doen we zo, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen van de 

gemeente ook de Zegen meekrijgen. Ook in de komende periode zal het Bijbeluur 2-wekelijks in de 2e 

morgendienst worden gerealiseerd en zal er tijdens de 1e morgendienst aandacht zijn voor de 

kinderen. In aanloop naar de ingebruikname van het Tweede Kerkelijk Centrum zal worden nagedacht 

over een structurele invulling van het Bijbeluur. 

Betrokkenheid gemeente bij de eredienst 
Om betrokkenheid van de gemeente bij de eredienst te versterken en gemeenteleden te bemoedigen 
door het delen van geloofservaringen zal ruimte worden gegeven aan: 

- een persoonlijke toelichting op een bijzonder project of collecte door een broeder of zuster die 

betrokken is bij het betreffende doel of project.  

- Regelmatige participatie van muzikaal talentvolle gemeenteleden (van jong tot oud), bijvoorbeeld 

door het meezingen bij een ‘moeilijker’ lied, het (aanvullend) begeleiden van de liederen met 

andere instrumenten. Hoewel de dorpskerk daarvoor niet de ideale omstandigheden biedt zullen 

we de komende beleidsperiode daar nadrukkelijker aandacht voor hebben. De samenzang wordt 

in de regel begeleidt door het orgel en wanneer mogelijk en functioneel door andere 

instrumenten.  

-  De lezing van de Geloofsbelijdenis door een ambtsdrager en/of ander gemeentelid. Jongeren zien 
dan steeds vaker herkenbare gemeenteleden het Geloof belijden, uiteraard met de hele 
gemeente, maar het wordt persoonlijker.  

-  De Schriftlezing door een ambtsdrager en/of ander gemeentelid.   

-   Het delen van een persoonlijk getuigenis/geloofservaring door een gemeentelid. 

-  Continueren van de mogelijkheid om het Onze Vader hardop mee te bidden. 

Sommige zaken worden momenteel al af en toe in de praktijk gebracht, ten aanzien van de overige 

punten geldt: het is ‘geen doel’ op zich en dient te passen binnen het geheel van de liturgie voor de 

betreffende dienst. 

 

1 Op dit moment wordt het Bijbeluur nog op verzoek van de Algemene Kerkenraad in samenwerking met Zondagschool 

Dorp georganiseerd. In de praktijk betekent het dat er 2-wekelijks (m.u.v. de vakantie periode) een Bijbeluur wordt 

gehouden en in de tussenliggende week reguliere zondagschool. 
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Gemeentezang 
Het zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Wij willen God loven door het zingen van 

psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, voornamelijk uit de bundel Weerklank. We streven er naar 

om in de komende periode vaker liederen te begeleiden met andere instrumenten dan (alleen) het 

orgel. Daarnaast zal er in elke dienst een lied worden gezongen dat bekend is voor de kinderen. Elke 

week zal een psalm worden gezongen, die door de kinderen op basisschool De Olijfboom is geleerd. 

In de achterliggende periode is gebleken, dat het zingen uit de bundel Weerklank bijdraagt aan de 

inhoud van de Eredienst en verbreding is van de lofprijzing. We mogen met dankbaarheid vaststellen 

dat onze gemeente graag en goed zingt. Het zingen van Psalmen is en blijft een belangrijk onderdeel 

van onze liturgie. In de komende beleidsperiode beogen we om tijdens de dienst twee psalmen uit de 

berijming van 1773  en twee psalmen uit de berijming zoals die in Weerklank is opgenomen en twee 

gezangen/geestelijke liederen te zingen. Het voornemen is om met ingang van de volgende 

beleidsperiode de Psalmen en Gezangen uit de bundel Weerklank te zingen, waarbij ook ruimte blijft 

voor predikanten om een psalm uit de berijming van 1773 te zingen. 

