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Inleiding
Wie zijn we
De wijkgemeente Johannes is nog jong. In 2017 is de wijkgemeente gevormd. In 
de afgelopen vijf jaar heeft de wijkgemeente haar identiteit verder ontwikkeld. 
Er is verbinding ontstaan en nieuw elan. Er is een ‘harde kern’ die sterk betrokken 
is en tal van activiteiten zijn ontplooid. Maar er zijn ook mensen die zich niet zo 
betrokken voelen op de gemeente, of die zich zelfs eenzaam voelen in de kerk. 

De coronacrisis heeft de voortgang van het gemeenteleven flink beïnvloed. Er 
was minder onderling contact mogelijk en veel activiteiten kwamen stil te liggen, 
waaronder zelfs verschillende perioden de fysieke zondagse kerkdiensten. We 
staan voor de uitdaging om in de komende beleidsperiode de gemeenschap weer 
op te bouwen. 

In november 2021 ging Ds. Henk Versluis met emeritaat. De wijkgemeente is 
momenteel vacant. Het nieuwe beleidsplan geeft ook richting aan het profiel en 
takenpakket van de nieuw te beroepen predikant.

In de afgelopen jaren is de wijkgemeente gekrompen. De wijkgemeente bestaat 
voor het meerendeel uit leden die boven de 60 zijn. Daarna is de groep van 30-
60 goed vertegenwoordigd. Studenten, die in veel gevallen niet actief aan het 
gemeenteleven deelnemen, maken een belangrijk deel van de 30-minners uit. 
Deze gestage krimp, die ook in de jaren hiervoor zichtbaar was, stelt ons voor de 
uitdaging het gemeenteleven op gang te houden en te zoeken naar mogelijkheden 
om krimp tegen te gaan, of zelfs te groeien. 

Apr-20
127
401
370
278

1176

Feb-22
149
371
308
242

1070

80 plussers
60-79 jaar
30-59 jaar
0-29 jaar

Totaal
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De enquête Nieuw Kerkelijk Peil uit 2021 geeft een inkijkje in wat onze 
gemeenteleden waarderen aan onze gemeente:
 

Waar gaan we heen
We hebben in de afgelopen jaren wel geleerd dat niet alles maakbaar en planbaar 
is. Dat hoeft ook niet. We weten niet precies waar we zullen uitkomen, maar 
wel welke kant het op moet. Daarbij is dit beleidsplan een plan op hoofdlijnen. 
De kerkenraad maakt op basis van het beleidsplan jaarplannen, waarin 
wordt afgesproken wie wanneer wat gaat doen en waarin de beleidskalender 
opgenomen wordt. De kerkenraad organiseert in elk geval begin 2024 een 
tussentijdse evaluatie.

In een tweetal gemeenteavonden is de gemeente bevraagd wat voor 
gemeenteleden prioriteit heeft voor de komende periode. De enquête nieuw 
Kerkelijk Peil bevestigde op hoofdlijnen deze onderwerpen:

Inleiding
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In de komende hoofdstukken vindt u 
het volgende uitgewerkt:

De kern van onze gemeente ligt in 
de zondagse eredienst, waar een 
bijbelgetrouwe verkondiging in 
hedendaagse taal centraal staat. 
Daarom begint dit plan met het 
beschrijven van onze grondslag: 
wat geloven wij.

Op die grondslag vormt zich een 
gemeenschap van mensen. Het 
koninkrijk van God wordt zichtbaar 
in de manier waarop we samen 
verbonden zijn en een gemeente 
van Hem vormen. Dat is het tweede 
onderdeel in dit beleidsplan.

Daarna volgen, niet minder belangrijk, 
onze roeping in de stad en in de wereld 
en het ontwikkelen van nieuw beleid, 
rondom vraagstukken die in deze tijd
aandacht van ons vragen.

Tenslotte, in bijlagen, een aantal 
bestaande beleidsafspraken.

Inleiding
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Kerk: grondslag en identiteit

Het geloof in de drie-enige God vormt het fundament van onze identiteit:

•  We geloven in God de Vader,
  die deze wereld heeft geschapen en in Zijn handen houdt;

• we geloven in Jezus Christus, 
 die aan het kruis Zijn leven heeft gegeven tot verzoening van onze   
 zonden en die is opgestaan uit de dood;

• we geloven in de Heilige Geest, 
 die ons leven vernieuwt en leidt.

De inhoud van ons geloof baseren we op de Bijbel, het Woord van God. Dit geloof 
wordt kernachtig samengevat in enkele belijdenisgeschriften, waaraan we ons 
als gemeente gebonden weten. De wijkgemeente Johannes te Wageningen wil 
bewust staan in de gereformeerde traditie en die traditie, in de taal van deze tijd, 
ook bewaren en doorgeven. Als belangrijke elementen daarbij noemen we hier het 
vasthouden aan:

• De Bijbel als enige gezaghebbende bron voor het geloof (sola scriptura);

• het geloof als enige weg naar God (sola fide);

• genade als enige basis van onze redding (sola gratia).

We staan geworteld in deze traditie en hebben tegelijkertijd een open oog voor 
wat in deze tijd vanuit andere geloofstradities wordt aangereikt.

Centraal in onze gemeente staat de eredienst, die tweemaal per zondag 
gehouden wordt. De prediking is naar de Bijbel en op Jezus Christus gericht, 
aansprekend voor jong en oud, in helder eigentijds taalgebruik. De vraag naar 
een bijbelgetrouwe boodschap in taal van nu komt naar voren in de liturgie: We 
zingen psalmen en gezangen uit de bundel weerklank, in de liturgie is ook plaats 
voor het afspelen van liederen naar keuze door gemeenteleden, zoals bijvoorbeeld 
in de jeugd top 10. We houden ruime plaats voor de psalmen. Deze kunnen ook uit 
de oude berijming gekozen worden. Enkele keren in het jaar is er een themadienst 
met, zo mogelijk, live muziek. 

De (gast)predikant heeft een belangrijke taak in het overbrengen van de 
boodschap. Daarom is de samenstelling van de lijst met gastpredikanten 
belangrijk en moeten gemeenteleden hier hun stem in kunnen laten horen. 
Ook in de keuze voor een te beroepen predikant weegt de gave om een Bijbelse 
boodschap in taal van nu te laten horen belangrijk mee. Daarbij is het van belang 
dat de omvang van de aanstelling groot genoeg is om de eigen predikant met 
grote regelmaat te laten voorgaan.

