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VOORWOORD 
 
 

 
De kernvraag voor het gemeente-zijn is zondermeer de vraag naar de zaligheid. De gemeente 
komt samen rond de dienst der verzoening in de prediking van het Woord. Dit sluit niet uit dat 
er geen bezinning mag zijn op het gemeenteleven dat voortvloeit uit die dienst der verzoening. 
Daar komt bij dat de Heere Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard als een God van orde. 
 
De bedoeling van dit beleidsplan is dan ook om het gemeente-zijn op een geordende wijze te 
beschrijven. Dit bevordert de inzichtelijkheid in wat er in de gemeente gebeurt en kan meer 
lijn brengen in de besluitvorming. 
 
In dit beleidsplan van de Hervormde gemeente te Harskamp is gepoogd om vanuit Schrift en 
belijdenis een typering te geven van de christelijke gemeente. Daarna is een profielschets 
gegeven van onze gemeente die is uitgewerkt in de praktijk van ons gemeente-zijn. 
 
Tevens zijn de structuren van diaconie en kerkrentmeesters uiteengezet, zodat er duidelijk-
heid wordt verschaft over het financiële beleid. 
 
Het is onze wens dat de Heere de bezinning op het gemeente-zijn wil zegenen tot welzijn van 
de gemeente, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot eer van Zijn Naam. 
 
 
Harskamp, juni 2017 
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Beleidsplan Kerkenraad 
 
 
1. DE CHRISTELIJKE GEMEENTE VANUIT BIJBELS PERSPECTIEF 
 
De Heilige Schrift reikt bouwstenen aan om de christelijke gemeente in de gewenste situatie te 
typeren. Hieronder wordt een uitwerking gegeven van verschillende aspecten van gemeentele-
ven. 
 

• De gemeente heeft een zichtbare en een onzichtbare gestalte. Zij staat in een zondige 
   wereld, waarin zij haar roeping dient te vervullen 

 

• De kern van de zichtbare gemeente wordt gevormd door de heilige vergadering van  
          ware Christgelovigen, die al hun zaligheid van Jezus Christus verwachten, gewassen  

zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Zij zijn uit de wereld 
of uit de zichtbare gemeente geroepen en getrokken om de Heere te vrezen, Hem  
alleen te dienen en te volgen. 

 

• De gemeente die in de eredienst bijeenkomt, stelt zich in haar geheel onder de 
    verkondiging van het heil en de roeping die van de prediking en het zingen van de  

Psalmen uitgaat en van de tucht die zowel door de prediking van het Woord  
uitgeoefend  wordt over het gehele leven, als ook gepraktiseerd wordt indien zij in leer of 
leven zich komt te ontgaan. 

 

• De gemeente wordt in het Nieuwe Testament ook wel genoemd het lichaam van  
 Christus. De gemeente is verbonden aan Christus, haar Hoofd. Dat lichaam kent wel  
 onderscheiden leden, maar de één kan niet zonder de ander. 

 

• Wanneer de zichtbare gestalte van de gemeente, door de werking van de Heilige Geest,  
    veel vertoont van het lichaam van Christus, zal zij ook veel vrucht van de Geest  

voortbrengen (Galaten 5). Tevens zal er verscheidenheid zijn in de gaven van de Geest (1 
Kor. 12 en 14). In de eerste christengemeente ligt het voorbeeld: 'En dagelijks  
eendrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij 
tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God en hadden  
genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig  
werden' (Handelingen 2:46,47). Voor de gemeente in haar geheel en ieder lid  
persoonlijk geldt het woord van Paulus: 'Draagt elkanders lasten en vervult alzo de Wet 
van Christus' (Gal.6:2)` en 'Zo dan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, 
maar meest aan de huisgenoten des geloofs' (Gal.6:10). 
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Verschillende aspecten van het gemeenteleven 
 
1. De prediking 

• De prediking van de Drie-enige God dient steeds aan iedere hoorder nodiging tot het heil en 
oproep tot bekering en geloof te zijn. Daarbij staat Christus centraal. Wij hechten grote 
waarde aan de verkondiging van wet en Evangelie en de drie stukken van de Heidelbergse 
Catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. 

• De prediking dient de oproep aan de gelovige te bevatten om te komen tot heiligmaking: 'O 
Zoon, maak ons Uw beeld gelijk'. Een appèl tot opwas in de genade en het beoefenen van 
het geloof in de praktijk mag niet ontbreken, opdat de gemeente steeds meer  
vertoont van het lichaam van Christus. 

• Prediking is roeping, die uitgaat tot de gehele gemeente. De prediking dient aandacht te  
besteden aan het staan van de christen in het leven van alledag. Vanuit de Schrift kunnen 
lijnen getrokken worden naar het leven van alledag. 

• Door de prediking wordt het hemelrijk ontsloten voor allen die de beloften van het  
Evangelie met een waar geloof aannemen en toegesloten voor alle ongelovigen, zolang als 
zij zich niet van harte bekeren (H.C. vr. en antw. 84). 

 
2. De catechese en toerusting 
De gemeente dient gevormd te worden in de Bijbelse leer én in het geloof. Catechese en kring-
werk zijn hiervoor geëigende middelen. Ook Bijbellezingen dienen dit doel. 
Met name de kinderen en jongeren dienen te worden gefundeerd in Schrift en belijdenis. 
Catechese, zondagsschool en jeugdwerk geven hieraan inhoud. Dit alles met het doel om  
kinderen des Verbonds te leiden tot het Hoofd van het Verbond, Jezus Christus. 
 
3. De bediening van de sacramenten 

• Aan de kleine kinderen der gemeente wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend als 
teken en zegel van het Genadeverbond. 

• Het Heilig Avondmaal wordt bediend als een zichtbaar teken van Christus' kruisverdienste 
en als gemeenschap van de leden van Christus' lichaam. 

