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Voorwoord
Het beleidsplan voor 2015-2016 is gebaseerd op de vorige versie en
geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Bij het opstellen van
het beleidsplan heeft de kerkenraad afgesproken om in de komende 2
jaar na te denken over de verder te volgen koers.
Deze versie van het beleidsplan is goedgekeurd op de kerkenraadsvergadering van 27 oktober 2014 en is op 1 december 2014 met de
gemeente besproken. Na het bespreken van de reacties van de
gemeente is het beleidsplan in de kerkenraadsvergadering van 8
december 2014 vastgesteld.

Namens de kerkenraad,

V.O. de Haan, voorzitter

J. Kuipers-Versendaal, scriba

Puttershoek, 9 december 2014
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1. Inleiding
1.1. Uitgangspunt en kleur
De Hervormde gemeente te Puttershoek maakt deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland. Zij voelt zich het meest verwant met de confessionele beweging binnen
de kerk.
Bron en uitgangspunt is de Heilige Schrift als enige openbaring van God in en
voor de wereld.
Wij zijn daarbij verbonden met de belijdenisgeschriften van de Protestantse
Kerk in Nederland – in het bijzonder met die van de gereformeerde traditie –
waarin het verzoenend lijden, sterven en de opstanding van onze Heiland
Jezus Christus centraal staan.
Wij willen een gastvrije gemeente zijn waar een ieder welkom is om samen
met ons op weg te gaan naar het koninkrijk van God.

1.2. Context
De Hervormde gemeente van Puttershoek heeft een bijzondere positie. Je kan haar
met recht nog een echte “volkskerk” noemen. De gemeente is gelegen in de noordoost hoek van de Hoeksche Waard. Haar oriëntatie is daarmee zowel op de stad, het
voorland, als het platteland en het achterland gericht. Er zijn veel gemeenteleden die
opgegroeid zijn in de Hoeksche Waard maar ook een groot aantal afkomstig uit de
stad (met name Rotterdam). De gemeente is daarmee een aangename combinatie
van achtergronden, culturen en geloofsbeleving. Deze verschillen achten wij geen
minpunt voor onze gemeente maar wordt juist als verrijking en uitdaging ervaren. Het
is met name het confessionele raamwerk dat de gemeenteleden deze ruimte biedt.

1.3. Dankbaarheid
Wij willen de Heer onze God danken voor alles wat Hij ons heeft geschonken en
Hem vragen of Hij ons wil blijven zegenen. Het is die vreugde die ons elke zondag
voert naar Zijn Huis. Het is de plaats waar Zijn Woord aan ons wordt geopenbaard.
Daar wekt de Heer in ons het lied (naar Nieuwe Liedboek 2013 lied 280):
De vreugde voert ons naar dit huis
Waar ’t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
En wekt in ons het lied.
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2. Opdracht
Als deel van de wereldwijde Kerk van Jezus Christus, de Kerk van alle tijden en alle
plaatsen, verlangen wij als gemeente in Zijn spoor te gaan. Hij is de Heer van onze
Kerk. Zo willen wij leven in de gemeenschap met God, met elkaar als leden van Zijn
Kerk en met de wereld om ons heen.

2.1. Met God
Als Kerk streven we ernaar om de mensen te brengen tot een relatie met God en te
doen groeien in een levende relatie met de Heer, die in liefde mensen kent en zoekt.
De gemeenschap met de drie-enige God vieren en oefenen wij. De eredienst is
daarvoor het centrale punt waarbij de lofprijzing, het Woord en sacrament, gebed en
lied bij elkaar komen.

2.2. Met elkaar
Wij willen een gemeenschap zijn van jong en oud, waarin alle leden zich thuis
voelen, met respect voor elkaar in de verschillende opvattingen en geloofsbeleving.
De gemeenschap vraagt een doelmatige structuur in organisatie en communicatie,
hierbij haar kracht zoekend in het werk van de Heilige Geest. Wij willen een
enthousiaste geloofsgemeenschap zijn, waarbij elk van haar leden
verantwoordelijkheid draagt (het algemeen priesterschap der gelovigen) en de
aanwezige individuele talenten optimaal gebruikt worden. Die gemeenschap willen
wij opbouwen in de kerkdiensten, kringen en commissies, van kerkenraad tot
verjaardagsfonds.

