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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente in Giessen (PKN), 
geschreven voor de periode 2015-2019. Het vorige beleidsplan, dat de periode 2011-
2015 bestreek, is met veel aandacht  opgesteld. Voor het onderliggende beleidsplan 
hebben we die versie geactualiseerd en in samenspraak met de diverse geledingen 
binnen de gemeente op punten herschreven. Het belijdende fundament is het Woord 
van God met daarbij de klassieke en gereformeerde belijdenisgeschriften.  
Een beleidsplan geeft richting aan, stelt doelen en geeft de kaders aan waarbinnen 
we die  kunnen bereiken. Het is een leidraad om het verdere beleid vorm te geven en 
het geeft houvast bij het organiseren van bestaande activiteiten. De richting van het 
beleid wordt verwoord in de missie. De doelen worden verwoord in de visie. De 
kaders, aan de hand waarvan we de activiteiten toetsen, worden verwoord in het 
verdere van het beleidsplan. Ook stelt het de gemeente in de gelegenheid om te zien 
hoe de kerkenraad haar werkzaamheden georganiseerd heeft.  
Indien zich omstandigheden voordoen die niet in dit beleidsplan worden beschreven, 
zal de kerkenraad hierin een besluit nemen.  
 
We schrijven een beleidsplan, in de wetenschap dat ons bezig zijn afhankelijk is van 
de leiding van God door Zijn Woord en Heilige Geest. In die afhankelijkheid willen we 
gemeente zijn. Dat geeft vertrouwen voor vandaag en hoop voor de toekomst. Want 
de Kerk is uiteindelijk in handen van Hem. Alle eer aan God! 
 
Visie 
Op deze plaats willen we kort en kernachtig verwoorden wat de gemeente is, als 
fundament voor wat nog in dit beleidsplan volgt en als toetssteen voor alle 
gemeenteactiviteiten.  
 
De oorsprong van de kerk ligt in de Here God. Het begon met de roeping van Israël 
uit de volken en met Pinksteren werd het evangelie van Jezus Christus door de 
Heilige Geest in de wereld gebracht. In Handelingen 2 : 41-47  lezen we over de 
eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. De niet-Joden zijn in het nieuwe verbond 
als wilde takken op de edele olijf geënt (Romeinen 11: 11-24), door het bloed van 
Christus. De kerk heeft daarmee een onopgeefbare verbondenheid met Israël. 
(Kerkorde, artikel I-7) De kerk is niet van ons, ze is van Jezus Christus die het hoofd 
is (Efeze 4: 15). Hij is uit de hemel neergedaald en mens geworden om met Zijn 
leven mensen te roepen en zalig te maken (Johannes 3: 16). Wie in Hem gelooft zal 
behouden worden. Hij roept ons om Hem en van daaruit ook elkaar te dienen 
(Johannes 13: 1-17). Ook zendt Hij ons om het evangelie in de wereld te 
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verkondigen (Mattheüs 28: 19). Dit alles door de kracht van de Heilige Geest 
(Handelingen 1:8). 
 
Er worden in de Bijbel verschillende beelden voor de gemeente gebruik, zoals: 
- Het licht der wereld (Mattheüs 5: 14); 
- De wijnstok (Christus) en de ranken (de gelovigen) (Johannes 15: 1-8); 
- Het lichaam van Christus (1 Korinthe 12: 27); 
- Gods tempel (1 Korinthe 3: 16); 
- Gods kudde (Johannes 10: 1-21). 
 
De Hervormde gemeente te Giessen stamt uit de Reformatie. In deze traditie is 
verwoord wat de kenmerken van de ware kerk zijn. Er worden er drie genoemd: 

1. De prediking dient overeenkomstig Gods Woord te zijn (Schrift en  
Belijdenis); 

2. De Sacramenten dienen op de juiste wijze bediend en gebruikt te  
worden; 

3. Handhaving van de kerkelijke tucht. 
 

Zie verder de artikelen 27, 28 en 29 van de Ned. Geloofsbelijdenis en de kerkorde 

van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel IV.  

 

Missie 
Vanuit deze visie komen we tot een missie. In onze missie is in enkele zinnen 
beschreven waarom we in deze wereld gezonden zijn. Het is een zo kort mogelijke 
beschrijving van waar we voor staan. Zo geeft het richting aan wat we doen. De 
missie is als volgt onder woorden gebracht:  
 
‘Samen om het Woord van de God van Israël; 
onze Here en Redder Jezus Christus navolgen, 
en geleid door de Heilige Geest het Evangelie uitdragen in de wereld.’ 
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1. Procedure beleidsplan 
 
De kerkenraad heeft in 2015 ervoor gezorgd dat een concept beleidsplan is 
opgesteld met betrekking tot onze gemeente. Vanuit de kerkenraad is er overleg 
geweest met de verschillende geledingen in de kerk. Op basis van die informatie is 
het beleidsplan uit 2011 geactualiseerd en herschreven. 
 
Dit concept is besproken en goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering. Het door de 
kerkenraad goedgekeurde concept wordt gedurende 14 dagen ter inzage gelegd 
voor de gemeente. Op- of aanmerkingen van gemeenteleden, gedurende deze 
periode van inzage, worden op een kerkenraadsvergadering besproken. De 
kerkenraad keurt na bespreking en mogelijk enkele laatste aanpassingen het 
conceptbeleidsplan definitief goed en stelt het opnieuw voor een periode van 
maximaal 4 jaar vast. 
 
Mocht de kerkenraad in die periode overgaan tot het wijzigen van het beleidsplan, 
dan zal zij dit schriftelijk aan de gemeente bekend maken. 
 
 Terugkoppeling Beleidsplan 2011-2015 
Vanuit het vorige beleidsplan zijn deze punten behandeld en/of gerealiseerd: 

- Invoering Herziene Statenvertaling (gerealiseerd 2014) 

- Bezinning liturgie en bijbehorend besluit (gerealiseerd 2015) 

- Nieuwe website(gerealiseerd 2013) 

- Investeren op toerusting 

o Relatie kerkdienst, kringwerk en jaarthema (gerealiseerd en doorlopend 

behandeld) 

o Thematische toerusting in consistorie (gerealiseerd en doorlopend 

behandeld) 

o Geloofsgesprek in de kerkenraad(svergadering) (gerealiseerd en 

doorlopend behandeld) 

Vanuit de missie nemen we de volgende punten mee ter bezinning  gedurende de 

periode 2015-2019: 

- Bezinning missionair gemeente zijn 

- Verdieping & toerusting in de gemeente 

- Navolging van Jezus Christus 
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2. De plaats van de kerkelijke gemeente 
 
2.1. Het dorp Giessen 
 
Beschrijving 
Giessen is gelegen in het Land van Heusden en Altena en maakt deel uit van de 
burgerlijke gemeente Woudrichem. Op 1 januari 2015 telde het dorp Giessen 1526 
inwoners. Er is een grote kern van bewoners die al generaties lang in Giessen 
wonen, met daaromheen mensen die vroeger of later vanuit buurgemeenten of uit 
andere regio’s hier zijn komen wonen. Wat de betreft de woonruimte is het aan de 
ene kant lastig voor jongeren om geschikte woonruimte te vinden, anderzijds is er 
voor ouderen weinig gelegenheid om door te stromen naar kleinere woningen.  
Giessen is een plattelandsgemeente. In het verleden waren veel inwoners werkzaam 
bij fa. Schouten (veevoeders) en bij Hak-conserven. Dat is nu veel minder geworden. 
Een groot deel van de beroepsbevolking werkt tegenwoordig elders. De winkels zijn 
langzaamaan verdwenen uit Giessen, op een enkele na. Er zijn ontwikkelingen in de 
richting van één Giessen-Rijswijk, om de beide kernen ook in de toekomst voor 
jongeren en ouderen goed leefbaar te houden.  
Er is een Christelijke basisschool “De Parel”, die door nagenoeg alle kinderen wordt 
bezocht. Voor het voortgezet onderwijs gaan de jongeren naar Wijk en Aalburg, 
Andel, Sleeuwijk of Gorinchem. De contacten met de basisschool “De Parel” zijn 
positief. Jaarlijks wordt er in samenwerking met de Gereformeerde kerk Giessen-
Rijswijk een kerk-school-gezinsdienst georganiseerd. 
In 2010 is een enquête gehouden in het gehele dorp. De kerk neemt – gezien de 
uitkomsten van die enquête - een belangrijke rol in het dorp in. De beeldvorming is 
positief.  
 
In de praktijk: 
- We willen de contacten met de basisschool op een positieve wijze 

onderhouden; 
- We blijven de ontwikkelingen richting één Giessen-Rijswijk volgen en leveren 

waar nodig een bijdrage. 
 
2.2 Plaatselijke situatie Hervormde gemeente te Giessen 
 
Beschrijving situatie 
De Hervormde gemeente te Giessen maakt deel uit van de classis Heusden-Almkerk 
en is vanaf 1987 een zelfstandige gemeente, voor die tijd vormde ze een combinatie 
met de Hervormde gemeente te Rijswijk. Ze telde in oktober 2010 992 leden waarvan 
446 doop-, en 419 belijdende leden. De overige leden zijn niet-gedoopte kinderen 
van gemeenteleden en zij die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. 
(Kerkorde ordinantie 2-6-1) De gemeente maakt op landelijk niveau deel uit van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
De Hervormde gemeente te Giessen is aan te duiden als rechts confessioneel, met 
affiniteit met de Gereformeerde Bond, en die staat voor de Heilige Schrift en 
Gereformeerde belijdenisgeschriften. Op 29 juni 2003 ondertekende de kerkenraad 
een door de Synode van de Ned. Hervormde Kerk aangereikte verklaring, waarin zij 
te kennen geeft, mocht het tot een fusie in het S.O.W.-proces komen, zij zich 
gebonden weet aan de Heilige Schrift en de Gereformeerde belijdenisgeschriften. In 
de praktijk betekent het onder andere dat de voorgangers in de erediensten 
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afkomstig zijn uit de kringen van de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde 
Bond, wat een afspiegeling van onze gemeente is. We beseffen dat Giessen een 
brede dorpsgemeente is, en op deze basis zien we het als onze opdracht om samen 
de eenheid te zoeken, als opdracht van Christus die zegt: ‘Hierdoor zullen allen 
inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ (Johannes 13: 35). 
Van hieruit willen we ook een dienende taak hebben in de landelijke kerk. 
In de praktijk: 
Vanuit de erediensten en de overige gemeenteactiviteiten willen we inhoudelijk 
toegerust worden en in gesprek blijven om vanuit het fundament elkaar te zoeken, 
zodat we in liefde naar Christus toegroeien. 
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3. Eredienst 
 
3.1 Reguliere erediensten 
 
Beschrijving 
Tien Geboden en Geloofsbelijdenis 
In de morgendienst wordt de Wet van God gelezen en de samenvatting daarvan. Bij 
uitzondering kan alleen een samenvatting van de wet worden gelezen (uit Markus 12 
of Mattheüs 22) of een ander Bijbelgedeelte dat als wetslezing kan dienen.  
In de avonddienst wordt de geloofsbelijdenis gelezen. Bij voorkeur wordt gebruik 
gemaakt van de 12 Artikelen, de geloofsbelijdenis van Nicea, of de geloofsbelijdenis 
van Athanasius. Bij uitzondering kan een vraag en antwoord uit de Heidelbergse 
Catechismus worden gelezen. 
 
