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1. Inleiding 
 
1.1 Inleiding  
In dit beleidsplan willen wij als Hervormde Gemeente van Nieuwland enerzijds laten zien wie we zijn 
en waar we voor staan en anderzijds laten zien wat we doen en waar we naar toe willen. Men zou 
achtereenvolgens kunnen spreken van een situatieschets, een inventarisatie van wensen en 
knelpunten en beleidsvoornemens. Dit alles naar aanleiding van ordinantie 4 artikel 7 lid 1 waarin het 
volgende vermeld staat: “de kerkenraad heeft de taak tot het vaststellen van het beleidsplan ter zake 
van het leven en werken van de gemeente”.  
 
1.2 De roeping van de gemeente  
De kerkenraad heeft daarbij de roeping om leiding te geven aan het geestelijk leven van de 
gemeente en daarom ook aan haar organisatorische kanten.  
 
Daarbij is het van belang om helder te zien wie we als christelijke gemeente zijn. Wij behoren tot de 
Kerk. Dit woord gaat terug op het Griekse ‘kuriakè’, wat betekent: dat wat van de Heere is. Wij zijn er 
dus niet op eigen initiatief, maar op Gods initiatief. De Kerk – dus ook de Hervormde Gemeente van 
Nieuwland – is een wonder van Gods verkiezende liefde. God zelf bouwt Zijn Kerk. Het woord 
gemeente komt van het Griekse ‘ecclesia’. Dit betekent: ‘eruit geroepen’. Namelijk door Christus uit 
de wereld geroepen en apart gezet om aan Hem toegewijd te zijn. Zo zijn wij een plaatselijke gestalte 
van Gods wereldwijde kerk en weten wij ons verbonden met Zijn verbondsvolk Israël. 
 
De roeping tot leiding geven aan de gemeente bevat de volgende drie hoofdaspecten. 
- Als christelijke gemeente zijn we geroepen om ons leven te wijden aan de levende God, die 

zich in Jezus Christus geopenbaard heeft en door de Heilige Geest in de gemeente wil wonen 
en werken. 

- Als christelijke gemeente zijn we geroepen om als leden van het ene lichaam van Christus
 elkaar te dienen en op te bouwen.  
- Als christelijke gemeente zijn we geroepen om in opdracht en navolging van Christus de 

wereld om ons heen te dienen met Zijn heil. 
 
Voor de concrete praktijk van het gemeenteleven willen we er daarom op letten dat de volgende 
zaken in de gemeente gestalte krijgen: 
- de doxologie (de dank aan de Heere);  
- de verdieping van eigen geloofsleven;  
- de verbreding van het eigen geloofsleven;  
- de missionaire opdracht, die iedere gemeente van Christus zelf ontvangen heeft;  
- het omzien naar elkaar, als leden van hetzelfde lichaam.  
 
Om het bovenstaande gestalte te geven is het van fundamenteel belang dat de verkondiging van het 
Woord en de bediening van de sacramenten hun voortgang hebben, opdat mensen tot Christus 
worden gebracht, de gemeente wordt gebouwd in het geloof en het heil van Gods Koninkrijk gestalte 
kan krijgen in het werk van apostolaat en diaconaat. Ook willen wij, zoveel als mogelijk is, het andere 
gemeentewerk op dit doel gericht houden, en daar als kerkenraad ook een stimulerende rol in 
spelen.  
 
Als we denken aan de context van onze kerkelijke gemeente, dan willen wij wijzen op het feit dat 
Nieuwland een dorp is met 1.050 inwoners. Hoewel er geen andere kerken in het dorp gevonden 
worden, zijn sommigen van onze dorpsgenoten aangesloten bij een ander kerkgenootschap. Onze 
gemeente is ingedeeld bij de Hervormde classis Gorinchem. Aan de Hervormde Gemeente van 
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Nieuwland is een predikant verbonden, die ook verbonden is aan de Hervormde Gemeente van 
Oosterwijk. 
 
1.3 Grondslag en positie van de gemeente  
Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente zien wij de Bijbel als het door de Heilige Geest 
geïnspireerde Woord van God. Deze Heilige Schrift hebben wij van God ontvangen als middel tot 
bekering en als leidraad voor prediking en geloof. Bovendien is de Bijbel daarbij de enige norm voor 
leer en leven.  
 
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Daarom weten we ons verbonden met en gebonden aan de vroegchristelijke 
belijdenisgeschriften, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea-
Constantinopel en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Daarnaast weten wij ons bijzonder 
verbonden met de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, te weten de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze bijzondere 
verbondenheid hebben wij vastgelegd richting de Synode en voor de gemeente middels de verklaring 
zoals het moderamen van de synode ons heeft aangereikt in mei 2003 en door ondertekening van 
het zogenaamde ‘Convenant van Alblasserdam’. 
 
Vanuit bovenstaande belijden wij alleen Jezus Christus als Heiland en Verlosser. Door Zijn offer 
worden al onze zonden vergeven. Aan Zijn genade hoeft niets te worden toegevoegd. De HEERE 
roept ons door Zijn Woord en Geest tot het geloof in Hem en zo wil Hij ons bekeren tot een leven 
met Hem. Wij belijden bovendien dat uit kracht van Gods verbond al Zijn beloften worden toegezegd 
en verzegeld aan de gemeente, waarbij de Heilige Geest door de verkondiging van het Woord de 
gemeente wil leren deze beloften gelovig aan te nemen.  
 
Daarom kennen wij binnen het gemeenteleven een centrale plaats toe aan een Schriftuurlijk-
bevindelijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke 
gedenkdagen.  
In de beide sacramenten van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop belijdt en ervaart de 
gemeente de verbondstrouw van God en de gemeenschap met Christus en met elkaar.  
 
De hiervoor genoemde grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door 
besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.  
De kerkenraad en de gemeente geven daarmee in dit beleidsplan aan waarop zij de meerdere 
vergaderingen aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.  
Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de 
zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, ons in alle dingen te 
richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. 

 

1.4 Doel  
Het is ons verlangen, dat onze gemeente waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods 
Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door 
verwereldlijking.  
Staande op deze gereformeerde grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant 
heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. Ons doel is om ons 
als gemeente te houden aan “het zuivere Woord van God, verwerpende alle dingen, die daar tegen 
zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd”, zoals wij belijden met artikel 29 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Met dit doel voor ogen en in afhankelijk van God hebben wij onze 
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plaats ingenomen in de Protestantse Kerk in Nederland en spreken haar hierop aan, om zo zorg te 
dragen voor de verkondiging van het Woord en de verspreiding van het evangelie.  
Alle volgende paragrafen in dit beleidsplan moeten binnen het kader van het hierboven vermelde 
toetsbaar zijn. 
 

