“ in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest”
Efeze 2:22
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Voorwoord
De kerkenraad van de Hervormde gemeente in Heinenoord heeft een werkgroep “Beleidsplan”
opdracht gegeven om na te denken over de richting waarop haar beleid vormgegeven moet worden
voor de komende vier jaar. De werkgroep heeft haar basis hiervoor gevonden in het huidige
“Beleidsplan 2013-2016”. Zij is namelijk van mening dat de uitvoering van dit plan voor een aantal
elementen goed geslaagd is, maar dat enkele elementen voor de komende periode meer aandacht
en sturing mogen hebben.
De wijze waarop de vertaalslag van praktische zaken naar beleid in dit plan is gemaakt biedt naar
mening van de kerkenraad nog steeds een goed houvast. Er zijn in dit plan een aantal uitgangspunten
meegenomen;
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Een plan dat niet in de la verdwijnt maar actief ter hand genomen wordt
Een plan dat richting geeft aan beleid en regelmatig getoetst wordt door de kerkenraad
Een plan dat jaarlijks bijgesteld kan worden om de actualiteit van haar gemeente te volgen en
hierop te sturen
Een plan dat betrokkenheid van de gemeente met haar kerk in Heinenoord vergroot
Een plan dat rekening houdt met de wijziging in samenstelling van haar gemeente
Een plan waarbij informatie naar en communicatie met de gemeente open en direct kan zijn

Om bovenstaande uitgangspunten in een effectief plan voor de gemeente te verwerken zal het
praktisch en overzichtelijk moeten zijn. Een heldere focus op twee elementen uit het huidige
beleidsplan, namelijk “vieren” en “dienen” met nog meer betrokkenheid vanuit de gemeenteleden
zal het resultaat nog effectiever kunnen maken. In dit beleidsplan zijn de onderwerpen waar extra
aandacht in de komende vier jaar voor wenselijk is, uitgewerkt.
Ten tijde van het schrijven van dit plan heeft de gemeente al meer dan een jaar geen eigen
predikant. De taak van de kerkenraad zonder leiding van een herder en leraar is niet altijd een
gemakkelijke. Wij bidden voor de beroepingscommissie dat zij haar taak in Zijn vertrouwen mag
vervullen. Dat de uitwerking van het beleid van de kerkenraad ook beïnvloed zal worden door de
inbreng van een nieuwe predikant, maakt ook dat het goed is als dit tussentijds bijgesteld kan
worden.
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Onze gemeente