Om de liederen tijdens de dienst meer te laten ‘aansluiten’ bij de kinderen en onze jonge(re) 

gemeenteleden zal een aanvullende selectie van liederen worden gemaakt uit de bundel “Op 

toonhoogte” en van actuele, Bijbels verantwoorde en voor gemeentezang geschikte liederen van 

bijvoorbeeld Sela. Deze selectie wordt toegevoegd aan de keuzelijst voor de predikant. Wij hopen dat 

met het voortdurend aansluiten bij de jongeren, zoals door het zingen van een aantal (actuele) 

liederen tijdens de eredienst, de binding met de gemeente wordt versterkt. De bundel Weerklank 

biedt hiertoe ook zekere mogelijkheden. De praktische uitvoering van dit voornemen vraagt naar ons 

inzicht om gebruik van een beamer en wordt daarmee uitgesteld tot de ingebruikname van een 2e 

kerkelijk centrum.  

In de diensten, maar speciaal in de bijzondere (thema-) diensten en indien de begeleiding van een lied 

daarmee gediend is, kunnen ook andere muziekinstrumenten dan het orgel bespeeld worden. We 

willen gebruik maken van de techniek (bijv. beamer) van nu waar mogelijk en nuttig voor de uitleg en 

het functioneren van de dienst. 

Tijdens de diensten wordt het intocht- en slotlied staande gezongen.  

Eeuwigheidszondag 
Op de 1e Adventszondag begint het nieuwe Kerkelijk jaar. De zondag vóór Advent, de laatste zondag 

van het Kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd. 

Hier eindigt de lijn van Advent–Kerst–Goede Vrijdag–Pasen–Hemelvaart–Pinksteren – met de hoop 

op de Wederkomst van Christus. De schijnwerper is gericht op het laatste heilsfeit: de wederkomst 

van Christus.  

Er is overeenkomst tussen de laatste zondag van het Kerkelijk jaar en Oudejaarsdag. In beide gevallen 

is er het besef van de eindigheid van het leven en de trouw van God. Er is ook verschil. Op 31 december 

is er vaak een gevoel van vergankelijkheid en weemoed. Op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar 

mag er in plaats daarvan ootmoed zijn en hoop door het licht van Gods toekomst dat op de eindigheid 

valt. Je zou kunnen zeggen: ‘we kunnen 31 december pas goed beleven als de laatste dag van het jaar, 

als we op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar geleerd hebben heel het jaar en heel onze tijd te 

zien in het perspectief van de eeuwigheid, van Gods toekomst voor de kerk, de wereld en de kosmos’.  
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Deze laatste zondag plaatst ons ook bij het laatste, het grote einde van alle dingen. Eens breekt de 

laatste, de jongste dag aan. Dan komt Jezus terug op de wolken van de hemel om de levenden en de 

doden te oordelen. Dan wordt Gods geschiedenis voltooid.  

Herdenken overledenen  

Op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar worden we ook bepaald bij de eeuwigheid, die al aanbreekt 

op het moment dat we sterven. Verschillende gemeenteleden raakt dit in het bijzonder, omdat een 

geliefde in het afgelopen jaar is overleden. Terwijl de wereld dan in ongeloof geen troost heeft, mogen 

de gelovigen juist weten van de enige troost in leven en sterven. Wie in zijn leven het eigendom van 

Jezus werd, is dat ook in het uur van zijn sterven en blijft het tot in de eeuwigheid. Dan wordt dit geloof 

zelfs de grootste rijkdom die er bestaat. Sterven betekent dan: voor eeuwig bij Christus zijn. 

Op de eeuwigheidszondag mogen we weten dat de strijdende kerk hier op aarde verbonden is met 

de triomferende kerk hierboven.  

Het is om dit geloofsperspectief dat het in steeds meer (Hervormd-Gereformeerde) gemeenten 

gebruik is om op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar de overleden gemeenteleden te gedenken 

in plaats van op Oudejaarsavond. Onze wijkgemeente zal vanaf de ingebruikname van de Oosterpoort 

overgaan tot het gedenken van de overledenen op eeuwigheidszondag.  