2.3. Met de wereld
In navolging van Christus zijn wij geroepen om gestalte van Hem te zijn in de wereld
in gastvrijheid, openheid, dienstbetoon en getuigenis. Hiervoor willen wij ons inzetten
door middel van jeugdwerk, zending en diaconaat. Wij helpen hen die geen andere
helper hebben en leven mee met mensen die lijden. Niemand hoeft zijn last alleen te
dragen.
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3. Wat er is en wat willen we daarmee bereiken
Wij zijn als gemeente ontzettend dankbaar voor al die vrijwillig(st)ers die zich elke
dag op allerlei manieren inzetten voor de Kerk van Jezus Christus. Met de
beschrijving van alle activiteiten kunnen wij daaraan geen recht doen. Er gebeurt nog
zoveel meer. De Geest waait waarheen hij wil. Vanuit de verschillende categorieën
die wij onder het punt Gemeenschap hebben geformuleerd (Met God, Met elkaar,
Met de wereld) hebben wij het werk ingedeeld.
Ten aanzien van de opzet van dit beleidsplan willen we erop wijzen dat een indeling
gemaakt is naar aanleiding van het doel dat we met de desbetreffende activiteit
nastreven. In tegenstelling tot de kerkgids en andere plaatsen waarop wij naar buiten
treden, is er daarom hier gekozen voor een indeling naar functie en niet naar
organisatie. Het zal dan wellicht opvallen dat elke groep van de kerk in elke categorie
werkzaam is. Om een voorbeeld te noemen: het zwaartepunt van het diaconale werk
ligt bij haar relatie tot de wereld. Maar zij is ook actief in de eigen gemeente om
mensen met elkaar in contact te brengen (Paasviering) en actief rondom de
verzorging van de eredienst (kerkradio, kerkinternet, collecte, Heilig Avondmaal). U
treft dan de hoofdtaak van de diaconie aan bij de verhouding tot de wereld maar
eveneens bepaalde onderdelen bij Met elkaar en Met God.
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4. In gemeenschap met God
4.1. Consistorie
Rondom de diensten
De wekelijkse bijeenkomsten in de zondagse erediensten zijn het kloppend hart van
de Hervormde Gemeente te Puttershoek. Centraal staat hierin de verkondiging van
het evangelie: God is liefde, waarin opgenomen genade en vergeving van zonde. De
bijbelse kaders zijn voor ons als gemeente maatgevend. Wij zijn geen “liturgische”
gemeente maar houden wel van een goed verzorgde dienst. Elke zondag gaan wij
de uitdaging aan om de Heilige Schrift voor mensen van vandaag verstaanbaar te
maken. Wij herkennen ons, vanuit het Bijbels getuigenis, in de Apostolische
Geloofsbelijdenis als grondslag voor onze gemeente. De kracht van onze diensten
zoeken wij in een aansprekende, heldere boodschap met een inhoudelijke diepgang
en een aanmoediging tot daadkracht.
42

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar
een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.1

Ten aanzien van de voortgang, inhoud en vorm van de diensten hebben wij ons als
kerkenraad een aantal doelen gesteld.
Korte termijn (1-2 jaar)
Focus moet bovenal blijven liggen op bovenstaande tekst Gehoorzaamheid,
bereidheid het lijden te accepteren e.d. is de basis van alle verdere doelen.
Actieve deelname van kinderen vasthouden, kindernevendienstprojecten en
praatje van de dominee met de kinderen in de dienst.
Meer variatie in de orde van dienst, bijv. gezongen antwoord op de zegen en
geloofsbelijdenis ook zo nu en dan in de ochtenddienst.
Behoud van het aantal bezoekers in de diensten en werken aan mogelijke
groei.
Onderzoeken of de lofzang aantrekkelijker gemaakt kan worden voor de
huidige generatie.

De verantwoordelijkheid voor de diensten ligt bij de kerkenraad als geheel. Maar het
is overduidelijk dat hier met name het werkterrein van de predikant ligt. Ten aanzien
van de invulling van de diensten willen we aansprekende diensten maar dit mag niet
ten koste gaan van de inhoud van het evangelie.

1

Nederlands Bijbelgenootschap. (2004; 2005). De Nieuwe Bijbelvertaling (Ac 2:42).