Gebed 
Dankgebed, voorbede en gebed om verlichting met de Heilige Geest zijn een vast 
onderdeel van de eredienst. De predikant gaat de gemeente hierin voor en spreekt 
de gebeden uit. 
 
Liederen 
We zingen de psalmberijming van 1773 en de gezangen uit de Bundel van de 
Nederlands Hervormde Kerk uit 1938. Als de eigen predikant voorgaat zingen we 
één psalm uit de Nieuwe Berijming (1968). Voor de dienst zingen we een lied uit Op 
Toonhoogte of Johannes de Heer volgens een door de kerkenraad vastgesteld 
jaarrooster met als doel deze nieuwe liederen aan te leren voor bredere inzet in de 
nabije toekomst. Dit rooster is overlegd met de organisten. Bij themadiensten, rouw- 
en trouwdiensten is er meer ruimte om Bijbels verantwoorde liederen te zingen, mits 
onze belijdende basis daarin herkenbaar is en de gehele gemeente zoveel mogelijk 
de liederen kan meezingen.  
 
Schriftlezing 
Op de kansel lezen we uit de Herziene Statenvertaling. De predikant is eventueel vrij 
om de NBG ’51 te gebruiken.   
 
Prediking 
De prediking is allereerst de verkondiging van het evangelie van Christus aan 
zondaren, vanuit het Woord van God. In de prediking wordt de Bijbel uitgelegd en 
toegepast, waarbij zowel het Oude als het Nieuwe Testament aan bod komen en het 
verband tussen beiden zichtbaar wordt. De prediking beweegt zich binnen de 
grenzen van de gereformeerde belijdenisgeschriften. De taal mag eigentijds zijn, de 
inhoud Bijbels. De gemeente wordt door de prediking vermaand, vertroost en 
onderwezen. De oproep tot geloof en bekering enerzijds en de verkondiging van 
Gods genade anderzijds gaan hierbij hand in hand. 
In de avonddiensten wordt het op prijs gesteld als er regelmatig in de prediking 
aandacht aan de belijdenisgeschriften besteed wordt.  
 
Collecte 
Tijdens de eredienst zijn er als regel twee collecten; respectievelijk voor de diaconie 
en het college van kerkrentmeesters. De bestemming van deze collecten wordt op de 
Nieuwsbrief vermeld. In de regel op de eerste en derde zondag van de maand is er 
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een extra collecte bij de uitgang voor het college van kerkrentmeesters. 
 
Bijzondere diensten 
Bijzondere diensten dienen in grote lijnen herkenbaar te zijn als kerkdiensten van de 
Hervormde gemeente te Giessen, rekening houdend met de gehele gemeente. In de 
zangdiensten (de middagdiensten van eerste Paasdag, eerste Kerstdag en 
Pinksteren) en de themadiensten is er ook ruimte voor een koor om te zingen. De 
voorkeur gaat uit naar Nederlandstalige teksten en de begeleidende muziek dient 
geen overheersend maar een begeleidend karakter te hebben.  
 
Verantwoording 
De kerkdiensten zijn allereerst erediensten. Wij komen niet voor onszelf naar de kerk, 
maar allereerst voor God die ons heeft geschapen, ons verlost en vernieuwt. Onze 
dienst is om God te eren, wat het woord eredienst ook zegt. Daarom klinkt in de 
diensten iets door van Zijn heiligheid en majesteit, maar ook van Zijn genade en Zijn 
liefde.  
Daarnaast is de kerkdienst ook de plek waar de Heilige Geest werkt, waar we tot 
geloof komen en leren wat dat inhoudt. Daarom neemt de prediking ook een centrale 
plek in. In de liturgie als geheel staat de vorm ten dienste van de inhoud.  
Tenslotte is de kerkdienst ook een samenkomst van de gemeente, waar we elkaar 
ontmoeten als broeders en zusters in Christus. De dienst aan God en de naaste 
wordt gevoed en gevormd in de diensten en krijgt handen en voeten na de 
heenzending en de zegen aan het einde van de dienst.   
 
In de praktijk: 
- In het pastoraat zal het bezoek aan de kerkdiensten blijvend aan de orde 

komen, omdat ze het brandpunt van Gods werk in de gemeente zijn. 
-  We vinden het belangrijk dat ook de kinderen betrokken worden bij de 

kerkdiensten. De voorkeur gaat uit naar een moment in de dienst waarop de 
kinderen in het bijzonder worden aangesproken. We denken bijvoorbeeld aan 
het moment na de Schriftlezing.   

- Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst volgens een vastgesteld rooster 
voor de groepen 1-8 van de basisschool. Op feestdagen beginnen alle 
groepen in de kerk.  

 
3.2 Themadiensten 
Om concreet in te gaan op vragen die bij jongeren leven en vanuit de wens om aan 
te sluiten bij hun belevingswereld worden er zes keer per jaar themadiensten 
gehouden, georganiseerd door de themadienstcommissie en onder verantwoording 
van de jeugdouderlingen. 
De commissie bereidt in samenspraak met de voorganger een thema voor, dat in de 
dienst wordt uitgewerkt. Een commissielid verzorgt het welkomstwoord in de dienst. 
Een gemeentelid kan de wetslezing, de geloofsbelijdenis en de schriftlezing 
verzorgen of een gedicht voordragen. De bestemming van de diaconiecollecte wordt 
in overleg met het college van diakenen vastgesteld. De themadiensten hebben een 
laagdrempelig karakter. Er is daarom ruimte om naar andere vormen te zoeken ten 
opzichte van de morgendienst.  
 
3. 3 De zangdienstcommissie 
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De zangdienstcommissie organiseert zo’n 4x per jaar een sing-in. De sing-in wordt 
direct aansluitend aan de kerkdienst georganiseerd. Het doel is om met elkaar in een 
ontspannen sfeer geestelijke liederen te zingen in de kerk. Ze bespreekt ook de 
koren die meewerken aan de avonddiensten op kerkelijke feestdagen. 
 
3.4 Sacramenten en openbare geloofsbelijdenis 
 
Heilige Doop 
Beschrijving 
In de regel staat er eens in de twee maanden (een optie voor) een doopdienst op het 
preekrooster. Indien een echtpaar besluit om hun kind te laten dopen volgt er een 
doopgesprek met de predikant en de (wijk)ouderling. Tijdens dit gesprek komen aan 
de hand van het doopformulier de motivatie tot de doop en bereidheid om het kind in 
het geloof op te voeden  aan de orde. In onvoorziene situaties besluit de kerkenraad 
na vooraf gehouden gesprekken met betrokkenen of, hoe en wanneer de doop kan 
plaatsvinden. Een kind van het verbond mag niet lijden onder de fouten van de 
ouders. De doop weigeren kan in onze gemeente alleen in het uiterste geval.  
Voorafgaand aan de Doop is er een gesprek met predikant, (wijk)ouderling en 
doopouders. Na de bediening van de Doop is er (jaarlijks) doopcatechese.  
 
Verantwoording 
Gods onbegrijpelijke liefde wordt zichtbaar in de doop. Juist in de kinderdoop komt 
Gods onvoorwaardelijke aanbod van genade naar voren. Dit in navolging van Jezus’ 
woorden: ”Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen 
is het Koninkrijk Gods” (Markus 10: 13-16). 
In het klassieke doopformulier staan daarover deze woorden: ‘Vroeger heeft God 
bevolen de kinderen te besnijden als teken en zegel van Zijn verbond. Nu is (onder 
het nieuwe verbond) de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Daarom zal 
men de kleine kinderen als erfgenaam van het rijk van God en van Zijn verbond 
dopen.” In de kinderdoop komt tot uiting dat God ons in Christus voor is met Zijn 
genade en dat Hij op ons antwoord wacht. Hij wil onze Vader zijn, verlost ons in 
Jezus Christus van Gods toorn over de zonde en geeft de belofte van de Heilige 
Geest die ons wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Dat betekent kort gezegd 
de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanwege de rijke 
betekenis van de doop is de geloofsopvoeding in het gezin, de kerk en op school van 
groot belang. Wij hopen dat elk gedoopt kind toekomt aan het doen van belijdenis in 
het midden van de gemeente. De geloofsopvoeding is een taak van de ouders maar 
ook van de gehele gemeente.   
 
Het Heilig Avondmaal 
Beschrijving 
Het Heilig Avondmaal wordt als regel vijf keer per jaar gevierd, wat tevens als 
minimum beschouwd kan worden. Zowel bij de viering als bij de voorbereiding 
worden de hertaalde formulieren uit de gereformeerde traditie gelezen (Liturgische 
formulieren uit de gereformeerde traditie, Boekencentrum 2004). Er is de 
mogelijkheid om na overleg in de kerkenraad voor een ander formulier te kiezen. Op 
Goede Vrijdag kan er een verkorte versie van het formulier uit het Dienstboek voor 
de Nederlandse Hervormde Kerk gebruikt worden (Orde IV). 
De zondag voor de viering (uitgezonderd voor Goede Vrijdag) is er een dienst van 
voorbereiding waarin het eerste deel van het formulier gelezen wordt. Het Heilig 
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Avondmaal wordt ’s morgens gevierd, na de lezing van het tweede deel van het 
formulier. Tijdens de avonddienst is er voortzetting van en dankzegging voor het 
Heilig Avondmaal. De viering vindt plaats aan de tafel voorin de kerk.  
Midden in de week van voorbereiding is er een moment van Censura Morum, waarbij 
er gelegenheid is om persoonlijke belemmeringen tot het aangaan met een delegatie 
van de kerkenraad te bespreken.  
Aansluitend wordt er op die avond een moment van bezinning gehouden in “ ‘t 
Dijkhuis” (wintermaanden) of in de kerk (zomermaanden), waarin de Bijbel, een 
belijdenisgeschrift of het formulier centraal staat. Er is dan ook ruimte voor zang, 
gebed, gesprek en vragen.  
 
Wie worden er genodigd? 
Allen worden genodigd, maar niet iedereen mag aangaan. Het aangaan aan het 
Avondmaal is voorbehouden aan de belijdende leden van de gemeente. Ook bestaat 
voor belijdende leden van andere reformatorische kerken de mogelijkheid om aan de 
viering van het Heilig Avondmaal deel te nemen, na vooraf toestemming van de 
kerkenraad gevraagd te hebben. Dit geldt ook voor belijdende leden uit andere 
Hervormde gemeenten, die incidenteel aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen. 
In alle andere gevallen zal de kerkenraad een beslissing nemen. 
De ouderling van dienst en de kerkenraad zien er op toe dat uitsluitend 
gemeenteleden deelnemen die toegang hebben verkregen door het doen van 
belijdenis en op wie geen maatregel van tucht van toepassing is. Indien doopleden 
zich getrokken voelen om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, kan dit bij wijze 
van uitzondering worden toegelaten. Maar op grond van deze “belijdenis” verplicht 
men zich na de gebruikelijke Belijdeniscatechisatie gevolgd te hebben, openbare 
geloofsbelijdenis af te leggen wanneer de mogelijkheid zich voordoet. 
Omdat het Heilig Avondmaal alleen bestemd is voor belijdende leden van de 
gemeente tot versterking van het geloof, zijn kinderen van deelname uitgesloten. Wel 
willen we hen erbij betrekken en er op zondagsschool en catechisatie alles aan doen 
om het verlangen te wekken om later ook zelf als belijdend lid het Avondmaal mee te 
vieren.  
 
