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Voorwoord 
Beleid is waarvoor wij als gemeente staan en wat wij in de praktijk willen doen. Beleid is gericht op nu 
maar ook op de toekomst. Duidelijke beleidslijnen binnen de kerkenraad en gemeente bepalen ons 
doen en laten. Aan het beleidsplan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld, namelijk: 

 een weergave van een heldere visie, doelstellingen en richtlijnen voor de verdere opbouw 

van de gemeente. 

 een heldere beschrijving van activiteiten, zoals die in de gemeente plaatsvinden. 

 een duidelijke weergave van standpunten ten aanzien van trouwen, begraven en cremeren, 

dopen, avondmaal en ambtsdragers binnen de kerkorde van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 

Zonder beleid vaart niemand wel en dat geldt ook voor de gemeente. De kerkelijke gemeente 

bestaat niet voor zichzelf. Ze is door Jezus Christus gegrondvest, volgens Zijn plannen, naar Zijn 

bedoelingen, zoals we die kunnen lezen in de Bijbel. De gemeente behoort zich daarom in 

verkondiging en belijdenis op die bedoelingen van Jezus Christus te richten. Het beleid en de praktijk 

van de gemeente worden in dit beleidsplan vanuit het geloof in Jezus Christus gerealiseerd. Daardoor 

ontvangt de gemeente groei en verdieping in de kennis van Jezus Christus! 

Wat zegt de Kerkorde over een 'Beleidsplan': 

Ordinantie  4 Artikel 7 lid 1: 

De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van het beleidsplan terzake van het leven en werken van 

de gemeente. 

Ordinantie 4 Artikel 8 lid 5: 

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op. 

 

Grondslag 

Fundament 

Onze hervormde wijkgemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt 

toegekend aan een Bijbelgetrouwe, aansprekende en persoonlijke prediking in de erediensten, ’s 

zondags en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, 

gezaghebbend voor leer en leven. Het fundament waarop wij bouwen is Jezus Christus (1 Korinthe 3). 

In de sacramenten, die Christus heeft ingesteld, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de 

bediening van de Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de verbondstrouw van God en de 

gemeenschap met Christus en met elkaar.  

 

Geloofsleer 

De gemeente belijdt het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd 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 
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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. 

 

Visie en Missie 

Onze gemeente is een christelijke gemeenschap die vanuit Gods Woord wil leven. Wij geloven in God 

de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 

Jezus Christus, Gods Zoon, onze Verlosser is het centrum van ons leven, van onze gemeente. Hij bindt 
ons samen en leert ons God, onszelf en onze naaste kennen. 

Omdat we geloven dat God via de Bijbel tot een ieder wil spreken, ligt die opengeslagen in ons 
midden. Hierdoor laten wij ons in alles leiden en inspireren. Centraal in onze gemeente staat de 
eredienst, welke tweemaal per zondag gehouden wordt. De prediking is naar de Bijbel en op Jezus 
Christus gericht. 

De woorden van God roepen ons tot (re)actie. Wij geven antwoord door geloof en vertrouwen,  
lofprijzing door middel van gebed en zingen van psalmen en liederen, en door daden van liefde 
(geven van onze gaven). Zo leven wij met toewijding voor Hem. 

Wij zoeken ernaar oog en oor te hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen. We verlangen 
een gastvrije gemeenschap te zijn die gekenmerkt wordt door geloof, hoop en vrede, zoals Jezus 
Christus die bedoeld heeft. Een gemeenschap waar het leven in zijn hoogten en diepten geleefd 
wordt met God en met elkaar. We willen een gemeenschap zijn in wie Jezus Christus zichtbaar wordt.  

Het is ons verlangen dat een groeiend aantal mensen, van jong tot oud, in Wageningen de stem van 
God gaat herkennen en Jezus leert volgen.  

Onderstaande afbeelding vat hetgeen hierboven staat al volgt samen: 

 

 

 

 

 

 

1. De verticale en belangrijkste lijn staat voor de relatie tussen God en ons.  

2. De cirkel staat voor de relatie tussen gemeenteleden onderling 

3. De horizontale lijn staat voor omzien naar elkaar, naastenliefde, diaconaat en voor onze 

omgang met de schepping. 