• Het is nodig dat de sacramenten regelmatig worden bediend naar Gods instelling en de orde 
der kerk, tot versterking van het geloof en tot troost der gelovigen. Automatisme enerzijds 
en mijding anderzijds doen tekort aan de rechte bediening en onderhouding der sacramen-
ten. 

• Waar van de ambten beleden wordt dat zij een kenmerk zijn van de ware kerk, is het Schrif-
tuurlijk dat ambtsdragers deelnemen aan de sacramenten. 

 
4. Het pastoraat 

• In het pastoraat moet onderzoek plaatsvinden naar de doorwerking van de prediking in het 
persoonlijk leven en de levenspraktijk. Het trouw bijwonen van de erediensten wordt gesti-
muleerd. 

• Het pastoraat dient zich te richten op de gehele gemeente: gezinnen, ouderen en  
jongeren. Geen lid van de gemeente mag zich achtergesteld voelen. Er moet oog zijn voor 
ieder afzonderlijk lid. Dat betekent dat het pastoraat de betrokkenheid op elkaar binnen de 
gemeente dient te bevorderen. 

• In het pastoraat dient op een geestelijke wijze leiding gegeven te worden aan hen die  
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lijden aan de gevolgen van de zonde: nl. de gebrokenheid van het leven. Wij kunnen hier  
 
denken aan: ziekte, sterven, relatieproblemen etc. Daarnaast dient het pastoraat een  
Bijbelse beleving van de door God gegeven relaties te bevorderen. 

• Rond de sacramenten is bijzonder pastoraat nodig: onderwijzend, bemoedigend,  
vertroostend, vermanend. 

 
5. Het diaconaat 

• Het diaconaat dient op een zodanige wijze in de materiële en sociale noden binnen de ge-
meente te voorzien, dat niemand belemmeringen ondervindt om als volwaardig lid van de 
gemeente te functioneren. 

• Verder heeft het diaconaat een taak in het wereldwijd ondersteunen van christelijke  
hulpverlening. 

• Zie verder in dit beleidsplan het hoofdstuk over de diaconie. 
 
6. Het apostolaat 

• De gemeente heeft een roeping ten opzichte van hen die buitenkerkelijk zijn. Dit geldt zowel 
in de eigen omgeving als wereldwijd. Evangelisatie en zending zijn kernopdrachten van de 
gemeente: 'Dwing ze om in te komen'. 

• De praktijk van het gemeenteleven dient een apostolaire wervingskracht te hebben. De we-
reld ziet wat dit betreft scherp. Daarnaast heeft ieder gemeentelid een taak om de  
ongelovige naaste bij het Woord te betrekken. 

 
7. De gemeente 

• De gemeente dient de erediensten trouw te bezoeken. 

• Binnen de gemeente moet het Schriftonderzoek een belangrijke plaats innemen. Het  
verenigingswerk moet in die richting worden gestimuleerd. De verbinding met de  
actualiteit mag hierbij niet ontbreken. 

• Binnen de gemeente moet het "één lichaam met verschillende leden" gestalte krijgen: zorg 
voor elkaars geestelijk welzijn, gebed voor elkaar, aandacht voor elkaar, onderling respect, 
meeleven in voor- en tegenspoed. Het ambt aller gelovigen draagt enerzijds een persoonlijk 
karakter. Anderzijds moet er aandacht zijn voor structuren, die de uitoefening van dit ambt 
bevorderen. 
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2. PROFIELSCHETS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE HARSKAMP 
 
 
Onze Hervormde gemeente kan geplaatst worden in de hervormd-gereformeerde modaliteit 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het  
gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke  
prediking in de beide zondagse erediensten, in de Bijbellezingen op de woensdagavond  
(eenmaal per maand in de periode van oktober tot mei) en op de christelijke gedenkdagen. Daar-
bij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 
 
In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal (4 keer per jaar) en 
de bediening van de Heilige Doop belijdt de gemeente de gemeenschap met Christus en met 
elkaar en de verbondstrouw van God. 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie al-
gemene belijdenisgeschriften van de kerk: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de  
Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. De gemeente wil 
staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht 
zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie Formu-
lieren van Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de 
Dordtse Leeregels. 
 
Hieronder volgt de concretisering van de grondslag van onze gemeente, die binnen de PKN een 
Hervormde gemeente wenst te blijven. Deze grondslag kan onder geen beding worden gewijzigd 
door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de Kerk of van de  
Overheid. Deze concretisering laat zien hoe wij als Hervormde gemeente in de PKN willen (blij-
ven) staan; waarop wij acht geven en waaraan wij vasthouden. 
 
Wij zijn altijd tegen het SOW-proces geweest en zijn ook tegen het genomen besluit van 12 de-
cember 2003 om te fuseren met andere kerken. Wij herkennen namelijk in voornoemd proces 
en fusie geen gestalte van belijdenis van zonden en verootmoediging. 
Wij geven dan ook bij deze aan, waarop wij de kerk aanspreken en waarop wij door de kerk 
aangesproken willen en mogen worden. 
 
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te zullen geven en vast te hou-

den aan de reine prediking van het Evangelie, de reine bediening van de sacramenten, het 
bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbare Woord van God, 
waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen. 
De volkomen leer der zaligheid vinden wij ten eerste begrepen in de drie oecumenische be-
lijdenisgeschriften: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Belijdenis van Nicea en de  
Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. En ten tweede in de gereformeerde  
belijdenisgeschriften van de Reformatie, de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de 
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Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels of de 
Vijf Artikelen tegen de Remonstranten. 
Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat in strijd is met dit belijden. 
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij niet  
zondermeer de onveranderde Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther, noch 
de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 
 
 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Chris-
tus om ons en ons zaad Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine  
kinderen der gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn Verbond gedoopt te 
wezen. Wij gebruiken het klassieke doopformulier. 