Prediking 

De preek is de kern van de eredienst en gericht op het tot geloof komen,  groei van het geloof en het 

versterken van de persoonlijke geloofsrelatie met God. Daarnaast biedt het de gemeenteleden 

(praktische) handreikingen voor een christelijke levenswandel. De preek zal daarom zoveel mogelijk 

betrokken worden op de actualiteit van de gemeente en de wereld om ons heen en laagdrempelig 

zijn voor alle gemeenteleden. We adresseren ook de thema’s van onze tijd in de prediking. Hierbij valt 

te denken aan de plek van de kerk in de wereld en de druk daarop, individualisering, duurzaamheid, 

seksualiteit, huwelijk, etc. 

Thema’s als zonde en genade, de oproep tot geloof en bekering en de samenhang tussen 

rechtvaardiging en heiliging zijn als vanzelfsprekend ook onderdeel van de prediking. 

Via leerdiensten, waarin onze jeugd aandacht krijgt, willen we het Christelijk geloof verdiepen. 

Gemeenteopbouw en Pastoraat 

Gemeenteopbouw 
De gemeente is de plaats waar God ons samenbrengt en ons aan elkaar geeft, waar we oog en hart 

voor elkaar  hebben, waar we elkaar ontmoeten. De gemeenschap in de eredienst rond Woord en 

sacramenten is belangrijk om de gemeente te bouwen.  

In onze Hervormde Gemeente kennen we twee geografische wijkgemeenten. Er is sprake van 

onderlinge verbondenheid zowel binnen de wijken, maar ook over de wijkgrenzen heen. Praktisch 

gezien is het bijeenkomen in het gezamenlijke kerkgebouw op verschillende tijden een belemmering 

voor de onderlinge ontmoeting binnen de wijk op het belangrijkste moment van de week, zowel in de 
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eredienst zelf als erna. Wij hopen dat met de realisatie van het Tweede Kerkelijk Centrum hiervoor 

meer ruimte komt. 

De kerkenraad wil graag de onderlinge betrokkenheid binnen de wijkgemeente verder versterken: het 

besef van geloofsgemeenschap laten groeien vanuit het Woord: de gemeente is één lichaam met vele 

leden. We hopen dat de ‘gemeenschapszin’ verder groeit vanuit een verlangen om elkaar te kennen 

en gekend te worden in de ontmoeting met elkaar. Dit zal ook aandacht krijgen in de prediking en 

vraagt van ons als leden van de Gemeente van Christus om gedrag dat hiermee ‘in lijn is’. 

Pastoraat 
Binnen onze Wijkgemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd in het kader van 

ontmoeting, geloofsoverdracht en omzien naar elkaar. 

Huisbezoek 

Onze wijkgemeente is verdeeld in een 10-tal secties, die worden bediend door een wijkouderling en 

een diaken. Wij streven ernaar om elke pastorale eenheid eenmaal per twee jaar te bezoeken. Dit 

wordt gedaan door de wijkouderling en een bezoekbroeder. 

Groot huisbezoek 

Een ouderling kan een deel van de wijk uitnodigen bij één van de leden thuis. Er kan een onderwerp 

behandeld worden dat gerelateerd is aan geloof en kerk. Bij een groep ouders zou het bijvoorbeeld 

over geloofsopvoeding kunnen gaan of over navolging in het dagelijks leven.  De avond kan ook het 

karakter hebben van een Bijbelstudie met onderlinge ontmoeting, eventueel gerelateerd aan een 

actueel thema of voortbordurend op een onderwerp uit een leerdienst. 

Het groot huisbezoek kan ook een missionaire spits krijgen door een aantal mensen uit de wijk uit te 

nodigen die min of meer ‘aan de rand’ staan. De opzet zou dan vrij ‘basic’ kunnen zijn, waarbij 

informatie wordt gedeeld over de Kerk als geloofsgemeenschap en door op vragen vanuit de groep in 

te gaan. Uiteraard kan hier ook een Bijbelstudie aan gekoppeld worden. 