Kerk: grondslag en identiteit
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In onze gemeente nemen naast de eredienst de doordeweekse activiteiten 
(diverse Bijbelkringen, gebedskring) een belangrijke plaats in. Gemeenteleden 
ontmoeten elkaar zo in kleinere groepen. Getuigen, persoonlijk, maar ook via 
zending en evangelisatie, is een taak die ons allen aangaat. Getuigen gaat via 
woord en daad (liefde tot de naaste). Het is ‘de grote opdracht’ van onze Heiland, 
de Heere Jezus aan ons. Het gaat er immers om dat alle mensen Christus leren 
kennen. 

Onze beleidsvoornemens 
voor 2022-2025:

 We zoeken naar manieren 
om voluit geworteld te blijven in de 
Bijbel en de gereformeerde traditie, en 
tegelijkertijd voluit in deze tijd te staan. 
Dat betekent dat in de erediensten de 
Bijbel centraal staat, dat er gebruik 
gemaakt wordt van bronnen uit het 
verleden, zoals de belijdenisgeschriften, 
en dat er aandacht is voor actualiteit. 

 We benoemen een beraadsgroep 
eredienst, die samen met kerkenraad 
en predikant uitvoering geeft aan de 
volgende punten:

 In de woordverkondiging maken 
we gebruik van de beschikbare beeld- 
en geluidsmogelijkheden, zodat de 
boodschap van het evangelie voor jong 
en oud toegankelijk is en begrijpelijk 
wordt verwoord. De mogelijkheden 
kunnen ook uitgebreid worden, zolang 
het de woordverkondiging ondersteunt.

 In de woordverkondiging is 
aandacht voor gemeenteleden van alle 
generaties. Een speciaal moment voor de 
kinderen kan worden afgewisseld door 
een tiener- of ouderenmoment. 

De verkondiging blijft daarbij één 
geheel. Gemeenteleden, in het bijzonder 
jongeren, worden uitgedaagd door 
vooraf vragen bij het Bijbelgedeelte aan 
te leveren.

 De formulieren voor de bediening 
van het Heilig Avondmaal en de Heilige 
Doop hebben een rijke inhoud, maar zijn 
niet voor iedereen goed te begrijpen.  
We oriënteren ons op de herziene versies 
en versies in eenvoudige taal. Daarmee 
willen we de betekenis van doop en 
avondmaal beter verstaanbaar voor o.a. 
kinderen en jongeren maken.

 De lijst met gastpredikanten 
wordt jaarlijks vastgesteld door 
de kerkenraad. Op deze lijst staan 
predikanten die passen bij de identiteit 
en beleidsvoornemens van onze 
wijkgemeente. De werkgroep zal jaarlijks 
nieuwe predikanten voor deze lijst 
aandragen. Hierbij zullen zij ook de 
gemeente betrekken. De uiteindelijke 
nieuwe lijst wordt weer vastgesteld door 
de kerkenraad.
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Kerk als gemeenschap

De gemeente is een gemeenschap van mensen die met elkaar God willen zoeken 
en dienen. We komen niet toevallig bij elkaar, maar we geloven en belijden dat we 
het lichaam van Christus vormen. We zijn aan elkaar gegeven. Daarvoor hebben 
we elkaar nodig, zowel in de zondagse eredienst als in activiteiten door de week.

Eredienst
De eredienst is de ontmoetingsplaats met God en met elkaar en biedt een thuis 
voor jong en oud. Ze vormt de kern van onze gemeente. We komen samen om de 
naam van God te loven, onderwezen en bemoedigd te worden, én om contact 
met elkaar te hebben. Dat proberen we in verschillende aspecten van de dienst te 
laten zien.

Bij het binnenkomen voor de eredienst worden gemeenteleden en gasten welkom 
geheten door een welkomstcommissie. Wij hopen hierdoor dat gasten zich 
welkom voelen en in de gelegenheid zijn om hun vragen te stellen. Ook aan het 
begin van de dienst worden gasten bij de mededeling welkom geheten.

We vinden het belangrijk dat in de erediensten aandacht wordt besteed aan de 
kinderen en dat zij worden betrokken bij de woordverkondiging, opdat het voor 
hen duidelijk wordt waarom het ten diepste gaat in de kerk.

Voor jongeren en ouderen is de ontmoeting met elkaar belangrijk tijdens en na de 
eredienst. We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid om een eredienst tot 
Gods eer te laten verlopen. Dat kan in een grotere of kleinere taak zitten. Jongeren 
betrekken we bewust in de dienst: helpen bij de kindervertelling, ondersteuning 
d.m.v. beamer, voorbereiden van een preekbespreking, het vooraf vragen stellen 
aan predikant e.d. De kerkenraad gaat regelmatig met de jongeren in gesprek.

De sacramenten van doop en avondmaal vormen een belangrijk onderdeel binnen 
de gemeenschap. Rond de viering van het Heilig Avondmaal is het van belang dat 
de hele gemeente zowel bij de voorbereiding door de week als bij de viering en 
dankzegging op zondag aanwezig is. Rondom de viering van het heilig avondmaal 
gedenken we ook dat we een zijn in Christus en rijkdom en armoede met elkaar 
mogen delen. Offeren en omzien naar elkaar horen daar direct bij. 

We koesteren de avonddienst. Het is bijzonder dat we in een tijd van teruglopende 
kerkgang de gelegenheid hebben om elkaar in de avond te ontmoeten rond Gods 
Woord. 

Kerk als gemeenschap
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Geloofsopbouw
Een van de belangrijke doelen van gemeente-zijn is, dat leden toegerust worden 
om te groeien in het geloof en worden gevormd, zowel persoonlijk als gemeente-
breed. 
Binnen onze wijkgemeente willen wij ruimte geven aan gemeenteleden om deel te 
nemen aan één of meerdere activiteiten. Wij streven er naar als gemeente dat er 
voor elk gemeentelid een plek is waar hij of zij zich thuis voelt. Waar nodig nemen 
wij hiervoor nieuwe initiatieven. Op die manier willen we ervoor zorgen dat elk 
gemeentelid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen voor:

• Persoonlijke geloofsgroei.

 Centrum voor het leren zijn de zondagse kerkdiensten. Ook in de week 
gaat het leren door. Dit begint bij persoonlijke stille tijd, het gericht zijn op God 
en Zijn genade in Jezus Christus. Maar ook sámen leren en onderzoeken is van 
belang. Zo richten we elkaar op en houden elkaar scherp.

• Geloofsgroei van de kinderen en jongeren.

 Het doel van het jeugd- en jongerenwerk is de betrokkenheid van de 
jongeren bij het Evangelie van Jezus Christus op te bouwen en/of te versterken. Dit 
in een open en veilige sfeer van onderlinge verbondenheid, waar zij geloofsvragen 
met elkaar durven delen. Zo mogen zij leren antwoord te geven op hun doop, 
door de uitgestoken hand van hun Heere aan te pakken en een relatie met Hem 
aan te gaan. Wij vinden het van belang dat jongeren gezien en gehoord worden 
in de gemeente.Uit gesprekken met de jongeren blijkt dat zij een sterk verlangen 
hebben naar de dialoog binnen de gemeente. Oudere gemeenteleden mogen een 
gids zijn voor de jongeren. Maar ook de oudere gemeenteleden kunnen leren van 
de jongeren. Naast de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren is 
het dan ook vooral belangrijk dat de gemeente kinderen en jongeren zien en het 
gesprek met hen aangaan. Het zit vaak in de kleine dingen (een knipoog, gebaar, 
compliment).