 
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van  

Jezus Christus, Die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Wij willen dan ook alleen 
diegenen toelaten die in het midden der gemeente openbare belijdenis van geloof  
hebben afgelegd. Verder vermanen wij alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zon-
den besmet weten, zich van de Tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet  
bekeren. Wij gebruiken het klassieke Avondmaal formulier. 
Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten  
misbruiken of verachten. 
 

4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers der gemeente – zowel  
ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden 
mannenbroeders en belijdende leden van de plaatselijke hervormde gemeente binnen de 
PKN. 

 
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een  

instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve  
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bij-
belse wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. Daarom zul-
len wij leden van hetzelfde geslacht niet in hun huwelijk kerkelijk bevestigen. 

 
6. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige 

dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de in dit schrijven  
verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Christus. 

 
7. Als kerkenraad hebben wij, met instemming van de gemeente, de verklaring die de  

Generale Synode heeft aangereikt ondertekend. 
 
Tot slot van dit hoofdstuk nog een aantal opmerkingen. 

• De liturgie van de erediensten is sober, de nadruk ligt op de Woordverkondiging. De  
gemeente gebruikt de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773, waaraan enige 
gezangen zijn toegevoegd. De catechese is vooral gericht op het onderwijs van Schrift en 
belijdenisgeschriften als voornoemd. In het verenigingswerk ligt de nadruk op Bijbelstudie. 
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• De gemeente wordt gediend door de drie ambten: dienaar des Woords en tevens herder van 
de gemeente, ouderling (kerkrentmeester) of opziener der gemeente en diaken. Wij staan 
afwijzend tegenover de vrouw in het ambt. 

 

• De gemeente telt ongeveer 1000 geregistreerde leden, waarvan 210 belijdende leden en 
bijna 550 doopleden.  De leeftijdspiramide laat een brede basis van jonge gezinnen zien. Wij 
beschikken over een eigen kerkgebouw dat plaats biedt aan circa 500 kerkgangers.  

 

• Bestuur en beheer vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
 
3. HET PROFIEL IN DE PRAKTIJK 
 
1. De kerkenraad 
Het is de taak van de kerkenraad om in een dienende gestalte leiding te geven aan de  
gemeente. 

• Dit gebeurt door de gemeente te kennen en te horen ( kerkorde O4-8-6) middels de  
jaarlijkse gemeente-avond(en) of een extra belegde lidmatenvergadering of een nader  
bekend te maken week voor inzage van bepaalde stukken. De kerkenraad wil zoveel  
mogelijk haar beleid en beslissingen transparant maken richting de gemeente. Ook krijgt de 
gemeente gelegenheid om te reageren voor kerkenraadsvergaderingen, die van te  
voren worden bekend gemaakt tijdens de zondagse eredienst voorafgaand aan de  
kerkenraadsvergadering. 

• Dit gebeurt tevens in het bijzonder door zorg te dragen voor een prediking naar Schrift en 
belijdenis, het verzorgen van het pastoraat en het verrichten van diaconale taken. 

De kerkenraad bestaat uit één predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmees-
ters en drie diakenen. De predikant heeft als primaire taak de verkondiging van het Woord en 
de bediening van de sacramenten. Daarnaast verzorgt hij het pastoraat in de gemeente, al of 
niet bijgestaan door ouderlingen. Bij ziekte van de predikant nemen zij zoveel mogelijk waar. 
Verder draagt de predikant zorg voor de Bijbellezingen, de Bijbelkring en de catechese. Ook de 
rouw- en trouwdiensten zijn aan zijn zorgen toevertrouwd, waarbij altijd minimaal één  
ouderling en indien nodig één diaken aanwezig is. 
Overige taken bestaan uit het verzorgen van de kerkbode  en  het bijwonen van de  
classisvergaderingen. 
De kerkenraad vergadert ongeveer één keer in de maand. De scriba, één van de ouderlingen  of 
een door de kerkenraad gemandateerd gemeentelid vraagt de gastpredikanten. 
Deze vergaderingen worden vooraf aan de gemeente bekend gemaakt, om gemeenteleden ge-
legenheid te geven bepaalde zaken bekend te maken aan de kerkenraad. Alle  
gemeentelijke zaken worden hier in gezamenlijkheid besproken. Kadervorming wordt  
gerealiseerd door het bestuderen van de Schrift, theologische werken en actuele onderwerpen. 
Afgevaardigden uit de kerkenraad bezoeken de classicale vergaderingen (classis Ede). 
De diaconie vormt een eigen college. De beschrijving hiervan vormt een aparte paragraaf in het 
beleidsplan. 
Ook de kerkrentmeesters vormen een apart college. Ook deze taken zijn elders in dit beleidsplan 
beschreven. 
 
2. Kerkdiensten 
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Tweemaal per zondag wordt een kerkdienst belegd. De prediking van het Woord staat hierin 
centraal, de avonddienst heeft het karakter van een zogenaamde leerdienst. Dan wordt er ge-
preekt uit één van de reformatorische belijdenisgeschriften. Wij lezen uit de Schrift in  de Sta-
tenvertaling. Er wordt gezongen uit de berijming van 1773. In het gebed is ruimte voor de voor-
bede. Naast de zondagse erediensten worden er kerkdiensten belegd op Nieuwjaarsdag, bid- en 
dankdagen, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en 
Tweede Kerstdag en Oudejaarsdag. 
Een keer per maand (van oktober tot mei) worden er Bijbellezingen gehouden op  
woensdagavond. 
 
