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ONTWIKKELINGEN SINDS GOEDKEURING BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE 

HERVORMDE GEMEENTE TE GIESSEN 
 
 

Dit document hoort bij het beleidsplan van 2015-2019 en geeft een overzicht van alle mutaties 

in de huidige situatie ten opzichte van de situatie in 2015. Bij iedere mutatie staat aangegeven 

om wat voor mutatie het gaat:  

- Toegevoegd: informatie die niet in het beleidsplan stond, maar nu van toepassing is. 

- Aangepast: Een zin(nen) in is/zijn aangepast door de bijgevoegde tekst. 

- Vervangen: Een zin(nen)/alinea is vervangen door de bijgevoegde tekst. 

- N.v.t: Een zin/alinea is niet meer van toepassing. 

2. De plaats van de kerkelijke gemeente 
2.2 (aangepast): De Hervormde gemeente te Giessen maakt deel uit van de classis Noord-

Brabant/Limburg. 

2.2 (aangepast): Ze telde in januari 2018, 833 leden 

 

3. Eredienst 
3.1 Liederen (aangepast): Wij zingen uit de Hervormde Bundel 1938 (Psalmen oude 

berijming en Gezangen). Deze bundel is aangevuld met Psalmen in de nieuwe berijming 

1976 en de liederenbundel Op Toonhoogte 2005. De predikant wordt gevraagd om uit elke 
bundel minstens één lied te kiezen. Dus een Psalm uit de oude berijming, een Psalm uit de 

nieuwe berijming, een gezang en een lied uit Op Toonhoogte. De overige liederen kunnen 
uit de genoemde bundels worden gekozen. In verband met taal en de bespeelbaarheid op het 

orgel is een selectie gemaakt uit Op Toonhoogte waar de predikant een keuze uit kan 
maken.  

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. 

3.1 Schriftlezing (aangepast): Als Bijbelvertaling gebruiken wij de Herziene Statenvertaling, 
maar het staat de predikant vrij de NBG ’51 te gebruiken of de Statenvertaling. 

3.1 Bijzondere diensten (aangepast): In de zangdiensten (de avonddiensten van eerste 
Paasdag en Tweede Pinksterdag) en de themadiensten is er ook ruimte voor een koor om te 

zingen. 
3.1 In de praktijk (aangepast): Tijdens de kerkdienst is er voor de groepen 1-8 van de 

basisschool zondagsschool of kindernevendienst. Regelmatig wonen de kinderen van de 
groepen 7 en 8 de gehele kerkdienst bij. Dit is vastgesteld in een rooster. 

3.2 Themadiensten (aangepast): Om concreet in te gaan op vragen die er leven en vanuit de 

wens om aan te sluiten bij de belevingswereld van een bepaalde doelgroep (kinderen, 
jongeren, ouderen, mensen met een geestelijke beperking) worden er tien themadiensten in 

het kerkelijk seizoen gehouden. Telkens op de eerste zondag van de maand. Deze worden 
georganiseerd door de themadienstcommissie en onder verantwoording van de 

jeugdouderlingen. 
3.4 Het Heilig Avondmaal, beschrijving (aangepast): Er kan een verkorte versie van het 

formulier uit het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk gebruikt worden (Orde 
IV). 
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3.4 Het Heilig Avondmaal, beschrijving (aangepast): Aansluitend wordt er op die avond een 
moment van bezinning gehouden in ’t Dijkhuis of in de kerk, waarin de Bijbel, een 

belijdenisgeschrift of het formulier centraal staat. Er is dan ook ruimte voor zang, gebed, 
gesprek en vragen. 