• Geloofsgroei van de gemeente 

 Op kringen, clubs en catechisatie ontmoeten we elkaar. Zo helpen wij in de 
omgang met de Bijbel elkaar op te bouwen in het geloof en Jezus na te volgen. 
Er zijn Bijbelkringen en kringen voor specifieke doelgroepen (bijv. opvoeding, 
Nudehofbijeenkomst). Op zondag en in de weekbrief is er een wekelijks overzicht 
van activiteiten waar men aan deel kan nemen.

De wijkgemeente kan niet alleen naar de predikant kijken als het gaat om het 
organiseren van bijeenkomsten, dat moeten we met elkaar doen. We verwachten 
van een te beroepen predikant wel dat hij hier een stimulerende rol in heeft.

(Onderling) pastoraat
Pastoraat is het herderlijk omzien naar gemeenteleden. Omzien naar elkaar 
dus. Dit gebeurt in de eerste plaats door gemeenteleden onderling. In allerlei 
ontmoetingen en kringen zijn gemeenteleden gericht op elkaars noden en op 
versterking van elkaars geloof. Geestelijke en praktische ondersteuning gaan 
daarbij hand in hand. Voor bijzonder pastoraat blijft ook de aanwezigheid van een 
daartoe opgeleide professional noodzakelijk. Ook daarvoor is voldoende omvang 
van het dienstverband noodzakelijk.

Kerk als gemeenschap
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Daarbij is er aandacht voor de verschillende behoeften van verschillende 
leeftijdsgroepen. Met name voor jongere mensen is ontmoeting en het samen 
ondernemen van activiteiten een goede bedding voor onderling pastoraat. 
We rekenen het organiseren en faciliteren van ontmoeting tot een belangrijke 
pastorale taak. 

Ontmoeten
Naast de wijze waarop mensen met elkaar in gesprek zijn over de Bijbel en de 
praktijk van het geloof is het ook belangrijk om elkaar te ontmoeten op een 
andere manieren. Er worden ontmoetingen georganiseerd (o.a. stapeldiner, 
koffi  edrinken na de dienst, opening en afsluiting winterwerk) die aanleiding zijn 
tot het elkaar beter leren kennen als gemeenteleden en die ruimte bieden tot 
gesprekken over geloof en dagelijkse vraagstukken in het leven. Ook willen we een 
gastvrije gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom, gezien en veilig voelt.

In de vorige beleidsplanperiode is een aanzet gedaan tot het opzetten van 
Ontmoet Elkaar Groepen. Het gaat hier om ontmoetingen met leden van de 
Protestantse Gemeente te Wageningen binnen de eigen woonomgeving.

Onze beleidsvoornemens 
voor 2022-2025:

Jonge gezinnen krijgen een 
‘maatje’ vanuit de gemeente. Deze 
persoon houdt op een informele manier 
contact met het gezin en wijst hen 
de route naar kinderwerk en andere 
mogelijkheden voor contact met 
gemeenteleden.

 We zoeken een vorm om kinderen 
die afscheid van de kindervertelling 
nemen, zichtbaar uit te nodigen om 
voortaan heel de eredienst in de kerk te 
blijven.

 De kerkenraad organiseert 
minstens één keer per jaar een gesprek 
met de jongeren om te luisteren, te horen 
wat er bij hen leeft, wat hen bezighoudt 
en hoe zij hun plek in de gemeente 
ervaren. 

 Het twee keer naar de kerk 
mogen gaan is een zegen. In de 
komende beleidsplanperiode wordt er 
een peiling gedaan rond de invulling 
van de avonddiensten, met als doel 
het in stand kunnen houden van een 
tweede eredienst. We willen daarin de 
gemeente laten meedenken of we een 
specifi eke invulling kunnen geven aan 

de avonddiensten (te denken valt aan            
‘verdiepingsdiensten’, diensten rond een 
thema aangedragen door jongeren/
ouderen, diensten gevolgd door een korte 
preekbespreking etc.). 

  De diaconie zoekt naar manieren 
om de diaconale aspecten van het heilig 
avondmaal meer onder de aandacht te 
brengen.

 Ouders leven in een tijd 
waarin er veel vragen zijn rond de 
geloofsopvoeding van hun kinderen. 
In de komende beleidsplanperiode 
worden avonden georganiseerd 
voor en met ouders in verschillende 
leeftijdscategorieën (jonge kinderen, 
maar ook avonden voor ouders in de 
puberleeftijd, ouders met volwassen 
kinderen).

 Er worden ontmoetingen 
georganiseerd waarin gemeenteleden 
elkaar meer kunnen leren kennen. Het 
stapeldiner en de lunch met Pasen zijn 
hier mooie voorbeelden van.

 Voor gasten wordt een 
informatiepakket ontwikkeld dat door 
de welkomstcommissie wordt uitgereikt. 
Dit pakket komt ook in het Engels 
beschikbaar.
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 De mentorcatechese is in 2022 
van start gegaan en krijgt deze periode 
een vervolg. 

 De belijdeniscatechese wordt 
door een predikant gedaan. In 
vacaturetijd wordt er door de kerkenraad 
gezocht naar een tijdelijke oplossing. 
De opbouw van een relatie met een 
predikant waar je belijdenis gaat doen 
en diepere  theologische vragen kunt 
bespreken vinden we belangrijk. Daarom 
willen we deze vorm van catechese door 
een predikant laten verzorgen.

 In 2021-2022 is er gewerkt rond 
‘pastoraat in kringen’. Dit zal worden 
voortgezet, zodat we verder kunnen 

werken aan het onderlinge pastoraat 
en diaconaat door het bewustzijn te 
vergroten en te stimuleren dat alle 
gemeenteleden deelnemen aan kringen 
en ontmoetingen. Omzien naar elkaar 
is de basis van het gemeente-zijn en 
daarom wordt gestimuleerd dat in elke 
kringbijeenkomst tijd wordt ingeruimd 
voor het delen van ‘wel en wee’. 

 De Ontmoet Elkaar Groepen 
hebben door de coronaperiode minder 
aandacht gekregen. We gaan in gesprek 
met initiatiefnemers en wijkgemeente 
Lukas over de voortgang van deze 
vorm van ontmoeting binnen de eigen 
woonomgeving.