Nederlands Bijbelgenootschap; Katholieke Bijbelstichting.
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Kindernevendienst en zondagsschool
De kindernevendienst is een dienst op maat voor de jongere gemeenteleden. En als
zodanig volwaardig. Zoals ook het zondagsschoolwerk dit is. Juist op deze leeftijd
zijn kinderen het meest ontvankelijk voor de verhalen over God en mensen. Ten
aanzien van het kindernevendienst- en zondagsschoolwerk hebben we ons een
aantal doelen gesteld.
Korte termijn (1-2 jaar)
Meer participatie van deze leeftijdsgroep binnen de dienst. Kinderen mogen
niet het gevoel krijgen te worden weggestuurd vóór het “echte” werk. Wat zij
doen is ook het “echte” werk.
Waar mogelijk thema’s die behandeld worden in kindernevendienst zichtbaar
maken in de eredienst.
Kinderen goed voorbereiden op het catechesewerk en hun gang door de
wereld. Door: vertrouwdheid met de Bijbel, de kerkgeschiedenis en de lokale
gemeenschap.
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen in deze leeftijd heel gemakkelijk
leren en dingen opnemen. Door dit werk willen we hen vertrouwd maken met
de kerkgang en benadrukken dat het evangelie de basis van het leven is.
Het behouden van voldoende leidinggevenden en instroom van nieuwe
kinderen.
Kwaliteitsbewaking van het nevendienst- en zondagsschoolwerk.
Het stimuleren van ouders om hun kinderen deel te laten nemen aan de
kindernevendienst.

Bijzondere diensten
Naast de reguliere zondagsdiensten worden er jaarlijks ook bijzondere diensten
georganiseerd te weten kerstnachtdienst, Goede Vrijdag, biddag, dankdag, oud en
nieuwjaarsdiensten, openluchtdienst, start-, vreugde-, vrienden- en gezinsdienst en
eeuwigheidszondag. Deze diensten willen we voortzetten. Dat laat echter onverlet
dat we als kerkenraad bijzondere diensten blijvend willen ondersteunen en ook willen
blijven initiëren. Hiertoe hebben wij ons de volgende doelen gesteld:
De ochtenddiensten worden een aantal keren per jaar opgeluisterd door extra
muzikale ondersteuning zoals een optreden van de band All4one, kinderkoor
en tienerkoor of van andere muzikale talenten uit onze gemeente.
Rondom Pasen en Kerst zingen de zondagsschool/kindernevendienst een
aantal liederen in de dienst.
We willen graag gebruik maken van muzikale talenten binnen de gemeente
om diensten op te luisteren.
De traditionele dienst blijft ons uitgangspunt, maar bijvoorbeeld in overleg met
het evangelisatieplatform kunnen er meer diensten met een bijzonder karakter
georganiseerd worden.
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Ruimte voor ontmoeting
Voor de gemeenteopbouw is het koffiedrinken na de dienst een eenvoudig en zeer
nuttig middel om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Bij bijzondere
diensten (belijdenis, doop etc.) en volgens rooster is er hier regelmatig ruimte voor.
Het kostersechtpaar draagt samen met vrijwilligers hier zorg voor de praktische
invulling. Het doel van het koffiedrinken na de dienst is de versterking van de
onderlinge banden tussen gemeenteleden.
Doel:
Met deze activiteiten proberen we de onderlinge band tussen gemeenteleden
te versterken.

Bloemengroet
Er zijn veel gemeenteleden die een steuntje nodig hebben bij tegenslag of ziekte. De
predikant stelt vast wie de bloemen na de diensten thuis ontvangen. De HVD
verzorgt en bezorgt de bloemen. Na een doopdienst en de belijdenisdienst zijn de
bloemen voor de doopouders en de nieuwe lidmaten. Op eeuwigheidzondag zijn er
twee rozen voor de nabestaanden van de overledenen.

Oppasdienst
Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas tijdens de ochtenddienst. De HVD draagt zorg
voor de praktische invulling samen met een aantal jongeren uit de gemeente.

Catechese
Het catechetisch onderwijs is voor ons als gemeente de belangrijkste hoeksteen voor
het geestelijk onderwijs aan onze jongeren. Wij bieden twee typen van catechese
aan: Jongerencatechese en Belijdeniscatechese.
Jongerencatechese. Jongeren in de huidige tijd blijvend aan de kerk binden is
een grote uitdaging. Duidelijk is in ieder geval dat er veel aandacht moet zijn
voor de onderlinge relaties tussen jongeren als zowel voor het
geloofsgesprek. De jongerencatechese wordt naar inhoud en vorm zoveel
mogelijk afgestemd op de belevingswereld van de jongeren (doelgroepgericht)
maar er wordt altijd uitgegaan van de grote thema’s van de kerk
(brongetrouw). De Bijbel is daarbij maatgevend. De jongerencatechese wordt
in principe gegeven door de predikant. Het doel is de jongeren gereedschap
geven om zelfstandig met de grote vragen van God en het leven te kunnen
omgaan.
Doel:
Jongeren gereedschap geven om zelfstandig met de grote vragen van God en
het leven te kunnen omgaan.
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Belijdeniscatechese. De kerkenraad wil gemeenteleden stimuleren belijdenis
van hun geloof af te leggen en derhalve toegelaten te worden tot het Heilig
Avondmaal. Ter voorbereiding hierop wordt gelegenheid geboden om
belijdeniscatechese te volgen.