Van de ouderling mag leiding verwacht worden in de vorm van een gedegen voorbereiding en enige 

sturing tijdens de avond zelf.  

Catechisatie 
De wijkgemeente kent meerdere vormen van catechese in de leeftijd van 10- 20+ 

Kindercatechese 

De kindercatechese is voor kinderen van 10 en 11 jaar (groep 7 en 8) van de bassischool. De methode ‘On 

Track’ (HGJB) wordt gebruikt.  

Jongerencatechese 

De tiener- en jongerencatechese is voor de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Hier wordt de methode ‘Leer & Leef’ 

(HGJB) gebruikt. Er zijn werkvormen met keuze uit hoofd (denken), hart (associëren, ervaren) en handen 

(doen). De predikant en de mentoren kunnen hiermee in het seizoen variëren, zodat elke catechisant op 

zijn/haar eigen manier aangesproken wordt. De mentoren vervullen ook de rol van JP’er (Jeugdpastoraat). 

Zij spreken en ontmoeten de jongeren veel, proberen een persoonlijke band op te bouwen. Het 

belangrijkste is dat zij ook voor ‘hun’ jongeren persoonlijk bidden.  
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18+ catechese 

Voor jongvolwassenen wordt deze catechese aangeboden onder begeleiding van de predikant en is 

tevens een voorbereiding op belijdeniscatechese. Gebruik wordt gemaakt van het boekje ‘Hou(d)vast’. 

Hou(d)vast is een aansprekend boek voor jongeren die nadenken over geloven in deze tijd. Het laat zien 

hoe het Christelijk geloof houvast biedt in een wereld, waarin nog maar weinig zeker lijkt. De methode 

biedt handvatten voor het gesprek met oudere gemeenteleden (intergeneratief leren) en leert over de 

gereformeerde belijdenisgeschriften. Thema’s zijn onder andere: God leren kennen, de Bijbel, het 

verbond, gebed, verzoening, discipelschap, getuigen en de gemeente. 

Belijdeniscatechese 

De belijdeniscatechese wordt verzorgd door de predikant. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het 

boekje Hou(d)vast.  

Huiskring jongvolwassenen 

Niet alle jongeren maken de keuze voor belijdeniscatechese/het doen van belijdenis. De kerkenraad 

vindt het belangrijk dat deze jongeren nog wel in gesprek blijven over het geloof. Hiervoor is de 

mogelijkheid om deel te nemen aan een huiskring 20+ dat mede wordt opgepakt met de centrale 

bijbelkringencommissie. 

Elk seizoen wordt er een avond voor ouders georganiseerd om daarbij te spreken over de rol van 
ouders bij geloofsopvoeding. 

Team Luisterend Oor 

Binnen onze Gemeente is een ‘team luisterend oor’ actief. Dit zijn gemeenteleden die een poosje 

samen optrekken met gemeenteleden die het – om welke reden dan ook – moeilijk hebben. We 

willen de mogelijkheid onderzoeken om de leden van het team te koppelen aan de wijken binnen 

onze Gemeente. Dit bevordert de toegankelijkheid. 

Gebedssamenkomsten 

Maandelijks organiseren we een gebedsmoment in Eben-Haëzer. We bidden voor elkaar, de omgeving 

en Gemeente. Ter versterking van het Geloof en de onderlinge band. Het doel is om in de komende 

periode meer gemeenteleden te enthousiasmeren voor deze bijeenkomsten c.q. de betrokkenheid te 

vergroten ter opbouw van de gemeente.  

Wijkavonden 

Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met de leden van onze Wijkgemeente. Daarom 

organiseren wij per jaar ongeveer twee wijkavonden, rond (pastorale) thema’s en waarbij wij het 

gesprek aangaan over actuele ontwikkelingen. Met als doel: het informeren en versterken van de 

onderlinge band en betrokkenheid op elkaar. Samen Gemeente zijn. 