 
 
Kerkelijke bevestiging van huwelijken vindt plaats in een dienst, waarin in principe de eigen pre-
dikant voorgaat. Van de kerkenraad is tenminste één ouderling en één diaken aanwezig. 
Rouwdiensten worden gewoonlijk gehouden in ‘t Anker of in verband met ruimtegebrek of kli-
matologische omstandigheden in de kerk. Hierbij is in ieder geval een ouderling aanwezig. De 
ouderling besluit de rouwdienst met schriftlezing en gebed. De liturgie tijdens de  
rouwdienst is sober, met eventueel het zingen van (een) psalm(en). 
 
De Heilige Doop wordt bediend in overleg met de ouders, gewoonlijk in een  
zondagmorgendienst. Voorafgaand wordt het klassieke doopformulier uitgelegd tijdens de 
doopzitting. Krachtens Gods verbond dopen wij in principe alle kinderen die op het erf van het 
verbond geboren zijn. Na de doopbediening krijgen de ouders een doopkaart. 
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. Op de zondag voorafgaand wordt voor-
bereiding gehouden, in de dienst erna dankzegging en nabetrachting. In de week  
voorafgaand aan de Avondmaalszondag wordt censora morum gehouden en een gedeelte van 
het klassieke avondmaalsformulier uitgelegd. 
 
3. Catechese en toerusting 
De jeugdcatechese wordt verzorgd door de predikant. De catechisaties worden wekelijks  
gegeven van oktober tot en met eind maart. Ongeveer 80 jongeren bezoeken de  
catechisaties. Er zijn drie groepen verdeeld in leeftijd. Groep I: 12 -13  jaar, groep II: 14 en 15 jaar 
en groep III 16 jaar en ouder. De methode “Leren om te leven” wordt gebruikt. De  
doelstelling van de catechese is om de jeugd de grondbeginselen van de gereformeerde leer bij 
te brengen. Deze wordt zo ver mogelijk geactualiseerd. Daarnaast is er ruimte  
voorbehandeling van vragen die bij de jeugd leven. 
In de belijdeniscatechese wordt ook gebruik gemaakt van “Leren om te leven”, lessen voor de 
belijdeniscatechisatie. De grootte en de leeftijd van de groep kan wisselen. De avonden zijn be-
doeld om een open sfeer te scheppen, zodat er gelegenheid is om persoonlijk heil te  
verwoorden. In de periode voor de openbare belijdenis hebben alle catechisanten een  
gesprek met de predikant.  Dit gesprek verloopt naar aanleiding van een schrijven van de  
catechisanten over hun persoonlijke doorleving van het heil in Jezus Christus. Voorafgaand aan 
de openbare belijdenis is er de aannemingsavond, waarbij de gehele kerkenraad  
vertegenwoordigd is. Op deze avond wordt de kennis van de leer getoetst en een  
geloofsgesprek gevoerd. 
Tijdens de eredienst waarin de openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd, zullen de 
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vragen van Voetius worden gesteld en beantwoord. Dit om continuïteit met de  
reformatorische traditie tot uitdrukking te brengen. 
De openbare belijdenis geeft een kerkelijk recht op deelname aan het Heilig Avondmaal. In onze 
gemeente wordt geen automatisme geleerd tussen Belijdenis en Avondmaal. Evenmin wordt 
uitgegaan van ontbreken van samenhang. Het doen van openbare belijdenis maakt deelname 
aan het Heilig Avondmaal tot een zaak van gebed. 
 
Eenmaal per maand (van oktober tot april) wordt bijbelkring gehouden, die voor ieder  
toegankelijk is. De predikant leidt de kring. Doelstelling is: het (nader) verstaan van de Schrift en 
het verder leiden in het heilgeheim van zalig worden. 
 
Eenmaal per maand (van oktober tot april) is er een bijbelstudie-ochtend voor vrouwen. Daar 
worden bijbelboeken in volgorde van de hoofdstukken bestudeerd. De predikant heeft de lei-
ding. 
 
Twee keer per maand (van oktober tot mei) is er een bijbelleesgroep die in drie jaar tijd heel de 
Bijbel heeft gelezen. 
 
Tijdens kerkenraadsvergaderingen wordt er naar gestreefd om theologische werken te bestude-
ren en/of te bespreken.  Dit dient tot kadervorming voor de kerkenraad.  
 
4. Pastoraat 
Van oktober tot eind maart legt de kerkenraad in principe wekelijks huisbezoek af.  Zij doen dit 
in tweetallen en leggen twee bezoeken per avond af. Op deze wijze kunnen  
gemeenteleden ongeveer eens in de 2 jaar worden bezocht. Tijdens het huisbezoek is er gesprek 
over de kerkgang, de vrucht op de prediking, de geloofsbeleving en de  
persoonlijke/huiselijke omstandigheden. Waar mogelijk worden de kinderen in het gesprek be-
trokken. Ieder huisbezoek wordt afgesloten met schriftlezing en gebed. 
 
Gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden rond hun verjaardag bezocht door de  
predikant. Ook ontvangen sommige alleenstaanden extra pastoraal bezoek. Rond Kerst  
ontvangen alle ouderen van 70 jaar en ouder een attentie. 
 
De zieken in de ziekenhuizen worden regelmatig in het ziekenhuis bezocht door de predikant en 
indien hij verhinderd is door een ouderling. Ook de ernstig zieken thuis worden frequent bezocht 
door de predikant. Gemeenteleden die in een zorginstelling verblijven worden  
eveneens regelmatig bezocht. 
De zieken worden op zondagmorgen (indien gewenst) in de voorbede genoemd.  
 
Na de geboorte brengt de predikant met zijn vrouw een geboortebezoek. Zij geven een  
boekje als hulpmiddel voor de christelijke opvoeding. In de zondagmorgendienst wordt de ge-
boorte afgelezen met het oog op de voorbede. 
 