Kringwerk
In onze gemeente zijn vele vormen van kringwerk aanwezig. Het beleid van de
kerkenraad is erop gericht om dit kringwerk te ondersteunen en mee te werken aan
nieuwe initiatieven op dit gebied.

Godsdienstonderwijs
Onze gemeente stimuleert het geven van godsdienstonderwijs op de openbare
school. Op dit moment wordt dit in overleg met de kerkenraad verzorgd door een
gemeentelid.

4.2. Diaconie
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot
de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de
liefdegaven,
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente van diaconale aard.
Middelen
Het college van diakenen bestaat uit vijf diakenen en laat zich ondersteunen door
twee commissies (ZWO en HVD) en vele vrijwilligers. De diaconie krijgt haar
inkomsten voornamelijk uit collecten tijdens de kerkdiensten en uit een aandeel in
bijzondere collecten. Van de opbrengst van de oogstcollecte en van de giften in de
busjes bij de kerkradio-luisteraars ontvangt de diaconie een vierde deel. De
renteopbrengsten van de spaartegoeden vormen een aanvulling op de collecteinkomsten.
Beleidsuitgangspunten
De viering van het avondmaal dient voor alle belijdende leden toegankelijk te
zijn.
De diensten dienen door iedereen van de gemeente kunnen worden gevolgd,
in levende lijve of via technische hulpmiddelen.
De inkomsten dienen op peil te blijven om de taken van de diaconie goed te
kunnen uitvoeren. De diaconie streeft naar een jaarlijks evenwicht tussen
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inkomsten en uitgaven. Dat betekent dat alle inkomsten worden uitgegeven
aan diaconaal werk en de bestaande reserves worden "bevroren".
Ondersteunen van diaconale activiteiten die door andere leden van de
gemeente of gezamenlijk met andere instellingen worden uitgevoerd.
Uitvoering
De diaconie zet zich in om de viering van het avondmaal zo veel mogelijk
toegankelijk te maken voor gehandicapten. Zij werkt mee aan aangepaste diensten
en draagt zo nodig zorg voor vervoer. Het is ook mogelijk om bij gebreken het
avondmaal in de huis situatie te vieren.
De diaconie zorgt ervoor dat kerkradio en kerk-internet functioneert en promoot deze
middelen.
De diaconie informeert de gemeente om haar te motiveren tot offervaardigheid. Het
spaartegoed wordt gebruikt om bij calamiteiten extra hulp te kunnen bieden en om
op langere termijn aan verplichtingen te kunnen voldoen.
Met de avondmaalscollecten worden 5 instellingen gesteund. Deze instellingen
worden gekozen met 5 criteria: noodhulp, medische hulp, structurele hulp,
betrokkenheid vanuit de gemeente en regionale bestemming.
Per jaar krijgen 3 reguliere collecten een speciale bestemming. Door deze collecten
kan de diaconie inspelen op urgente hulpaanvragen bij rampen, etc.
De opbrengsten van de overige collecten worden verzameld en - na aftrek van
andere kosten - elk jaar in november bestemd voor diaconale doeleinden. Bij deze
bestemming gaat 50% van het ingezamelde geld naar binnenlandse en 50% naar
buitenlandse bestemmingen. Hiermee worden ook kleinere instellingen ondersteund.
De diaconie heeft elk jaar een aantal zgn. doorgeefcollectes. Dit zijn landelijke
diaconale collectes van Kerk in Actie. Hieronder vallen ook de giften die aan de
diaconie worden gegeven – denk aan het Steunfonds van mevrouw de Jonge – met
de bedoeling deze door te sturen naar een door de gever genoemd doel.
De diaconie kiest ervoor een gedeelte van haar spaargelden te beleggen via
Oikocredit. Hierdoor komen micro-kredieten beschikbaar waarmee structurele
oplossingen geboden worden.

Speciale activiteiten
Kerst- en Paasviering
Voor de bejaarde gemeenteleden wordt jaarlijks – deels in samenwerking met de
HVD en Emma – een Kerst- en Paasviering in de Hoeksteen georganiseerd. De
belangstelling hiervoor neemt nog steeds toe.
Outlook 50+ soos
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur ontmoeten we elkaar onder het genot
van een kop thee of koffie om bij te praten, te ontspannen en een gezellige middag
te hebben. Af en toe maken we een uitstapje, iedereen is welkom.
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Inloophuis
Het inloophuis is een initiatief van de Gemeente Binnenmaas en van de
gezamenlijke diaconieën van de Gereformeerde Kerk van Puttershoek en Maasdam,
de Hervormde Gemeente Maasdam, de Rooms Katholieke Parochie in Puttershoek
en de Hervormde Gemeente Puttershoek. Het biedt aan ouderen een wekelijkse
mogelijkheid tot contact.
Zimbabwe
Er is nog steeds veel betrokkenheid vanuit de gemeente voor het wel en wee van het
Morgenster ziekenhuis in Zimbabwe. De diaconie ondersteunt alle initiatieven voor
steun aan Zimbabwe. Zij rapporteert hierover in het Klankbord en publiceert ook
rondzendbrieven van de zendingswerkers.