Ouderen en zieken 
In bijzondere gevallen kan het Heilig Avondmaal ook bij mensen thuis worden 
gevierd. Hiervoor dient eerst de kerkenraad (of eventueel het moderamen) 
toestemming te geven. Tijdens de viering in de kerk viert men thuis het Heilig 
Avondmaal mee onder leiding van de wijkouderling of een andere wijkouderling die 
zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld. 
 
Openbare geloofsbelijdenis 
Beschrijving 
Het doen van openbare geloofsbelijdenis vormt de verbinding tussen de Heilige 
Doop en het Heilig Avondmaal. De voorbereiding tot het doen van openbare 
geloofsbelijdenis vindt in de regel plaats tijdens de belijdeniscatechese, welke bij 
voorkeur gegeven wordt door de predikant. Genodigd worden zij die tot kennis der 
jaren zijn gekomen. 
Voorafgaand aan de belijdenisdienst vindt de aannemingsavond plaats, waarop een 
delegatie van de kerkenraad in gesprek gaat met de aanstaande nieuwe lidmaten 
over hun motivatie en (de inhoud van) hun geloof.  
De namen van hen die door de kerkenraad zijn toegelaten tot de openbare belijdenis 
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van het geloof, worden aan de gemeente bekend gemaakt voordat die belijdenis 
wordt afgelegd. Zij die openbare belijdenis van het geloof afleggen, worden daarmee 
opgenomen onder de belijdende leden van de gemeente en worden in het 
belijdenisboek van de gemeente ingeschreven. 
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats in een kerkdienst van de 
gemeente. Opneming onder de belijdende leden van de gemeente kan in bijzondere 
omstandigheden, met toestemming van de kerkenraad, eveneens plaats vinden door 
het afleggen van belijdenis van het geloof ten overstaan van de kerkenraad of een 
vertegenwoordiging daarvan. 
Van degenen die openbare belijdenis van hun geloof wensen te doen, wordt 
verwacht dat zij trouw zijn (en zullen blijven) onder de bediening van het Woord en 
de Sacramenten alsmede een bijdrage zullen leveren aan de opbouw van de 
gemeente van de Here Jezus Christus te Giessen. 
 
In de praktijk: 
- Formulieren zijn doorgaans lang en de taal is niet altijd even gemakkelijk. 

Daarom stelt de kerkenraad zich positief op met betrekking tot het gebruik van 
verschillende Doop- en Avondmaalsformulieren, waarbij de lengte is ingekort, 
eenvoudige woordkeuze is gehanteerd, maar de inhoud niet wezenlijk 
verandert. De te gebruiken formulieren dienen wel eerst door de kerkenraad te 
zijn goedgekeurd voor gebruik in de eredienst. 

 
3.5. Huwelijk 
 
Beschrijving 
Voorbereiding 
In de gemeente van Jezus Christus houden we het huwelijk hoog als een instelling 
van God, waar Hij Zijn zegen aan wil verbinden. Gemeenteleden bij wie het 
verlangen leeft om hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en inzegenen dienen 
geruime tijd van te voren contact op te nemen met de predikant. 
Van degenen die te kennen geven dat zij in de kerk van onze gemeente willen 
trouwen, dient er tenminste één van de huwelijkspartners belijdend lid of dooplid te 
zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook wordt van hen verwacht dat ze 
kerkelijk meelevend zijn. De predikant en eventueel ook de wijkouderling houden 
enige tijd voor de huwelijksdatum één of meerdere pastorale gesprekken met het 
aanstaande bruidspaar over het huwelijk. Hij legt de betekenis uit van het 
huwelijksformulier en behandelt het verloop van de trouwdienst.  
Een huwelijksaanvraag wordt tijdig aan de gemeente bekend gemaakt door 
afkondiging in een kerkdienst en door mededeling in het kerkblad. 
 
De huwelijksdienst 
De eigen predikant zal de huwelijksdienst leiden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan 
de kerkenraad hier van afwijken (bijvoorbeeld als een familielid van het bruidspaar 
predikant is en deze bereid is zich aan te passen aan de in onze gemeente 
gebruikelijke liturgie en gebruiken).  
Deze dienst staat net als een eredienst onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. Naast de wijkouderling zal er, indien mogelijk, nog een tweede 
ambtsdrager aanwezig zijn. Namens de kerkenraad wordt tijdens de dienst een 
huwelijksbijbel overhandigd.  
De liturgie van de huwelijksdienst wordt door de predikant samengesteld, in overleg 
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met het bruidspaar. Om de lijn met de andere diensten te bewaren willen  we ten 
minste één psalm en een gezang zingen. De predikant maakt bij de huwelijksdienst, 
naar eigen keuze, gebruik van het klassieke huwelijksformulier of formulier 2 uit het 
dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Tijdens de dienst is er ruimte voor het maken van enkele foto’s en/of video-opname, 
rekening houdend met de eerbied en de orde van de dienst.  
 
Bijzondere situaties 
Alternatieve samenlevingsvormen 
Het huwelijk is door God ingesteld tussen man en vrouw. Vele Bijbelteksten, zowel in 
het Oude als in het Nieuwe Testament spreken er over. Daarom is de kerkenraad 
van mening dat allerlei alternatieve samenlevingsvormen niet in overeenstemming 
zijn met de Bijbel. De kerkenraad verleent geen enkele medewerking aan de 
inzegening van een relatie van personen van hetzelfde geslacht noch wordt het 
kerkgebouw hiervoor beschikbaar gesteld. 
 
Huwelijk na samenwonen 
Als gemeente houden we het huwelijk hoog als verbond voor het leven tussen man 
en vrouw, waarin beiden voor Gods aangezicht tot hun recht komen. Daarom hebben 
we er moeite mee als stellen gaan samenwonen, omdat God het huwelijk zo goed 
heeft bedoeld en ingesteld. Wanneer samenwonenden toch een huwelijksbevestiging 
aanvragen, zal er vooraf een gesprek zijn tussen predikant en wijkouderling enerzijds 
en het bruidspaar anderzijds. Tijdens het pastorale gesprek zullen de predikant en 
wijkouderling het standpunt van de kerkenraad met betrekking tot het onderwerp 
samenwonen verwoorden. Voor het bruidspaar kan dit gesprek aanleiding zijn om 
spijt te betuigen van de door hen begane weg. De predikant en wijkouderling zullen 
de kerkenraad verslag doen van het pastorale gesprek en een voorstel doen om de 
huwelijksaanvraag wel of niet te honoreren. De kerkenraad zal na ernstig beraad 
hierover een besluit nemen.  
 
Huwelijk na echtscheiding 
De kerkenraad stelt zich zeer terughoudend op ten aanzien van gescheiden 
gemeenteleden die willen hertrouwen en daarover Gods zegen wensen. Een 
dergelijke aanvraag tot huwelijksbevestiging zal van geval tot geval bekeken dienen 
te worden. De kerkenraad zal na ernstig beraad hierover een besluit nemen. De 
kerkenraad zal bij de conclusie dat er een weg is om tot inzegening over te gaan, het 
verzoek inwilligen (bijvoorbeeld bij overspel van één der vorige partners).  
 
In de praktijk 
- We willen positieve aandacht geven in de prediking, het pastoraat en op 

catechisatie aan het Bijbelse goede recht van het huwelijk.  
 
3.6 Begrafenisplechtigheden 
 
Beschrijving 
De Christelijke kerk belijdt elke zondag dat de Here Jezus begraven werd en 
opgestaan is. Zo mogen wij ook belijden de wederopstanding van het lichaam dat 
gezaaid wordt in de schoot van de aarde en opgewekt wordt op de jongste dag.  
 
Omgang met crematie 
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Als gemeente kiezen we op Bijbelse gronden voor begraven en wijzen cremeren af. 
We kunnen en willen dan ook geen officiële medewerking verlenen aan een 
crematie.  
Wanneer niettemin door de overledene, bij leven, al gekozen is voor crematie, kan 
voorafgaande aan de crematie op verzoek van de familie in “ ‘t Dijkhuis” een 
rouwsamenkomst gehouden worden, en kan de predikant een meditatie houden en 
de rouwsamenkomst leiden. Met het afsluiten van deze samenkomst zijn ook de 
werkzaamheden van de predikant beëindigd. De predikant/ambtsdragers zijn niet 
ambtelijk aanwezig bij de plechtigheid in het crematorium. 
 
Rouwdienst en rouwsamenkomst 
Er is onderscheid tussen een rouwdienst en een rouwsamenkomst. Een rouwdienst 
is een ambtelijke samenkomst en een rouwsamenkomst niet. De eventueel 
tegenwoordige predikant/ambtdragers zijn bij een rouwsamenkomst niet ambtelijk 
aanwezig.  
 
De plaatselijke predikant heeft de leiding aan de rouwdienst. Slechts in bijzondere 
gevallen kan hiervan worden afgeweken en door de familie/ nabestaanden een 
andere predikant worden gevraagd. Daarvoor is eerst toestemming van het 
moderamen van de kerkenraad nodig. In de rouwdienst zal onze eigen predikant, 
evenals de gast-predikant, zich houden aan de in onze gemeente gebruikelijke 
liturgie en gebruiken. De predikant en de ambtsdrager zijn gekleed in ambtskleding. 
 
Indien de overledene aansluitend voor het overlijden werd verzorgd in een 
verzorgingstehuis en daar pastorale zorg ontving, is het op verzoek van de 
nabestaanden mogelijk dat de aan dat tehuis verbonden geestelijke verzorg(st)er de 
rouwsamenkomst leidt. Dit verzoek dient aan de kerkenraad te worden gedaan. Bij 
inwilliging van dit verzoek is er sprake van een rouwsamenkomst.  
 
De kerk of “ ‘t Dijkhuis” 
De begrafenisplechtigheid kan vanuit de kerk of vanuit “ ‘t Dijkhuis” plaats vinden. 
Predikant en familie overleggen over de plaats. De leiding van de begrafenis is in 
handen van de begrafenisondernemer. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij het 
overlijden van een baby, kan aan huis een korte rouwdienst worden gehouden. 
 
Rondom de dienst of samenkomst 
Voor, tijdens of na de dienst of samenkomst mag uitsluitend geestelijke muziek ten 
gehore worden gebracht na overleg met predikant en moderamen.  
Een declamatie is toegestaan, mits van geestelijke strekking en na overleg en 
goedkeuring van predikant en moderamen. 
In de regel wordt  er niet gefilmd en gefotografeerd in en omtrent de rouwdienst en 
de teraardebestelling. Indien de familie hiertoe wegens bijzondere omstandigheden 
verzoekt, wordt dit in het moderamen besproken en beslist. Indien het wordt 
toegestaan dient het filmen of fotograferen op discrete wijze te gebeuren. 
 
Na de begrafenis 
Na de begrafenisplechtigheid eindigen predikant en ambtsdragers de dienst met 
ambtsgebed.  Als de familie dat wenst sluit de ouderling de begrafenisplechtigheid 
plenair af met gebed.  
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Pastoraat 
Wanneer het overlijden is gemeld, bezoekt de predikant zo spoedig mogelijk de 
familie. Hij stelt de kerkenraad, de koster en de Hervormde Vrouwendienst van het 
overlijden op de hoogte. Een delegatie van de kerkenraad (bij voorkeur de 
wijkouderling en de wijkdiaken) gaat op condoleancebezoek op de 
condoleanceavond en kan in overleg afsluiten met schriftlezing en gebed. Dit kan 
ook thuis bij de familie gebeuren. Het initiatief hiertoe zal normaliter worden genomen 
door de wijkouderling. Wanneer het overlijden plaatsvind in een vacante wijk, zal de 
ouderling van dienst van de voorgaande zondagochtenddienst het initiatief nemen (in 
overleg met de predikant) 
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4. Kerkenraad (de ambten) 
 
4.1 Verantwoording 
 
De achtergrond van het ambt en de kerkenraad wordt in de kerkorde in de 
grondleggende artikelen beschreven (artikel V). 
 