De komende vijf jaar ligt op de volgende gebieden een uitdaging binnen onze gemeente: 
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- Jeugd- en jongeren 

- Missionair gemeente zijn in Wageningen 

Deze worden voor deze beleidsperiode verder uitgewerkt in het werkplan. 

 

Profiel 

In onze gemeente staat de Woordverkondiging centraal die cirkelt rondom Christus, Zijn verzoenend 

lijden en sterven en Zijn opstanding. Verder staan in de Woordverkondiging de begrippen centraal als 

bekering, wedergeboorte, groeien in geloof en een persoonlijke relatie met God. Als gemeente 

voelen wij ons verbonden met de klassieke belijdenisgeschriften en met de gereformeerde traditie 

van de kerk.  

In onze gemeente nemen de doordeweekse activiteiten (Alpha-cursus, Bijbelkring, 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.  

 

Context 

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

Gelegen tussen de gemeenten Ede, Veenendaal, Renkum, Rhenen, Overbetuwe en Neder Betuwe. 

De stad telt 37.830 inwoners van wie vele duizenden student zijn. Er zijn ongeveer 107 verschillende 

nationaliteiten binnen de gemeentegrens. Hiermee is het een stad die een internationale context 

heeft. De Wageningse universiteit en aanverwante instellingen tellen zo'n 7400 werknemers, 

waarvan 40% woonachtig is in Wageningen. 

 

Wageningen is ook de stad van de Bevrijding waar de geallieerden onder aanvoering van generaal 

Foulkes de onderhandelden voerde. Op 5 mei werd uiteindelijk de vrede getekend in hotel De 

Wereld in Wageningen. 

De Protestantse Gemeente te Wageningen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en 

is in januari 2007 ontstaan door vereniging van de hervorm-gereformeerde wijkgemeente Mattheus, 

de hervormde wijkgemeente Markus en de protestantse wijkgemeente Lukas. In 2017 zal er met 

Pinksteren de vereniging tussen de wijkgemeenten Mattheus en Markus plaatsvinden.  

In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad staat over de Protestantse Gemeente het volgende 

weergegeven: ‘Naar  analogie van de delta van de Rijn – waaraan de stad Wageningen ligt – kent ze 

verschillende stromingen. In Jezus Christus weten we ons echter allen kinderen van één en dezelfde 

Vader en accepteren, respecteren en waarderen we elkaar. Omdat we alleen samen in staat zijn de 

lengte, breedte en hoogte en diepte van Gods liefde in Christus (Ef. 3,18) te peilen. We gunnen elkaar 

de ruimte van een meer stromenland, in onderlinge verbondenheid. We willen niet los van elkaar 

gemeente zijn.’ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Student
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen_University_%26_Research_centre
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Het programma van de gemeente 

Eredienst 
Zoals al verwoord in ‘Missie en Visie’ staat in onze gemeente de eredienst centraal, welke tweemaal 
per zondag gehouden wordt. Zolang er beschikt kan worden over beide gebouwen, vindt de 
eredienst in de ochtend in de Grote Kerk en avonddienst in de Vredehorst plaats. 
 
De avonddienst heeft regelmatig het karakter van een leerdienst. Daarin draait het om 
geloofsonderricht en toerusting. Dit sluit aan bij discipelschap; de gemeente is ook een lerende 
gemeente.  De leerdienst kan aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, of meer thematisch 
(bijv. series over relaties/werk/apologetiek etc.) vorm krijgen.  
 
Initieel worden in onze nieuwe wijkgemeente per zondag uit de bestaande pools van de (voormalige) 
wijkgemeenten Mattheus en Markus predikanten gevraagd. Vervolgens wordt op de laatste 
kerkenraadsvergadering van het (kalender)jaar de pools van te vragen predikanten geactualiseerd.  
 
De kerkenraad wekt de gemeente op om getrouw de erediensten te bezoeken, naar het woord van 
de apostel in Hebreeën 10 : 25: “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij 
sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet 
naderen.”  
 
De eredienst is de ontmoetingsplaats met God en met elkaar en biedt een thuis voor jong en oud. 

We vinden het belangrijk dat aan de kinderen in de erediensten aandacht wordt besteed en dat zij 

worden betrokken bij de woordverkondiging, opdat het ook voor hen duidelijk wordt waarom het 

ten diepste gaat in de kerk.  