2. Prediking en sacramenten, pastoraat en catechese  
 
2.1 Erediensten  
2.1.1 Visie op erediensten 
In de eredienst klopt het hart van het gemeenteleven. Met het houden van erediensten staan we in 
een lange traditie, die opkwam vanuit de tempeldienst in Jeruzalem en een vervolg kreeg in de 
Joodse synagoge en later in de eerste christelijke gemeente.   
Naar wij geloven mag er tijdens de eredienst een ontmoeting plaatsvinden tussen God en Zijn 
gemeente. In de eredienst gebeurt het heilige. Het centrum daarvan is de bediening der verzoening, 
waarin de voorganger namens God het heil verkondigt en de tekenen ervan uitdeelt. Middels de 
liturgie is de gemeente actief betrokken in deze eredienst. Zij luistert, aanvaardt, zingt, beaamt, 
prijst, bidt, belijdt, geeft, enz. Vanuit de zondagse erediensten mag het dagelijks leven voor Gods 
aangezicht in deze wereld gestalte krijgen.  
Wij hechten aan een eredienst die een gereformeerd karakter draagt. Dit hangt samen met onze 
verworteling in de Reformatie, die een beweging was die ook liturgisch terug wilde naar de Vroege 
Kerk. Ernst en eenvoud zijn daarin sleutelwoorden. Het Woord van God staat centraal. 
 
2.1.2 Praktische uitwerking 
Op zondag zijn er ’s morgens en ’s avonds erediensten. Eveneens zijn er erediensten op christelijke 
feestdagen (Eerste Kerstdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede 
Pinksterdag). Op bid- en dankdagen wordt een ochtend- en avonddienst gehouden. In de 
ochtenddienst zijn de kinderen van school aanwezig. Tijdens de ochtenddiensten is er een crèche 
voor de kleine kinderen van de gemeente.  
Tot onze verootmoediging en ter dankbaarheid wordt ons ’s morgens de Wet van de HEERE 
voorgehouden. In de avonddiensten belijden wij ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis, of 
eventueel met één van de andere algemene belijdenisgeschriften of met een onderdeel uit één van 
de Drie Formulieren van Enigheid.  
In de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, zoals dat ook de regel is 
voor alle andere gemeenteactiviteiten. In onze diensten gebruiken wij de formulieren zoals die te 
vinden zijn in ‘Liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie. Een hertaling.’. Deze 
formulieren zijn ook te vinden in ‘Dienstboek – een proeve, deel II. Leven – Zegen – Gemeenschap’.  
Tijdens de erediensten worden uitsluitend de psalmen uit de berijming van 1773 en de ‘enige 
gezangen’ op ritmische wijze gezongen, ondersteund door begeleiding van het orgel.  
De Psalmen zijn in de Bijbel door de Heere Zelf aan de gemeente gegeven, door Jezus Christus 
veelvuldig geciteerd, in Hem vervuld en als zodanig van onschatbare waarde.  
Rond Koningsdag wordt aansluitend op een zondagse eredienst het Wilhelmus gezongen en rond 
Hervormingsdag het Lutherlied. Voorafgaand aan de ochtenddienst op bid- en dankdag en 
aansluitend op de dienst waarin de VakantieBijbelWeek wordt afgesloten, kan het bijbehorende 
themalied worden gezongen. Dit laatste is ook het geval bij de afsluiting van het tweejaarlijkse 
project van de Jeugdraad.   
Voorafgaand aan de ochtenddienst op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag zingen 
we als gemeente enkele liederen die betrekking hebben op deze drie feestdagen. Deze liederen 
worden geselecteerd door de predikant (in vacaturetijd door de kerkenraad). Deze liederen kunnen 
(naast het orgel) begeleid worden door maximaal één blaasinstrument. De muzikant neemt dan 
achter in de kerk plaats, op het orgelbalkon.  
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Daarnaast wordt als voorzang bij elke dienst een psalm (of zgn. ‘enig gezang’) gezongen, waarbij we 
aansluiten bij de psalmen die op de basisschool van Nieuwland worden geleerd. 

 
2.2 Prediking 
In hoofdstuk 1 van dit beleidsplan is al gesproken over het belang van de prediking. Op deze plaats 
maken we nog een aantal concrete toepassingen hiervan. 
- In de prediking wordt de Drie-enige God verkondigd, waarbij Christus het middelpunt is. De 

beloften van het Evangelie worden aan een ieder zonder onderscheid verkondigd, met bevel 
van geloof en bekering. Zo wordt door de prediking het Rijk van God geopend voor ieder die 
de beloften van het Evangelie met een waar geloof aannemen en gesloten voor alle 
ongelovigen, zolang zij zich niet bekeren.  

- In de prediking wordt evenwichtig uit het Oude en het Nieuwe Testament gepreekt, omdat 
we de Heilige Schrift zien als het ene Woord van God. Daarbij verhouden Oude en Nieuwe 
Testament zich tot elkaar als belofte en vervulling.  

- Zoveel mogelijk zullen de avonddiensten het karakter dragen van een leerdienst, omdat de 
gemeente altijd een ‘lerende’ gemeente is. Daarbij zal meestal geput worden uit de 
gereformeerde belijdenisgeschriften, maar zo nodig kunnen er ook andere thema’s aan de 
orde komen.  

- In de prediking is aandacht voor rechtvaardiging en heiliging. Zo wordt er dus niet alleen 
opgeroepen tot bekering, maar wordt er ook een appèl gedaan om te groeien in het geloof 
en in de beoefening daarvan in de praktijk van het leven.  

- De prediking staat altijd in het licht van Christus’ naderende wederkomst. 
-  De gemeente kent vele kinderen en jongeren. Daar zijn we dankbaar voor. Daarom vinden 

we het belangrijk dat de prediking ook voor hen begrijpelijk is. 
 