Voorafgaand aan het huwelijk heeft de predikant een gesprek met het a.s. bruidspaar. Er wordt 
gesproken over de huwelijksdienst. Verder wordt het klassieke huwelijksformulier  
uitgelegd, waarbij interactie zeer gewenst is. Er wordt een huwelijksbijbel geschonken tijdens de 
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trouwdienst. 
Verder wordt er aandacht besteed (indien gewenst) aan huwelijksjubilea. De jubilarissen  
worden door de predikant bezocht. 
 
In geval van overlijden van een gemeentelid wordt de familie bezocht. De frequentie van de 
bezoeken hangt af van de familie. Het overlijden wordt afgelezen in de eerstvolgende  
zondagmorgendienst met het oog op de voorbede. De begrafenis wordt geleid door de 
 predikant. De dienstdoende ouderling sluit af. Na het overlijden ontvang(t)en de  
nabestaande(n) enige tijd pastorale zorg. De frequentie van de bezoeken wordt in principe na 
verloop van tijd minder. 
Ook kunnen gemeenteleden om een bezoek vragen als naaste familieleden zijn overleden die 
niet bij de gemeente behoorden. 
 
Rond de sacramenten vindt het volgende pastoraat plaats. Ouders die hun kind willen laten do-
pen, wonen de doopzitting bij. Hier wordt onderwijs gegeven aangaande de Heilige Doop. Aan-
wezig zijn de predikant en een ouderling. Indien de doopouders randkerkelijk zijn kan de doop-
bediening enige tijd worden uitgesteld om nader onderwijs te geven en het gesprek over de 
kerkelijke betrokkenheid voort te zetten. 
Bij de bediening van het Heilig Avondmaal houden twee ouderlingen toezicht op een  
waardige bediening van het sacrament. Na de bediening worden gemeenteleden die voor het 
eerst hebben deelgenomen pastoraal bezocht. 
 
Nieuw ingekomenen  worden welkom geheten in de kerkbode. De kerkenraad brengt een  
oriënterend bezoek, waarbij informatie wordt gegeven over de kerkelijke gemeente.  
 
5. Verenigingswerk 
Op de zondagsschool wordt kinderen op eenvoudige wijze verteld uit de Bijbel. Doel hiervan is 
kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met het Woord van God en hen te  
onderwijzen in de weg der zaligheid. 
De Bijbelse vertelling staat centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren en  
zingen van de Psalmen en Bijbels verantwoorde geestelijke liederen. Jaarlijks wordt samen met 
de ouders en belangstellenden, de kerstfeestviering gehouden in de kerk. Ook de andere heils-
feiten, zoals Pasen en Pinksteren worden in de kerk herdacht.  
De zondagsschool is voor kinderen van 4-12 jaar. 
De kinderen zijn verdeeld in drie groepen: 
A – groep kinderen uit groep 6, 7 en 8 
B – groep  kinderen uit groep 4 en 5 
C – groep kinderen uit groep 1,2 en 3 
De leiding bestaat uit twaalf personen, vier voor iedere groep. Iedere week zijn er per groep 

twee leidinggevenden aanwezig. 

De zondagsschool valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
 
De jeugdverenigingen vergaderen van oktober tot en met april op donderdag- en  
vrijdagavond om de veertien dagen in het Anker. Op de verenigingen staat het onderzoek van 
Gods Woord centraal. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van het LCJ. 
Echter ook de ontmoeting, de goede sfeer en ontspanning krijgen aandacht tijdens deze 
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avonden. Al de jeugdclubs delen de clubavond op ongeveer dezelfde wijze in. Er wordt  
begonnen met een inleiding over een Bijbelgedeelte. Dit Bijbelgedeelte wordt samen  
besproken. Daarna houden we een pauze. Tijdens de pauze wordt er koffie, thee of  
frisdrank gebruikt. Na de pauze wordt er een vrije activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld  knut-
selen, het spelen van een Bijbelse quiz of iets dergelijks.   Onderwerpen worden per  
seizoen in onderling overleg afgesproken.  
Leidinggevenden worden door de kerkenraad benoemd. De jeugdverenigingen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
Ongeveer 5 keer per jaar wordt er een preekbespreking gehouden met de jongeren van de ge-
meente.  
 
Jeugdraad 
De jeugdraad is een overkoepelende organisatie rondom de jeugdverenigingen. Deze  
commissie houdt zich bezig met het jeugdbeleidsplan. Zij zoeken ook  naar ondersteunende 
materialen voor inleidingen en de avondopening. Anderzijds is deze commissie in het leven 
geroepen om te adviseren bij de praktische invulling en organisatie van de clubavonden.  
 
 
 
 
 
4. ZENDING EN EVANGELISATIE 
 
Vanuit de opdracht: “Predik het evangelie aan alle creaturen…” (Marcus 16:15) wil onze ge-
meente aandacht aan zending en evangelisatie buiten onze gemeente. Daarom is er een zen-
dings- en evangelisatiecommissie aangesteld. Wij vinden het belangrijk mee te leven met het 
zendingswerk in verre landen. Maar onze aandacht gaat ook uit naar het werk dat in ons eigen 
land gedaan wordt onder hen die nog vervreemd van Gods Woord leven. Daarom wordt mi-
nimaal één keer per jaar een informatieavond belegd. Ook worden  
diverse instanties financieel ondersteund door middel van een zendingscollecte. Daarnaast 
geloven we dat we ook ons eigen dorp een taak hebben. We bezinnen ons op  
mogelijkheden om die mensen te bereiken die geen binding (meer) met de kerk hebben. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door in het hele dorp een folder te verspreiden waarin iedereen wordt 
uitgenodigd voor de kerkdiensten. Mededelingen over de diverse activiteiten worden in het 
kerkblad vermeld of afgekondigd tijdens de kerkdiensten. 
 