3.4 Het Heilig Avondmaal, Ouderen en zieken (aangepast): In bijzondere gevallen kan het 
Heilig Avondmaal ook bij mensen thuis worden gevierd in het bijzijn van een ouderling en 

een diaken. Tijdens de viering of doordeweeks in het bijzijn van een predikant, viert men 
thuis het Heilig Avondmaal onder leiding van de (wijk)ouderling die zich daarvoor 

beschikbaar heeft gesteld.  
3.6 Rouwdienst en rouwsamenkomst (aangepast): De predikant en de ambtsdrager zijn 

gekleed in ambtskleding (pak, geen toga). 

 

4. Eredienst 
4.2 De predikant (aangepast): Tevens wordt van hem verwacht dat hij de vergaderingen van 

de hogere kerkelijke organen (werkgemeenschap Woudrichem, classis Noord-

Brabant/Limburg zoveel als mogelijk bezoekt. 

4.2 De ouderling (aangepast): Eén ouderling heeft het scribaat als hoofdtaak en twee 

ouderlingen richting zich op het jeugdwerk. De scriba en de jeugdouderlingen hebben geen 

eigen pastorale wijk. 

4.2 De diaken (aangepast): Het college van diakenen vergadert minimaal vier keer per jaar.  

 

5. Pastoraat 
5.2 Huisbezoek (aangepast): De wijkouderlingen brengen gedurende het winterseizoen, alleen 

of met een andere wijkouderling of met een lid van het pastorale team huisbezoek bij 

gemeenteleden. 

5.3 Pastoraal team (toegevoegd): Het doel van het pastoraal team is om de wijkouderlingen te 

ondersteunen bij bezoeken waar ze zelf en onze pastoraal medewerker niet aan toekomen. Het 

kan bijvoorbeeld voorkomen dat een wijkouderling merkt tijdens een bezoek dat er meer 

behoefte aan bezoek. Gedurende de vacaturetijd neemt de betreffende wijkouderling contact 

op met de scriba, die het verzoek dan doorstuurt naar het aanspreekpunt van het pastorale 

team. Ook kunnen de leden van het pastoraal team worden ingeschakeld om samen met een 

wijkouderling op bezoek te gaan. De leden van het pastorale team worden iedere 

consistorievergadering uitgenodigd om de bezoeken van het team te bespreken. Tweemaal per 

jaar zullen de ouderlingen samen met de HVD en de leden van het pastoraal team hun 

bezoeken bespreken en onderling afstemmen. Het verschil tussen de HVD en 

het pastoraal team kan gezien worden in het feit dat de leden van de HVD een informeel 

bezoek brengen namens de kerkenraad en dat de leden van het pastoraal team een formeel 

bezoek brengen namens de kerkenraad. De leden van het pastoraal team koppelen de 

bezoeken ook altijd terug naar de betreffende wijkouderling. 

5.4 Pastoraat verpleeg- en verzorgingstehuizen (aangepast): Gemeenteleden die in een 

verpleegtehuis verblijven, worden regelmatig bezocht door de predikant of wijkouderling. 

 

6. Missionaire Arbeid 
6.2 Gemeenteopbouw- en toerustingscommissie (vervangen): In het kerkelijk seizoen wordt 

maandelijks door de G.O.T. commissie in ’t Dijkhuis een moment georganiseerd om 

aansluitend aan de ochtenddienst elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten. 

6.2 De zendingscommissie (aangepast): De zendingscommissie werkt in opdracht en onder 

verantwoording van de diaconie en dus de kerkenraad. 

6.2 Missionair gezamenlijke kerken Giessen/Rijswijk (toegevoegd): Bij de kerken Hervormd 

Giessen, Hervormd Rijswijk en Gereformeerd Giessen/Rijswijk ligt een gezamenlijke 

organisatie van: 
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- Openluchtsamenkomst 

- Kerstnachtdienst 

- Gebedsweek 

- School- en gezinsdienst 

- Kerk- en Israël avond 

- Mariage Course 

- Ouderencommissie 

6.2 De openluchtsamenkomst (aangepast): Namens de Hervormde Gemeente te Giessen is één 

gemeentelid bij deze commissie betrokken. 