2.3 Heilige Doop  
De Heilige Doop wordt op grond van Gods genadeverbond bediend aan de kinderen der gelovigen. 
De doop is teken en zegel van dit verbond. Een kind behoort reeds tot dit genadeverbond wanneer 
het geboren wordt in een gezin waarvan tenminste een ouder tot de gemeente behoort. Daarom 
kennen wij in onze gemeente een ruime dooppraktijk. 
Ons uitgangspunt is namelijk dat de kinderen van de gemeente behoren gedoopt te wezen. Dat 
neemt niet weg dat het van groot belang is dat de doopouders zich goed realiseren wat ze 
antwoorden op de vragen die hen vanuit het doopformulier gesteld worden. Daartoe wordt voor de 
doop een doopzitting gehouden, waarin onderwijs gegeven wordt aangaande de doop. Dit gebeurt 
door de predikant in aanwezigheid van een ouderling. Als één van de doopouders zelf niet kan 
antwoorden op de doopvragen uit het formulier, worden hem/haar alternatieve vragen gesteld, 
waaruit blijkt dat deze ouder instemt met de doop en de gelovige opvoeding van het kind.  
Zij die als kind niet ten doop zijn gehouden, ontvangen de Heilige Doop na openbare belijdenis van 
het geloof te hebben afgelegd.  
Omdat de doop als teken van Gods verbond slechts één maal bediend wordt, wijzen wij elke vorm 
van herdoop af. 
 
2.4 Heilig Avondmaal  
Christus zelf heeft Zijn gemeente bevolen het Heilig Avondmaal te vieren. ‘Doe dat tot Mijn 
gedachtenis”, zo zegt Hij in Lukas 22:19. Door deelname aan dit Avondmaal ontvangen de gelovigen 
de verzekering dat Christus op grond van Zijn offer aan het kruis hun zonden wil vergeven.  
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. De daaraan voorafgaande zondag zal de 
voorbereiding op het Avondmaal worden gehouden. In de week van voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal is er Avondmaalskring en Censura Morum. De dankzegging vindt plaats in de avonddienst 
van de Avondmaalszondag.  
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Aan het Heilig Avondmaal kunnen alleen belijdende leden deel nemen. Voor hen is de toegang tot de 
Tafel vrij. Echter, wie in openlijke zonden leeft en daaraan vasthoudt, kan niet tot de Tafel komen.  
Vanwege de ernst en de eerbied van het Heilig Avondmaal hechten wij eraan dat gemeenteleden in 
gepaste kleding naar de Tafel komen, zonder daarbij anderen tot aanstoot te zijn. Hierdoor wordt de 
gemeente immers niet gebouwd. 
 
2.5 De ambten 
In de Bijbel ontmoeten wij mensen die in de dienst van God een bepaald ambt dragen. Zo lezen we in 
het Oude Testament over priester, profeten en koningen, terwijl het Nieuwe Testament spreekt over 
o.a. herders en leraars, apostelen, oudsten en diakenen. Op grond hiervan kennen wij in onze kerk de 
ambten. 
De ambtsdragers vertegenwoordigen God tijdens de eredienst en in de gemeente. Met elkaar zijn de 
ambtsdragers bovendien verantwoordelijk voor de erediensten, de prediking en het gemeenteleven.  
Op grond van Gods Woord zijn wij van mening dat door wettige verkiezing tot ambtsdragers van de 
gemeente mannenbroeders gekozen, geroepen en bevestigd kunnen worden – zowel ouderlingen als 
diakenen. Deze mannenbroeders zijn belijdende leden van de kerk, staan op de grondslag zoals 
hierboven genoemd en worden geleid door de Heilige Geest om de kerk te dienen met het Evangelie 
van Jezus Christus. Wat hier gezegd wordt over de ambten van ouderling en diaken, geldt ook voor 
het ambt van predikant. 
Dat wij de ambten voorbehouden achten aan mannen, neemt niet weg dat vrouwen met de hun 
geschonken gaven in de gemeente dienstbaar kunnen en mogen zijn. 
 
2.6 Het huwelijk  
2.6.1 Huwelijk tussen man en vrouw 
Het huwelijk is een instelling van God voor een man en een vrouw. Zij beloven tijdens een kerkdienst 
in het midden van de gemeente – en dus voor Gods aangezicht – elkaar voor het hele leven lief te 
hebben en trouw te blijven. In de Bijbel wordt het huwelijk wel vergeleken met een verbond en 
wordt het getekend als een beeld voor de verhouding tussen Christus en Zijn bruidsgemeente. Dat 
maakt het christelijke huwelijk tot een uniek gebeuren. Kerkelijk bevestiging en inzegening van het 
huwelijk kan alleen plaatsvinden nadat het huwelijk burgerlijk gesloten is. Deze kerkelijke bevestiging 
en inzegening vindt plaats in een eredienst.  
De liturgie in een huwelijksdienst is geheel in lijn met de andere erediensten in onze gemeente. 
Voorafgaand aan en/of aansluitend op een huwelijksdienst bestaat er wel de mogelijkheid om een 
lied te zingen, in overleg met de predikant. Ook deze liederen kunnen eventueel (naast het orgel) 
begeleid worden door maximaal één blaasinstrument, waarbij de muzikant achter in de kerk 
plaatsneemt, op het orgelbalkon.  
 
2.6.2 Bijzondere omstandigheden 
- De kerkenraad heeft in het verleden nagedacht over de vragen rondom echtscheiding en 
hertrouwen. Hierover is een visiedocument vastgesteld op 8 mei 2014. Wat betreft de vraag of 
iemand kan hertrouwen na een echtscheiding is onze visie dat in een dergelijke situatie de kerkelijke 
inzegening allerminst vanzelfsprekend is, maar niet bij voorbaat uitgesloten. Aspecten die daarin 
gewogen moeten worden zijn de oorzaak van de echtscheiding, de mogelijkheid of er nog herstel 
mogelijk is van het vorige huwelijk en de plaats van schuldbelijdenis in deze. Als kerkenraad willen 
we in dergelijke complexe situaties voortdurend zoeken naar mogelijkheden om met betrokkenen in 
gesprek te zijn over de vraag welke weg het Evangelie in de concrete situatie wijst.  
- Vanwege de unieke plaats van het door God gegeven huwelijk en omdat de Bijbel 
geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk als zonde bestempelt, kunnen wij samenwonen voor het 
huwelijk niet goedkeuren. Wanneer er stellen zijn die samenwonen, zullen we proberen de 
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betrokkenen liefdevol te dringen tot het huwelijk. Wanneer het komt tot een kerkelijke inzegening 
zal in de pastorale gesprekken vooraf blijk moeten worden gegeven van schuldbesef.  
- Omdat zowel huwelijk als seksualiteit een gave van God is voor man en vrouw, verlenen wij geen 
medewerking aan het kerkelijk inzegenen van andere huwelijken dan die van man en vrouw. Wel 
willen wij graag hen die worstelen met een andere geaardheid liefdevol pastoraal begeleiden. 
- Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk is in principe alleen mogelijk als de bruid of de 
bruidegom lid is of wordt van de gemeente, of als beiden lid zijn of worden. Bij voorkeur wordt de 
huwelijksdienst geleid door de eigen predikant. In vacaturetijd wordt in overleg tussen het 
bruidspaar en de kerkenraad een predikant uitgekozen. 
 