Kinderbijbelclub 
De kinderbijbelclub is opgericht in 2006 met als doel  niet/rand kerkelijke kinderen uit  
Harskamp met het Woord in aanraking te brengen. Elke derde zaterdag van de maand (sept.-
juni) organiseren we een ochtend in een zaal van de Spil. Op zo’n ochtend zingen en bidden 
we met de kinderen en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna maken de  
kinderen een knutselwerkje of doen we gezamenlijk spelletjes.  

Basiscursus Bijbel en Christelijk Geloof  
Elk jaar start en in september een basiscursus Bijbel en Christelijk geloof. Deze  cursus is be-
doeld voor iedereen die de basis van het christelijk geloof  niet kent, of kwijtgeraakt is. De 
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cursus is laagdrempelig en wordt gegeven op de dinsdagavond om de twee weken.  
 

 
 
Beleidsvoornemens: 
 

• In 2016 zijn we begonnen met het organiseren van Ouderenmiddagen. We willen de  
komende periode evalueren of dit een goed concept is voor onze gemeente. 

• Er vindt momenteel  bezinning plaats op Doop en overdoop. Dat zal uitmonden in een  
aantal beleidsuitspraken. 

• Er zal in de komende periode bezinning plaatsvinden op de voorbereiding op het huwelijk, het  
huwelijk zelf en op huwelijk na echtscheiding. 

• Er is bij de jonge lidmaten vraag naar een kring na de belijdeniscatechese. Er is een  
bijbelleesgroep en een bijbelkring. We bezinnen ons of het wenselijk is of er nog een nieuwe 
kringen “gestart” moeten worden. 

• Een aantal beleidsvoornemens uit het Jeugdbeleidsplan zullen door de kerkenraad besproken 
worden. 

 
 
 
 
 
 

Beleidsplan college van kerkrentmeesters. 
 
1. TAAK EN DOELSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Door Gods genade en trouw mag ook in ons kerkgebouw Zijn Woord nog steeds worden ver-
kondigd. Het college van kerkrentmeesters hecht er grote waarde aan dat dit in de 
 toekomst onder Gods zegen kan worden voortgezet.  
Het college van kerkrentmeesters, heeft in samenwerking met de kerkenraad, daarom als taak 
te zorgen voor de instandhouding van de erediensten. Zij zorgt voor het verwerven en beheer 
van de hiervoor benodigde financiële middelen, die bestemd zijn voor het betalen van de  
kosten van de predikantsplaats, kosters, organisten, alsmede het onderhoud aan kerkgebouw, 
orgel, pastorie en verenigingsgebouw ’t Anker.  
 
2. WERVING VAN BIJDRAGEN 
De bijdrage en inkomsten worden verkregen uit de volgende bronnen: 
 

• collecten tijdens de erediensten 

• eventuele vrije giften 

• vrijwillige bijdragen 

• ontvangsten aandeel solidariteitsfonds 

• ontvangsten orgelfonds en onderhoudsfonds 

• verhuur verenigingsgebouw 
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• verjaardag fonds 

• subsidies. 

• speciale acties financiële commissie  

• legaten 
 

3. PRIORITEITSTELLING 
In volgorde van belangrijkheid zal het beleid gericht zijn op: 
 

1. Het in stand houden van een fulltime predikantsplaats. 
2. Het beleid en beheer als ook het onderhoud van gebouwen zoals kerk en pastorie  

zowel binnen als buiten, met inachtneming van verwarmingssysteem, geluidsinstallaties, 
conditie orgel. Het voorgaande met inachtneming van energiebesparing, wet- en regel-
geving en financiën van het college van kerkrentmeesters. 

3. De exploitatie van verenigingsgebouw  ´t Anker als aanvulling op de begroting zolang als 
dit nodig en mogelijk is. 

4. Het doorvoeren van verbeteringen en ideeën vanuit de gemeente die bijdragen aan de 
continuïteit (zoals invoeren van collectemunten). 

 
4.  VERSLAGLEGGING 
Per kwartaal bespreekt het college van kerkrentmeesters  met het complete college de  
realisatie van de financiële doelstellingen zoals geprognotiseerd in de jaarlijks   
goedgekeurde begroting. Deze kwartaalrapportages worden door een externe accountant 
aan het college van kerkrentmeesters verstrekt. 

 

 

5. FINANCIEN OP LANGE TERMIJN 
Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld, waardoor er een goed beeld wordt gekregen van de 
te verwachten inkomsten en uitgaven in het komende jaar, 
Voor een financieel overzicht op langere termijn hebben we een meerjaren prognose  
opgesteld. Zo nodig verstrekt het college van kerkrentmeesters in afstemming met de  
kerkenraad extra informatie aan de gemeente wanneer de ontwikkeling in de financiële  
situatie daar aanleiding toe geeft. Dit kan per speciale brief of op een gemeenteavond plaats-
vinden. 

 
 
 
Beleidsvoornemens: 

• Er zal in de komende periode een onderhoudsplan voor de kerk en de pastorie opgesteld 
worden. 

• In de komende periode zal bezien worden of we nog verder kunnen met het bestaande 
orgel. 