6.2 Gebedskring (verwijderd) 

6.2 Elisabethbode/Echo (vervangen): Kerst- en Paaswens: Gezamenlijke activiteit van de drie 

PKN kerken Giessen-Rijswijk om met Pasen en met Kerst een Kerst/Paaswens te doen 

uitgaande naar de bewoners van Giessen en Rijswijk. 

 

7. Diaconaat 
7.1 Kinder- en jongerenwerk (aangepast): In overleg met de clubleiding, jeugdouderlingen en 

diaconie wordt een begroting opgesteld. 

7.1 Kinder- en jongerenwerk (aangepast): Als er een themadienst gehouden wordt, zal de 

bestemming van de collecte door de diakenen beoordeeld worden. 

7.1 Beheer kerktelefoon (vervangen): Dienst op afstand luisteren/terugluisteren: De dienst is 

live en op een later tijdstip terug te luisteren via internet (www.kerkgiessen.nl). Daarnaast 

maken enkele gemeenteleden gebruik van de kerkradio die alleen via internet te gebruiken is.  

7.1 Hulpdienst S.O.S (aangepast): Op de website staan de contactgegevens voor de 

Hulpdienst S.O.S. vermeldt. De Hulpdienst S.O.S. valt onder de verantwoording van de 

diaconie en dus de kerkenraad.    

7.1 Ouderen, zieken, gehandicapten, verslaafden, etc (aangepast): Wij dragen ook bij in de 

kosten van gehandicapten en bejaarden die minder draagkrachtig zijn en die een week op 

vakantie gaan. 

7.1 Deelname aan overlegsituaties met andere diaconieën (aangepast): In bepaalde situaties 

zou een overleg/samenwerking met andere diaconieën plaats kunnen vinden. Met name bij 

zaken die niet alleen betrekking hebben op onze plaatselijke Hervormde gemeente. 

7.1 Het Heilig Avondmaal (aangepast): De diaken ziet erop toe dat het Heilig Avondmaal 

ordelijk verloopt.  

 

8. Vorming en Toerusting 

8.1 Kerkenraad (verwijderd): Daarnaast is de kerkenraad geabonneerd op het Confessioneel 

weekblad, welke elke zondag ter lezing meegenomen kan worden uit de consistorie. 

8.3 Gebedskring (n.v.t.) 

8.3 Startkring (aangepast): De startkring wordt geleid door een aantal gemeenteleden, die 

gezamenlijk de avond voorbereiden. 

8.3 Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (aangepast): Onder verantwoordelijkheid 

van de Ring 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 eenieder die zich meer in de theologische vragen wil 

verdiepen. 

8.3 Gemeenteavond (n.v.t.) 

8.4 Jeugdwerk (vervangen): Binnen het jeugdwerk zijn er diverse geledingen. Een actuele en 

uitgebreide omschrijving per geleding is te vinden op de website 

https://www.kerkgiessen.nl/activiteiten/jeugd/. De volgende geledingen zijn van toepassing: 

- Follow Me: catechesegroep 12-15 jaar 

- Follow Me Next: catechesegroep 16-18 jaar 

http://www.kerkgiessen.nl/
https://www.kerkgiessen.nl/activiteiten/jeugd/
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- Belijdeniscatechisatie 

- Bijzondere catechisatie: voor mensen met een verstandelijke beperking 

- Rock Solid: jongerenclub van 12-14 jaar 

- Solid Friends: jongerenclub van 15 t/m 18 jaar 

- Knutselclub: groep 1 t/m 8 

- Zondagschool 

- Crèche 

- Vakantie Bijbel Club 

 

9. Beheer en financiën 
9.2: Predikant (aangepast): Van de predikant wordt verwacht in 70 diensten in de eigen 

gemeente voor te gaan. 
 

Aldus vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van de Hervormde Gemeente Giessen d.d. 8 
mei 2018. 
 
 
 