Bij het binnenkomen voor de eredienst worden gemeenteleden en gasten welkom geheten door een 

welkom commissie. Deze welkom commissie kan bestaan uit gemeenteleden en de ouderling van 

dienst. 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. 

In de zondagse eredienst maken de kinderen van de basisschool een deel van de dienst mee, maar 

hebben ook een eigen plek. Voor de jongste kinderen (groep 1 t/m 4) is er m.u.v. de zomervakantie 

elke zondag kindervertelling. Een plek die aansluit bij de eigenheid van het kind, de eigen wijze 

waarop een kind gelooft en een plek die mogelijkheden biedt voor een aanpak die aansluit bij dat 

eigene van het kind.  

Kinderen die de kindervertelling verlaten worden door de predikant van harte uitgenodigd om 

voortaan de gehele eredienst aanwezig te zijn. Het afscheid gebeurt bij voorkeur op de laatste 

zondag voor de zomervakantie. 

In de vier adventsweken lezen kinderen van de gemeente voor de dienst een tekstgedeelte uit de 

Bijbel en steken een adventskaars aan. Het aansteken van een kaars symboliseert dat Jezus, het Licht 

der wereld, gekomen is naar onze aarde. De predikant organiseert dit liturgisch gebruik samen met 

de leiding van de kindervertelling. 

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 



7 
 
 

de orde. De gelovigen worden vermaand, vertroost en onderwezen en zij die zich nog niet bekeerd 
hebben, worden opgeroepen tot bekering. 

Liturgie in de eredienst 
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 begeleid 
baar door het orgel. 

 
In de erediensten zingen we uit de bundel ‘Berijmde Psalmen en enige Gezangen’ (1773) én uit de 
bundel ‘Weerklank’ (2016)1, waarbij de verdeling uit beide bundels evenwichtig is. De Psalmen in de 
Oude en Nieuwe Berijming vormen de boventoon in de erediensten. Kinderen van de gemeente, die 
op school Psalmen leren, leren zowel de Oude als de Nieuwe Berijming. De liederen uit de bundel 
‘Weerklank’ zijn Schrift gebonden en zijn goed zingbaar.  

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 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. 

Liturgisch centrum 

De predikant maakt gebruik van de preekstoel, waar de Bijbel open geslagen 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 

Bediening van de Heilige 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 

                                                           
1 Weerklank bevat – naast de psalmen – een keur van liederen, passend bij de gereformeerde belijdenis en de gereformeerde 

eredienst. Het bevat alle 150 psalmen in een nieuwe berijming; meerdere psalmen zijn bovendien verrijkt met een tweede 

berijming. Daarna volgen ruim 500 liederen die de Bijbelse boodschap vertolken of daar met instemming op antwoorden. 

Deze liederen zijn verzameld uit de schat van de kerk van alle tijden, en uit een brede waaier van recentere uitgaven. De 

liederen zijn geordend in rubrieken bij het kerkelijk jaar, bij momenten van de eredienst en bij onderwerpen uit de geloofsleer 

en het geloofsleven. 
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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. Op verzoek van de doopouders, kan een door de kerkenraad aangewezen persoon, zo 
onopvallend mogelijk enkele foto’s maken van het dopen. van het kind met wat water op het 
voorhoofd door de predikant. 
 
Beleid: gezien de veranderde samenleving bezint de kerkenraad zich in de komende beleidsperiode 

over de bediening van de Heilige Doop in onze gemeente. 

 
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.  
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Aansluitend is er 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.  

Collecteren 

Diakenen en (Ouderling)-Kerkrentmeesters dragen zorg voor het collecteren tijdens de erediensten 

en kunnen bij gestaan worden door gemeenteleden (m/v).  

 

Vorming & Toerusting 
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeenteleden toegerust worden om te groeien in het 

geloof en te worden gevormd, zowel persoonlijk als gemeente-breed. 

Centrum voor het leren zijn de zondagse kerkdiensten. Ook in de week gaat het leren door. Dit begint 

bij persoonlijke stille tijd. 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). Clubs en verenigingen 

zijn er in verschillende leeftijdsgroepen voor onderlinge ontmoeting en Bijbelstudie. 