Preekbesprekingen met oud en jong 

Periodiek wordt een ontmoeting met gemeenteleden van alle leeftijden georganiseerd in Eben-

Haëzer na de middagdienst. Doel is het stimuleren van het geloofsgesprek met elkaar n.a.v. de dienst. 

De ontmoeting tijdens een (lichte) maaltijd en het gesprek kunnen leiden tot een mooie uitwisseling 

van (geloof)ervaringen en bijdragen aan de verbinding tussen de generaties. 
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Activiteiten op gebied van jeugdwerk en verenigingswerk worden centraal georganiseerd en vallen 

onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. 

Werkgroepen Pastoraat en gemeenteopbouw 

Vanuit de Kerkenraad zal een aantal werkgroepen op gebied van Pastoraat en Gemeenteopbouw 

worden ingericht. Deze werkgroepen zullen worden samengesteld als daar aanleiding voor is en 

kennen geen structureel karakter. Ze dragen bij aan het contact tussen Kerkenraad en de Gemeente 

en behandelen/implementeren onderwerpen die aandacht vragen in de beleidsperiode of actuele 

ontwikkelingen. De werkgroepen kunnen ook worden samengesteld voor doordenking van actuele 

pastorale thema’s en kunnen een rol spelen bij het actualiseren van beleidsnotities.  

Het voornemen is om de volgende werkgroepen te organiseren: 

1. Gemeenteopbouw 

2. Jeugd en geloof (bestaande werkgroep Kind en geloof uitbreiden met aandacht voor 

jongeren) 

3. De invloed van het Tweede Kerkelijk centrum op het Gemeente-zijn in wijkgemeente 2 

Een werkgroep zal door de wijkkerkenraad worden samengesteld en bestaat uit kerkenraads- en 

gemeenteleden. Balans in diversiteit is een belangrijke voorwaarde bij het samenstellen van de 

werkgroep.  

Op dit moment zijn de volgende pastorale notities beschikbaar.  

• Eredienst en liturgie 

• Pastoraat 

• Genezing op het gebed 

• Dopen in een veranderende tijd 

• Prediking 

• Kind en eredienst 

• Apostolaat en evangelisatie 

• Vorming en toerusting 
 

Deze notities vormen een onderdeel van het voorliggende beleidsplan en zijn te raadplegen via de 

website van onze Gemeente. 

In de komende beleidsperiode worden nagedacht over de thema’s seksuele diversiteit en 

samenlevingsvormen. 

Kerkenraad 

De Wijkkerkenraad komt zes keer per vergaderseizoen (sep-jun) bijeen. Het is onze wens om meer 

aandacht te geven aan Bijbelstudie en het onderlinge geloofsgesprek. Wij geloven dat dit bijdraagt 

aan de groei van het persoonlijke geloof en het vervullen van de taken in de Gemeente.  

Driemaal per seizoen is er een ‘reguliere’ Kerkenraadsvergadering, waarbij besluitvorming vanuit het 

Klein Moderamen (KM) wordt geagendeerd en geëvalueerd. Het KM bestaat uit enkele 

Kerkenraadsleden, wordt gekozen uit het midden van de Kerkenraad en vormt het zogenaamde 

dagelijks bestuur.  
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Driemaal per seizoen is er een ‘verdiepingsontmoeting’. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor 

Bijbelstudie, het geloofsgesprek en de behandeling van pastorale (beleids)thema’s. 

Daarnaast is er tweemaal per seizoen een zogenaamd consistorie overleg, waarvoor de ouderlingen 

en hun bezoekbroeders worden uitgenodigd. In dit overleg staan Bijbelstudie en het delen van 

ervaringen en vragen vanuit het pastoraat centraal. 