4.3. Kerkrentmeesters
Het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters beschrijft de invulling van de
hierna opgesomde aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden worden jaarlijks
door het College van Kerkrentmeesters doorgenomen en beoordeeld. Mocht uit
deze beoordeling een reden tot wijziging komen, dan wordt dit wijzigingsvoorstel ter
goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.

Omvang
Om de taken (Personeelsbeleid, Beheer en onderhoud van gebouwen, Geldwerving,
Financieel beleid en Andere faciliteiten) naar behoren te kunnen uitvoeren, dient het
aantal ouderlingen-kerkrentmeester op tenminste zes te blijven gehandhaafd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het College van Kerkrentmeesters zich laat
bijstaan door een adviseur.

Personeelsbeleid
De inkomsten dienen op zodanig peil te zijn, dat er naast een voltijds predikant, een
deeltijds pastoraal medewerker (twaalf uur per week) en een pastoraal verzorger
voor ’t Huys te Hoecke’ (zes uur per week) kan worden gefinancierd. Om continuïteit
in het pastoraat te kunnen bieden, is er een reserve opgenomen ter grootte van het
bedrag dat per jaar aan personeelskosten wordt uitgegeven.

Beheer en onderhoud van gebouwen
Kerk & pastorie
De gebouwen en het interieur worden door onderhoud in stand gehouden en
voortdurend aangepast aan de eisen van de tijd. Voor het onderhoud van het
monumentale kerkgebouw bestaat er een instandhoudingsplan ten behoeve van de
BRIM wordt gebruikt voor subsidie doeleinden. Ook met andere, niet gesubsidieerde
onderhoudswerkzaamheden aan de kerk of pastorie, moet rekening worden
gehouden.
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Hoeksteen & Schakel
De gebouwen ondersteunen de gemeentelijke activiteiten, het kringwerk, het
jeugdwerk en de rommelmarkt. Ze dienen veilig, schoon en goed onderhouden te
zijn. Het gebouw ‘De Hoeksteen’ is bruikbaar voor derden mits beschikbaar.
Geplande activiteiten van de eigen kerk hebben echter altijd voorrang, met als
uitzondering ter aarde bestellingen op de oude begraafplaats of van eigen
gemeenteleden. Het gebouw ‘De Schakel’ is bruikbaar voor de jeugd, de
rommelmarkt en andere gemeente activiteiten. Het streven is de activiteiten in dit
gebouw laagdrempelig te maken. Ook met de kosten voor de
onderhoudswerkzaamheden aan de Hoeksteen en de Schakel, moet rekening
worden gehouden.

Geldwerving
Geldwerving is nodig om te bereiken dat er voldoende middelen zullen worden
ontvangen om de begroting sluitend te krijgen. Het geefgedrag van de gemeente
dient zodanig beïnvloed te worden, dat ieder naar draagkracht zijn aandeel in de
lasten op zich neemt. Daartoe moeten de gemeenteleden duidelijk geïnformeerd
worden over de bijdrage die nodig is, waarbij het belang van deze gezamenlijke
verantwoordelijkheid dient te worden uitgedragen. Daarnaast worden bestaande
activiteiten zoals het verjaardagsfonds, de rommelmarkt en de Hervormde
vrouwengroep ‘Emma’, die zich inzetten om fondsen te verwerven, actief
ondersteund en dienen nieuwe activiteiten te worden opgestart.

Financieel beleid
Om de kosten van het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en de vervanging van
aan slijtage onderhevige goederen gelijkmatig te verdelen, wordt gebruik gemaakt
van een meerjarenbegroting. In deze begroting zijn opgenomen reserveringen ten
behoeve van het instandhoudingsplan ten behoeve van de BRIM, onderhoud en
vervanging en het orgelfonds. Voor het onderhoud van de kerk dient jaarlijks een
dotatie te worden gedaan aan het instandhoudingsplan. Voor het onderhoud van de
overige kerkelijke gebouwen en de vervanging van slijtende goederen dient jaarlijks
een dotatie te worden gedaan aan de onderhoud en vervangingsreserve. Voor het
onderhoud van het orgel wordt een dotatie gedaan aan het orgelfonds. Er zal niet
meer worden gedoteerd dan dat de inkomsten toelaten. Dotaties worden op voorstel
van het College van Kerkrentmeesters door de kerkenraad vastgesteld.

