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INLEIDING 
 

Ter inleiding algemeen:  

Het opstellen van een beleidsplan is, zoals aangegeven in de kerkorde, een taak van de ker-

kenraad. Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Lopik. 

 

Het beleidsplan is een nuttig hulpmiddel voor het bestuur van de gemeente, ten dienste van 

gemeente. Het gaat hierbij om het verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over 

concrete onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in een be-

leidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de ker-

kenraad.  

 

Vastgesteld beleid uit vorige beleidsplannen en uit kerkenraadsvergaderingen is in bijlagen 

opgenomen onder de naam “beschikbare documenten”.  

In dit beleidsplan staan naast bekende ook nieuwe punten ter bezinning. Deze onderwerpen 

van bezinning staan in dit beleidsplan te boek als “beleidsvoornemens”.  

 

Overwegingen:  

Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwe-

gingen als leidraad gediend: 

1. Het beleidsplan gaat niet alleen over nieuwe ontwikkelingen en veranderingen, die zich 

aandienen. Het beleidsplan beoogt ook de beschrijving van het sinds jaar en dag onder ons 

gevoerde beleid. 

2. Zaken waarover in het verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn in dit beleids-

plan opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid, voornamelijk in bijlagen.  

3. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en hoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te 

worden behandeld. Omwille van de volledigheid van het beleidsplan zijn deze zaken op 

veel plaatsen toch in de beschrijving meegenomen.  

4. Naast dit beleidsplan kennen wij ook nog allerlei protocollen zoals kosters deze hebben 

voor hun werk. We nemen deze niet in het beleidsplan op, mede ook omdat in deze proto-

collen informatie staat die niet iedereen ter beschikking mag komen te staan (o.a. over de 

werking van elektronica van de kerk).  

5. Beleid is dynamisch. Dat wil zeggen dat in het beleidsplan nooit alles genoemd kan wor-

den omdat soms spontaan zich iets aandient wat actueel is en op korte termijn bezinning 

behoeft.  

6. Een aantal zaken van kerkordelijke aard staat in de plaatselijke regeling. Zie bijlage I2. 

 

Om de bezinning over de verschillende beleidsvoornemens goed te verdelen is er een tijdpad 

gemaakt.  

Hoog  = 2015  

Midden = 2016/7 

Laag  = 2018 
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A. ALGEMEEN 

Geestelijke en modalitaire plaats onze gemeente bin-

nen de PKN.  
 

De gemeente is het Lichaam van Christus waarvan Christus het Hoofd is en wij als leden van 

de gemeente de ledematen. Van Godswege hebben we een roeping om te dienen in uiteenlo-

pende taken. Wij zijn mensen die vanuit die roeping worden gezonden in de wereld om te zijn 

als een zoutend zout en een lichtend licht. Wij dienen in het Koninkrijk waarvan Christus Ko-

ning is. 

 

Vanuit deze visie wordt getracht inhoud te geven aan het gemeente zijn door middel van pre-

diking, pastoraat en diaconaal dienstbetoon. 

 

De prediking, het pastoraat, de catechese en het vormings- en toerustingswerk zijn gefundeerd 

op het eeuwig blijvende Woord van God. Van dit Woord geloven en belijden wij dat het een 

onveranderlijk, absoluut gezag heeft. Daarnaast zijn prediking, pastoraat en catechese gefun-

deerd in de traditie der kerk, overeenkomstig het belijden van de kerk der eeuwen en overeen-

komstig de belijdenis van de kerk der reformatie.  

 

Onder de belijdenis van de kerk van de reformatie verstaan wij: de Apostolische belijdenis, de 

geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius (waardoor de kerk zich 

verbonden weet met de algemene Christelijke kerk), en de Heidelbergse Catechismus, de Ca-

techismus van Geneve, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels (door de 

reformatie geschonken aan de kerk in Nederland).  