4.2 Praktisch 
 
De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente. 
De roeping tot het ambt 
De roeping tot het ambt in de gemeente, geschiedt van Christuswege door de 
gemeente bij monde van de kerkenraad. 
De aanbevolenen dienen trouw meelevende belijdende lidmaten te zijn. 
Aangezien de kerkenraad aangesteld is tot het leiding geven aan en 
vertegenwoordigen van de gemeente, acht zij het vanuit en in gehoorzaamheid aan 
de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In het verdere 
gemeentewerk zijn vrouwen en mannen aan elkaar gegeven om samen het werk te 
doen, iets waarvoor we dankbaar zijn.  
 
Verkiezingsregeling 
De verkiezing van ambtsdragers gebeurt zoals beschreven staat in Artikel 3-6 van de 
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en is vastgelegd in de plaatselijke 
verkiezingsregeling. Hierbij vermelden we de volgende plaatselijke bijzonderheden.  
Binnen onze Hervormde gemeente zijn alleen belijdende leden stemgerechtigd en 
kunnen alleen belijdende leden gekozen worden in het ambt (Kerkorde artikel 3-2-3). 
Stemmen bij volmacht is in onze gemeente niet mogelijk (Kerkorde artikel 3-2-4). 
 
De predikant 
De predikant heeft de leiding in de eredienst. Hij is geroepen tot de verkondiging van 
het Woord, de dienst der gebeden en de bediening van de Sacramenten. 
 
Verder is hij belast met de bevestiging en inzegening van het huwelijk en het leiden 
van een rouwdienst of samenkomst, voorafgaande aan een begrafenis. 
Voorts is hij (samen met de ouderlingen) belast met de herderlijke zorg van de 
gemeente en de catechese, waaronder de belijdeniscatechese. 
Bij de catechese wordt hij (zo mogelijk) bijgestaan door enkele daarvoor 
geschikte/bekwame gemeenteleden, of een kerkelijk werker.  
Ook de toerusting van de gemeente behoort tot zijn taak (bijv. kerkenraad en 
kringwerk). 
Tevens wordt van hem verwacht dat hij de vergaderingen van de hogere kerkelijke 
organen (werkgemeenschap Woudrichem, classis Heusden-Almkerk) zoveel als 
mogelijk bezoekt. 
 
Hij moet voldoende tijd besteden aan de voorbereiding voor de prediking (studie, 
exeges, meditatie, gebed). Daar is tijd en rust voor nodig. Hij kan ook gebruik maken 
van de geldende regelingen voor de verplichte nascholing en/of Permanente 
Educatie, waartoe de kerkenraad hem de mogelijkheid biedt. 
De predikant mag in geen geval opgeslokt worden door de vele werkzaamheden, 
zodat er te weinig tijd overblijft voor preekvoorbereidingen en voor het eigen gezin. 
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Van de predikant wordt verwacht dat hij “staat” voor de Heilige Schrift en daarbij in 
het bijzonder verbonden met de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde traditie 
te weten Heidelbergse catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Dordtse Leerregels, ook wel genoemd de Drie Formulieren van Enigheid (Ord. 
13.19.4 PKO). 
 
Hij leidt de gemeente vanuit het Woord door middel van onderwijzing, vertroosting en 
vermaning naar wat nodig is. Hij roept de gemeente op tot bekering en tot geloof in 
Jezus Christus, zoals we dat lezen in 2 Korinthe 5:21: “Namens Christus smeken wij: 
laat u met God verzoenen.”. 
Vanuit het Woord weerlegt hij alle dwalingen in leer en leven met het oog op de 
rechte wandel van de gemeente. 
 
De ouderling 
De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft samen met de predikant 
opzicht over leer en leven van de gemeenteleden. 
Hij is de predikant behulpzaam met goede raad en hij ziet toe dat alle dingen in de 
gemeente met orde geschieden. Hij verleent pastorale zorg aan hen die raad en 
troost behoeven. 
Hij is medeverantwoordelijk voor de juiste bediening van het Woord en het juiste 
gebruik van de Sacramenten. 
Volgens rooster is hij ambtelijk aanwezig bij de kerkdiensten. Uiteraard wordt van 
hem ook een trouwe kerkgang verwacht. 
Gedurende de winterperiode wordt door de ouderling (bij voorkeur met een collega-
ambtsbroeder of bezoekbroeder) huisbezoek gedaan bij de tot zijn wijk behorende 
gemeenteleden. 
Ook heeft hij de taak toe te zien op de leer en het leven van de predikant. Dat alles 
tot opbouw van de gemeente van de Here Jezus Christus. 
Eén ouderling heeft het scribaat als hoofdtaak. Hij heeft geen eigen pastorale wijk.  
 
De kerkrentmeester 
Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeesters, is 
bovendien toevertrouwd tezamen met de anderen kerkrentmeesters, de stoffelijke 
belangen van de gemeente te behartigen en de kerkelijke registers bij te houden.  
 
De diaken 
De diaken is geroepen tot het inzamelen van diaconale collectegelden en moet deze 
zorgvuldig beheren. 
Daar waar nood is in de gemeente moet hij trachten de nood aldaar te lenigen door 
met een bewogen hart diegenen financieel bij te staan met diaconale middelen. 
Ook heeft hij oog voor de wereld om hem heen. Indien hij ergens ter wereld nood 
signaleert, zal hij trachten met diaconale middelen een bijdrage te leveren om de 
nood enigszins te lenigen. 
Hij gaat zelf voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping leert 
verstaan. 
Het dienen aan te tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal behoort mede tot zijn 
taak. 
 
Het college van diakenen vergadert minimaal zes keer per jaar. Tevens wordt ook 
verslag uitgebracht door de daartoe aangestelde diaken van de laatst gehouden 
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Classicale vergadering. 
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5.  Pastoraat 
 
5.1 Inleiding 
 
Pastoraat 
De Here Jezus heeft de ambten ingesteld om Zijn gemeente te leiden, te weiden, te 
hoeden en te bewaren op weg naar Zijn Koninkrijk. Het pastoraat heeft tot doel de 
gemeente op te bouwen in het geloof, te bewaren bij het Woord, en de 
gemeenteleden te behoeden voor afdwalen. De verantwoordelijkheid voor de 
pastorale zorg berust bij de kerkenraad, maar het is ook een taak van de gehele 
gemeente om door Christus bewogen naar elkaar om te zien.  
 
5.2 Huisbezoek 
 
De ouderlingen brengen gedurende het winterseizoen, alleen of met twee broeders, 
huisbezoek bij gemeenteleden. Zij tonen hun belangstelling en medeleven met het 
gezin. Zij zijn belangstellend naar het geestelijk welzijn van het gezin en ieder 
gezinslid afzonderlijk. 
 
5.3 Specifieke vormen van pastorale zorg 
 
Ziekenhuispastoraat 
Wanneer een gemeentelid in het ziekenhuis is opgenomen en de predikant draagt er 
kennis van, bezoekt hij hem c.q. haar in het ziekenhuis, gedurende de 
opnameperiode, zo mogelijk wekelijks, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Na 
thuiskomst uit het ziekenhuis wordt door de predikant of wijkouderling nog een 
bezoek gebracht. Ook ontvangen zij de bloemengroet van de gemeente. De 
predikant geeft de namen door van hen die langdurig ziek zijn en van hen die 
pastorale aandacht behoeven, onder andere tijdens de consistorievergadering. 
Langdurige zieken worden door de predikant thuis op gezette tijden bezocht. 
 
Nazorg-pastoraat 
Bij overlijden besteedt de predikant en/of wijkouderling nazorg aan de 
nabestaande(n) van de overledene. Zij trachten hen geestelijk bij te staan door 
middel van een luisterend oor, een schriftlezing en gebed. 
 
Crisispastoraat 
De predikant is ook beschikbaar voor en behulpzaam in crisispastoraat. Hij 
informeert daarna ook de wijkouderling om de zorg met hem te delen. Uiteraard heeft 
het gezin, (gezins)gemeentelid voorlopig zijn blijvende aandacht. Indien nodig kan de 
predikant ook bemiddelen, door middel van het inschakelen van hulp bijvoorbeeld bij 
huwelijks- of gezinsproblemen. 
 
Pastoraat verpleeg- en verzorgingstehuizen 
Gemeenteleden die in een verpleegtehuis verblijven, worden regelmatig rond hun 
verjaardag bezocht door de predikant. Verder wordt ook aandacht aan hen besteed 
door de predikant/ouderling wanneer daar ruimte voor is. Aan sommige 
verpleegtehuizen in de regio is een pastorale medewerk(st)er verbonden. De 
ouderen die in een verzorgingstehuis verblijven, worden eveneens rond hun 
verjaardag bezocht. Verder worden deze ouderen op gezette tijden door de predikant 
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bezocht. De predikant verzorgt ook minimaal 2x per jaar een maandsluiting in “De 
Notenhof” te Andel en hij verzorgt jaarlijks een dienst in de “Altenahove” te Almkerk 
op zondagmorgen 11.00 uur. Ook neemt hij deel aan de maandopeningen in “de 
Lemmenskamp” te Woudrichem.  
 
(Verstandelijk) gehandicapten 
De (verstandelijk) gehandicapten, hebben extra aandacht nodig. De predikant 
bezoekt hen thuis of elders waar ze verblijven. Bijvoorbeeld rond hun verjaardag, 
maar zeker bij zorg of ziekte. 
Voor verstandelijk gehandicapten bestaat de mogelijkheid om catechisatie te volgen 
te Almkerk op vrijdagavond. Het kerstfeest wordt veelal bezocht door één der 
kerkenraadsleden, of de predikant als blijk van belangstelling. Op gezette tijden 
worden regionaal speciale diensten voor hen gehouden. 
 
Ouderenpastora 
De predikant bezoekt de ouderen van 80-plus rond hun verjaardag. Hij tracht hen 
verder nog te bezoeken, vooral als er zorgen zijn om hun gezondheid (als hij daar 
kennis van draagt). 
 
Zieken 
De predikant bezoekt langdurig zieken die thuis verblijven. Hij geeft de namen door 
aan de wijkouderling, onder andere tijdens de  consistorievergadering, zo nodig al 
eerder, zodat een wijkouderling ervan op de hoogte is dat er een gemeentelid uit zijn 
wijk ziek is en soms een bezoekje nodig heeft. 
 
Jeugdpastoraat 
Ook de jeugd heeft onze pastorale zorg nodig. Daarom zijn er twee jeugdouderlingen 
binnen de kerkenraad speciaal voor dit doel gekozen en hiermee belast.  
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6. Missionaire Arbeid 
 
6.1 Inleiding 
 
Hier treft u aan het beleidsplan met betrekking tot de missionaire arbeid welke plaats 
vindt in en door de Hervormde gemeente te Giessen. De gemeente is vanwege haar 
missionaire opdracht in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen 
die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat zij ook delen in het 
heil van Jezus Christus. Er staat immers geschreven: “u bent het zout van de aarde”. 
In principe hebben alle gemeentelijke activiteiten een missionair karakter.  
 