Andere faciliteiten
Door ‘het rijden van minder validen’ kunnen gemeenteleden zo lang mogelijk in staat
worden gesteld om de zondagse erediensten in de kerk bij te wonen.
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5. In gemeenschap met elkaar
5.1. Consistorie
Pastoraat, Draagt elkanders lasten, zie om naar elkaar.
Pastoraat is een gedeelde verantwoording van de gemeente als geheel. In het
bijzonder ligt hier verantwoording bij de predikant, de pastoraal werker en de
ouderlingen.
Predikant. De predikant heeft als hoofdtaak de prediking en het onderwijs aan
de gemeente. Verder zit met name het crisispastoraat in zijn pakket. Hij tracht
mee te leven op alle grote kruispunten in het leven van mensen. Rouw, ziekte,
gezinsproblemen, verdriet, psychologische problemen maar ook het delen van
vreugde. Speciale aandacht heeft de predikant voor de jeugd en jonge
gezinnen. Uiteraard wordt iedereen die een actief beroep doet op de predikant
door hem bezocht.
Pastoraal medewerker. De pastoraal medewerker is aangesteld voor 18 uur in
de week. Zijn werkterrein ligt met name op het gebied van de oudere
gemeenteleden. Op dit moment is de pastoraal werker eveneens aangesteld
als de pastorale verzorger in ’t Huys te Hoecke en voor de aanleunwoningen.
Ouderlingen. De ouderlingen zijn de eerste lijn met de gemeente. Zij houden
voeling met wat er in hun wijk leeft en dragen er zorg voor dat ieder
gemeentelid eenmaal in de vier jaar bezocht wordt door iemand van de kerk.
De ouderlingen worden in hun werk ondersteund en getraind door de
predikant. De wijkouderlingen worden met het pastorale werk in hun wijk
bijgestaan door bezoekers, steeds in onderling overleg (de ouderling blijft
eindverantwoordelijk).
Doelen:
De naam van onze Here Jezus en zijn liefde onder de aandacht brengen bij
alle gemeenteleden met het besef dat wij Zijn handen zijn.
De betrokkenheid tussen de kerk en de gemeenteleden onderstrepen.
Pastoraal voeling houden met de gemeenteleden. Dit kan zowel in
persoonlijke bezoeken als in de vorm van Wijk in Beweging avonden.
In stand houden van het vierjaarlijkse bezoek.
Gemeenteleden wijzen op het belang van participatie in de kerk.

Contacten onderling en naar buiten
Er zijn vele manieren waarop we als gemeente met elkaar verbonden zijn buiten de
kerkdiensten om. Verschillende “clubs” en geledingen binnen de gemeente zijn hier
met elkaar bezig. Op dit moment werken al deze groepen vaak naast elkaar (hoewel
er wel onderling materiaal wordt uitgewisseld en goed gecommuniceerd).
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Klankbord. Het Klankbord is de belangrijkste circulaire voor de gemeente. Het
verschijnt ongeveer tien keer per jaar en bevat mededelingen voor de
middellange termijn. De predikant schrijft hiervoor steeds een meditatie. Het
Klankbord wordt ook gebruikt om bepaalde zaken binnen de gemeente
bespreekbaar te maken. Het bevat vooral actuele informatie over de diaconie,
de kerkrentmeesters, de diverse clubs en de verenigingen.
Ringblad. Wekelijks verzorgt de predikant (bij afwezigheid de pastoraal werker
of scriba) een kort stukje in het ringblad voor de Hoeksche Waard. Er is een
behoorlijke grote groep mensen die niet meer naar de kerk gaan maar wel het
ringblad lezen. Het ringblad verbindt ook de kerken onderling met elkaar. De
predikant verzorgt een aantal malen per jaar een meditatie.
Kerkgids. De kerkgids is het spoorboekje van onze gemeente waarin de
adressen en telefoonnummers van iedereen die iets doet te vinden is. Het
bevat uitgebreide informatie over het kerkelijk gebeuren in onze gemeente.
Website. De website is al enige tijd on-line en blijkt te voorzien in een sterke
behoefte. De website wordt heel vaak bezocht. In het huidige tijdgewricht is
het hebben van een goede presentatie op internet onontbeerlijk.
Doelen:
Het is wenselijk om deze groepen minimaal een keer per jaar te laten
vergaderen om eventuele knelpunten te signaleren, te bespreken en elkaar te
ondersteunen. Wellicht is het oprichten van een commissie PR gewenst. Deze
komt dan te vallen onder de verantwoording van een specifieke
ouderling/diaken/predikant.