Apostolaat - diaconaat   

Als (wijk)gemeente hebben we een boodschap voor de wereld om ons heen. Wij weten ons geroepen 

een levende gemeenschap te vormen met een positieve, zegenrijke uitstraling, waar het Woord van 

God centraal staat en de Heilige Geest krachtig kan werken tot eer van God. Hiertoe kennen we 

verschillende activiteiten met een getuigend karakter. Daarnaast willen we de verbinding tussen 

diaconaat en apostolaat versterken. Het nieuwe beleidsplan van de Diaconie biedt een prachtig palet 

aan mogelijkheden om bij aan te haken. 

Belangrijk daarbij zijn toerusting om als gemeenteleden in onze eigen leefwereld volgeling van Jezus 

Christus te zijn in woorden en daden (missionair en diaconaal) en om toegankelijke gemeente te zijn 

voor ieder die wil kennismaken met het geloof en zich wil aansluiten bij het lichaam van Christus. 

Een grotere betrokkenheid op het Woord resulteert ook in meer betrokkenheid op de ander. 

Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller 

gelovigen hebben alle gemeenteleden de roeping om naar elkaar om te zien. Nu de overheid allerlei 

zorgtaken aan de burgerlijke gemeente overdraagt en de budgetten krimpen, ligt er een bijzondere 

verantwoordelijkheid en kans voor de kerken om de roeping van het evangelie gestalte geven. De zorg 

voor de behoeftige naaste begint bij de geloofsgenoten, maar eindigt daar niet.  

Evangelisatie 

Wijkgemeente 2 heeft een bewogen hart voor Woudenberg, getuige de titel van het beleidsplan van 

de wijkgemeente: ‘Onderling betrokken, naar buiten bewogen’. Vanuit deze missionaire grondhouding 

beraden wij ons telkens opnieuw op onze plek en positie als Christelijke gemeente in Woudenberg. 

Waar nodig of mogelijk, ontplooien we nieuwe, passende initiatieven of nemen we deel aan 

missionaire activiteiten. Dat kan ook betrekking hebben op intern gerichte activiteiten, zoals 

toerustingsavonden voor gemeenteleden. Op dit moment worden de volgende activiteiten 

georganiseerd. 

Ontmoeting op zondag 

Meer mogelijkheden om (zeker met de realisatie van een Tweede Kerkelijk Centrum) structurele 

invulling te geven aan ontmoeting rondom de dienst. Daarnaast zullen we rondom bijzondere diensten 

de gelegenheid bieden na te spreken onder genot van een (lichte) maaltijd.  

Passiestonden 

De Passiestonden vinden plaats in de Stille Week voor Pasen, van maandag tot en met Witte 

Donderdag. Aan de hand van een thema krijgt men de gelegenheid om in de kerk even stil te worden 

en het lijden van Christus op zich te laten inwerken, ondersteund door gebed en de meditatie, maar 

ook muziek, poëzie of een kunstwerk. De passiestonden duren ongeveer 30 minuten per keer. 
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Zomerfeest Next 

Rond het einde van de zomervakantie organiseert Wijk 2 jaarlijks een evangelisatie-evenement waar 

we contacten leggen tussen Woudenbergers en onze Hervormde Gemeente en waar we met hen iets 

van Gods liefde mogen delen. Zomerfeest NEXT staat voor gezelligheid, ontmoeting, muziek, 

creativiteit, sportiviteit, geloof en plezier. Tijdens de verschillende programma-onderdelen merken we 

hoe groot de behoefte is naar een luisterend oor, een bemoediging of een moment van ontmoeting.  

Welkomstteam 

De vrijwilligers van het welkomstteam van Wijk 2 staan bij veel diensten klaar bij de ingangen van de 

kerk. Zij zijn gastvrouw of gastheer namens de wijkgemeente en heten alle bezoekers hartelijk welkom, 

in het bijzonder nieuwe gasten, die ze wegwijs maken en eventueel voorzien van een 

Weerklankbundel. Ook delen ze bijvoorbeeld liturgieën of flyers uit. 