Van de gemeente wordt actieve deelname aan één of meerdere activiteiten verwacht omdat een 

ieder verantwoordelijk is voor: 

 persoonlijke geloofsgroei (vraag 3 bij Belijdenis doen) 

 geloofsgroei van de kinderen (vraag 3 bij Dopen) 

 geloofsgroei van de gemeente 

 

De komende vijf jaar ligt op de volgende gebieden een uitdaging binnen onze gemeente: 

 Hoe zorgen wij ervoor dat alle gemeenteleden deelnemen aan één van de door-de-weekse 

activiteiten. 

 Hebben wij voor alle gemeenteleden geschikte vorming en toerusting? 

 Hoe geven wij de samenwerking met Lukas vorm in V&T 

 Hoe kunnen we de betekenis van de belijdenisgeschriften (geloofsleer) overbrengen naar de 

gemeenteleden. 

 

Deze onderwerpen worden voor deze beleidsperiode verder uitgewerkt in het werkplan. 
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Catechese 
Catechese betekent precies hetzelfde als godsdienstonderwijs. Les in de leer van de kerk. Onderwijs 

waartoe de kerk zich verplicht. Een heel belangrijke verplichting. Het gaat om het 'leren-kennen-

waarin-je-gelooft' en waarom! Catechese heeft zo alles te maken met 'geloofsoverdracht'.  

Wat in de zondagse eredienst niet mogelijk is, kan wel tijdens catechisatie: het gesprek aangaan. 

Samen antwoord zoeken op vragen als: Wie is onze God? Waarom bidden we? Hoe leef ik als 

christen? In de catechese heeft de predikant een belangrijke rol. Hij kan hierbij ook gemeenteleden 

inschakelen. 

 

Pastoraat 
Onder pastoraat verstaan we de herderlijke zorg voor alle gemeenteleden. Met herderlijke zorg 

bedoelen we het omzien naar elkaar binnen de christelijke gemeente. Het formulier ter bevestiging 

van o.a. ouderlingen spreekt over ‘acht hebben op dat deel van de kudde’ die de ouderling is 

toebedeeld. Het formulier spreekt verder: “te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren” 

Er zijn verschillende vormen van pastoraat: 

 het contactpastoraat (bezoekwerk) 

 het ziekenpastoraat 

 het pastoraat rond overlijden en rouwverwerking 

 het pastoraat rondom relatievragen 

 het pastoraat omtrent geloofsvragen 

Ouderlingen en predikant hebben daartoe een bijzondere opdracht van de grote Pastor Jezus 

Christus. Om hun opzicht over de gemeente te structureren is de gemeente verdeeld in wijken. Aan 

iedere wijk is een ouderling verbonden. 

Het professionele pastoraal werk (door predikant en pastoraal werker) richt zich in de eerste plaats 

op crisissituaties, op de coördinatie van het overige pastorale werk en op het toerusten van de 

ambtsdragers voor hun pastorale taken. Hulpvragen mogen in geen enkel geval worden genegeerd. 

De frequentie van het contactpastoraat is als volgt: 

 Gemeenteleden onder de 80 jaar: 1 x per 2 jaar door de wijkouderling.  

 Gemeenteleden vanaf 80 jaar: 1 x per jaar door de wijkouderling + 1 x per jaar door de 

predikant/pastoraal werker rondom hun verjaardag.  

Bij een huwelijksjubileum van 25, 40, 45, 50, 55, etc., legt de predikant of pastoraal werker een 

bezoek af.  

Indien nodig wordt de predikant in het (crises)pastoraat bijgestaan door de wijkouderling. De 

wijkouderling wordt in het (regulier) pastoraat bijgestaan door een bezoekbroeder. 

Uiteraard leven de ouderlingen in het bijzonder mee met gemeenteleden in hun wijk die iets 

bijzonders (mogen/moeten) meemaken zoals bijvoorbeeld: openbare belijdenis van het geloof, 

bediening van de Heilige Doop, eerste Avondmaalsgang, overlijden van geliefden, enz. 
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Gemeenteleden die worstelen met hun geloof of uit het oog dreigen te raken krijgen bijzondere 

aandacht.  