De samenstelling van de leden van de Hervormde gemeente Heinenoord begin 2017
In vergelijking met de gegevens van 2013 zien we twee belangrijke veranderingen. Het aandeel
leeftijd 65+ neemt toe van 29% naar 37% (+31). Het totaal aantal gemeenteleden is gedaald van zo’n
700 leden naar 637 ( -9%)
Door de aandacht voor de verkoopwinkel aan de Emmastraat, de tussentijdse schuurverkoop en een
vaste bijdrage van de leden in de Aktie Kerkbalans is de financiële positie van onze gemeente solide
te noemen. Vanzelfsprekend moeten er steeds goede afwegingen gemaakt worden voor onderhoud
van de gebouwen en andere investeringen, zoals de nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk. Extra
collectes in de kerkdiensten helpen ook dit soort investeringen mogelijk te maken.
Binnen de jaarlijkse financiële activiteiten blijft de landelijke actie Kerkbalans ook voor onze
gemeente de belangrijkste. Naast de inhoudelijke financiële bijdrage van de gemeenteleden is het
tevens een signaal van de betrokkenheid van de gemeenteleden met haar plaatselijke kerk. Hier zien
we vanaf 2010 een (lichte) stijging in deze vrijwillige bijdrage. In 2016 is echter weer sprake van een
daling. Bemoedigend is wel dat steeds minder leden bij elkaar deze bijdrage leveren. Dit laat zien dat
zij naast betrokkenheid ook hun financiële verantwoordelijkheid nemen.
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Onze visie
Wat geloven wij
Wat ons samen bindt, is ons geloof in een drie-enige God: Wij geloven in God de Vader, God de Zoon
en God de Heilige Geest.
De Vader. Het woord van God is de Bron, het fundament van waaruit we ons geloof bouwen.
Hij is de Schepper van hemel en aarde.
In de Bijbel maakt Hij ons duidelijk wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan.
De Zoon. Wij geloven dat wij zonder God zondige mensen zijn die vergeving nodig hebben.
Jezus Christus is naar de wereld gekomen om ons opnieuw met God te verbinden.
De Heilige Geest. Alleen door de werking van de Heilige Geest kunnen wij veranderen. Hij schenkt
ons geloof en laat ons leven in verbondenheid met God.
Dat God naast Zijn woord ook laat zien hoeveel Hij van mensen houdt, wordt zichtbaar in de
tekenen van doop en avondmaal .
Dit zijn voor ons de zichtbare identiteitsbewijzen dat we bij Hem mogen horen.
Visie en missie
Geloven is geen kwestie van een aantal regels volgen, maar het gaat om het hebben van een intieme
relatie met God. Door de Bijbel maakt Hij zich aan ons bekend. God houdt van mensen en wil graag
in ons leven betrokken zijn. Deze boodschap mogen we tot uiting brengen door één te zijn in
Christus. Elk lid mag tot bloei komen in het geloof en de gaven die hem of haar geschonken zijn;
Een gemeente waar mensen een open oor hebben voor elkaar en anderen.
Een gemeente waar we elkaar ontmoeten en bemoedigen in de diensten.
Een gemeente waar we voor elkaar en anderen zorg dragen.
Een gemeente waar we vernieuwing verwachten door de Heilige Geest die merkbaar werkt in ons
midden.
Een gemeente die open en gastvrij is, midden in het dorp Heinenoord, om mensen bekend te maken
met het evangelie.
Zo mogen we volhouden in geloof, hoop en liefde, samen met Gods wereldwijde kerk, totdat Jezus
terug komt.
“Vanuit Christus Jezus groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan
Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn
Geest”
Als Hervormde Gemeente Heinenoord willen we met een positieve grondhouding staan in de
Protestantse Kerk Nederland (PKN), vanuit een identiteit en koers die bijbelgetrouw is en in lijn met
de klassieke belijdenisgeschriften.
De diversiteit binnen de PKN tekent zich ook af in de kerkorde. Hierin worden op bepaalde terreinen
mogelijkheden geboden, waaruit de kerkenraad beleidskeuzes heeft gemaakt.
Op onze website vindt u meer informatie; www.kerkheinenoord.nl
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Richting
In het voorgaande beleidsplan is gekozen de (werk)woorden “vieren”, “leren”, “dienen” en
“getuigen” toe te passen op de richting van uit te voeren acties vanuit de kerkenraad. Omdat in de
afgelopen periode een groot aantal zaken daadwerkelijk effectief is opgepakt, uitgewerkt en
vormgegeven, wordt nu de vraag gesteld: “Hoe verder?”
De werkwoorden “getuigen” en “leren” blijven ook de komende periode belangrijke elementen voor
onze gemeente. Echter, door de komende vier jaar de focus te zetten op de twee elementen “vieren”
en “dienen”, kunnen de onderliggende onderwerpen, naar het idee van de kerkenraad, nog
effectiever worden opgepakt. Uitgangspunt hierbij is de gemeente (nog meer) te betrekken bij acties
en keuzes die gemaakt moeten worden voor nu en de toekomst. Dit zorgt voor draagvlak en als het
goed is tevens voor het oppakken van verantwoordelijkheid door meer gemeenteleden. De
kerkenraad wil voor een aantal onderwerpen werkgroepen* samenstellen die deze onderwerpen
uitwerken en terugkoppelen voor een besluit. Deze werkgroepen dienen uit leden van de gemeente
en kerkenraad te bestaan. Zowel bij “vieren” als bij “dienen” zijn er belangrijke onderwerpen voor de
komende jaren die extra aandacht verdienen.