6.2 Missionaire commissies 
 
Gemeenteopbouw- en toerustingscommissie 
Deze commissie heeft een overkoepelende taak. Ze is geen louter uitvoerende 
commissie, maar richt zich vooral op wat er gebeurt en wat er beter kan. Ze heeft de 
volgende doelen:  
- Motivatie: ze houdt het missionaire besef van de gemeente levend en doet het 

groeien. 
- Toerusting: in het besef dat de basis voor het evangelisatiewerk ligt bij de 

individuele gemeenteleden in hun sociale verbanden, rust ze de gemeente toe 
in haar missionaire taak 

- Evangelieverspreiding: ze bereikt mensen binnen en buiten de kerk voor het 
eerst of opnieuw met het evangelie van vergeving van zonden door Jezus 
Christus. 

 
De Vakantie Bijbelclub 
Tijdens de najaarsvakantie van de Christelijke basisschool “de Parel”, wordt de 
vakantie bijbelclub georganiseerd. Door verschillende publicaties worden de kinderen 
in de omgeving van Giessen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uitgenodigd. Zij komen 
om te luisteren naar bijbelvertellingen, te zingen en diverse vertellingen creatief te 
verwerken. Deze VBC wordt georganiseerd in overleg of samenwerking met de 
buurgemeenten uit Giessen-Rijswijk. Waar mogelijk wordt in de dienst voor of na de 
VBC aandacht besteed aan het thema. Bij de organisatie wordt gebruik gemaakt van 
materiaal wat aangereikt wordt door de HGJB. 
 
De zendingscommissie 
De zendingscommissie werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. Zij vergadert een aantal keren per jaar. De onderwerpen zijn dan onder 
andere: 
- zendingsbewust maken van de gemeente; 
- diverse zendingsprojecten; 
- bestemming van het zendingsgeld. 
 
Elk kwartaal kiest de zendingscommissie een ander project. Per jaar zijn er dus vier 
projecten. In principe is er één project van de Inwendige ZendingsBond (IZB), één 
project van de Gereformeerde ZendingsBond (GZB) en twee projecten van overige 
zendingsorganisaties.  
Verder steunen zij al vele jaren Child and World Foundation. Belangrijkste 
inkomstenbron wordt gevormd door de zendingsbusjes. De gemeente wordt via de 
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nieuwsbrief geïnformeerd over de diverse projecten en tussenstanden. 
 
Voorts is een belangrijk doel van de zendingscommissie: “De gemeente betrekken bij 
de belangrijke opdracht van zending met de bedoeling haar zendingsbewust te 
maken”. Daarnaast worden middelen ingezameld om het zendingswerk wereldwijd 
mogelijk te maken. 
 
De openluchtsamenkomst 
Een speciale commissie organiseert in samenwerking met de Hervormde Gemeente 
Rijswijk en de Gereformeerde Kerk van Giessen/Rijswijk de zogenaamde 
Hagepreek. Deze samenkomst wordt, als de weersomstandigheden het toelaten, 
gehouden in ’t Almbos nabij de “kleine put”. Deze wordt gehouden op tweede 
Pinksterdag. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar een overdekte locatie. 
Medewerking wordt, bij toerbeurt, gegeven door de plaatselijke predikanten. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door “Kunst en Vriendschap” uit Rijswijk. 
Deze bijeenkomst heeft een laagdrempelig karakter waarbij een ieder door diverse 
publicaties wordt geïnformeerd. De commissie coördineert met de kerkenraad de 
invulling van deze openluchtsamenkomst en de verantwoording valt onder de 
gezamenlijke kerkenraden van de diverse gemeenten. Namens de Hervormde 
gemeente te Giessen zitten twee gemeenteleden in deze commissie. 
 
De kerstnachtdienst 
Dezelfde commissie welke de openluchtsamenkomst organiseert, geeft mede ook 
invulling aan de Kerstnachtdienst. Deze wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk 
in Rijswijk. Ook hier wordt bij toerbeurt medewerking verleend door de plaatselijke 
predikanten. Daar het hier een eredienst betreft, weliswaar met een laagdrempelig 
karakter, worden er door de diverse kerkenraden ambtsdragers ter beschikking 
gesteld, welke de dienstdoende predikant ondersteunen in de eredienst. Door 
diverse publicaties wordt een ieder opgeroepen. De verantwoordelijkheid valt onder 
de gezamenlijke kerkenraden. 
 
Dameskring Dabar 
In het winterseizoen komt de dameskring Dabar één keer per veertien dagen bij 
elkaar. Het doel is een stukje diaconaat en apostolaat met elkaar. 
 
Gebedskring 
Om de twee weken is er op maandagavond in "'t Dijkhuis" een gebedskring.  Er 
wordt gebeden in een kleine groep. Onderwerpen zijn bijv. onze gemeente, zieken, 
zending en evangelisatie en nood in de wereld. We danken God voor alle 
zegeningen in ons gebed. We beginnen de avond met een schriftlezing en een korte 
overdenking. Samen bidden is belangrijk. het brengt eenheid, het bemoedigt en 
versterkt ons in het geloof (Hand. 2:42) 
 
Elisabethbode/Echo 
In samenwerking met de Gereformeerde kerk te Giessen-Rijswijk en de Hervormde 

gemeente te Rijswijk wordt er jaarlijks rondom Kerst en Pasen een Elisabethbode of 

Echo in de dorpen bezorgd. Elk jaar draagt één van de gemeenten hiervoor de 

verantwoordelijkheid. Op deze manier worden mensen in contact gebracht met het 

evangelie en uitgenodigd voor de kerkdiensten op deze feestdagen. Om inhoudelijke 
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redenen heeft onze gemeente gekozen voor de Echo, als de twee andere 

gemeenten aan de beurt zijn wordt de Elisabethbode rondgebracht.   
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7. Diaconaat 
 
7.1 Doelstelling, activiteiten & aandachtspunten 
 
In artikel V lid 3 van de kerkorde is de diaconale opdracht samengevat.  
Onder andere behoren de volgende taken en activiteiten tot de diaconie. 
- Ouderen & Jeugd; 
- Persoonlijke financiële hulpverlening; 
- Zendingswerk; 
- Werelddiaconaat; 
- Ontwikkelijkssamenwerking; 
- Activiteiten als aanvulling op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
Wij als diaconie van de Hervormde gemeente te Giessen hebben voor de komende 
jaren de volgende aandachtsgebieden, te weten: 
 
Financiële hulp 
Daar waar nodig verlenen van directe (vaak financiële) steun in individuele gevallen 
binnen onze gemeenschap. De laatste jaren zijn er verschillende vormen van steun 
uitgevoerd, mede door een hechte samenwerking met de wijkouderlingen en 
predikant, die immers de mensen in hun wijken goed kennen. Natuurlijk zijn ook 
signalen vanuit de kerkelijke gemeente erg belangrijk.  
Daar er ook binnen de diaconie een indeling is, kan deze samenwerking een 
duidelijke vorm krijgen, met name als er periodiek wijkoverleg plaatsvindt tussen 
predikant, wijkouderling en wijkdiaken.  
Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook regelmatig communicatie/overleg is 
tussen het werk van de HVD, de wijkouderling en de wijkdiaken.  De wijkouderling zal 
hierin de leiding nemen voor zijn wijk. 
Op deze manier worden echter alleen de mensen van onze kerk bereikt. De diaconie 
moet echter ook over de kerkmuren heen kijken en daar waar nodig ook niet kerkelijk 
gebondenen helpen. Dit kan gerealiseerd worden door middel van contacten met 
Loket Altena, de uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Bij het verlenen van financiële steun staat voorop dat de betreffende personen eerst 
gewezen worden op de mogelijkheden die WMO biedt. Men zal dus eerst via die 
kanalen moeten proberen tot een oplossing te komen. Indien gewenst zal de 
diaconie hierbij ondersteunen. 
Indien door de diaconie steun verleend wordt, heeft dit als doel acute financiële nood 
te lenigen. Structurele financiële bijstand kan door de diaconie niet gegeven worden. 
Met de betrokkenen zal in deze gevallen, in overleg met Loket Altena (WMO) 
gezocht moeten worden naar een blijvende oplossing. 
Aangezien dergelijke financiële hulp snel grote bedragen kan vergen, is het nodig dat 
de diaconie een noodzakelijk weerstandsvermogen opbouwt. Het blijft gewenst de 
komende jaren te trachten de reserves iets te vergroten. 
 
Kinder- en jongerenwerk 
Door de diaconie zal ook de komende jaren het kinder- en jongerenwerk 
gestimuleerd en gesteund moeten worden, aangezien dit werk zeer belangrijk is voor 
de vorming van onze jeugd. In overleg met de clubleiding, jeugdouderling en 
diaconie wordt een begroting opgesteld. Ook worden vanuit de verschillende clubs 
acties of bijdragen gevraagd om een gedeelte van de kosten te dragen. Daarvoor zal 
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de vaste bijdrage van de diaconie aan het jeugdwerk jaarlijks in overleg worden 
vastgesteld. 
Als er een jeugddienst gehouden wordt, zal de bestemming van de collecte door de 
diakenen beoordeeld worden.  
 
Bevorderen kerkgang 
De diaconie wil bevorderen dat mensen in contact kunnen komen en blijven met de 
Kerk en het Woord. Hierbij zijn de volgende doelstellingen te onderkennen: 
 
Beheer kerktelefoon 
De kerktelefoon is een geweldig middel voor degenen die niet meer in staat zijn de 
kerkdiensten bij te wonen. Aan dit middel zijn echter ook nadelen verbonden. In 
overleg met de kerkenraad kan er een zogenaamd “Lukas- kastje” geplaatst worden. 
Tevens is er een mogelijkheid om de diensten via www.kerkgiessen.nl te beluisteren 
 
Samenwerking met de zendingscommissie 
Omdat de zendingscommissie onder de verantwoordelijkheid van de diaconie en dus 
de kerkenraad valt, treedt een diaken als vertegenwoordiger van de diaconie en 
kerkenraad op. Collectes worden in het rooster opgenomen. 
 
De Hervormde Vrouwendienst 
De Hervormde Vrouwendienst (HVD) maakt onderdeel uit van de diaconie en verricht 
in onze gemeente o.a. de volgende taken:  
- bezoeken van oudere gemeenteleden rond hun verjaardag; 
- kraamvisite; 
- bezoeken nieuw ingekomen gemeenteleden en bezorgen welkomstpakket; 
- verzorgen van een attentie bij huwelijksjubilea; 
- verzorgen van een attentie rond de kerst bij ouderen en alleenstaanden; 
- verzorgen van de wekelijkse bloemengroet; 
- bezoek nabestaanden overledenen. 
 
Minimaal 1 keer per jaar wordt de HVD uitgenodigd voor een deel van de 
kerkenraadsvergadering, waarin we ontmoeten, vervolgens aandachtspunten 
vaststellen in de gemeente en terugkoppeling verzorgen op vragen vanuit de HVD 
aan de kerkenraad. 
 