Wijk2Bericht 

Op de hoogte blijven van actuele berichten, zoals geboortes, huwelijken, nieuw ingekomenen, 

diensten, herinneringen gemeenteavonden enz?  Dan kunt u zich aanmelden voor de wijk2bericht 

verzendlijst (zie bijlage). Deze app-dienst is geen vervanging voor de kerkbode of onze website 

www.hervormdwoudenberg.nl maar helpt bij het op de hoogte blijven van wat er actueel is in de 

(wijk)gemeente.  

Beleidsvoornemens / activiteiten 

Het realiseren van onze plannen is geen doel op zichzelf. Het komt voort uit het verlangen om God te 

dienen en lief te hebben boven alles en onze naaste als ons zelf. Het is onze bede, dat onze plannen 

daaraan bijdragen en we weten ons daarbij afhankelijk van Hem, die in alles zal voorzien. Het is 

belangrijk om (de hiërarchie) los te laten en vertrouwen te geven aan de (belijdende) gemeenteleden 

(waaronder jongeren) en ze te stimuleren om actief deel te nemen in werkgroepen, zodat ze 

betrokken zijn bij de veelheid aan het kerkelijk werk. 

Het streven is om in de komende periode gemeenteleden actief te benaderen om een taak binnen de 

gemeente op te pakken, uiteraard voor zover de omstandigheden van het betreffende gemeentelid 

dat toelaten.  

In de komende beleidsperiode willen wij beleid formuleren en activiteiten organiseren op gebied 

van: 

- gemeente-opbouw 

- eenzaamheid 

- jongeren 

- het 2e kerkelijk centrum 
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Hierbij is te denken aan: 

1. Een betere ontwikkeling van de onderlinge band in de gemeente, waarbij we de samenhang 

tussen het  Woord op zondag en het leven door de week zoeken. De mogelijkheden en 

vormgeving van de onderlinge ontmoeting (ook in en rond de kerkdienst) en de koppeling 

met doordeweekse activiteiten. 

Concrete voorbeelden: blijvende aandacht voor gastvrijheid in onze kerkdiensten, kerk 

dagelijks open, gespreksgroepen over thema’s zoals praktisch Christen Zijn, aandacht voor 

ouders van ‘kerkverlaters’, een intranet omgeving voor leden met foto’s en persoonlijke 

gegevens,  

2. Voortdurende bezinning op de plek van kinderen, tieners en jongeren in de eredienst. In de 

komende periode zullen nadrukkelijk de mogelijkheden worden onderzocht om jongeren van 

16+ te betrekken c.q. te behouden voor onze Gemeente.  

3. Relatiekring voor jonge gehuwden is georganiseerd; Aanvullende activiteiten organiseren ter 

opbouw, bijvoorbeeld gespreksgroep voor hen die verkering hebben en/of aan trouwen denken, 

pastoraat voor jonge gezinnen.  

4. Gebedskring versterken, eventueel verbinden aan momenten in het jaar.  

 
 

Tenslotte 

Wij weten ons als gemeente afhankelijk van God en bij al ons doen en laten willen wij Hem 

gehoorzamen als Heere van de kerk. We verlangen ernaar een gemeente te zijn die gevoed wordt door 

Gods Woord en die zo wil groeien in geloof, onderlinge gemeenschap en getuigenis naar de mensen 

om ons heen. Daarbij bidden we om de vernieuwende werking van Gods Geest die ons de weg wijst 

om kerk te zijn in de 21e eeuw. 
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Bijlage: ‘het wijk2 bericht via de app’ 

Zo ontvangt u het Wijk2bericht! 

1. Maak op de telefoon een nieuw contact:  

    Naam: Wijk2bericht 

    Nummer: 06-83599317 

2. Stuur een appje naar Wijk2bericht met de tekst: “Wijkbericht aan” 

3. U ontvangt een bericht: “Je aanmelding is ontvangen” met aanvullende info. 

U ontvangt vanaf nu de Wijk2berichten. Privacy is gewaarborgd, ontvangers kunnen elkaar niet zien of 

elkaar berichten sturen. 

 