2.7 Rouwdienst  
Naar christelijke wijze en in navolging van Christus die zelf begraven werd, begraaft de gemeente 
haar doden. Dat doen we in het geloof in de wederopstanding van het lichaam.   
Voorafgaande aan de begrafenis wordt een rouwdienst gehouden, die in principe geleid wordt door 
de eigen predikant. In overleg met de predikant kan worden gekozen voor een begrafenis vanuit de 
kerk of vanuit dorpshuis Brandpunt. De afsluiting van de plechtigheid zal verzorgd worden door de 
dienstdoende ouderling.  
Hoewel een rouwdienst voor ons geen eredienst is, willen we beiden wel zo dicht mogelijk bij elkaar 
houden. De liederenkeus zal in overleg met familie en predikant vastgesteld worden en kan voor 
maximaal de helft bestaan uit liederen uit de Hervormde Bundel (1938).  
Vanuit wat hierboven gezegd is over het waarom van begraven, wijzen wij crematie af als een niet-
Bijbelse manier van omgaan met de doden. Daarom kunnen wij bij een samenkomst voorafgaand 
aan een crematie de kerk niet ter beschikking stellen en zullen de predikant en dienstdoende 
ouderling zelf bij de crematie ook niet aanwezig zijn. Wel zal voorafgaand aan de crematie de 
predikant pastoraal aanwezig zijn en dan zoeken naar mogelijkheden om het evangelie te laten 
klinken.  
 
2.8 Pastoraat  
In het pastoraat gaat het om de herderlijke zorg die door de ambtsdragers namens Christus gegeven 
wordt. De spits hiervan is het geestelijk leven. In het pastorale gesprek zal het dan ook allereerst 
gaan over de vrucht op de prediking in het leven van de gemeenteleden om hen zo te begeleiden op 
de weg naar Christus of in hun geestelijke groei. Daarnaast kunnen ook allerlei andere zaken 
besproken worden, zolang zij maar voor Gods aangezicht gesteld worden om in de besproken zaken 
te zoeken naar Gods weg in het leven. Dat kan zijn door middel van bemoediging en vertroosting, 
maar ook aanmoediging of vermaning. Zo mogen we als ambtsdragers in naam van Christus met de 
gemeenteleden optrekken.  
 
Wij kennen in het pastoraat de volgende onderdelen: 
- Het reguliere huisbezoek dat alle gemeenteleden één keer per twee jaar ontvangen van de 

ouderlingen. 
- Crisispastoraat in de meest brede zin van het woord. 
- Bezoek aan zieken in ziekenhuizen (liefst eenmaal per week) en aan hen die langere tijd 

ernstig ziek zijn.  
- Bezoek aan gemeenteleden die opgenomen zijn in verpleeghuizen. 
- Ouderenbezoek (vanaf 75 jaar). 
- Bezoek bij geboorte, huwelijksjubilea en andere bijzondere gebeurtenissen. 
- Jeugdpastoraat, waaraan voor namelijk invulling wordt gegeven door de jeugdouderling. 
- Huwelijkspastoraat: door huwelijkscatechese aan te bieden aan mensen die pas gehuwd zijn 

of zich voorbereiden op het huwelijk.   
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Deze taken worden zoveel als mogelijk door de predikant verricht in samenwerking met de 
kerkenraad. 
 

3. Apostolaat / zending  
 
3.1 Roeping 
Als christelijke gemeente weten we ons geroepen het Evangelie te verkondigen, ook aan hen die nog 
niet tot Gods gemeente behoren. De Heere Jezus Christus geeft daartoe zelf de opdracht wanneer Hij 
zegt in Mattheüs 28:19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” 
Om aan deze opdracht mede gestalte te geven kent onze hervormde gemeente de Zendings- en 
Evangelisatiecommissie die tot doel heeft om zich in te zetten de gemeente in haar missionaire 
opdracht te stimuleren en te begeleiden.  
 
3.2 Zendings-en Evangelisatiecommissie 
Deze Zendings- en Evangelisatie Commissie (ZEC) ziet het als haar taak de gemeente bewust te 
maken van de noden die er zijn in de wereld, in de ons omringende omgeving, zowel materieel als 
geestelijk. Hiervoor worden eventueel acties georganiseerd. In principe zien wij zending als 
verantwoordelijkheid van de gehele gemeente in het dagelijkse leven. De liefde van Christus 
mag/moet ons daarbij dringen.  
De belangrijkste specifieke activiteiten op het terrein van apostolaat en zending betreffen het één 
keer per jaar beleggen van een zendingsbijeenkomst en het houden van drie collecten voor de 
Gereformeerde Zendings Bond (GZB) en één voor de Inwendige Zendings Bond (IZB). Daarnaast 
wordt er één keer per twee jaar een project georganiseerd. Bij de activiteiten vervult de plaatselijke 
ZEC, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, een belangrijke stimulerende en coördinerende rol.  
 
Bepaalde onderdelen van het jeugdwerk hebben een evangeliserend karakter. Zoals de 
zondagsschool, die elke week wordt gehouden, de jeugdclubs in het winterseizoen en de Vakantie 
Bijbel Week in de laatste week van de zomervakantie, die zich in doelstelling ook richten op rand- en 
buitenkerkelijke kinderen. Daarnaast wordt op kerstavond de kerstnachtdienst georganiseerd om 
mede ook de rand- en buitenkerkelijke gemeenteleden te kunnen bereiken. Onder de 
verantwoordelijkheid van de ZEC valt tevens het Zendingswinkeltje, waar naast christelijke boeken en 
jeugdboeken allerlei cadeauartikelen verkocht worden. De opbrengst is bestemd voor de binnen- en 
buitenlandse zending.  
Door de ZEC aan te duiden als een orgaan van bijstand heeft deze een formele status. Dat houdt 
onder andere in dat bij de benoeming van de leden, overeenkomstig de kerkorde, dit geschiedt door 
de kerkenraad. Ook heeft zij als taak het bezoeken van de nieuw-ingekomen mensen en het vorm 
geven aan onze verbondenheid met Israël. In principe maakt één kerkenraadslid ook deel uit van de 
ZEC. 
 