• De vrijwillige bijdrage is relatief laag voor onze gemeente. De kerkrentmeesters willen 
onderzoeken hoe deze mogelijk verder zou kunnen stijgen. 
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Beleidsplan college van de diaconie 
 

1. VISIE OP DIACONAAL HANDELEN 

1. Diaconaat is het verlenen van financiële c.q. daadwerkelijke ondersteuning van mensen die 
hulp- en/of -zorgverlening nodig hebben. 
De basis en het kader van onze diaconale opdracht is het Woord van God. Zowel in het Oude 
Testament als in het Nieuwe Testament wordt geschreven over het dienen van de HEERE en 
dienstbaar te zijn aan de naaste. 
2. In het diaconaat gaat het er ten eerste om dat er in alle getrouwheid en naarstigheid  
financiële middelen verzameld en bewaard worden, en ten tweede gaat het om de uitdeling 
waarbij onderscheidingsgave en voorzichtigheid betracht wordt, om de middelen daar te  
besteden waar het nodig is, om blijmoedig en met een bewogen hart de armen te helpen.  
3. De hulp en/of zorgverlening in eigen gemeente is de eerste taak van de diaconie. Ten tweede 
moet gedacht worden aan de instellingen die diaconaal handelen. In het laatste geval zal Gods 
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Woord als toetsingscriterium gehanteerd worden. Bij de hulp- en/of -zorgverlening mag het 
Woord van God, ter vertroosting voor degene die hulp/zorg ontvangt, niet  
ontbreken. Het gaat dus om Woord en Daad. 
4. Uitgangspunt bij de besteding van de jaarlijks binnen komende middelen is dat de diaconie dit 
als volgt besteed: eigen gemeente, binnenland, buitenland.  
 

2. TOETSINGSLIJST VOOR HULP/ ONDERSTEUNINGSAANVRAGEN  

1. Bijdragen worden alleen verstrekt aan instellingen/organisaties die diaconaal handelen, waar-
bij door de diaconie van de Hervormde gemeente van Harskamp Gods Woord (en de daarop 
geënte belijdenisgeschriften) als norm gehanteerd wordt. 
2. Komt bij de aanvrager via andere kanalen geld binnen? Zo ja, is onze bijdrage nodig? 
3. Kan er bij de aanvrager geld of hulp via andere kanalen binnenkomen ? 
 

3. INTERN BELEIDSPLAN 

Collecten 

1. Er zijn twee collecten per maand voor de diaconie. Daarnaast zijn er zeven collecten die “di-
rect” doorgestort worden naar de stichting/instelling waarvoor  gecollecteerd is. Ook wordt in 
de dienst waarin deze collecte gehouden word, voorbede gedaan voor de betreffende  
stichting/ instelling. In overleg met de kerkrentmeesters, en onder goedkeuring van de  
kerkenraad kan dit aantal in het collecterooster gewijzigd worden. 
2.  Met Pinksteren is er de jaarlijkse GZB zendingscollecte. 
3. Daarnaast is er in de erediensten waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt (4x per jaar) een 
Avondmaal collecte, die bestemd is voor een diaconaal doel of project. 

Diaconale vergadering 

1. De diakenen vergaderen in een aparte vergadering om de diaconale zaken te bespreken. 
2. Vervolgens worden de diaconale zaken in de kerkenraadsvergadering als vast agendapunt be-
handeld. In deze vergadering worden de lopende zaken  besproken en indien nodig een 
 besluit genomen over diverse diaconale aangelegenheden. 
3. De penningmeester verstrekt twee keer per jaar een overzicht van de financiële stand van 
zaken met betrekking tot de geldstromen en saldi. Tevens geeft hij voor de kerkbode de  
collecte opbrengsten door voor publicatie. 
4. Van alle vergaderingen worden door de secretaris  notulen gemaakt en gearchiveerd. In  
elke kerkenraadsvergadering wordt zo nodig door de voorzitter verslag gedaan van de  
diaconale zaken. 

Uitvoering van het beleid 

1. De penningmeester is de verantwoordelijke diaken voor de administratie en uitvoering van de 
inkomsten en uitgaven. 
2. De secretaris onderhoud de briefwisseling met verschillende instanties over alle zaken die de 
diaconie betreffen; uiteraard in samenspraak met de voorzitter en de overige diakenen, eventu-
eel met de kerkenraadsvoorzitter en de scriba. Een extern deskundige kan behulpzaam zijn bij 
het opstellen van de begroting en de rekening.  
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3. Ieder jaar worden de jaarrekening en de begroting van de diaconie opgemaakt en na  
goedkeuring van de kerkenraad wordt deze aan de gemeente ter inzage verstrekt (omstreeks 
mei/juni). 

Diaconale waarneming/ vertrouwelijkheid 

De diakenen komen in aanraking met probleemgevallen in onze gemeente; door eigen  
waarneming of doordat ze er op attent gemaakt worden door andere gemeenteleden, de pre-
dikant of de wijkouderling. 
De diaconie gaat discreet om met wat haar ter ore komt inzake (financiële) nood. Hierdoor kan 
het voorkomen dat sommige zaken enkel in het college van diakenen worden besproken. 

Giften aan diaconale instellingen 
1. Aan het begin van het jaar wordt de conceptgiftenlijst door het college van diakenen  
opgesteld. De giftenlijst wordt dan door de kerkenraad  vastgesteld. In overleg met de  
penningmeester worden dan de giften overgemaakt. 
2. Uitgangspunt voor giften aan instellingen is verwoord in de visie op het diaconaat. Wanneer 
er zich plaatselijk, nationaal of internationaal bijzondere omstandigheden voordoen dan kan het 
college van diakenen besluiten een extra gift of collecte opbrengst te bestemmen voor dit doel. 

Ondersteuning jeugdwerk 

- De volgende verenigingen en commissies worden financieel ondersteund door de 
diaconie: 

o Zendings –en Evangelisatie Commissie (ZEC) 
▪ Bijbelcursus 

o Kinderbijbelc lub (KBC) 
o Jeugdvereniging ‘Jeugd Onderzoekt Bijbel’ (JV JOB) 
o Verenigingen voor jongere kinderen: 

▪ Onderweg (-12) 
▪ Schatgravers (-16) 

o Zondagsschool 

Het gaat hierbij in sommige gevallen om jaarlijkse bijdragen per lid en verder om aanschaf van 
knutsel -en studiematerialen. 
Ook worden jaarlijks jeugdboeken aan de leden van de verenigingen -12, -16, en JV JOB 
verstrekt. 