*Een werkgroep is een groep van 5 tot 6 leden die een tijdgebonden opdracht (3 à 4 bijeenkomsten) overdenkt en uitwerkt om gezamenlijk
tot een voorstel voor de kerkenraad te komen
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Een vierende gemeente
De gemeente komt met name ’s zondags, maar ook door de week, bijeen om het heil in Christus te
vieren. In het vieren komt de toewijding aan de Heere God tot uiting.
In onze gemeente wordt veel op de schouders van de predikant gelegd. Hij verzorgt de verkondiging
en bidt uit naam van de gemeente.
Bij het vieren staat de verzoening met God centraal, maar de prediking gaat nooit alleen. Ze is een
deel van de liturgie, waarin het tweerichtings verkeer in de eredienst tot zijn recht komt. De
gemeente komt samen om iets te halen: brood voor het hart, maar ook vooral lof en dank te brengen
aan God die in Christus ons heil is.
Na het ‘amen’ bij de zondagse eredienst wordt ons geloof niet geparkeerd tot de volgende week,
integendeel, dit ‘amen’ dragen wij de week in. Wij geloven in het Koninkrijk van God dat in Jezus,
onze Koning, al in een verborgen gestalte gekomen is. Als onderdanen van Jezus laten we al iets zien
van wat komt: het Koninkrijk in alle glorie en heerlijkheid.
De kerkenraad wil in de komende periode het “vieren” gestalte geven door de volgende
onderwerpen extra aandacht te geven:
a. Liederen in de eredienst. Een werkgroep van kerkenraadsleden en (jongere) gemeenteleden
dient te onderzoeken of er behoefte is onder de jongeren om de keuze van liederen in de
eredienst uit te breiden. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat we naast een psalm uit de
oude berijming ook iedere dienst een lied uit een andere bundel zingen. Hierbij moet
meegenomen worden hoe onze jongeren zich (nog meer) aangesproken voelen in de eredienst.
b. De website inzetten om verbinding te vergroten. Te denken valt aan het delen van vreugde en
verdriet in de gemeente. Daarnaast kan deze benut worden om de betrokkenheid van de
gemeenteleden te vergroten. Te denken valt aan een leesrooster, het doorgeven van de
preektekst, het publiceren van een samenvatting van de preek.
c. Aandacht voor de kinderen. Verbinding van de kindernevendienst en eredienst te leggen door
een vast kind-moment, afstemming en terugkoppeling van de vertellingen en een advent- en 40
dagentijdproject.
d. Betrokkenheid op het kring- en verenigingswerk. Deze vergroten door een jaarlijks bezoek van
een lid van de kerkenraad aan de kring en van een lid van de kring aan het moderamen.
e. Informele en samenbindende activiteiten. Een werkgroep van kerkenraadsleden en
gemeenteleden dient te onderzoeken welke mogelijke activiteiten georganiseerd kunnen
worden. Voorbeelden hier van zijn de startdag en de bitterballenavonden voor de jeugd.
Vieren gebeurt niet alleen in de Hervormde gemeente, maar ook in de Petrakerk en in het wijdere
kerkverband waar wij deel van zijn. Samen met onze broeders en zusters zijn we deel van de
gemeente van Christus. Dat betekent niet dat we hetzelfde zouden moeten zijn, maar wel dat we
met elkaar in gesprek blijven en elkaar erkennen als broeders en zusters in Christus.
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Een dienende gemeente
Christus is Dienaar! "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar
om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen". (Markus 10:45). Dienen is doen wat
belangrijk is in het Koninkrijk van God. We hebben van God de opdracht gekregen om te dienen.
In de eerste plaats dienen we God tijdens de erediensten en samenkomsten in gebed en lofzang.
Daarnaast dienen we onze broeders en zusters door elkaar te helpen en tot steun te zijn, maar ook
door elkaar te onderwijzen tijdens gemeenteavonden of bijv. het kringwerk. Ook willen we de
mensen buiten de gemeente dienen, zowel materieel als op geestelijk gebied, en op deze manier een
naar buiten gerichte (missionaire) gemeente zijn.
Op welke gebieden dienen we als gemeente? Door onze talenten in te zetten, omdat Jezus zegt, "Hij
gaf ieder (een aantal talenten) naar zijn bekwaamheid" (Mattheüs 25:15). We mogen elkaar dienen
binnen de Godgegeven taken: barmhartigheid, evangelisatie, onderwijs, zorg, luisteren enz. De taken
zijn ons gegeven om in goede harmonie met elkaar gemeente te zijn.
Ook het dienen op het gebied van materiële zaken is een taak van de gemeente. Het geven van
materiële middelen (zowel geld als goed) aan anderen; in Heinenoord, Nederland en waar ook ter
wereld nodig is.
Hoe kunnen wij dit doen? Door elkaar op te bouwen. Streven naar wat de gerechtigheid, vrede en
vreugde door de Heilige Geest bevordert. Elkaar dienen met wat echt nodig is. We willen het dienen
in teamverband bevorderen door taken te verdelen en zo iedereen in de gemeente kansen geven om
missionair christen te zijn. Om God met heel ons hart te dienen.

De kerkenraad wil in de komende periode het “dienen” gestalte geven door de volgende
onderwerpen extra aandacht te geven:
a. Voorbeden: mogelijkheden om betrokkenheid bij gebed en bezinning breder in de gemeente
gestalte te geven. Een werkgroep van kerkenraadsleden en gemeenteleden moet hier de
mogelijkheden voor onderzoeken.
b. Adoptieplan, diaconaal project of zendingsproject : nieuw plan bepalen en uitvoeren. Een
werkgroep van kerkenraadsleden en gemeenteleden moet hier de mogelijkheden voor
onderzoeken.
c. Continuering en verdieping van individuele ondersteuning aan mensen uit Heinenoord en
omstreken die praktische of financiële hulp nodig hebben. Hierbij zal samenwerking met anderen
gezocht moeten worden.
d. Voortzetten van Jeugddiaconaat - acties met de jeugdclubs.
e. Maatschappelijke betrokkenheid van buitenaf verbeteren: samenwerking met CBS 'De Regenboog’
om betrokken te blijven op het christelijk onderwijs. Andere voorbeelden kunnen zijn de
kerstnachtdienst en stichtingen als het Hospice Hoeksche Waard in Zuid-Beijerland.
f. Mogelijkheden voor het geven van een kennismakingscursus met het christelijk geloof. Een
werkgroep van kerkenraadsleden en gemeenteleden moet hier de mogelijkheden voor
onderzoeken.