Pastoraat is een onderdeel van het onderlinge medeleven, in lief en leed, door de leden van de 

gemeente. Elk gemeentelid heeft als opdracht om naar de ander in of buiten de kerk om te zien. In 

het onderling pastoraat wordt ook het werk van de Hervormde Bezoekdienst betrokken. De HBD 

bezoekt 80 plussers die bezoek wensen en eventueel chronisch zieken 

Binnen de gemeente worden de huidige vormen van pastoraat op waarde geschat en gewaardeerd. 

In een snel veranderde samenleving bestaat wel de behoefte aan andere, intensievere vormen van 

omzien door predikant, pastoraal medewerker en wijkouderlingen én door gemeenteleden 

onderling. In deze beleidsperiode gaan we hiermee aan de slag. 

Pastoraat onder de studenten neemt ook een belangrijke plaats in onze gemeente. Samen met 

studenten uit de wijkgemeente bekijken hoe het pastoraat onder de studenten vorm gegeven kan 

worden. Verder zal er intensief contact onderhouden worden met Sjoerd van der Wielen. Hij werkt 

vanuit IFES binnen onze gemeente onder studenten die wonen en studeren aan de universiteit. 

Daarin zoekt hij studenten op om met hen in gesprek te gaan over het geloof. Hij rust daarbij ook de 

christelijke studenten toe om ook te kunnen getuigen over hun geloof.  

 

De komende vijf jaar ligt op de volgende gebieden een uitdaging binnen onze gemeente: 

De kerkenraad bezint zich in de komende beleidsperiode over hoe elke ouderling bijgestaan kan 

worden. Hierbij motiveert zij de keuze voor een (alleen) bezoekbroeder of ook bezoekzuster. 

 

Kinderen, tieners, 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. 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. Uit 

gesprekken met de jongeren blijkt dat zij een sterk verlangen hebben naar de dialoog binnen de 

gemeente. Als oudere gemeenteleden mogen wij een gids zijn voor de jongeren. Maar ook de oudere 

gemeenteleden kunnen leren van de jongeren.  

Jongeren betrekken we in de dienst: kindermoment, eventuele ondersteuning d.m.v. beamer, 

preekbespreking, vooraf vragen stellen aan predikant e.d. De kerkenraad gaat regelmatig met de 

jongeren in gesprek. 

Missionair zijn 
De bijbel zegt in Markus 16 vers15: ‘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 discipel 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 netwerken boodschappers zijn van het goede nieuws dat God in Jezus 

Zijn koninkrijk is begonnen. Naar de voltooiing van dat koninkrijk zien we uit. 

Die 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, met 

wie we gemeente zijn et cetera. 
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Dit ‘volgeling zijn’ is een discipel schap dat alle aspecten van ons leven raakt. Wat discipel schap is, 

kan niet in een enkele zin worden gevat. Wel kunnen we belangrijke facetten beschrijven:  

 Geroepen zijn We worden door Jezus geroepen om achter Hem aan te gaan; het initiatief 
voor discipelschap ligt bij God, niet bij ons.  

 Levenslang proces Als leerling volg je Jezus met volharding en trouw en leer je levenslang bij 
over God en het leven in zijn koninkrijk.  

 Manier van leven Je gaat niet meer doen of dingen verbeteren, maar je gaat anders leven, 
namelijk concreet bewust vanuit het perspectief van Gods koninkrijk.  

 Alomvattend Je leven als leerling vindt plaats op alle terreinen van je leven.  

 Koninkrijk gericht Met vallen en opstaan leef je de waarden uit van Gods koninkrijk dat in 
Jezus begonnen is en dat God op deze aarde zal realiseren.  

 Kruisdragen Leven als discipel is een weg van zelfverloochening waarin je blijft vechten tegen 
de neiging om je eigengerichtheid belangrijker te vinden dan Gods waarden.  

 Dankbaarheid Leven als discipel is een leven vanuit dankbaarheid en liefde omdat God ons 
door Jezus als zijn kinderen aanneemt.  

 Geest-vruchtig De Geest laat zijn vruchten in ons leven groeien, vaak ook zonder dat we dat 
zelf zien, maar wel zó dat anderen in ons leven iets kunnen zien van de nieuwe werkelijkheid 
van het koninkrijk van God.  