Met het oog op de vorming van de PKN hebben wij de verklaring getekend die de synode in 

mei 2003 heeft doen uitgaan om de bezwaarden tegemoet te komen. In bijlage I1 staat een 

kopie van deze verklaring. 

 

Gelet op ondermeer haar binding aan Schrift en Belijdenis en de overtuiging dat de inhoud 

van de prediking schriftuurlijk-bevindelijk dient te zijn, rekent de Hervormde gemeente van 

Lopik zich tot de volledige breedte van de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Pro-

testantse Kerk in Nederland. 

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN A1: Overzicht namen en verantwoordelijkheden 

BELEIDSPLAN A1a: wijkindeling per 1 oktober 2014 (Word- en PDF-formaat) 

BELEIDSPLAN A1b: zittingsperiode kerkenraadsleden 

BELEIDSPLAN A2: Profiel van de Herv. Gem. Lopik 

BELEIDSPLAN A3: Historie 

BELEIDSPLAN A4: taken moderamen kerkenraad 

BELEIDSPLAN A5: overzicht taken en verantwoordelijkheden kerkenraad 

BELEIDSPLAN A6: bezinning vrouw & ambt 

 

B. Erediensten.  
1. Prediking.  

Prediking is de verkondiging van de Zelfopenbaring van God in Zijn Zoon Jezus Christus, 

onze enige Heiland en Verlosser. Deze verkondiging geschiedt door de kracht van de Heilige 

Geest, Die van God de Vader uitgaat en Die Christus in het centrum zet. Christus is de scopus 

(het doel) en daarom de summa (de hoofdsom) van de Schrift. Het is de taak van de kerk om 
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deze profetische roeping in het midden van de gemeente en zo ook in het midden van de we-

reld te vervullen. De verkondiging houdt ons bestaan tegen het licht van Gods Woord, door-

licht de tijd waarin we leven en werpt dientengevolge licht op alle aspecten van ons leven.  

In de prediking, die trinitarisch en schriftuurlijk-bevindelijk dient te zijn, vindt een beweging 

plaats van de Schrift naar de hoorder(s). De prediking, tot eer van God en tot zaligheid van 

zondaren, stelt de eis van geloof in de beloften van het Evangelie en bekering tot de levende 

God. De Heilige Geest is de eigenlijke Leraar. De Schrift is bron en norm. Het adres is de 

gemeente.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. Na elke zondagse eredienst is er gelegenheid voor reacties naar aanleiding van de 

dienst en in het bijzonder de prediking. Besprekingen van een preek in kerkenraads-

verband komen te weinig uit de verf. De kerkenraad zoekt naar meer mogelijkheden 

hiervoor.  

Prioriteit: laag 

 

2. Liturgie.  

De liturgie is sober en draagt een gereformeerd karakter naar model van Calvijn.  

Dit betekent, dat we gewoon zijn 5x te zingen uit de Psalmberijming van 1773.  

Voorafgaand aan de dienst is het gebruik om een lied uit de bundel OTH (Op Toonhoogte) te 

zingen.  

Bij bijzondere diensten bestaat de mogelijkheid om ook van andere bundels dan OTH gebruik 

te maken omdat er dan een gedrukte liturgie is.  

De kerkenraad heeft in 2009 een beslissing genomen over wat in de erediensten muzikaal 

wenselijk is, met name met betrekking tot het gebruik van anderen instrumenten dan het orgel 

in de dienst. Zie BIJLAGE B1.  

Op 2 februari 2011 heeft de kerkenraad besloten tot het gebruik van een lied voorafgaand aan 

de dienst en – bij bijzondere diensten – van het gebruik van liederen in diensten. De besluiten 

zijn verwerkt in BIJLAGE B1.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. De kerkenraad gaat onderzoeken hoe het mogelijk is om meer (jonge) mensen actief 

bij themadiensten te betrekken.  

Prioriteit: hoog 

2. Wat betreft het zingen van liederen in de dienst verdient het overweging om qua be-

leid hierin te wachten met bezinning tot een bundel van een groep predikanten uit de 

kring van de Gereformeerde Bond gereed is.  