HULPDIENST  S.O.S. 
Doelgroep : alle inwoners van Giessen, die tijdelijk dringend om praktische hulp 
verlegen zitten en geen familie, vrienden of buren hebben die hen kunnen helpen. 
De Hulpdienst S.O.S. Giessen werkt uitsluitend met vrijwilligers uit onze kerkelijke 
gemeente om praktische hulp te bieden vanuit een christelijk perspectief. De 
hulpdienst is ook opgezet als een middel om de eenzaamheid terug te dringen en 
meer naar onze naaste om te zien. 
Zo kan de hulpdienst helpen met bijvoorbeeld: hulp bij het doen van boodschappen, 
hulp bij bijv. ziekte, zoals de hond uitlaten of de container buiten zetten, hulp en/of 
advies bij kleine klusjes in en om het huis, een wandeling ter ondersteuning van de 
gezondheid, begeleiding c.q. vervoer bij doktersbezoek, hulp bij administratie 
etcetera.  
Wanneer er door de vrijwilligers kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor vervoer of 
parkeerkosten, wordt er (in overleg) een redelijke vergoeding gevraagd. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kerkgiessen.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbQxjO3ayTAxzg6onjqzuwKaod7w
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Indien gewenst  kan er (mede door middel van overleg met de kerkenraad) 
structurele hulp gezocht worden. 
De Hulpdienst S.O.S.  kan worden benaderd via telefoonnummer 0183-512814 
(Margriet de Lorm) of 0183-449046 (Nelleke van Dalen).  Zij beoordelen de 
hulpvraag, noteren de contactgegevens en leggen contact tussen degene die hulp 
nodig heeft en een vrijwilliger die de hulp kan bieden. 
 
Diaconale bewustwording 
De mensen binnen onze gemeente moeten bewust gemaakt worden van hun 
diaconale taak. Wij hebben allen als christenen een diaconale taak. Deze taak is 
derhalve niet beperkt tot de diaconie. Op de diaconie rust echter wel de plicht om ook 
alle gemeenteleden van die opdracht te doordringen. Hiertoe is het nodig dat alle 
gemeenteleden regelmatig geconfronteerd worden met diaconale zaken. Dit kan 
worden gerealiseerd door middel van stukjes op de nieuwsbrief waarin diaconale 
onderwerpen aan de orde worden gesteld (bijvoorbeeld een goede toelichting op een 
te houden collecte), het geven van inzicht aan de gemeente wat de diaconie doet en 
de taak van de gemeente daarin, openheid naar de gemeente betreffende het reilen 
en zeilen (ook financieel) van de diaconie. 
 
Ouderen, zieken, gehandicapten, verslaafden, etc. 
Ten aanzien van het werk onder deze groepen van personen, zowel binnen als 
buiten onze gemeenten, worden door onze diaconie al activiteiten ontplooid in de 
vorm van financiële hulp voor de organisatie van een kerstmiddag voor ouderen (in 
samenwerking met de Gereformeerde en Hervormde Gemeente van Rijswijk). Wij 
dragen ook bij in de kosten van gehandicapten en bejaarden die minder 
draagkrachtig zijn en die een week op vakantie gaan naar bijv. “De Blije Wereld” in 
Lunteren. 
 
Welzijn 
Door onze diaconie wordt deelgenomen aan Stichting voor Diaconale 
dienstverlening, zorgloket, Knotwilg 2a te Almkerk. Dit is een instelling die zich bezig 
houdt met maatschappelijke dienstverlening. Door middel van het bijwonen van 
vergaderingen van deze instelling laten wij als diaconie van Giessen onze stem 
horen. 
 
Werk buiten Nederland 
Hoewel uit het voorgaande al veel binnen ons land te verrichten werkzaamheden 
worden genoemd, mag toch het buitenland zeker niet vergeten worden. 
Deze taak wordt deels uitgevoerd door de zendingscommissie, onderdeel van de 
diaconie. Tevens worden er collecten gehouden welke jaarlijks in het collecte rooster 
worden vastgesteld. (zie diaconiecollecten). 
 
Deelname aan overlegsituaties met andere diaconieën 
In voorkomende gevallen overleg/samenwerking zoeken met andere diaconieën, met 
name bij zaken die niet alleen betrekking hebben op onze plaatselijke Hervormde 
gemeente. 
 
Het Heilig Avondmaal 
Tijdens het Heilig Avondmaal wordt een bestemmingscollecte gehouden. De 
bestemming voor deze collecte wordt van tevoren aan de gemeente bekend 
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gemaakt. 
Een daartoe aangestelde diaken draagt zorg voor het brood en de wijn, tevens maakt 
hij de koffer klaar voor als er thuis bij een gemeentelid Heilig Avondmaal gehouden 
wordt. 
Tijdens het Heilig Avondmaal zullen twee diakenen (conform dienstrooster) de 
predikant assisteren. 
Wanneer de gemeenteleden genodigd worden door de predikant zal een diaken de 
gemeenteleden voor een ordelijk verloop begeleiden. 
De diaken ziet erop toe, dat er niet teveel mensen tegelijk naar de tafel gaan, door 
aan te geven hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. 
 
De financiën 
Om de taken van de diaconie te kunnen uitvoeren, is geld nodig. Dit geld wordt 
verkregen door middel van pacht, diaconiecollecten, avondmaalscollecten en 
landelijke doorzendcollecten. De laatste drie genoemde, worden hieronder verder 
uitgewerkt. 
 
Diaconiecollecten 
Aan deze diaconiecollecten zal regelmatig een bestemming worden gegeven, 
bijvoorbeeld plaatselijk diaconaal werk, landelijk werk, werk over de grenzen, 
jeugdwerk, etc. Dit doel wordt op de nieuwsbrief bekend gemaakt om zo de 
gemeente inzicht te geven waarvoor het geld bestemd is en het diaconaat onder de 
aandacht te brengen. Indien nodig, bijvoorbeeld bij rampen, kan door middel van 
deze collecten snel geld voor bepaalde situaties worden ingezameld. Het rooster ten 
aanzien van de bestemming van de diaconiecollecten zal dan ook met enige 
soepelheid gehanteerd moeten worden. Tevens kunnen diaconiecollecten bestemd 
worden voor luisterend dienen. 
 
Avondmaalcollecten 
De bestemming van deze avondmaalcollecten worden jaarlijks vastgesteld door de 
diaconie. Het gecollecteerde bedrag wordt (eventueel aangevuld) overgemaakt ten 
behoeve van dat doel. 
 
Landelijke doorzendcollecten 
Deze worden eventueel na aanvulling doorbetaald. 
Om financieel een goed beleid te voeren, is het ten aanzien van het verkrijgen van 
de financiële middelen en het doen van uitgaven noodzakelijk planmatig bezig te zijn. 
De begroting is hierbij een goed hulpmiddel. Het is echter gewenst vooruit te kijken, 
bijvoorbeeld door middel van een meerjarenbegroting. Een beïnvloeding van de 
inkomsten in positieve zin kan nagestreefd worden door middel van het stimuleren 
van de gemeente om bij te dragen (bijvoorbeeld door middel van goede voorlichting 
en duidelijkheid ten aanzien van waarvoor gecollecteerd wordt en hoe hard het geld 
nodig is). Ten aanzien van de uitgaven zal van jaar tot jaar kritisch bekeken moeten 
worden waaraan/aan welke instellingen zal worden bijgedragen en hoe de verdeling 
van de gekregen middelen over de diverse diaconale taken moet plaatsvinden. 
 
Ouderencommissie Giessen – Rijswijk 
Deze commissie is een samenwerkingsverband met de Gereformeerde kerk te 
Giessen-Rijswijk, de Hervormde gemeente te Rijswijk. Ze heeft als taak het 
organiseren van ontmoetingsmiddagen en -avonden voor ouderen en alleenstaanden 
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in Giessen en Rijswijk. Naast deze activiteiten is er ook een jaarlijks uitstapje. Het 
programma wordt elk seizoen vastgesteld in een gezamenlijke vergadering. Naast 
bovengenoemde activiteiten wordt er ook een gezamenlijke Paas– en 
Kerstfeestviering georganiseerd. Een van de plaatselijke predikanten verzorgt dan de 
meditatie, terwijl de leiding bij een andere predikant berust. 
Namens de kerkenraad heeft een diaken zitting in de commissie. 
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8. Vorming en Toerusting 
 
8.1 Inleiding 
 
Kerkenraad 
Om op huisbezoek te gaan, is het van groot belang dat de ouderling zijn geschonken 
gaven ontwikkelt. Hij wordt immers tijdens bezoekwerk geconfronteerd met zaken 
van de meest uiteenlopende aard. Luisterend, analyserend en samenvattend zal hij 
in moeten spelen op de situatie die zich aandient. De toerusting begint bij het 
dagelijks lezen van het woord van God. Verder dient de ouderling op de hoogte te 
blijven van ontwikkelingen op kerkelijk, maatschappelijk en sociaal terrein. Hiervoor is 
het lezen van hierop betrekking hebbende literatuur en lectuur noodzakelijk.  
Daarnaast is de kerkenraad geabonneerd op het “confessioneel weekblad” en “De 
Waarheidsvriend”, welke elke zondag ter lezing meegenomen kan worden uit de 
consistorie. 
 
Binnen de kerkenraad is er aandacht voor toerusting, in de vorm van aparte 
consistorievergaderingen. Deze worden 6 x per jaar gehouden. In deze 
vergaderingen wordt algemeen gesproken over de bevindingen van gedane 
bezoeken. Ook wordt er per vergadering een concreet thema waarop toerusting 
gewenst is uitgebreider besproken.  
 
Gemeenteleden 
Steeds meer zijn wij ons bewust van het feit dat het leerproces van gemeenteleden 
niet eindigt met het doen van belijdenis. Onder vorming en toerusting verstaan we 
het leren en onderzoeken van de Schriften. Het doel van al deze activiteiten is dat de 
gemeente gebouwd wordt, zodat zij meer en meer beantwoordt aan Gods 
bedoelingen, namelijk een licht op een kandelaar, een stad gebouwd op een berg  
(Mattheus 5 vers 13/16). 
 
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de 
gemeente in al haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week vele 
gelegenheden om gevormd te worden en in kennis toe te nemen, gericht op groei in 
het geloof en opbouw van de gemeente. In het bijzonder is de laatste jaren 
geïnvesteerd in de relatie tussen de kerkdienst en het kringwerk.  
 
8.2  Catechese 
 
Catechisatie betekent onderwijs in het Christelijke geloof aan de jongeren van de 
gemeente, die de basisschool hebben verlaten. De catechisatie heeft tot doel de 
geestelijke vorming van de jongeren, opdat ze de Here Jezus leren kennen als hun 
Heiland en Zaligmaker en uit dankbaarheid naar Zijn geboden zullen leven. Ook is 
het van essentieel belang hen weerbaarder te maken tegen de verleidingen van de 
boze (Efeze 6:10-20). 
 
Het uiteindelijke doel is: dat zij komen tot het doen van openbare geloofsbelijdenis en 
zo medeverantwoordelijkheid dragen tot opbouw van de christelijke gemeenten. 
 
De predikant geeft catechisatie en wordt bijgestaan door één of meerdere daartoe 
bekwame gemeenteleden. Gedurende de wintermaanden oktober tot en met maart 
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wordt de catechisatie gegeven in ons kerkelijk centrum “ ‘t Dijkhuis”. De intentie is dat 
iedere leeftijdsgroep tot en met 25 jaar aansluiting kan vinden bij de catechese. De 
concrete invulling kan per jaar verschillen of gecombineerd zijn met kringwerk. Dit 
gaat al naar gelang de leeftijdsopbouw van de gemeente.   
 
Catechese en bijbelstudie voor mensen met een verstandelijke handicap 
Voor mensen met een verstandelijke handicap, is er een mogelijkheid deel te nemen 
aan catechese en bijbelstudie in: “de Ontmoeting” te Almkerk. In het winterseizoen 
elke vrijdagavond om 19.00 uur. Dit wordt geïnitieerd door de classicale commissie 
voor catechese en eredienst in de PKN. De catechisaties en bijbelstudies worden 
gegeven in drie groepen, waarbij rekening wordt gehouden met het niveau van de 
deelnemers. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Zie hiervoor paragraaf 3.4. 
 