 Getuigend Onze manier van leven, toegelicht door onze woorden, is voor anderen het meest 
ervaarbare getuigenis van Jezus’ goede nieuws dat het koninkrijk op handen is. 

 Gemeenschap Jezus volgen doe je samen, door elkaar in leven en geloven te stimuleren en 
te steunen, en verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. We zijn geroepen om 
verantwoordelijkheid te dragen voor het discipel schap van de ander.  

 
We willen in onze gemeente een omgeving bieden waarin mensen kunnen leren wat het betekent 
om een discipel van Jezus Christus te zijn. Dit begint in de zondagse erediensten en strekt zich uit 
over alle activiteiten en groepen in onze wijkgemeente. We willen inzetten op (onderlinge) 
toerusting, op het voeren van het geloofsgesprek en op inhoudelijke bijdragen (zoals Bijbelstudies) 
die kunnen inspireren en aanmoedigen tot navolging.  

Het stimuleren tot discipel schap is een opdracht die verbonden is met het zendingsbevel in Markus 
16:15 “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen”. We aanvaarden daarom 
de verantwoordelijkheid om elkaar en anderen te stimuleren, te begeleiden en aan te sporen 
Christus in alle aspecten van het leven persoonlijk na te volgen. Dat vindt plaats door regelmatig en 
intensief persoonlijk contact, zowel in groepsverband als individueel. Binnen deze ontmoetingen is 
plaats voor inkeer, uitwisseling van ervaringen, lezen en overdenken van de Bijbel, van daaruit 
nadenken over concrete levensvragen en samen bidden. 
 
 

Diaconaat 
Diaconie verwijst naar dienstbaarheid. Vanuit de opdracht van Christus om ´werken van 

barmhartigheid´ te doen (Matth. 25:35 en 36) mogen we als wijkgemeente dienstbaar zijn aan onze 

naaste. Door het geven van onze gaven in de eredienst én door het bieden van concrete hulp mogen 

we ons geloof vertolken naar de ander binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.  

De diakenen gaan ons voor in deze taak van de gemeente. Zij staan in contact met mensen die 

financiële of praktische noden hebben. 
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De diakenen werken gezamenlijk met de wijkraad van diakenen Lukas binnen de Wijkraad van 

Diakenen. Het college van diakenen is een orgaan voor de gehele Protestantse Gemeente 

Wageningen. Het college draagt zorg voor de haar toevertrouwde middelen en stelt elk jaar een 

begroting op. 

Beleid: in de komende periode wordt gewerkt aan het vergroten van diaconaal bewust zijn in de 

gemeente 

 

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 PGtW. 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.  

 

Kerkenraad 
De kerkenraad wordt ook wel genoemd: ambtelijke vergadering. Een vergadering waarin de ambten 

vertegenwoordigd zijn. De kerkenraad wordt gevormd door ouderlingen, ouderling 

kerkrentmeesters, diakenen en een predikant, respectievelijk het koninklijke, priesterlijke en 

profetische ambt. 

 

De kerkenraad is het centrale bestuursorgaan in onze gemeente. Alle zaken worden behandeld door 

of namens de kerkenraad in zijn geheel, tenzij de behartiging daarvan in de orde der Kerk geheel of 

ten dele is opgedragen aan het consistorie, het college van diakenen of het college van 

kerkrentmeesters, waarbij de kerkenraad voor een goede samenwerking zorg draagt. Het standpunt 

over vrouwelijke ambtsdragers is conform huidig beleid ongewijzigd. In het huidige beleid is 

verwoord dat alleen mannelijke leden van de gemeente in de kerkenraad verkozen kunnen worden. 

In de beleidsperiode zijn er geen voornemens om dit te wijzigen.  Bij de aanvang van de nieuwe 

wijkgemeente zullen de beide ‘oude’ wijkgemeenten evenredig vertegenwoordigd zijn binnen de 

kerkenraad.  

De kerkenraad stelt op basis van het beleidsplan jaarlijks een werkplan op en evalueert dit plan. Zij 

bespreekt dit met de wijkgemeente op een gemeenteavond. Na elke kerkenraadsvergadering wordt 

de wijkgemeente via de weekbrief en/of Om de Kerk geïnformeerd over de openbare relevante 

agendapunten. 