5.2. Evangelisatieplatform: Kerk naar buiten!
Het evangelisatieplatform is een voortzetting van de evangelisatiecommissie. Dit wil
op zoveel mogelijk plaatsen het missionair gemeente zijn stimuleren. Het is een
platform dat verschillende groepen die zich hiermee bezighouden met elkaar
verbindt, maar ook zelfstandige leden heeft. Het doel is eenvoudig: mensen winnen
voor de goede boodschap. Het evangelisatieplatform is het meest lastig te plaatsen
qua structuur aangezien het hier een zo centrale aangelegenheid betreft.
Succesvolle missionaire arbeid heeft echter als sterkste kenmerk dat er eerst de
relatie is met de mensen van de kerk en dan met God. Eerst de relatie dan de
missie. Vandaar dat het hoofdaccent ligt op het verbinden van mensen met elkaar
opdat men de weg mag vinden naar de Allerhoogste. De verschillende activiteiten
die op dit moment ontplooid worden zijn:
Alphacursus. Door een groep enthousiaste gemeenteleden worden mensen
uitgenodigd om te horen over wat het christelijk geloof nu eigenlijk is. De
groep heeft zijn effectiviteit in het verleden bewezen.
Zingen in het dorp. Met Pasen en Kerst zingt een groep gemeenteleden
(begeleid door leden van de lokale harmonie) op diverse plaatsen in het dorp
traditionele liederen.
Openlucht diensten. In samenwerking met de Gereformeerde kerk
organiseren we éénmaal per jaar een openluchtdienst.
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Boekentafel. Tijdens de Rommelmarkt organiseert het evangelisatieplatform
een boekentafel met christelijke lectuur.
Doel: Mensen bereiken met Gods boodschap van Liefde.

5.3. De Hervormde Jeugdraad (HJP)
De Hervormde Jeugdraad Puttershoek (HJP) initieert, ondersteunt en coördineert de
activiteiten voor (en door) jongeren tot 18 jaar, binnen de Hervormde gemeente van
Puttershoek.
De HJP is samengesteld uit:
Jeugdouderling (voorzitter)
Secretaris jeugdraad
Penningmeester jeugdraad
Vertegenwoordig(st)ers uit de werkgroepen die vallen onder de HJP:
De komende beleidsperiode zal de HJP haar werkzaamheden in de huidige vorm
voortzetten. De aandacht van haar activiteiten ligt hierbij voornamelijk op:
Bieden van godsdienstonderwijs (uitgezonderd het catechesewerk) dat de
hedendaagse jeugd aanspreekt.
Bieden van ontspanning om jeugd te binden aan elkaar en zo mogelijk aan de
kerk, waarbij de aard van de ontspanning niet indruist tegen onze christelijke
levensovertuiging.
Voor de komende beleidsperiode heeft de HJP zich de volgende doelen gesteld:
Jongeren een veilige en vertrouwde plek bieden binnen de Hervormde
Gemeente van Puttershoek.
Jongeren vertrouwd maken met de Bijbel, geloof en kerk.
Jongeren enthousiast maken voor het geloof in Jezus Christus.
Jongeren begeleiden naar een zelfstandige keuze in een persoonlijke manier
van geloven.
Vasthouden en vergroten van betrokkenheid van jongeren en hun ouders bij
de kerkelijke gemeente.
In de huidige tijd staat het kerkelijke jeugdwerk voor de grote uitdaging om
aantrekkelijk te zijn voor de jeugd, zonder de christelijke identiteit uit het oog te
verliezen. De jeugd is moeilijk te prikkelen voor activiteiten van de kerk omdat zij
tegenwoordig behoorlijk druk is met vele activiteiten die niet kerkelijk gerelateerd zijn.
Vaak worden deze buitenkerkelijke activiteiten ook gestimuleerd vanuit ouders. Door
het drukke programma bestaat er minder animo voor deelname aan kerkelijke
activiteiten.
Toch vindt de jeugdraad het belangrijk een veilige en vertrouwde plek te bieden voor
de jeugd, om even uit de gehaaste en veeleisende maatschappij te kunnen stappen.
Vanuit die ontspanning probeert de HJP de jeugd vertrouwd te maken met de
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christelijke levensstijl, zodat zij enthousiast raakt voor het evangelie en kiest voor
Jezus onze Heer als hun verlosser.
Daarnaast wil de jeugdraad streven om meer jeugd in de dienst aanwezig te laten
zijn, zodat de kerk een jongere uitstraling krijgt. Deze jonge uitstraling kan dan extra
aantrekkingskracht zijn voor andere kinderen en jongeren.
Naar aanleiding van dit beleidsplan zal elke werkgroep afzonderlijk het beleid
uitwerken in een werkplan. In het werkplan komen de doelstellingen van de
activiteiten van de werkgroep en de uitvoering hoe de werkgroep deze doelstellingen
wil bereiken.