3.3. Alphacursus 
In onze gemeente is er een Alphateam dat jaarlijks, bij voldoende aanmeldingen, een Alphacursus 
verzorgt. De eerste doelgroep hiervan zijn rand- en buitenkerkelijken. Het doel is om bij de 
deelnemers de kennis over de Bijbel en het geloof in Jezus Christus, welke van eeuwigheidswaarde is, 
te vergroten. Hieraan kan iedereen deelnemen, om zo ook van elkaars kennis en ervaringen te 
kunnen leren. 
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4. Diaconaat  
 
4.1 Fundament 
De  opdracht  voor  de  diaconie  is  gefundeerd  in Gods Woord, wat bijzonder tot uitdrukking komt 
in de woorden van onze Heere Jezus Christus in Lukas 10:27 “U zult de Heere, uw God, liefhebben 
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als 
uzelf.” Hieruit blijkt dat de dienst der barmhartigheid onlosmakelijk verbonden is aan het dienen van 
de Heere. Dat deze dienst ook binnen de gemeente vorm moet krijgen leren we uit Ex. 20:6, Hand. 6, 
Rom. 12:8 en 2 Kor. 9:7-12. 

4.2 Situatie 
Een eerste onderdeel van de diaconale activiteiten, de dienst der barmhartigheid die staat in het 
teken van het priesterlijk ambt, betreft het inzamelen van de gaven van de gemeenteleden. Dit 
geschiedt overeenkomstig een opgesteld collecterooster, waarbij elke dienst, m.u.v. de diensten op 
biddag, voor diaconale doeleinden wordt gecollecteerd. Op zes zondagen per jaar heeft de diaconale 
collecte een speciale, via het door de diaconie jaarlijks vastgestelde collecterooster, van tevoren 
aangegeven bestemming. Op zes andere zondagen is de diaconale collecte 4x bestemd voor de ZEC 
(1x IZB en 3x GZB) en 2x voor “luisteren op afstand”. Verder wordt bij (natuur)rampen in de wereld, 
dichtbij of ver weg, bezien of er een extra bestemmingscollecte kan worden gehouden. 
De uit collecten, giften en opbrengsten van bezittingen binnengekomen gelden worden door de 
diaconie o.a. besteed aan jeugdwerk, bejaardenzorg en individuele ondersteuning binnen de eigen 
gemeente. Daarnaast worden diverse instanties ondersteund, voornamelijk aan de hand van 
binnengekomen verzoeken. Eventuele overige beschikbare middelen worden op een spaarrekening 
gestald. De diaconie streeft ernaar binnenkomende middelen zo veel mogelijk te besteden in het jaar 
van ontvangst. 
 
Het bejaardencomité neemt dat deel van de bejaardenzorg voor haar rekening wat betrekking heeft 
op het beleggen van bejaardenmiddagen en andere bijeenkomsten. De kosten van de 
bejaardenmiddagen en de attentie ter gelegenheid van het Kerstfeest komen voor rekening van de 
diaconie. Verder krijgen de meeste zieken in het ziekenhuis door de diaconie namens de Hervormde 
gemeente van Nieuwland na thuiskomst een fruitbakje aangeboden.  
 
Elke zondag kunnen de gemeenteleden een beroep doen op de diaconie voor het vervoer naar de 
kerk. Een andere diaconale activiteit betreft het aanvullen van de eerder genoemde collecten voor 
“luisteren op afstand” tot circa 2/3 deel van de totale kosten voor “luisteren op afstand” waarvan de 
exploitatie in handen ligt van het college van kerkrentmeesters.  
 
In ons dorp functioneert de onderlinge zorg, onder meer in familieverband, nog redelijk goed. Voor 
een eventuele hulpvraag kunnen zowel gemeenteleden als niet gemeenteleden een beroep doen op 
de diaconie die per situatie zal bezien of zij zelf kan helpen of dat een organisatie/instelling (zoals 
Schuldhulpmaatje) zou kunnen worden ingeschakeld. 
 
4.3 Missionair Diaconaal Centrum ‘De Herberg’  
De  diaconie  functioneert  als  aanspreekpunt  bij  ‘De  Herberg’  voor  gemeenteleden  die  tijdelijk  
afstand moeten  nemen  van  de  thuissituatie  en  korte  tijd  onderdak  zoeken  in  een  rustgevende  
omgeving. Eventuele  verzoeken  voor  financiële  ondersteuning  zullen  vooraf  worden  beoordeeld  
voordat  tot uitkering wordt overgegaan.  Jaarlijks wordt een financiële ondersteuning gegeven t.b.v. 
de exploitatie van ‘De Herberg’. De te verwachten hulpvragen zijn vanzelfsprekend niet voorspelbaar. 
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4.4 Knelpunten en voornemens 
Voor het jeugdwerk en het ouderenwerk in de eigen gemeente, dat gedeeltelijk door de diaconie 
wordt gefinancierd, ziet het er naar uit, dat vanwege overheidsbezuinigingen, gerekend moet 
worden op kostenstijgingen. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat er de komende jaren 
mogelijk vaker behoefte zal zijn aan individuele ondersteuning binnen de eigen gemeente. Vooral de 
beperkingen in de sfeer van de sociale zekerheid wijzen in die richting. Bijdragen aan allerlei 
instanties blijft de nodige aandacht vragen. 
De diaconie heeft als belangrijk beleidsvoornemen om de gemeente nog meer bewust te maken van 
de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.  
 

5. Opzicht 
 
5.1 Situatie 
Met betrekking tot het opzicht moet in de eerste plaats het gewone huisbezoek worden vermeld. Dit 
werk ligt in de handen van vier ouderlingen die regelmatig op huisbezoek gaan. Incidenteel worden 
de ouderlingen-kerkrentmeesters of de diakenen ingeschakeld. 
 
Eén keer per twee jaar worden alle gemeenteleden bezocht. Er wordt daarbij gelet op het 
maatschappelijke welzijn van het gezin of de persoon en in het bijzonder op het geestelijk welzijn.  
 