Daarnaast zijn er een aantal zaken al eerder in gang gezet, daar gaan we mee door:

Kerk als gemeenschap



11

Kerk in de stad 

De Grote Kerk, het gebouw dat voor onze wijkgemeente fungeert als ‘thuisbasis’, 
waar we onze diensten houden, staat midden in de stad. Zo willen we ook als 
wijkgemeente midden in de stad staan.

Context 
Wageningen is gesitueerd waar de Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Rijn aan 
elkaar grenzen.  

De Wageningen University trekt studenten van over de hele wereld. Veel jonge 
mensen strijken tijdelijk in Wageningen neer in een cruciale vormende fase van 
hun leven. We willen christenstudenten een warm welkom bieden en toerusting, 
en zoekers helpen in hun zoektocht.

Wageningen is ook de stad van de Bevrijding, waar aan het einde van de tweede 
wereldoorlog de Vrede werd getekend. Misschien wel daarom zijn we ons ervan 
bewust dat vrijheid een groot goed is. De vrijheid om ons geloof te beleven geeft 
ons verantwoordelijkheid en verbindt ons met de vele christenen wereldwijd die 
deze vrijheid niet kennen.

Wageningen kent een diversiteit aan kerk- en geloofsgemeenschappen. We 
voelen ons verbonden met de andere christelijke geloofsgemeenschappen in 
Wageningen, waartussen onze wijkgemeente een eigen plaats inneemt. 

Kerk in de stad
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De missionaire roeping van de gemeente 
De Bijbel zegt in Markus 16 vers 15: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het 
Evangelie aan alle schepselen’. Daarom willen wij een missionaire gemeenschap 
zijn, waarin we elkaar toerusten en aanmoedigen om in het dagelijks leven 
discipel te zijn van Jezus Christus. Als discipelen weten we ons geroepen door God 
om met daden en woorden gestalte te geven aan de waarden van Zijn koninkrijk. 
Zo kunnen we in onze sociale contacten boodschappers zijn van het goede nieuws 
dat God in Jezus Zijn koninkrijk is begonnen. Naar de voltooiing van dat koninkrijk 
zien we uit. Onze sociale netwerken bestaan uit onze gezinnen en families, uit 
de mensen met wie we wonen, de medebuurtbewoners, de mensen met wie 
we werken, ontspannen, maatschappelijk actief zijn, en met wie we gemeente 
zijn. Voor de uitvoering van deze roeping is de creativiteit en bijdrage van elk 
gemeentelid nodig.

Zo willen we inwoners van Wageningen en studenten in Wageningen uitnodigen 
voor diverse activiteiten. Daarbij kunnen we denken aan een lezing of een 
boekbespreking binnen het programma van Vorming en Toerusting waar ook 
mensen buiten de kerkelijke gemeente worden uitgenodigd.
Daarnaast wordt er op koopzondagen de Grote Kerk op de Markt, in de kerk 
in het centrum van de stad, ‘open kerk’ gehouden, waar winkelend publiek 
kan binnenlopen om de rust van de kerk te ervaren, of van zang of muziek kan 
genieten en zich welkom te voelen in de kerk. En mogelijk ook door actieve 
vormen worden uitgenodigd om na te denken over het Evangeliewoord.

 Voor studenten is vanuit de Protestantse Gemeente te Wageningen een 
studentenpastor aangesteld, die ook vanuit onze wijkgemeente werkt. Daarnaast 
is er contact met IFES en met de christelijke studentenverenigingen. Studenten 
worden regelmatig uitgenodigd om onze diensten bij te wonen, of om bij ons 
thuis op bezoek te komen. Op deze manier kunnen we van betekenis zijn voor de 
stad, voor inwoners en studenten.

De vakantiebijbelweek is al meer dan 40 jaar een belangrijke missionaire activiteit. 
We ondersteunen dit met een groot deel van de gemeente. De activiteit bindt 
samen en geeft gemeenteleden met uiteenlopende talenten de kans om mee 
te helpen. We zien het contact met niet-kerkelijke kinderen en hun ouders als 
een kans om hen op een laagdrempelige manier in contact te brengen met het 
evangelie.

De diaconale roeping van de gemeente
Als gemeente van Christus zijn wij geroepen om te zorgen voor mensen dichtbij en 
veraf. Om te helpen waar geen helper is of om ons uit te spreken tegen onrecht. 
Om troost te bieden of de weg naar professionele hulp te wijzen. 

Onze diaconale roeping is eerst gericht op de Wageningse samenleving, 
waaronder dus ook gemeenteleden begrepen. Als wijkgemeente hebben we 
ogen en oren in de stad. Dat vraagt inbedding in het netwerk van organisaties en 
fondsen. Met name de bestrijding van armoede en de opvang van vluchtelingen 
vragen in Wageningen onze steun en inzet. 

Daarnaast hebben we oog voor noden in de wereld. Bij rampen of oorlogen bieden 
we steun waar mogelijk. Directe verbondenheid is er met Iljo de Keijzer, die door 
de GZB en OMF is uitgezonden naar de Filippijnen. 
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Onze beleidsvoornemens 
voor 2022-2025:

In de gemeente en daarbuiten, 
moedigen we activiteiten aan om 
de liefde van Christus in daad en 
woord zichtbaar te maken in de 
stad, bijvoorbeeld in de bestrijding 
van armoede, en het opvangen van 
vluchtelingen. Dit doen we bij voorkeur in 
samenwerking met Lukas of met andere 
kerken uit Wageningen.

 We maken gebruik van de 
centrale plaats van ons kerkgebouw 
door op zondagen regelmatig open te 
zijn voor binnenlopend publiek. Naast 
aandacht voor het mooie gebouw is er 
dan ruimte voor gesprek en voor gebed.

 We nodigen studenten actief uit 
in onze diensten en in onze huizen. 

 We organiseren ‘diaconale’ 
netwerken voor mensen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken (koken, 
klussen, ontlasting in zorg)

 De diaconie betrekt 
gemeenteleden bij collectedoelen, vooral 
de bestemmingscollecte.

 De diaconie denkt na over de 
manier waarop het collectemoment in 
de dienst vorm krijgt.

 We investeren in het contact met 
niet-kerkelijke kinderen die naar de VBW 
komen en hun ouders en nodigen hen uit 
voor activiteiten.

 We organiseren activiteiten die 
ook voor niet-kerkelijke inwoners van 
Wageningen interessant zijn, zoals 
lezingen en boekbesprekingen. 

We zoeken verbinding met haar werk en via haar met de broeders en zusters in 
de Filippijnen, door samen op te trekken met de Thuisfront Commissie van Iljo de 
Keijzer en de ZWO commissie.