Kerk en media 
Het is belangrijk om in ons functioneren als gemeente openheid na te streven. Open 

communicatielijnen zijn daarin van groot belang om elkaar tijdig en juist te informeren over 
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genomen besluiten door de kerkenraad, nieuwe ontwikkelingen, enzovoorts. Goede communicatie 

bevordert het onderlinge begrip en voorkomt irritatie en vervreemding.   

Binnen de gemeente maken we gebruik van de volgende media:  

Om de Kerk  

Elke maand komt er een nieuwe ‘Om-de-Kerk’ uit. Dit is een kerkbode voor de gehele protestantse 

gemeente van Wageningen. De bedoeling van de kerkbode is om alle gemeenteleden te informeren 

over het werk in de kerk, de pastorale aangelegenheden en geestelijke toerusting.    

Informatiegids 

Elk jaar wordt een Informatiegids voor de gehele protestantse gemeente van Wageningen 

uitgegeven. Door middel van deze gids wordt getracht de gemeenteleden inzicht te verschaffen in de 

structuur en werkwijze van onze gemeente. Tevens wordt er in vermeld welke personen bij de 

verschillende werkzaamheden betrokken zijn.    

Contactblad 

Vier keer per jaar komt het Contactblad uit. Hierin staan verslagen van activiteiten die in de 

gemeente hebben plaatsgevonden. De informatie wordt door gemeenteleden aangeleverd. Er is ook 

ruimte voor foto’s. 

Weekbrief 

Elke week komt er een weekbrief uit. In een redactiestatuut is vastgesteld wat voor informatie er in 

de weekbrief komt te staan. Met deze weekbrief willen wij de betrokken gemeenteleden direct 

informeren over de actuele situatie in de gemeente en het gemeenteleven. 

Website  

Op de website is veel informatie te vinden over de activiteiten van de gemeente, nieuwe 

ontwikkelingen, visie en ons belijden. Ook zijn de kerkdiensten hierop te volgen. 

Afkondigingen  

De afkondigingen vinden plaats voorafgaand aan de erediensten. Hierin wordt de gemeente 

medegedeeld wat op dat moment van belang is. 

Beleid: 

 Onderzocht moet worden in de komende periode hoe wij om kunnen gaan met de sociale 

media. 

 Hoe kunnen wij de besluiten vanuit de kerkenraad dicht bij de gemeente brengen 

 Hoe kunnen wij de communicatiemiddelen inzetten om ook mensen van buiten de gemeente 

te bereiken. 

 

Financiën en beheer / (kerk)gebouwen 
Dit onderwerp zal mogelijk worden aangepast en aangevuld als het beleidsplan van de Algemene 

Kerkenraad is vastgesteld. Hieruit zullen de relevante punten voor onze wijkgemeente worden 

overgenomen. 
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Bijlagen 
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Bediening van de Heilige Doop 
 

1. Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen melden dit aan 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. 
 

2. 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. 
 

3. Van ouderparen, die hun kind(eren) ten doop houden moet tenminste één der ouders 
lidmaat of althans dooplid der gemeente zijn. Kinderen van wie de ouders aan deze 
voorwaarden voldoen, maar die tot een andere gemeente behoren, kunnen met 
doopconsent van die gemeente worden gedoopt. Dit ter beoordeling van de kerkenraad. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. Ouders beloven in de lijn van de belofte die zij door hun ja-woord op de derde doopvraag 
afleggen trouw te zijn in de kerkgang en er zorg voor te dragen dat hun kind(eren) deelneemt 
aan het clubwerk en de catechese. 
 

7. Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt het doopgesprek plaats met de predikant en één of 
meer vertegenwoordigers van de kerkenraad. 
 

8. Ouders volgen voorafgaand aan de doop van hun kind(eren) gedurende enkele avonden 
doopcatechese. 
 

9. Bij de bediening van de Doop, waar we gebruik maken van de hertaalde liturgische 
formulieren, worden de kinderen van de gemeente en van de gasten expliciet betrokken. 
 