Er is een wijkindeling gemaakt voor iedere ouderling. Over de daarbij behorende gemeenteleden 
heeft deze ene ouderling een bijzondere en eigen verantwoordelijkheid. Bij bijzondere 
omstandigheden kan hij naar eigen initiatief, eer en geweten, een stuk extra (geestelijke) zorg geven. 
Tevens kan hij in dit soort gevallen ook de spreekbuis zijn van en naar de predikant. De ouderen, 
vanaf 75-jarige leeftijd,  worden in de regel één keer per jaar bezocht door de kerkenraad tijdens het 
huisbezoek. 
 

6. Vorming, toerusting en gemeente-zijn  
 

6.1. Jeugdwerk 
6.1.1 Activiteiten  

Wij mogen als gemeente erg blij en dankbaar zijn met vele kinderen en jongeren in onze gemeente. 
De kinderen en jongeren bezoeken trouw de kerkdiensten, kinderclubs en verenigingen. 
Als kerkenraad zijn we blij met  zoveel activiteiten. In de volgende onderdelen komen we in contact 
met de kinderen en jongeren. 
 

 Jeugdraad. In de jeugdraad zitten alle leidinggevenden van de clubs en jeugdvereniging met 
als voorzitter de jeugdouderling. De clubs komen elke week bij elkaar en de jeugdvereniging 
elke twee weken. Naast een stuk verdieping en geloofsopbouw is er ruimte voor ontspanning 
en gezelligheid. 

 Catechisatie. Het doel van de catechese is om jongeren te onderwijzen in de leer van de 
Bijbel en van de belijdenisgeschriften en met hen in gesprek te zijn over de betekenis hiervan 
voor hun eigen leven. Gedurende het winterseizoen wordt wekelijks catechese gegeven aan 
de jongeren van ongeveer 12-20 jaar. De belijdeniscatechese is in de regel gezamenlijk met 
Oosterwijk.  

 Zondagschool. Een enthousiaste groep leidinggevenden komen elke zondagmiddag bij elkaar 
om de kinderen te vertellen over de Bijbel. Naast een bijbelverhaal is er ook ruimte voor een 
knutselwerkje o.i.d. 

 Geloofsgesprek.  Elke 3 tot 4 weken komen de jongeren van ongeveer 19-25 jaar bij elkaar 
onder leiding van de predikant. Dit wordt op een woensdag avond gehouden in het 
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winterseizoen en draagt bij aan de geloofsopbouw bij de jongeren. Door met elkaar in 
gesprek te gaan rondom de bijbel worden de jongeren steeds meer bewust om keuzes te 
maken in hun leven en door deze gesprekken komt men sneller tot de keuze om naar 
belijdeniscatechisatie te gaan. 

 Kerstnachtdienst. Deze dienst wordt doorgaans gehouden op 24 december om 22.00 uur in 
de kerk. Bij deze dienst zijn vele jongeren betrokken die hun steentje bij dragen aan de 
dienst. Elk jaar wordt er een commissie gevormd die de dienst voorbereid. 

 Jeugdouderling. Onder de ouderlingen is één ouderling die de bijzondere taak heeft om zich 
meer te richten op de kinderen en de jongeren van de gemeente. Dit krijgt praktisch vorm 
door leiding te geven aan de jeugdraad en de kinderen en jongeren te bezoeken op de 
zondagschool en clubs of de vereniging. Daarnaast zijn er bezoeken met jongeren in OdT of 
Kruispunt, om zo met jongeren in een persoonlijk gesprek te komen om te horen wat ze 
bezig houdt en welke vragen ze hebben. Dit gaat op persoonlijke uitnodiging van de 
jeugdouderling, maar kan ook als men er om vraagt. Hiervoor is de jeugdouderling altijd 
beschikbaar. 

 
6.1.2 Beleid en doel 

Het beleid van de kerkenraad is er op gericht om de kinderen en jongeren van de gemeente zich 
zoveel mogelijk thuis te laten voelen in onze gemeente. Dat ze telkens weer van het rijke Evangelie 
mogen horen en daarmee het geloof gevoed  wordt. 
Het doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren van de gemeente te verbinden met de Heere 
Jezus, om zo in een levende relatie met Hem tot het hoogste  doel in ons leven te komen. 
 
6.1.3 Aandachtspunten 

Kringwerk opzetten voor jongeren tussen 20 en 30 jaar. 
 
6.2 Kringwerk   
Voor de verdieping van het geloofsleven van de gemeenteleden is er in onze gemeente ook 
kringwerk. Tijdens het winterseizoen wordt er in de regel één keer per drie weken Bijbelkring 
gehouden onder leiding van de predikant, waar alle gemeenteleden welkom zijn. 
 
6.3 Ouderenwerk  
Ook de ouderen hebben een speciale plaats in de gemeente. Door de interkerkelijke 
ouderencommissie worden elk jaar diverse bijeenkomsten belegd voor de ouderen. Voor deze 
bijeenkomsten met een specifiek onderwerp wordt meestal een spreker van buiten de gemeente 
uitgenodigd. Daarnaast wordt op enkele bijeenkomsten de meditatie verzorgd door onze predikant. 
 
6.4 Gemeentedag  
Voor aanvang van het winterseizoen wordt de gemeentedag, meestal op een zaterdagmiddag en-
avond, georganiseerd. Het doel van deze dag is om in ontspannen sfeer als gemeente samen het 
winterseizoen te starten. De organisatie ligt in handen van de gemeentedagcommissie die bestaat uit 
leden van de gemeente, de verenigingen en de kerkenraad. 
 

7. Kerkrentmeesters 
 
7.1 Situatie en doelstelling 
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak te zorgen dat de gemeente in materieel, financieel 
en organisatorisch (administratief) opzicht goed kan functioneren. 
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Het beleid aangaande het beheer en onderhoud aan het kerkgebouw, de pastorie en verenigingsbouw 
‘Onder de Toren’ is een belangrijk onderdeel van het kerkrentmeesterlijk werk. Voor het kerkgebouw 
wordt gewerkt met een 6-jarig onderhoudsplan volgens de BRIM-methode.  
Aan de hand van de onderhoudsplannen wordt de begroting opgesteld, terwijl omgekeerd de begroting 
aanleiding kan zijn om waar nodig verschuivingen in de onderhoudsplannen aan te brengen. Het 
bijstellen van de begroting gebeurt op basis van inspectie door de monumentenwacht (kerkgebouw) en 
op grond van eigen controle. Het onderhoudsplan met bijbehorende kostenraming wordt opgesteld 
door Bureau Lakerveld uit Noordeloos. 
 