De diaconale roeping geldt voor alle gemeenteleden, christen-zijn is diaken-
zijn. Het meer georganiseerde diaconale werk is vooral belegd bij diakenen en 
eventueel de predikant. 

Ook geven is een taak van alle gemeenteleden. Betrokkenheid van gemeenteleden 
bij het kiezen van de collectedoelen is wenselijk.
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Kerk in deze tijd

In onze samenleving zijn de opvattingen over de rolverdeling tussen man en 
vrouw, huwelijk en genderidentiteit veranderd. De kerk kan hier niet met een 
eenvoudig beroep op de traditie volstaan. Er is een hernieuwde bezinning nodig 
op deze punten. In deze beleidsperiode zullen we hierover het gesprek gaan 
voeren. We willen ons daarbij niet alleen laten leiden door de tijdgeest, maar 
opnieuw onderzoeken wat de Bijbel hierover zegt. We staan daarbij open voor 
nieuwe inzichten.

Enkele onderwerpen in het bijzonder vragen in deze beleidsperiode aandacht:

De taakverdeling tussen mannen en vrouwen in de gemeente
Onze wijkgemeente staat in een traditie waarin kerkelijke ambten alleen door 
mannen werden ingevuld. Dit met een beroep op onder andere de zogenaamde 
zwijgteksten (1 Korintiërs 14:34-35, 1 Timotheüs 2:11-15).  De meningen hierover 
zijn ook binnen onze wijkgemeente uiteenlopend. Voor veel gemeenteleden is het 
een belangrijk punt, waarvan de uitkomst van het gesprek veel betekenis heeft. 
De bespreking vraagt openheid, Bijbelonderzoek en verbondenheid.

Omgaan met veranderende opvattingen over huwelijk en seksualiteit
Als gemeente hebben we ons in de laatste jaren nauwelijks beziggehouden met 
de veranderde opvattingen over huwelijk en samenwonen, homoseksualiteit en 
genderidentiteit. Ook binnen de kerk zijn de opvattingen hierover verschoven 
en liggen de meningen ver verdeeld De tijdgeest daagt ons uit om opnieuw 
te onderzoeken hoe we hierin staan en welke richting de Bijbel ons hier wijst. 
Broeders en zusters die in onze gemeente of directe omgeving met deze 
vraagstukken te maken hebben, kunnen rekenen op liefdevolle én kundige 
ondersteuning. Veiligheid en openheid zijn belangrijk om dit gesprek te kunnen 
voeren, zodat elk gemeentelid zich gezien en welkom kan weten. 

Wetenschap en ethiek
Velen in onze gemeente zijn verbonden aan de Wageningen University. De 
wetenschap stelt vragen op het gebied van ethiek, maar ook over het ontstaan 
van de schepping. Er is wetenschappelijke én theologische kennis nodig om over 
deze vragen in gesprek te gaan. Gemeenteleden en studenten mogen van de 
gemeente verwachten dat ze hier ondersteuning in ontvangen.

Duurzaamheid
Rentmeesterschap is een belangrijke christelijke waarde. De klimaatcrisis raakt 
de minst bedeelden op de aarde het meest, en zal ook voor de komende generatie 
een enorme impact hebben. Als gemeente willen we op een verantwoorde 
manier met de schepping omgaan, en daarom in de komende jaren hier meer 
aandacht aan geven in de gemeenteactiviteiten, maar ook in het inkoopbeleid en 
energieverbruik, voor zover we hier als wijkgemeente zelf invloed in hebben.

Kerk in deze tijd
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Omgaan met een krimpende gemeente
De tijd waarin we leven laat ook leegloop van kerken zien. Het lidmaatschap 
van een kerk is niet vanzelfsprekend meer. Ook in onze kerk zien we een 
terugloop van het aantal leden in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd zien we 
een sterk verlangen naar zingeving, naar geloven in ‘iets’ en naar ergens 
onderdeel van zijn. Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus de 
uiteindelijke vervulling van dat verlangen is. In die zin hebben we iets te 
bieden dat voor elk mens van betekenis is. 

De terugloop van het aantal leden stelt ons voor de uitdaging het hoofd 
boven water te houden. Toch formuleren we absolute groei niet als doel op 
zich. We zijn er niet op gericht gemeenteleden uit andere kerken te trekken. 
In plaats daarvan werken we aan een gemeente waar de leden worden 
opgebouwd in het geloof en een open blik naar de lokale samenleving 
hebben. Dit heeft uitstraling en aantrekkingskracht. We richten ons in de 
eerste plaats op de niet-actieve leden van onze gemeente: kunnen we hen 
weer betrekken? Maar ook mensen die het christelijk geloof niet kennen, zijn 
welkom en krijgen de gelegenheid zich in het geloof te verdiepen. Speciale 
aandacht is er voor studenten.

Het is de laatste jaren lastig om vacatures in de kerkenraad in te vullen. 
Dat vraagt bezinning op de invulling van het ambt en de uitstraling van de 
kerkenraad.

Daarnaast is het van belang om ook fi nancieel verstandig beleid te voeren 
en ons te bezinnen op mogelijkheden om kosten te besparen en inkomsten 
voldoende te laten zijn. Een centrale boodschap hierin moet zijn, dat de 
kosten van een predikantsplaats door de eigen wijkgemeente moeten 
worden opgebracht. 

Kerk in deze tijd
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Onze beleidsvoornemens 
voor 2022-2025:

We voeren het bezinningsgesprek 
op de openstelling van de ambten voor 
vrouwen. We doen dit met een geopende 
bijbel, gevouwen handen en oren die 
elkaars argumenten écht willen verstaan. 
De eenheid in Christus is belangrijker dan 
het eigen gelijk halen. Voor het einde van 
de beleidsperiode hebben we hier een 
besluit over genomen.

 De kerkenraad bezint zich 
op de eigen organisatie en de vraag 
hoe deelname aan de kerkenraad 
aantrekkelijker gemaakt kan worden 
voor gemeenteleden.  

 In het pastoraat is er openheid 
en aandacht voor seksuele geaardheid 
of genderidentiteit. We organiseren 
toerustingsbijeenkomsten over deze 
onderwerpen, bij voorkeur onder 
begeleiding van de te beroepen 
predikant.

 We zoeken naar mogelijkheden 
om het debat over wetenschappelijke 
onderwerpen mee te kunnen voeren. 
Een te beroepen predikant heeft hier bij 
voorkeur ook affi  niteit mee.

 We stimuleren deelname aan 
activiteiten die gemeenteleden bewust 
maken van de klimaatcrisis en wat 
mensen kunnen doen in hun dagelijks 
leven, bijvoorbeeld door bijeenkomsten 
van Vorming & Toerusting.