5.4. Contacten en samenwerking met plaatselijke kerken
Als gemeente zijn wij ons er van bewust dat we een heilige algemene Christelijke
kerk vormen. Hieraan geven wij handen en voeten door met elkaar samen te werken
met respect voor elkaars identiteit en eigenheid. In het gesprek met elkaar als
broeders en zusters in Christus ontdekken en versterken we elkaar in de eigenheid
van onze individuele geloofsbeleving en wat ons verbindt in het vertrouwen op God.
Samenwerking plaatselijke kerken. De samenwerking beperkt zich op dit
moment tot de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam, Hervormd
Maasdam, de Rooms-Katholieke kerk en een Rafaël gemeenschap “EZRA”.
In samenwerking met de eerste drie genoemde kerken organiseren wij o.a.
vespers in de stille week. In samenwerking met Hervormd Maasdam en de
Gereformeerde kerk organiseren we jeugddiensten. Op het jeugd- en
clubwerk zijn er vele onderlinge contacten. We zijn als Hervormde gemeente
weer in gesprek met de Gereformeerde kerk om te verkennen hoe wij in de
toekomst samen kerk in Puttershoek willen zijn en met elkaar op weg gaan
naar het koninkrijk van God.
Oecumenische gesprekskring. De oecumenische gesprekskring organiseert
vier keer per jaar een oecumenische avond.
Doelen:
Onderlinge band versterken met respect voor elkaars identiteit.
Bewustwording: wij vormen met elkaar de kerk van Christus.
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6. In gemeenschap met de wereld
6.1. ZWO commissie
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Dit zijn
werkgebieden die historisch binnen de Nederlandse Hervormde kerk door
verschillende instanties werden verzorgd. Deze werkgebieden zijn eigenlijk niet te
scheiden. Hoe kan je zending bedrijven zonder daaraan daadwerkelijke hulp te
koppelen? En hoe kun je werelddiaconaat bedrijven zonder dat dit op termijn
overgaat in ontwikkelingssamenwerking? Zie daar de principiële reden voor een
ZWO-commissie.
Het doel van de ZWO-commissie in de gemeente kan omschreven worden met de
volgende kernwoorden:
Informeren
De gemeente informeren over het hoe en waarom van zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking. De meeste mensen weten van het belang van zending
en werelddiaconaat. Concrete voorbeelden over hoe dit wordt gerealiseerd zijn
moeilijk of niet aan te geven. Welk deel van het project is zending, welk deel
diaconaat en hoe ziet de samenwerking eruit? Daarnaast moet de gemeente worden
geïnformeerd over het belang en de noodzaak om een missionaire gemeente te zijn.
Hoe wordt dit in de gemeente beleefd?
Activeren
De gemeente activeren. Informatie schept de mogelijkheid tot betrokkenheid,
activiteit laat die betrokkenheid ook zien. Mensen die actief ergens mee bezig zijn,
zijn zich veel meer bewust van het waarom, dan mensen die passief meedoen.
Informatie en activiteiten moeten worden gecoördineerd. Je kunt niet zomaar
beginnen met te informeren; activiteiten dienen op elkaar te zijn afgestemd en elkaar
niet tegen te werken.
De collecten voor het Werelddiaconaat en voor de Medische Zending hebben onze
bijzondere aandacht. Voor het houden van deze collecten wordt informatiemateriaal
aangevraagd om de gemeenteleden te informeren over de doelen waarvoor de giften
gevraagd worden. Ook wordt elk jaar de jaarkrant van het Werelddiaconaat
aangevraagd en aan de gemeente uitgereikt (200 exemplaren). Verder steunt de
diaconie de jaarlijkse Dorkas Voedselactie en worden groepen, die zich bezig
houden met hulp aan de armsten in Oost-Europa op ad hoc basis gesteund.
Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan
Zimbabwe. In 2000 werd Ds. De Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als
zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. De Jonge was daar als oud-verpleegkundige
zeer actief voor de zieken en de allerarmsten. Al die jaren was Puttershoek nauw bij
dit werk betrokken. Het echtpaar is nu al weer enige tijd terug in Nederland. Door de
enorme armoede en hongersnood blijft mevr. De Jonge steun bieden via
betrouwbare personen vanuit Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze
gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.
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Aantekeningen :
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