7.2 Materiële zorg 
De materiële zorg richt zich met name op het kerkgebouw, de pastorie en verenigingsgebouw ‘Onder 
de Toren’.  
Er wordt voor de kerk en de pastorie gewerkt met een onderhoudsplan. Gestreefd wordt om op deze 
manier zorg te dragen voor een goede staat van onderhoud. 
 
Ten aanzien van onderhoud worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Eenvoudig onderhoud willen we als gemeente zelf realiseren. 

 Werkzaamheden die kunnen worden gecombineerd, dienen te worden gecombineerd of op 
elkaar te worden afgestemd wanneer dat een vermindering van kosten met zich meebrengt 
of de uitvoering eenvoudiger maakt.  

 Onderhoudswerkzaamheden dienen tijdig uitgevoerd te worden, maar ook weer niet 
onnodig vroeg.  

 Er wordt actief gekeken naar mogelijkheden om, indien mogelijk, subsidie te verkrijgen.  
 
De komende 5 jaar zal, naast schilderwerkzaamheden aan kerk en pastorie, ook verenigingsgebouw 
‘Onder de Toren’ uitgebreid worden. Voor uitbreiding van ‘Onder de Toren’ is het verbouwingsfonds  
OdT opgericht. Inkomsten in het fonds komen uit de collecteopbrengsten, giften van bijvoorbeeld 
vrouwenvereniging, rommelmarkt en eventueel gemeenteleden.  
 
In het kader van de zorg voor het kerkgebouw richt de materiele zorg zich ook op het orgel. Niet 
alleen vanwege de monumentstatus, maar vooral ook omdat het een belangrijke ondersteunende 
functie heeft bij de orde van de eredienst. Deze zorg uit zich in een jaarlijkse onderhouds- en 
stemmingsbeurt door een vakbekwaam orgelbouwer. Daartoe is in 1997 het Orgelfonds opgericht op 
grond van een begroting door de orgelbouwer. Rekeninghoudend met inflatie en onvoorziene 
mankementen zal dit fonds aangevuld blijven worden. Groot onderhoud heeft plaats gevonden in 
het jaar 2016. Groot onderhoud dient één maal in de dertig jaar uitgevoerd te worden. 
 
7.3 Financiële zorg 
7.3.1 Personele lasten 
De financiële zorg richt zich onder andere op het financieel mogelijk maken van de arbeid die in de 
gemeente mag worden gedaan (inkomen predikant en andere financiële vergoedingen, 
vergoedingen aan koster, organisten en andere vrijwilligers). 
Wat betreft de financiële vergoedingen van de predikant, welke voortvloeien uit de Generale 
regeling rechtspositie predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland, is de volgende 
verdeelsleutel met de Hervormde gemeente van Oosterwijk overeengekomen: 
1.  De verdeelsleutel van de kosten van de predikant, welke voortvloeien uit de ‘Generale regeling 

rechtpositie predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland’ zijn: Nieuwland 70%, Oosterwijk 
30%. 

2.  De preekbeurten in beide gemeenten worden in onderling overleg tussen de beide kerkenraden 
en de predikant vastgesteld. De 70/30-verdeling wordt niet toegepast op het jaarlijks aantal 
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preekbeurten in eigen gemeenten. Verdeeld over de beide gemeenten gaat de eigen predikant 
elk jaar ongeveer 75 keer voor (in Nieuwland 40 diensten / in Oosterwijk 35 diensten). 

3.  Door het niet toepassen van de 70/30-verdeling op het jaarlijks aantal preekbeurten in eigen 
gemeenten, zal Oosterwijk, ter compensatie van de extra kosten die Nieuwland heeft voor 
gastpredikanten, maandelijks €1 150,-- vergoeden aan Nieuwland. 

4.  Het pastorale werk vindt naar behoefte plaats in beide gemeenten. 
5.  De predikant zal wonen in de pastorie in Nieuwland, welke eigendom is van de hervormde 

gemeente Nieuwland. 
6.  De kosten voor onderhoud van de pastorie komen volledig voor rekening van Nieuwland. De 

uitkering woonbijdrage, die op de maandelijkse factuur van de Beleidscommissie Centrale Kas 
Predikantstraktementen in mindering wordt gebracht, komt voor 100% ten goede aan 
Nieuwland. 

 
7.3.2 Overige lasten 
Naast bovengenoemde zaken is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het 
financieel mogelijk maken van de aanschaf van materialen ten behoeve van het kerkelijk werk 
(hierbij valt te denken aan catechisatiemateriaal, jaarlijkse kosten om de website te onderhouden 
e.d.). Naast deze beheer- en administratiekosten zijn er ook nog de verplichte bijdragen, zoals het 
kerkrentmeesterlijk quotum en de afdrachten voor de solidariteitskas. Tot slot wordt financieel 
bijgedragen aan het onderhoud van het kerkelijk gebouw “Kruispunt”, dat eigendom is van de 
diaconie. Het gaat hier om een jaarlijkse bijdrage die 50% van de exploitatie lasten bedraagt. 
 
7.3.3 Inkomsten 
De inkomsten van de gemeente worden verkregen uit collecten en bijdragen (zoals hieronder 
weergegeven), giften, legaten en uit renten van bankreserves.  
 
Tijdens iedere kerkdienst wordt er naast een diaconiecollecte gecollecteerd voor de instandhouding 
van de predikantsplaats en voor het onderhoudsfonds.  
 
Twee maal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de gemeenteleden. Deze bijdrage is 
bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Voorafgaand aan de vrijwillige bijdrage 
wordt ieder gezin en elke inwonende vanaf 18 jaar aangeschreven. Hiermee wordt gewezen op de 
noodzaak van de vrijwillige bijdrage en zijn of haar verantwoordelijkheid hierin. 
 
Eenmaal per jaar wordt van de belijdende leden van de gemeente een bijdrage voor de 
Solidariteitskas gevraagd. Dit is een vast bedrag waarvan de helft bestemd is voor de Landelijke kerk 
en het resterende deel bestemd is voor de plaatselijke gemeente. Het rondbrengen en eventueel 
weer ophalen van de vrijwillige bijdrage en de solidariteitskas wordt door de leden van Advies en 
Bijstand gedaan. 
 
Aan elk gemeentelid wordt na zijn of haar verjaardag een bijdrage gevraagd voor het 
verjaardagsfonds. Dit geld wordt opgehaald door vrijwilligers. De opbrengst is bestemd voor de 
instandhouding van de predikantsplaats.  
 