  In een krimpende gemeente 
is het van belang niet te twijfelen 
aan de kern van de boodschap: We 
blijven, binnen en buiten, uitdragen 
dat we geloven dat de boodschap van 
genade hét antwoord is op alle lijden en 
gebrokenheid om ons heen. 

 In een krimpende gemeente 
moeten fi nanciële keuzes gemaakt 
worden. We geven openheid over 
inkomsten, uitgaven en beleidskeuzes 
van de kerk. Daarbij zijn we kritisch 
op kosten, zodat de meeste middelen 
naar de belangrijkste zaken 
vloeien. We maken in de gemeente 
voortdurend duidelijk dat de kosten 
van een predikantsplaats door de 
eigen wijkgemeente moeten worden 
opgebracht. We zoeken, waar het kan, 
samenwerking met onze zustergemeente 
Lukas en met andere kerken in 
Wageningen.

16Kerk in deze tijd
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Bijlagen

In de bijlagen is het eerder vastgestelde beleid opgenomen. 

Eredienst 
De eredienst vormt de kern van ons gemeente-zijn. In aanvulling van wat 
in het voorgaande beschreven is over de bedoeling en inrichting van de 
erediensten, is het volgende vastgesteld:

 Uitleg en toepassing in de prediking zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. De gekruisigde Jezus Christus is het middelpunt van de prediking (1 
Korinthe 2:2). Het geloof in Jezus Christus staat hierin centraal. In de prediking 
komt het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest aan de 
orde. De gelovigen worden vermaand, vertroost en onderwezen en zij die zich 
nog niet bekeerd hebben, worden opgeroepen tot bekering.
 
 De gemeente belijdt het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. 
De Bijbel is daarbij de enige en uiteindelijke bron. Wij geloven dat de 
samenvatting van wat we geloven betrouwbaar is weergegeven in de drie 
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van 
Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw 
zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden 
aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren 
van Enigheid, namelijk: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 

 • Voor de woordverkondiging en het werk in de gemeente wordt 
gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling. 

 • Voor de liturgische formulieren in de erediensten wordt gebruik 
gemaakt van de hertaalde liturgische formulieren uit de gereformeerde 
traditie. 

• Het beleid met betrekking tot het zingen van psalmen 
en liederen in de eredienst is als volgt: De psalmen zijn voor 
ons zeer waardevol; ze voeren rechtstreeks terug op de Bijbel 
en bezingen de hoogte- en dieptepunten van ons leven als 
gelovige; 

• Het zingen van andere liederen, naast de psalmen, is 
een Bijbelse opdracht. We kiezen daarbij voor Schrift gebonden 
liederen, die in overeenstemming zijn met het gereformeerde 
belijden van onze gemeente; 

• De psalmen en liederen moeten goed zingbaar zijn door 
de gemeente en ook goed te begeleiden door het orgel. In de 
erediensten zingen we uit de bundel ‘Berijmde Psalmen en enige 
Gezangen’ (1773) én uit de bundel ‘Weerklank’ (2016), waarbij 
de verdeling uit beide bundels evenwichtig is. Er is ruim plaats 
voor de psalmen.

Bijlagen
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• Bij overige activiteiten zoals rouw- en trouwdiensten, 
gemeente-avonden etc. wordt ook geput uit deze bundels, waarbij 
de psalm- en liedkeuze verder aan de betrokkenen over gelaten 
wordt.

•   Er zijn per jaar drie thema- en twee appeldiensten waarbij een deel 
van de gemeente in wisselende samenstelling (zoals leden van een jeugdclubs 
van de (belijdenis)catechesegroep, Bijbelkring en of 55+-kring meewerkt aan 
de (voorbereiding van de) dienst. De kerkenraad geeft invulling aan de liturgie

•   De predikant maakt in elk geval, als hij daar fysiek toe in staat is, 
tijdens de woordverkondiging gebruik van de preekstoel, waar de Bijbel 
opengeslagen ligt. 

•  In het liturgisch centrum zijn in elke dienst de symbolen van de 
twee sacramenten aanwezig: het doopvont en het avondmaalstel op de 
liturgische tafel. Op deze tafel staan ook de bloemen van de gemeente. Na de 
inzameling van onze gaven, worden de collectezakken, voor Gods aangezicht, 
op deze tafel gelegd. De liturgische tafel wordt ook gebruikt voor het doen 
van de afkondigingen voorafgaand aan de (ere)dienst. 

Sacramenten 

1. De doop
Op grond van het genadeverbond van God wordt de doop bediend aan de jonge 
kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit 
sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De 
Heilige Doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het 
bloed van onze Heere Jezus Christus. Voorafgaand aan de Heilige Doop vindt er een 
doopgesprek tussen predikant, wijkouderling(en) en de (gehuwde) ouders plaats. 
Met elkaar wordt nagedacht over de betekenis van de Doop en de overdracht van 
het Christelijk geloof aan onze kinderen. De ouders beloven bij het opvoeden van 
hun gedoopte kind te vertellen over de belofte en de geboden van God en aan 
te sporen ernaar te leven. Ouders volgen verder voorafgaand aan de doop van 
hun kind(eren) gedurende enkele avonden doop-catechese. Als de kerkenraad 
bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van 
de doopouders wordt hierover nadrukkelijk met hen gesproken. Bij de bediening 
van de Heilige Doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden, die 
meeleven met onze wijkgemeente, de doopvragen beantwoorden. In de prediking 
staat centraal waarom de kleine kinderen van de gemeente worden gedoopt, 
maar ook wat de doop betekent voor degenen die gedoopt zijn. Aan het eind 
van de dienst krijgt de gemeente gelegenheid de ouders de hand te drukken, 
als teken van verbondenheid. Het is niet voor niets dat de doop plaatsvindt in 
een samenkomst van de gemeente. De ouders spreken het jawoord uit voor het 
aangezicht van de Heere en Zijn gemeente. De gemeente is getuige. Dat schept ook 
verantwoordelijkheid naar elkaar toe. De predikant betrekt tijdens de doopdienst 
de kinderen nadrukkelijk bij het teken en zegel van de Heilige Doop. 

Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, laten ze dit weten aan hun 
wijkouderling of de predikant. Als deze - eventueel na ruggespraak met de 
kerkenraad - geen bezwaren ziet, wordt in overleg met de ouders een datum voor 
de doopdienst vastgesteld. 

Bijlagen
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Behoudens grote uitzonderingen (bv ernstige ziekte van de baby of van één der 
ouders) wordt de Heilige Doop uitsluitend bediend in het midden van de gemeente 
in een zondagse eredienst. 

Ouders, die geen lidmaat zijn, beloven dat zij bij de eerstvolgende gelegenheid 
de belijdeniscatechisatie gaan volgen. Wanneer ouders, dit ter beoordeling 
aan predikant en kerkenraad, er blijk van geven de betekenis en of de waarde 
van de Heilige Doop niet verstaan worden zij uitgenodigd om voorbereidende 
doopcatechese te volgen. Eerst als naar mening van kerkenraad en predikant deze 
catechese met vrucht is gevolgd kan de Heilige Doop worden bediend. 