Zondagsschool “de Zaaier” 
Van september tot en met juni wordt er elke zondagmorgen zondagsschool 
gehouden in “ ‘t Dijkhuis”. Alle kinderen van de basisschool zijn hier van harte 
welkom om samen te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, het woord van God. Er 
wordt gebeden en gezongen. De kinderen zijn ingedeeld in vier groepen. In elke 
groep wordt zoveel mogelijk op het leeftijdsniveau van de kinderen gewerkt. 
 
De zondagsschool wordt gehouden tijdens de zondagmorgendienst. De 
verschillende groepen kinderen komen volgens een rooster eerst naar de kerk om na 
de schriftlezing naar “ ‘t Dijkhuis” te gaan. Een hoogtepunt is de Kerstfeestviering op 
eerste Kerstdag om 18.00 uur in de kerk. In de maand juni wordt er in een 
morgendienst (afhankelijk van de vakanties) afscheid genomen van de kinderen die 
de zondagsschool gaan verlaten.  
 
Door de oudste kinderen van de zondagsschool wordt elke maand een psalm of 
gezang geleerd. Dit lied wordt op de eerste zondag van de maand, in de 
morgendienst in de kerk gezongen. De oudste kinderen zijn tijdens deze dienst met 
de leiding in de kerk aanwezig. Ook is er in samenwerking met de basisschool een 
lied van de maand. Verder heeft de predikant de mogelijkheid om de aanwezige 
kinderen van de zondagsschool wat meer bij deze dienst te betrekken, meer dan bij 
een reguliere dienst. 
 
Met Pasen brengen de kinderen van de zondagsschool een attentie (Paasgroet) rond 
bij zieken, alleenstaanden en gehandicapten in Giessen. 
 
8.3 Volwassenenvormingswerk 
 
Kringwerk 
Ongeveer zes à zeven maal in het jaar worden er kringbijeenkomsten gehouden. Er 
zijn in de periode van half september tot en met april verschillende huiskringen, die 
allen hetzelfde thema behandelen. De kerkdiensten rondom het kringwerk worden 
gezamenlijk voorbereid met predikant en kringleiders. Voorafgaand aan het nieuwe 
seizoen wordt een te behandelen thema of Bijbelboek bepaald. Het is de bedoeling 
een gesprek rond een thema te hebben om elkaar te versterken in het geloof. Ook is 
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er een startkring. Move on is een kring met speciale aandacht voor 25-40.   
 
Dameskring Dabar 
In het winterseizoen (september – mei) komt de dameskring een keer per veertien 
dagen bij elkaar. De avonden zijn op dinsdag in het Dijkhuis. Zij beginnen om half 
acht met Bijbellezen, een korte overdenking, zingen, en gebed. Na de pauze wordt 
de avond ingevuld met een spel, quiz, verhaal, verschillende creatieve activiteiten, 
dia’s of een video bekijken.  
Wat aan handwerken gemaakt wordt, gaat naar kindertehuizen in Roemenië en 
Moldavië. Het doel is een stuk diaconaat en saamhorigheid met elkaar. 
 
Gebedskring 
Om de twee weken is er op maandagavond in het Dijkhuis een gebedskring. In kleine 
groepjes bidden we in de eerste plaats voor onze gemeente. Ook bidden we voor de 
zieken, zending en evangelisatie, en voor land en volk. De gebedskring wordt 
geopend met het zingen van enkele liederen. Daarna volgt een schriftlezing en een 
korte overdenking. Samen bidden is belangrijk. Het brengt eenheid, het bemoedigt 
en versterkt ons in het geloof (Handelingen 2:42). 
 
Startkring 
In de winterperiode hebben we 6 à 7 startkringavonden. De avonden worden 
gehouden op donderdagavond in ’t Dijkhuis. De startkring is vooral bestemd voor 
diegene die meer willen weten van het christelijk geloof, omdat ze er niet in zijn 
opgevoed of bij wie de Bijbelkennis wat vervaagd is. Op de avonden starten we met 
een “creatief” gedeelte waarbij we op een laagdrempelige manier met het geloof 
bezig zijn. Na de pauze proberen we met elkaar in gesprek te raken over het thema. 
Het thema hangt samen met de huiskringen. Op de zondag voorafgaand aan de 
startkringavond is er in de kerkdienst een passende preek ter ‘voorbereiding’.  De 
startkring wordt geleid door een viertal gemeenteleden, die gezamenlijk de avond 
voorbereiden. 
 
Startdag 
De gemeentedag wordt gehouden in september. De middag wordt op een creatieve 
wijze ingevuld, voor jong en oud. Op zondagmorgen aansluitend op de gemeentedag 
staat de kerkdienst in het teken van opening winterwerk. De predikant gaat in deze 
dienst zelf voor. 
 
Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden 
Onder verantwoordelijkheid van de Classis Heusden wordt in de 
scholengemeenschap Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg, een 
driejarige Theologische Vorming Gemeenteleden aangeboden. Deze cursus is in het 
bijzonder bedoeld voor gemeenteleden en ambtsdragers die zich meer in de 
theologische vragen willen verdiepen. 
 
Gemeente-avonden 
In het winterseizoen is er een gemeente-avond. Deze avond is er omdat het goed is 
om elkaar te ontmoeten, elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en 
plannen, geïnformeerd te worden over en betrokken te worden bij het reilen en zeilen 
van de gemeente. Er kan eventueel door de kerkenraad een spreker uitgenodigd 
worden die een bepaald thema belicht. 
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8.4 Jeugdwerk 
 
Rocksolid 
Voor 12- tot en met 14-jarigen is er om de week opaterdagavond in het jeugdhonk 
van de Hervormde Kerk te Rijswijk een bijeenkomst. Deze avonden worden 
gehouden onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van 
Hervormd Giessen en Rijswijk. Er wordt gewerkt met materialen  
Er wordt met diverse materialen gewerkt van christelijke jeugdorganisaties (zoals bijv 
HGJB/YFC). 
 
 
Solid Friends 
Solid Friends is een jeugdgroep van 14 tot en met 16 jaar. De ene week wordt deze 
op zaterdagavond gehouden, de andere week op zondagavond.  
Er wordt met diverse materialen gewerkt van christelijke jeugdorganisaties (zoals bijv 
HGJB/YFC).Deze avonden worden gehouden op de zolder van “ ‘t Dijkhuis” vanaf 
19.30 uur te Giessen. 
De leiding van zowel Rock Solid als Solid Friends berust bij enkele gemeenteleden 
van zowel de Hervormde gemeente te Giessen als de Hervormde gemeente te 
Rijswijk. De avonden zijn toegankelijk voor kerkelijke en niet kerkelijke jongeren 
(open-jeugdwerk). 
 
Solid Friends NeXT  
SFN wordt om de 2 weken gehouden in “ ‘t Dijkhuis” te Giessen voor jongeren uit de 
kerkelijke gemeente van Giessen en Rijswijk. Deze club is voor jongeren van 17 t/m 
23 jaar. Deze  avonden  wordt er een thema behandeld en is er ruimte om elkaar te 
ontmoeten. 
 
Vakantiebijbelclub 
In de herfstvakantie wordt de vakantiebijbelclub gehouden in het Dijkhuis. Alle 
kinderen van groep 1 t/m groep 8 zijn hier van harte welkom. De ochtenden worden 
gevuld met zingen, gebed en een bijbelverhaal. Het thema komt uit een werkmap 
van de H.G.J.B. Hier staat ook een bijpassend lied in, wat de kinderen aangeleerd 
wordt. Er wordt ook geknutseld en ze doen een spel. Ook deze kerkelijke activiteit is 
voor zowel kerkelijke- als niet kerkelijke- kinderen. De vakantiebijbelclub wordt 
afgesloten of begonnen met een kinderdienst. 
 
(Kinder)Club 
Tijdens het winterseizoen is het mogelijk om de clubs te bezoeken. De avonden 
worden gevuld met o.a. zingen, bijbel- en vrije vertellingen, samen tekenen, plakken, 
knippen, zagen, etc. etc. De club wordt gegeven voor de kinderen van groep 4 tot en 
met 8 van de basisschool op maandagavond van 17.45 – 19.00 uur. Ook deze club 
is toegankelijk voor kerkelijke en niet kerkelijke kinderen. 
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9. Beheer en financiën 
 
9.1 Inleiding 
 
Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We 
erkennen onze God als Schepper 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 is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle 
stoffelijke zaken van de gemeente –voorzover niet van diaconale aard– en verricht 
de daaraan verbonden werkzaamheden in overeenstemming met een daartoe 
opgestelde Plaatselijke Regeling. Deze Plaatselijke Regeling is vastgesteld door de 
kerkenraad. 
 
Zoals ook in deze regeling is vermeld, bestaat het college van kerkrentmeesters uit 
drie ouderling-kerkrentmeesters, twee kerkrentmeesters en twee leden commissie 
van bijstand. De ouderling-kerkrentmeesters staan volledig in het ambt van ouderling 
en hebben daarbij in het bijzonder een taak op het terrein van beheer en financiën. 
De aard en mate van het kerkrentmeesterlijk beheer en de daarmee verbonden 
financiële consequenties vloeien voort uit het door de kerkenraad bepaalde beleid, 
zoals beschreven in dit beleidsplan. 
 
9.2  Beheer 
 
Op grond van het huidige beleid en de voorgenomen doelstellingen en plannen, kan 
het beheer worden onderverdeeld in de navolgende punten: 
 
Werkers / vrijwilligers t.b.v. eredienst, pastoraat, vorming en toerusting 
Predikant 
Onze gemeente heeft 1 predikantsplaats en de verwachting is, dat hierin de 
komende jaren geen verandering zal plaats vinden. Aanstelling en salariëring 
geschieden volgens een door de Raad voor Predikantstraktementen en Pensioenen 
voorgeschreven regeling. De predikant is daarbij gehouden om op 35 zondagen het 
dienstwerk te verrichten. 
 
Organisten 
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten 
heeft onze gemeente een aantal organisten. Aanstelling geschiedt middels een door 
het college gemaakte vrijwilligers-overeenkomst, waarin onder meer de basis 
afspraken met betrekking tot de speelfrequentie en de eventuele vrijwilligers- en 
onkostenvergoedingen zijn vastgelegd. Minimaal een maal per jaar is er een overleg 
tussen het college en organisten, teneinde de afgelopen periode te evalueren en zo 
nodig afspraken te maken voor de komende periode. 
 
Koster 
Alle kosterswerkzaamheden, zoals beschreven in een daartoe door het college 
gemaakte taakomschrijving, worden verricht door de koster. Deze heeft een 
vrijwilligers-overeenkomst, waarin werkzaamheden en vergoedingen zijn vermeld. Bij 



34 
 

afwezigheid vanwege vrije zondagen/vakantie of ziekte wordt de koster vervangen 
door een aantal hulpkosters. Minimaal een maal per jaar is er een overleg tussen het 
college en de koster, teneinde de afgelopen periode te evalueren en zo nodig 
afspraken te maken voor de komende periode. 
 
Interieurverzorger(s) 
Alle schoonmaakwerkzaamheden, zoals beschreven in een daarvoor door het 
college gemaakte taakomschrijving, worden verricht door de interieurverzorger(s). 
Deze heeft (hebben) een vrijwilligers- overeenkomst, waarin werkzaamheden en 
vergoedingen zijn vermeld. Bij afwezigheid vanwege vakantie of ziekte worden deze 
vervangen door vrijwilligers. Minimaal eens per jaar is er een overleg tussen het 
college en de interieurverzorger(s), teneinde de afgelopen periode te evalueren en 
zo nodig afspraken te maken voor de komende periode. 
 