7

Kerkrentmeesterlijke zaken
Naast de bijzondere aandacht voor alle geestelijke werkzaamheden binnen onze gemeente is de
organisatie ook een belangrijk onderdeel. Voor het college van kerkrentmeesters is de taak om zorg
te dragen voor de inkomsten van de gemeente, het financiële beheer en administratie, het beheer
en onderhoud van de kerk , “De Hofpoort” en de pastorie. Maar u moet ook denken aan het
ledenbestand, personeel (als de predikant) en pastorale bijstand. Ook het afdekken van risico’s, in de
vorm van de juiste verzekeringen, behoort tot de kerkrentmeesterlijke zaken.
In deze beleidsplan periode zal het college van kerkrentmeesters bijzondere aandacht schenken aan
de volgende onderwerpen:
a. Zorgen voor de continuïteit in de inkomsten voor de kerk door steeds met gemeenteleden
maximale aandacht te besteden aan de rommelmarkt, winkel- en schuur verkoop en de Actie
Kerk Balans (AKB).
b. De focus te leggen op duurzaamheid binnen alle activiteiten. U kunt hier denken aan de
verlichting en verwarming van de kerk en “De Hofpoort”.
c. Het zorgen voor efficiency in de organisatie. Het organiseren en afstemmen van taken en
verantwoordelijkheden van werkzaamheden voor de gemeente en kerk.
De organisatie van deze werkzaamheden voor en binnen onze kerk hangt samen met de tijd en
energie die alle vrijwilligers willen en kunnen investeren in “gemeente zijn”.
Ook voor de afgelopen jaren is de kerkenraad dankbaar voor alle hulp die gemeenteleden boden. De
kerkenraad vertrouwt erop dat ook voor de komende beleidsplan periode de betrokkenheid van de
individuele gemeenteleden zo sterk zal zijn.
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Gemeente zijn doe je met elkaar
Onze hemelse Vader heeft aan ieder van ons talenten gegeven die we mogen gebruiken om te
dienen in zijn Koninkrijk. De inzet van een ieder is belangrijk en wordt gewaardeerd. En zo kunnen
vele handen licht werk maken!
Onze gemeente kenmerkt zich door vriendelijkheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en een open
communicatie.

En er zijn al veel vrijwilligers die een steentje bijdragen aan de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de kerkenraad met de verschillende colleges: ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters
1 koster
3 organisten
bezoekbroeder en bezoekzuster
verhuur van de kerk en De Hofpoort
samenstellen en verspreiden van de “Info”
Hervormde Vrouwendienst (de HVD) (waaronder zieken- en kraam- en ouderenbezoeken,
bloemengroet, creche, verkoopdag, koffie schenken enz.)
ledenadministratie
administratie
archivaris
de winkel, schuurverkoop en de rommelmarkt
de website
het jeugdwerk, waaronder de zondagsschool
de verschillende commissies: zendings- en evangelisatiecommissie, commissie bijzondere
diensten, commissie vorming en toerusting enz.
schoonmaken van de kerk en Hofpoort

Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft nodig.
Er ligt een mogelijke taak voor de predikant of bezoekouderling om binnen een kennismakings- of
huisbezoek te vragen naar interesses en talenten van gemeenteleden. De website speelt een
belangrijke rol bij de informatie over het vrijwilligerswerk. Daarnaast is er duidelijke informatie
beschikbaar van de verschillende colleges en commissies.
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Tijdlijn 2018-2021

Onderwerp
Vierende gemeente

Actie

Termijn

a. Liederen in eredienst
b. Website
c. Aandacht voor de kinderen
d. Betrokkenheid op kring- en verenigingswerk
e. Informele samenbindende activiteiten

Werkgroep
Kerkenraad of College
Kerkenraad of College
Kerkenraad of College
Werkgroep

2019
2018-2021
2018-2021
2018-2021
2019

Werkgroep
Werkgroep
Kerkenraad of College
Kerkenraad of College
Werkgroep

2020
2021
2018-2021
2018-2021
2019

Dienende gemeente
a. Voorbeden
b. Adoptieplan / Diaconaal of zendingsproject
c. Individuele ondersteuning Jeugddiaconaat
d. Maatschappelijke betrokkenheid vergroten
e. Kennismakingscursus gemeente Heinenoord

Werkgroep
De aangegeven termijn is het jaar waarin het onderwerp dient te worden behandeld, maar eerder
mag natuurlijk ook.
Kerkenraad of College
De actiepunten voor de kerkenraad dienen voortdurend aandacht te krijgen in de termijn van dit
beleidsplan.
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