Wanneer een van de ouders de doopvragen niet volmondig bevestigend kan of wil 
beantwoorden, of wanneer deze geen lidmaat of dooplid van de gemeente is, kan 
hij of zij middels een vaste formulering instemmen met de doop van zijn of haar 
kind. 

De kerkenraad overhandigt na de dienst een kinderbijbel na keuze aan de 
doopouders. 

2. De viering van het Heilig Avondmaal 
De Heere Jezus zelf heeft het Heilig Avondmaal ingesteld, zie hiervoor 1 Korinthe 
11: 23-29. Hij gaf de opdracht om het te vieren tot Zijn gedachtenis, tot het 
moment van Zijn wederkomst. Op vier zondagen in het jaar, vieren we het Heilig 
Avondmaal. In de stille week is er op Witte donderdag een dienst met Woord en 
sacrament en op de Goede Vrijdag een dienst van Woord en gebed. Tot het Heilig 
Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar 
geloof zijn ingelijfd. De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal die 
belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht 
zijn opgelegd. Gasten in ons midden, die belijdend lid van een andere christelijke 
Kerk zijn, en die in eigen gemeente ook mogen aangaan, zijn van harte welkom bij 
deze viering. Ter voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal, wordt 
op zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag tijdens de morgendienst 
een voorbereidingsdienst gehouden. Op de woensdagavond voorafgaand aan 
de viering is er een uur van bezinning voor de gehele gemeente. We bezinnen 
met elkaar en ontvangen onderricht rondom betekenis en inhoud van het Heilig 
Avondmaal. De kerkenraad houdt in elke kerkenraadsvergadering Censura 
Morum. De bedoeling van Censura Morum is om toe te zien en te bevorderen dat 
het sacrament heilig door de gemeente (inclusief kerkenraad) gehouden wordt. 
Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld 
worden (na gedaan te hebben wat in Mat 18:15-17 staat) , worden behandeld door 
pastorale zorg of vermaning. Het Heilig Avondmaal wordt bediend tijdens de 
morgendienst. In de avonddienst is er een voortzetting van deze viering voor hen 
die ‘s morgens verhinderd zijn. Ook vindt dan de dankzegging plaats. Bij de viering 
van het Heilig Avondmaal staan de diakenen de predikant terzijde en houden de 
ouderlingen toezicht op een waardige bediening van het sacrament. Het element 
‘gemeenschap’ speelt een belangrijke rol bij de viering van het Heilig Avondmaal. 
Daarom is het van belang dat de hele gemeente zowel bij de voorbereiding op de 
zondag als door de weeks, bij de viering als bij de dankzegging zoveel mogelijk 
aanwezig is.

Voor gemeenteleden, die niet in staat zijn aan de avondmaalsviering in de kerk deel 
te nemen, is er de mogelijkheid om onder verantwoordelijkheid en met participatie 
van tenminste een ouderling en een diaken thuis avondmaal te vieren.

Bijlagen
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Pastoraat 
Onder pastoraat verstaan we de herderlijke zorg voor alle gemeenteleden. 
Met herderlijke zorg bedoelen we het omzien naar elkaar binnen de christelijke 
gemeente. 

Naast het onderlinge pastoraat, dat we in deze beleidsperiode verder willen laten 
groeien, kennen we de meer formele vormen van pastoraat:

 • Het bezoekwerk door ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters.  
  Dit is georganiseerd in drie wijken, waarin een pastoraal team actief  
  is. 
 
 • De pastorale wijkteams komen minimaal tweemaal per seizoen   
  samen in een vergadering van de pastorale commissie

 • Gemeenteleden onder 80 jaar worden in elk geval elke twee jaar   
  bezocht.
 
 • Gemeenteleden boven 80 jaar worden in elk geval eenmaal per jaar  
  bezocht.
 
 • Het pastoraal team legt ook een bezoek af en overhandigt een   
  kleine attentie bij een huwelijksjubileum van 12,5, 25, 40, 45, 50, 55  
  etc jaar.
 
 • Gemeenteleden die door bijzondere omstandigheden gaan, worden  
  vaker bezocht, naar behoefte. Denk bijvoorbeeld aan gelegenheden  
  als geboorte, doop, belijdenis, eerste avondmaalsgang, ziekte,   
  overlijden, werkloosheid etc. 

 • Voor bijzonder pastoraat of intensievere vormen, wordt de   
  predikant bij de pastorale zorg betrokken. Dit in afstemming met  
  het pastorale team van de wijk. 

 • Gemeenteleden boven 80 jaar alsmede chronisch zieken worden   
  daarnaast bezocht door de HBD.

Inzegening van het huwelijk 
1  In onze wijkgemeente kan het huwelijk worden ingezegend van 
meelevende leden van onze wijkgemeente en van hen die verklaren blijvend 
met onze wijkgemeente te willen meeleven. Onder meeleven wordt allereerst 
verstaan dat de kerkdiensten trouw worden bezocht en dat men gaat 
deelnemen aan een of meer van de activiteiten die binnen onze wijkgemeente 
worden georganiseerd. 

2. Het a.s. bruidspaar meldt zich tijdig, tenminste drie maanden 
tevoren, bij de predikant. 

3. We zien dat samenwonen vóórafgaand aan het huwelijk steeds meer 
gewoonte wordt. Omdat Gods woord ons de richting wijst dat seksualiteit 
alleen binnen de bedding van het huwelijk thuishoort, zien we dit als een 
zorgelijke ontwikkeling. Wanneer een aanstaand bruidspaar samenwoont 
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of heeft samengewoond, wordt dit open met hen besproken. Wanneer 
het echtpaar zich alsnog in liefde en trouw aan elkaar wil verbinden in een 
huwelijk, kan de kerkelijke inzegening plaatsvinden. Het samenleven is zonder 
inzegening begonnen, maar die kan alsnog gebeden worden.

4. Het bruidspaar volgt voorafgaand aan hun huwelijk gedurende 
een aantal avonden de huwelijkscatechese, waarin het onderricht van het 
huwelijksformulier wordt behandeld / doorgesproken. 

5. Voorafgaand aan de inzegening van het huwelijk heeft het 
bruidspaar één gesprek met de predikant, waarin de liturgie voor de 
huwelijksdienst wordt vastgesteld. In de dienst zingen we uit de bundel 
‘Berijmde Psalmen en enige Gezangen’ (1773) én uit de bundel ‘Weerklank’ 
(2016). In overleg met de voorganger kunnen ook andere geestelijke liederen 
gezongen worden.
 