Overige ondersteuning (intern) 

De leidinggevenden van de verschillende verenigingen van de gemeente ontvangen jaarlijks een 
kleine attentie als dank voor het werk dat zij verrichten. Dit in de vorm van een boekje met een 
pastorale strekking (bijv. een dagboek). 
De 70-plussers van onze gemeente ontvangen omstreeks het kerstfeest een attentie in de 
vorm van een dagboek, bekostigd door de diaconie. In sommige gevallen (als lezen niet meer 
mogelijk is) wordt een fruitbakje gegeven. 

Verantwoording inkomsten/ uitgaven 

De diaconie verstrekt een Excel-format dat door genoemde verenigingen jaarlijks moet  
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worden ingevuld om de financiën te kunnen verantwoorden. 

Vrijwilligershulp 

De diaconie beschikt over een vrijwilligershulpdienst van leden uit de gemeente. Deze  
hulpdienst wordt via een coördinator aangestuurd en is beschikbaar om praktische noodhulp te 
geven, als dat nodig is.  
Werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn onder andere: 

- Eten koken 
- Chauffeursdiensten (bijv. bij ziekenhuisbezoek) 
- Bezoeken van ouderen in Huize Metje 
- In sommige (uitzonderlijke) gevallen licht huishoudelijk werk 

Noodhulp kan worden aangevraagd via de diaconie die dit vervolgens overdraagt aan de  
coördinator. Aanvragen worden per situatie beoordeeld. 
Er zijn gemiddeld zo’n 15-20 personen werkzaam in deze dienst. 
Noodhulp wordt maximaal 6 weken gegeven. Daarna wordt geëvalueerd in samenspraak met 
de diaconie. Eventueel kan vervolgens nog een 2e termijn van 6 weken worden toegevoegd. 

Kerkauto 

Als kerkgang niet mogelijk is door beperkte mobiliteit of om andere redenen kan een  
aanvraag worden ingediend voor vervoer naar de kerk. Hiervoor is een groep van vrijwilligers 
beschikbaar die betrokkenen naar –en vanaf de kerk kan vervoeren. 

Jaarlijkse evaluaties 

- Een afvaardiging van de diaconie heeft jaarlijks een evaluatiemoment met een delegatie 
van de ZEC. 

- Er wordt een jaarlijks evaluatiemoment gepland met een afvaardiging van de 
Kinderbijbelclub   en de Bijbelcursus. 

- Ieder jaar wordt een evaluatiemoment met de vrijwilligers hulpdienst gepland. 

4. EXTERN BELEIDSPLAN 

Deelname aan besturen 

De diaconie is vertegenwoordigd in de participatieraad van Opella (Huize Metje (v.h. De  
Stolpe)). 
Als gevolg van een zich terugtrekkende overheid in de zorg zien we steeds meer taken  
terugkeren naar de samenleving zelf. Als diaconie worden we opgeroepen om daarin ook  
onze verantwoording te nemen. We voorzien dan ook dat er de komende jaren mogelijk meer 
en meer een  beroep op vrijwilligers en diaconie zal worden gedaan om een rol te gaan spelen 
in deze taken. 
Als diaconie willen we daarop inspelen door de vrijwilligersclub organisatorisch een sterkere 
structuur te geven. Financieel gezien is er de verwachting dat er meer hulpaanvragen zullen ko-
men. Middels de kwartaal/jaarcijfers willen we via het collecterooster daarop anticiperen. 
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Opname diensten 

De diaconie bezit en exploiteert opname apparatuur waarmee elke dienst kan worden  
opgenomen. Deze dienst wordt door diakenen vervuld als diaconale taak. Een gemeentelid zorgt 
ervoor dat de gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen in de  
gelegenheid worden gesteld te beschikken over een geluidsdrager (bijv. USB-stick, CD) met de 
laatst gehouden preek. De preken kunnen ook via internet worden teruggeluisterd. Dit kan tot 3 
maanden terug. Gehouden preken worden niet gearchiveerd. 

Kerktelefoon 

Via de kerktelefoon en via internet is het mogelijk om met de kerkdiensten van de Hervormde 
Gemeente te Harskamp mee te luisteren. 
Een lid dat wil meeluisteren via de kerktelefoon kan dat aanvragen bij de diaconie. 

Voorlichting over het diaconaat aan de gemeente. 

Eens per jaar wordt er door de kerkenraad een gemeenteavond  belegd waarbij alle colleges 
verantwoording afleggen van het gevoerde beleid. In genoemde vergadering wordt door de di-
aconie verslag gedaan. 
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Bijlage bij het Beleidsplan van de hervormde gemeente te Harskamp 2016-

2020 en de Plaatselijke Regeling Hervormde Gemeente Harskamp. 
Namen per 1-1-2019 

 

Kerkenraad : 

Predikant  : Ds. M.C. Schreur 

Ouderlingen  : J. Meuleman, N.J. Mosterd, J. van Roekel, H. Theunissen, E.J.  Ver-

steeg 

Diakenen  : J.C. Op ’t Hof, S.S. de Jager, E. van Veenschoten 

 

Preses   : Ds. M.C. Schreur 

Scriba   : J. van Roekel 

Assessor  : J. Meuleman 

Moderamen   : Ds. M.C. Schreur, J. van Roekel, J. Meuleman. 

 

 

College van  de kerkrentmeesters : 

Voorzitter  : J. Meuleman 

Secretaris  : E.J. Versteeg 

Penningmeester  : P. van Dijk 

 

 

College van de diaconie : 

Voorzitter  : J.C. Op ‘t Hof 

Secretaris  : S.S. de Jager  

Penningmeester  : E. van Veenschoten 

 