Werkers / vrijwilligers t.b.v. het kerkelijke gebouw “ ‘t Dijkhuis”. 
Het beheer van “ ‘t Dijkhuis” berust bij het bestuur van de gelijknamige stichting. 
De beheerder draagt zorg voor het beheer en het schoonhouden van gebouw. 
Aanstelling geschiedt middels een door het bestuur gemaakte vrijwilligers-
overeenkomst, waarin onder andere de basisafspraken met betrekking tot het 
gebruik en de vrijwilligers- en onkostenvergoedingen zijn vastgelegd. Minimaal eens 
per jaar is er een overleg tussen het bestuur en de beheerder, teneinde de afgelopen 
periode te evalueren en zo nodig afspraken te maken voor de komende periode. 
 
Werkers / vrijwilligers t.b.v. de administratie en het archief 
Administrateur 
De ledenadministratie van de gemeente wordt verzorgd door een gemeentelid met 
behulp van het LRP-systeem van de PKN. 
De financiële administratie van de gemeente wordt verzorgd door een lid van het 
college van kerkrentmeesters. Naast de maandelijkse salaris- en 
vergoedingenadministratie en betalingen, zorgt deze voor alle boekingen in 
dagboeken en grootboek, evenals voor tussentijdse kwartaalrapportages met 
betrekking tot inkomsten en uitgaven. Ook draagt deze zorg voor alle vereiste 
rapporteringen naar de Provinciale Kerkvergadering met betrekking tot zaken als 
jaarrekening, begroting etc. Op basis van de gevoerde ledenadministratie verricht 
deze de volledige voorbereiding en organisatie van de inzameling van de jaarlijkse 
kerkelijke bijdragen.  
 
Administrateur begraafplaats 
De administratie van de graven op de begraafplaats wordt verzorgd door een 
(ouderling-) kerkrentmeester. 
 
Archief 
Alle officiële documenten als doopregisters, lidmatenboeken, akten en notulen, 
evenals andere bescheiden en publicaties etc. met betrekking tot de gemeente 
worden in de kluis in de kerk of de verdieping van het kerkgebouw overzichtelijk 
opgeslagen. 
- het doopregister wordt bijgehouden door de ledenadministrateur; 
- het lidmatenboek wordt bijgehouden door de ledenadministrateur; 
- akten worden bijgehouden door de secretaris van het College van 

Kerkrentmeesters; 
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- notulen van het College van Kerkrentmeesters worden bijgehouden door de 
secretaris; 

- notulen van de kerkenraad worden bijgehouden door de scriba. 
 
Werkers / vrijwilligers t.b.v. tuin en begraafplaats 
Tuinman begraafplaats 
Het onderhoud van de begraafplaats tuin geschiedt door een gemeentelid op basis 
van een vrijwilligers-overeenkomst, waarin naast een vrijwilligers-
/onkostenvergoeding door het college van kerkrentmeesters tevens de te verrichten 
tuinwerkzaamheden zijn vermeld. 
 
Grafdelvers 
Bij overlijden van op de kerkelijke begraafplaats te begraven personen wordt het graf 
gedolven door de grafdelver. Een en ander geschiedt volgens voorgeschreven regels 
met betrekking tot afmeting en diepte en op instructie van de administrateur van de 
begraafplaats. De grafdelver verricht zijn werk volgens een door het college 
gemaakte vrijwilligers-overeenkomst, waarbij een vaste vergoeding is afgesproken 
per gedolven graf en per te onderhouden grafmonument. Indien dit wenselijk of 
zinvol is, zal een beroep worden gedaan op een bedrijf dat hiervoor de juiste 
hulpmiddelen heeft. 
 
Beheer van kerkelijke gebouwen 
De kerkelijke gebouwen betreffen het kerkgebouw, de pastorie en “ ‘t Dijkhuis”. 
Afgezien van het schoonhouden, kan het beheer van de kerkelijke gebouwen worden 
onderverdeeld in twee zaken: het gebruik en het onderhoud. 
 
Gebruik kerkgebouw 
Het kerkgebouw is 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 kerkenraad. Inhoudelijke zaken met betrekking tot 
het gebruik, zijn geregeld in dit reglement. 
 
Gebruik gebouw “ ‘t Dijkhuis” 
Voor het gebruik van “ ‘t Dijkhuis” wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement. 
“ ‘t Dijkhuis” wordt gebruikt als uitwijkplaats voor kerkdiensten, in geval de kerk 
onvoldoende plaats bied 
 
Onderhoud 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 regelmatig zich een aantal zaken voordoen. 
Beoordeling van het al dan niet en zo ja door wie te verrichten klein onderhoud, 
geschiedt in de reguliere vergaderingen van de beheerscolleges. 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 geschieden volgens een daartoe 
door het college op te stellen groot onderhoudsplan kerkelijke gebouwen, dat een 
periode van tenminste 10 jaar dient te bestrijken. Jaarlijks dient aan dit groot 
onderhoudsplan één jaar te worden toegevoegd, waarbij op basis van gedurende het 
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verstreken jaar verworven nieuwe feiten/inzichten eventuele aanpassingen in het 
plan worden doorgevoerd. Het opzetten en onderhouden van een groot 
onderhoudsplan voor alle kerkelijke gebouwen is één van de beleidsvoornemens van 
het college van kerkrentmeesters. 
 
Beheer van andere goederen 
Beheer van andere zaken bestaat voornamelijk uit het over het door het college 
verhuurde land en de begraafplaats. 
 
Beheer van de begraafplaats 
De begraafplaats bij de Hervormde Kerk is het eigendom van de Hervormde 
gemeente te Giessen en wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters. Het 
begraven kan plaatsvinden in een algemeen graf of in een graf met een uitsluitend 
recht (zogenaamd particulier graf). Graven kunnen na het verstrijken van de 
overeengekomen termijn door ruiming weer ter beschikking komen van de 
beheerder. Bij particuliere graven is deze termijn 30 jaar. Bij algemene graven is 
deze termijn 20 jaar. Bij particuliere graven kan het recht na de einddatum telkens 
met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd. 
De dagelijkse leiding van de begraafplaats berust bij een (ouderling) 
kerkrentmeester. Deze draagt onder andere zorg voor de aanwijzing van een graf. 
Het reserveren of kopen van een graf vóór het moment van overlijden is in bepaalde 
situaties mogelijk, dit ter beoordeling van het college van kerkrentmeesters. 
Voor het onderhoud van een graf gedurende de overeengekomen periode dient de 
vastgestelde vergoeding in één termijn te worden voldaan. Hoewel de baten en 
lasten van de begraafplaats separaat worden geadministreerd en er dus een eigen 
exploitatieresultaat wordt bepaald, is de begraafplaats een onderdeel van het beheer 
van het college van kerkrentmeesters. Nadere regelgeving over de begraafplaats 
staat beschreven in de daartoe opgestelde verordening begraafplaats. 
 
9.3 Financiën 
 
In de paragraaf 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 vervolgens om de wijze waarop 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 
het begin van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin goedkeuring wordt 
gevraagd aan de kerkenraad voor de financiële consequenties van het te voeren 
beleid, terwijl gedurende ieder eerste kwartaal de jaarrekening van het afgelopen jaar 
wordt opgemaakt in vergelijking met de dat jaar betreffende begroting. Na 
beoordeling door het college van kerkrentmeesters, en na vaststelling door de 
kerkenraad ligt de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage. 
 
Kosten / bestedingen 
Met uitzondering van enkele “overige kosten”, vloeien vrijwel alle jaarlijks te 
verwachten kosten voort uit de in paragraaf 9.2 behandelde zaken van beheer. Op 
grond van de gemaakte overeenkomsten en met inachtneming van de jaarlijkse 



37 
 

(eventuele) aanpassingen daarin, kunnen de kosten van de werkers en vrijwilligers 
vrij nauwkeurig worden begroot. Hetzelfde geldt voor het gebouwenbeheer, waarbij 
de ervaringscijfers met betrekking tot klein onderhoud, evenals 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 te voren al bepaald (zoals bijvoorbeeld de aan 
hogere kerkelijke organen te betalen afdrachten). Andere ”overige kosten” zijn onder 
meer toerustingmateriaal (catechese etc.), kantoorbenodigdheden, belastingen, 
verzekeringen en rentelasten. 
 
Inkomsten / werving 
Met betrekking tot de inkomsten is het college vrijwel geheel (95 %) aangewezen op 
bijdragen en giften uit de gemeente. Circa 60 % hiervan is afkomstig van de jaarlijkse 
kerkelijke bijdragen, waarvoor alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder gedurende 
het eerste kwartaal persoonlijk worden benaderd. Hierbij wordt een schrijven 
overhandigd, waarin onder meer de jaarrekening van het afgelopen jaar en de 
begroting voor het nieuwe jaar zijn vermeld, evenals een beknopte toelichting hierop. 
De overige bijdragen van de gemeenteleden zijn afkomstig uit collecten tijdens de 
erediensten. Deze betreffen de wekelijkse inzameling in de zondagse eredienst, de 
maandelijkse (twee keer per maand) extra collecten, de bid- en dankdagcollecte en 
de zogenaamde oudejaarscollecte. Tijdens huwelijksdiensten wordt ook 
gecollecteerd. Het restant van de inkomsten (ongeveer 5 %) bestaat uit 
pachtopbrengsten en een zeer bescheiden bedrag aan rente-inkomsten. 
 
9.4 Beleidsvoornemens 
 
1. Het opzetten en onderhouden van een groot onderhoudsplan voor het 

kerkgebouw, “ ‘t Dijkhuis” en de pastorie; 
2. Het opzetten en 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 ten aanzien 
van de jaarlijkse kerkelijke bijdragen ten behoeve van de instandhouding van 
de eredienst, toerusting en pastoraat; 

4. Het vervangen van de kerkenraadsbank; 
5. Het aanbrengen van extra parkeervoorzieningen 
6. Het verbeteren van de garderobe 
7. Het verbeteren van de consistorieruimte 
8. Het verbeteren van de inrichting van de website t.b.v. IBAN-normen 
9. Het verbeteren van de toiletruimte 
10. Groot onderhoud van het orgel 
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Ten slotte 
 
Een beleidsplan staat vol met gedachten, beschrijvingen en voornemens. Dat is 
noodzakelijk en goed, om een kader te hebben voor al het gemeentewerk. Tegelijk 
beseffen we ons terdege dat de opbouw van de gemeente uiteindelijk niet rust op een 
beleidsplan. Zoals de eerste 2 verzen van psalm 127 ons zo prachtig doet zingen:  
 
‘Als de HEERE het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; 
als de HEERE de stad niet bewaart, 
tevergeefs waakt de wachter. 
 
2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, 
laat opblijft, 
brood eet waarvoor u moet zwoegen: 
de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.’ 
 
Deze psalm leert ons een sterke afhankelijkheid, en wijst ons op Hem op Wie de gemeente 
uiteindelijk rust: De Heere, Drie-enig God, Vader, Zoon en Geest. In het gebed om Zijn 
zegen en in het vertrouwen op de weg die Hij met ons gaat leggen we onze gemeente én 
haar beleid in Zijn handen.  
 
Giessen, 2015  
 

 

 
 