6. Wanneer één van de huwelijkskandidaten - of wanneer zij beiden 
- nog geen lidmaat zijn, worden zij verwacht zich bij de eerstvolgende 
gelegenheid gedurende één seizoen de belijdeniscatechisatie te volgen.

7. Namens de kerkenraad wordt het bruidspaar in de huwelijksdienst de 
huisbijbel overhandigd door de dienstdoende ouderling. Het bruidspaar kan 
hiervoor een keuze maken uit verschillende bijbeluitgaven. 

8. Als predikant en kerkenraad hebben ingestemd met de inzegening 
van het huwelijk, neemt het bruidspaar zo spoedig mogelijk contact op met 
het kerkelijk bureau. 

9. Een eventuele inzegening van een huwelijk waarbij een vorig huwelijk 
van een der partners of van beide partners door echtscheiding is ontbonden, 
hangt in elk individueel geval af van een beslissing van de kerkenraad. 
Dit alles na een uitvoerige en pastorale begeleiding door predikant en 
kerkenraad. 

10.  In onze wijkgemeente zegenen we alleen burgerlijk gesloten 
huwelijken tussen man en vrouw in1*. 

* In 2004 hebben de gemeenten binnen de PKN de ruimte gekregen om naast het huwelijk 
tussen man en vrouw ook andere levensverbintenissen - waaronder een relatie of huwelijk tussen 
twee homoseksuele gemeenteleden - in een kerkdienst (in) te zegenen. In de plaatselijke regeling 
heeft onze wijkgemeente er voor gekozen deze ruimte niet in te vullen.
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Rondom het overlijden van een gemeentelid 
Wij willen als wijkgemeente de nabestaanden van een overleden gemeentelid graag 
bijstaan en met hen zorgdragen voor een waardige uitvaart. 

1.  Dikwijls is aan het overlijden een periode van ziekte voorafgegaan 
waarin de predikant en/of de wijkouderling de zieke en zijn/haar verwanten 
pastoraal begeleidde. Er zijn dan intensieve contacten geweest, die bij 
het verzorgen van de uitvaartdienst van veel nut kunnen zijn, omdat er 
wederzijds een vertrouwensband is ontstaan. Heeft de overledene bij leven 
wensen kenbaar gemaakt ten aanzien van de vorm en/of de inhoud van de 
afscheidsdienst, dan wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 
Ook aan de wensen van de nabestaanden wordt, als dit mogelijk is, rekening 
gehouden. 

2. Een uitvaart is in eerste instantie een familieaangelegenheid waarbij 
de kerkelijke gemeente een handreiking doet. Dit vraagt afstemming tussen 
de wensen van de nabestaanden en de overledene enerzijds, en de identiteit 
van de kerkelijke gemeente anderzijds. In geen geval moet de voorganger met 
zijn geweten in de knel komen door vormen of gebruiken in de uitvaartdienst. 

3. Wanneer is gekozen voor een kerkelijk begrafenis, dan kan een 
afscheidsdienst worden verzorgd in een van de kerken, een uitvaartcentrum 
of de aula op de begraafplaats. Deze dienst wordt dan afgesloten met een 
korte plechtigheid op de begraafplaats. Wanneer de overledene niet in 
Wageningen wordt begraven, is, in overleg, een begrafenis(dienst) elders 
mogelijk 

4. Wij zien begraven als een vorm van lijkbezorging die in lijn is 
met de christelijke verwachting van de opstanding van het lichaam. 
Crematie ontraden we, zonder dat we een oordeel willen uitspreken over 
medechristenen die hierin tot een ander oordeel komen. In het geval dat er 
is gekozen voor een crematie zijn we terughoudend in het meegaan naar een 
crematorium. Er kan een dienst in een van de kerkgebouwen plaatsvinden. 
Uiteraard is ook dan pastorale betrokkenheid bij de nabestaanden.

5. Bij een uitvaart is de kerkelijke gemeente in de regel 
vertegenwoordigd door de predikant – of diens vervanger- en een ouderling.
 
6. In de dienst zingen we uit de bundel ‘Berijmde Psalmen en enige 
Gezangen’ (1773) én uit de bundel ‘Weerklank’ (2016). In overleg met de 
voorganger kunnen ook andere geestelijke liederen gezongen worden. 

7.  Wanneer digitaal muziek ten gehore wordt gebracht, geldt 
bovenstaande keuzemogelijkheid eveneens. Bij wijze van uitzondering kan, dit 
in overleg met de voorganger, ook instrumentale muziek tot klinken worden 
gebracht, voor zover die als passend beschouwd wordt in een christelijke 
eredienst. 

8. Wil iemand uit de familie of vriendenkring spreken, dan dient dit bij 
voorkeur vóór of aan het begin van de dienst te gebeuren.

Bijlagen



23

9. In geval van overlijden melden de nabestaanden dit, al of niet via de 
uitvaartverzorger, aan de predikant en overleggen met hem alvorens datum 
en tijd van de uitvaart worden vastgesteld. 

10. Zo mogelijk heeft de predikant een of meer gesprekken met de 
nabestaanden waarin hij hen pastoraal bijstaat en de uitvaartdienst met hen 
bespreekt. 

11. Een eventueel samenzijn na de begrafenis, ook wel “na-begrafenis” 
genoemd, is een familieaangelegenheid. Hierbij zien wij als kerkelijke 
gemeente geen taak voor ons weggelegd. 

12. Zo mogelijk en desgewenst geven predikant en wijkouderling de 
nabestaanden pastorale nazorg. 

13. De zondag na de begrafenis zal het overleden gemeentelid worden 
herdacht in het midden van de gemeente. Hiervoor zal ook de familie worden 
uitgenodigd. 

14. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal de naam van de 
overledenen worden voorgelezen tijdens de herdenking van de overleden 
broeders en zusters uit de gemeente. Ook hiervoor ontvangt de familie een 
uitnodiging.

Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

Zending is de opdracht van kerken en Christenen om de Bijbelse boodschap door 
te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Werelddiaconaat is een kerkelijk 
antwoord op de nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan 
mogelijkheden om armoede en onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden. Onze 
wijkgemeente neemt deel aan de ZWO commissie van de Protestantse Gemeente 
te Wageningen. De doelstelling van de ZWO commissie is: Verbinden, inspireren, en 
het oproepen van gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Wageningen 
en mensen daarbuiten om wereldwijd getuige van Christus te zijn, waarvan het 
onderling delen in en vieren van de gemeenschap met Christus integraal onderdeel 
is. Vanuit onze wijkgemeente is Mw. Iljo de Keijzer uitgezonden naar de Filippijnen 
en werkt bij het kerkgenootschap ABCCOP. Via de thuisfrontcommissie hebben wij 
contact met haar.
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