10. De kerkenraad overhandigt na de dienst een kinderbijbel na keuze aan de doopouders. 
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Viering van het Heilig Avondmaal 
 

1. In gehoorzaamheid aan Christus’ opdracht “doet dit tot Mijn gedachtenis”, vieren wij op 
gezette tijden het Heilig Avondmaal. We mogen de maaltijd gebruiken tot versterking van 
het zwakke geloof, omdat het Avondmaal ons de belofte verzegelt dat de Heere Jezus 
Christus zijn lichaam en bloed gaf tot een volkomen verzoening van de zonden. Bovendien 
worden we aan de Tafel als lidmaten van christus’ gemeente aan elkaar vertrouwen en 
mogen we aan het Avondmaal uitzien naar het grote feestmaal van het voltooide koninkrijk. 
 

2. Het Heilig Avondmaal wordt tenminste vier maal per jaar gevierd: in de avonddienst van 
Witte Donderdag, aan het begin van de zomer, in de vroege herfst en in de winter. 
 

3. Op de avondmaalszondag vieren we in de ochtenddienst, na de woordverkondiging, de 
Maaltijd des Heeren onder gebruikmaking van de hertaalde liturgische formulieren. In de 
avonddienst is er een voortzetting van deze viering voor hen die 's morgens verhinderd zijn. 

 

4. Op de zondag voorafgaand aan de viering wordt de voorbereidingsdienst gehouden. In de 
prediking wordt gewezen op de betekenis van het Avondmaal en de gemeente wordt 
opgeroepen zich voor te bereiden door zelfonderzoek en schuldbelijdenis, dit onder een 
ruime verkondiging van Gods genade. In deze dienst wordt ook het eerste gedeelte van het 
avondmaalsformulier gelezen. 
 

5. 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. Aansluitend is er 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.  

 

6. In de avonddienst van de zondag waarop ’s ochtends het Heilig Avondmaal is gevierd wordt 
de dankzegging voor het Avondmaal gehouden. In prediking en liturgie staat de dank voor de 
weldaden die de Heere aan Zijn Tafel wil schenken centraal. Op Witte Donderdag wordt de 
dankzegging in het slotgebed van de avondmaalsdienst vertolkt. 

 

7. In onze wijkgemeente worden de belijdende leden, mits op hen geen maatregelen van 
kerkelijk opzicht van toepassing zijn, aan de Tafel genodigd. Ook gasten die de Heere Jezus 
Christus liefhebben en die in eigen gemeente2 als belijdend lid toegang hebben tot het 
Avondmaal, zijn in onze wijkgemeente welkom aan de Tafel. 
 

8. 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. 
  

                                                           
2 Hierbij wordt onder eigen gemeente het volgende verstaan: een kerkelijke gemeente waarmee de  

Protestantse Kerk in Nederland een verband heeft, zoals in de kerkorde is vastgelegd. 
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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. Wanneer een aanstaand bruidspaar samenwoont of heeft samengewoond, wordt hun in een 

pastoraal gesprek duidelijk gemaakt, dat dit niet een weg is, die Gods Woord wijst. Wanneer 
door het a.s. bruidspaar wordt aangegeven dat zij, na te hebben kennisgenomen van de 
boodschap van de Schrift in dezen, inzien dat hun handelwijze niet een juiste was, kan het 
huwelijk pas worden ingezegend. 
 

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 in. 
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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 zorg dragen 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 houdt in dat de voorganger zich bij het leiden van de uitvaartdienst 
heeft te houden aan de norm, die Gods Woord stelt en dat hij daarbij de eerbied voor het 
Woord en de regels die in de gemeente gelden niet uit het oog verliest. 
 

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. In het geval dat er is gekozen voor een crematie is er de mogelijkheid van een 
afscheidsdienst in een van de kerken of in een uitvaartcentrum. De plechtigheid in het 
crematorium wordt dan gezien als een familiegebeuren waarbij de kerkelijke gemeente niet 
betrokken is. Aan deze visie ligt ten grondslag dat Gods Woord spreekt over de begrafenis als 
vorm van lijkbezorging en wij willen het Woord hierin volgen. Met onze visie op christelijke 
lijkbezorging spreken wij geen oordeel, laat staan een veroordeling, uit over de keus van een 
overledene of diens 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 (klassieke) 
instrumentale muziek tot klinken worden gebracht. 
 

8. Wil iemand uit de familie of vriendenkring spreken, dan dient dit buiten – liefst vóór – de 
dienst te gebeuren. 
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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. 