De gebruikers van de kerkradio kunnen in een busje hun gift geven. Deze busjes worden maandelijks 
opgehaald door leden van de commissie van Advies en Bijstand. Deze inkomsten zijn bestemd voor 
het onderhoudsfonds.  
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7.4 Administratieve zorg 
7.4.1 Ledenadministratie 

Begin 2010 is de ledenadministratie van onze gemeente overgegaan op LRP. LRP is de afkorting van 
LedenRegistratie Protestantse Kerk. De internet-applicatie LRP is dus de vervanger van de 
vertrouwde registerkaartjes. Het nieuwe ledenregistratiesysteem is mede ontwikkeld om het werk 
van de plaatselijke gemeente te ondersteunen. De predikant en de ouderlingen kunnen vanaf hun 
werkplek gebruikmaken van LRP. 
 
LRP kent verschillende gebruikersrollen. Deze rollen zijn: de ledenadministrateur, 
bijdragenadministrateur, lokaal beheerder en de rol van pastoraal werker (predikant, ouderling).  
 
De lokaal beheerder autoriseert en helpt andere LRP-gebruikers in de gemeente. De kerkenraad stelt 
de lokaal beheerder aan. De lokaal beheerder is eindverantwoordelijk voor het beheer en het gebruik 
van LRP in de gemeente. De lokaal beheerder beheert de authenticatiesleutels die nodig zijn om in te 
loggen in LRP. Deze sleutels zijn persoonsgebonden. In onze gemeente is de functie van 
ledenadministrateur gecombineerd met die van lokaal beheerder. De ledenadministrateur is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de gegevens van de leden van de gemeente. De 
ledenadministrateur heeft, om deze functie goed uit te kunnen oefenen, de medewerking van de 
predikant en de (wijk)ouderlingen nodig. Nieuwe mutaties of niet volledige persoonsgegevens in LRP 
worden door hen schriftelijk of per mail aan de ledenadministrateur doorgegeven. 
 
Met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens van gemeenteleden aan derden wordt 
uiterste terughoudendheid betracht. 
 
7.4.2 Financiële administratie 
De financiële administratie wordt gevoerd door de Kerkelijk Ontvanger. De financiële gegevens, 
bankmutaties, facturen en evt. andere documenten, worden vastgelegd in een geautomatiseerd 
systeem. Op dit moment wordt voor de vastlegging gebruikt gemaakt van het programma Cashflow 
van Hagrusoft. 
 
Jaarlijks wordt de financiële administratie en de jaarrekening beoordeeld door een externe 
deskundige. De financiële administratie wordt jaarlijks, aan de hand van de jaarrekening en een 
instructie, door 2 leden van de Commissie van Advies en Bijstand gecontroleerd. De door deze 
controlecommissie afgegeven controleverklaring wordt in de jaarrekening vastgelegd. De 
gecontroleerde jaarrekening wordt opgestuurd naar het Regionaal College voor Behandeling en 
Beheerszaken te Heerjansdam. 
 
7.4.3 Archief 
Kerkelijke stukken in de ruime zin van het woord zijn eigendom van de kerkelijke gemeente. Het is 
daarom van groot belang dat zij zo kort mogelijk in privébezit zijn. Dit belang is er, omdat ze bewaard 
moeten blijven, deels omdat er vaak afspraken over personen of eigendommen in zijn vastgelegd die 
tientallen jaren geldig zijn, deels om verantwoording te kunnen afleggen naar overheidsinstellingen, 
deels om later te kunnen nagaan hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen, deels om 
gebeurtenissen zoals dopen, belijdenissen, in- of uitschrijvingen, te kunnen terugvinden en zeker niet 
in de laatste plaats als bronnen voor de geschiedschrijving. Vanwege het belang van archiefstukken 
zijn de stukken ouder dan 25 jaar ondergebracht bij de Archiefbewaarplaats in Gorinchem, waar ze 
veilig en onder goede omstandigheden zijn opgeslagen. Per blok van tenminste tien jaar zal het 
dynamische archief worden overgedragen aan de genoemde Archiefbewaarplaats.  
Het dynamische archief ter plaatse is een centraal archief van Kerkenraad, college van diakenen en 
college van Kerkrentmeesters. Het is per college op archiefcode ingedeeld en staat onder beheer van 
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de archiefbeheerder. Voor het beheer worden de “Concept richtlijnen voor kerkelijk archiefbeheer 
van de commissie tot registratie van Protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke archieven” 
gehanteerd. Omdat alle colleges deel uitmaken van de kerkenraad, is het archief voor alle colleges 
toegankelijk. In het belang van het behouden blijven van stukken en van de toegankelijkheid ervan 
worden alle stukken zo spoedig mogelijk overgedragen aan de archiefbeheerder voor opname in het 
dynamisch archief, waarbij zo spoedig mogelijk is: tenminste éénmaal per jaar, behalve stukken die 
nog regelmatig worden geraadpleegd, die dan worden overgedragen zodra daar geen sprake meer 
van is.  
 
7.4.4 Informatievoorziening naar de gemeente 
De leden van de gemeente worden wekelijks op de hoogte gehouden van wat er speelt, via de 
kerkbode “De Zaaier” en bij de afkondigingen in de kerk tijdens de erediensten.  
Verder is er informatie, die niet wekelijks verandert, te vinden op de website: 
http://hervormdegemeentenieuwland.protestantsekerk.net. Hierop vindt men onder andere 
statistische informatie over de gemeente en de namen van alle verenigingen met de 
leiding/bestuursleden die actief zijn in de gemeente.  
 
Ook is er ieder jaar een gemeenteavond, waarin de gemeente de gelegenheid heeft in alle vrijheid 
vragen aan de kerkenraad te stellen. Tot slot, maar eigenlijk in de eerste plaats, is er natuurlijk de 
mogelijkheid om leden van de kerkenraad persoonlijk te benaderen. 
 

8. Besluit 
 
In de Hervormde Gemeente van Nieuwland wordt op allerlei wijze gehoor gegeven aan de roeping van 
de Koning van de Kerk om als gemeente van Christus Hem te dienen en om te zien naar onze 
medemens. Deze taak kunnen we alleen volbrengen in afhankelijkheid van de HEERE God, met het 
voortdurende gebed in ons hart:  Uw Koninkrijk kome.  
Het is onze wens dat heel de Hervormde Gemeente van Nieuwland in die blijvende afhankelijkheid van 
God haar roeping mag verstaan, in het vertrouwen dat de grote Landman zal zorgen voor vrucht. 
 
Nieuwland, 24-08-2017 
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