3. Bij het kijken naar geschikte liederen zou ook gekeken kunnen worden naar liederen 

met het oog op de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zoals die momenteel ver-

schijnen uit de kring van de muziekgroep “Sela”.  

Prioriteit: midden 

 

3. Heilige Doop.  

De Heilige Doop is een instelling van Christus. Als zodanig houden we de Heilige Doop 

hoog. We houden vast aan de heiligheid van dit sacrament. Pastorale begeleiding rond de Hei-

lige Doop is daarbij zeer belangrijk: kraambezoek(en), doopzitting en eventueel aanvullend 

huisbezoek.  

We sluiten niemand bij voorbaat van de doop uit. Wanneer de Heilige Doop begeerd wordt 

door ouders die zelden of nooit in de kerk komen, is dat onderwerp van gesprek door predi-
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kant en/of wijkouderling en heeft dit ook na de bediening van de Heilige Doop pastorale aan-

dacht.  

Beide ouders beantwoorden de doopvragen. Ook doopleden beantwoorden de doopvragen. 

Zelfs wanneer één van beide ouders geen lid van de gemeente of van een andere kerk is, stre-

ven we ernaar, dat ook deze ouder de doopvragen kan beantwoorden.  

  

De kerkenraad wijst de overdoop af als onbijbels. Ingeval iemand zich heeft laten overdopen 

heeft hij/zij, zonder voorafgaand gesprek met (een delegatie van) de kerkenraad geen toegang 

tot lerende en leidinggevende functies en in het uiterste geval geen toegang tot het Heilig 

Avondmaal. Om tot een zorgvuldige afweging van dit laatste te komen zal helder moeten 

worden in hoeverre er nog wezenlijke betrokkenheid is op de gemeente en de eenheid in be-

lijden. 

 

Wanneer ouders niet gehuwd zijn – hetgeen blijkt uit het gegeven dat zij bij doopaangifte 

geen huwelijksboekje kunnen overhandigen – zoekt de kerkenraad overeenkomstig het besluit 

van zoals verwoord in BIJLAGE B2 welke weg het beste bewandeld kan worden.  

 

In de jaarplanning van 2014/15 zullen terugkomavonden voor ouders die de afgelopen jaren 

hun kindje te doop hebben gehouden georganiseerd worden.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. … 

 

4. Heilig Avondmaal 

Het Heilig Avondmaal is een instelling van Christus. Hij heeft het Heilig Avondmaal voor 

Zijn discipelen ingesteld. Dat betekent, dat Hij het heeft gegeven voor hen die in Hem gelo-

ven. Het Heilig Avondmaal dient heilig gehouden te worden.  

In onze gemeente hebben alleen belijdende leden toegang tot het Heilig Avondmaal. In ver-

band met het heilig houden van de Tafel des HEEREN kennen we censura morum. We zijn 

als (belijdende) leden van de gemeente geroepen tot een heilige levenswandel en om de Dis 

van het verbond heilig te houden. 

 

Beleidsvoornemens:  

1. De kerkenraad gaat zich bezinnen op de wenselijkheid en betekenis van een bezin-

ningsmoment voor de gemeente in de week van voorbereiding op het Heilig Avond-

maal.  

2. … .  

Prioriteit: midden 

 

5. Huwelijk.  

Het huwelijk is een Bijbelse zaak. Onder het huwelijk verstaan we de relatie tussen man en 

vrouw zoals de Bijbel ons deze tekent. Het huwelijk dient heilig gehouden te worden. Dit be-

tekent, dat wij het ongehuwd samenwonen afwijzen als een onbijbelse leefwijze. Ook bete-

kent dit, dat dat wij het huwelijk zien als een verbondsverhouding tussen man en vrouw. Der-

halve wijzen we het zogeheten homohuwelijk af. De (in)zegening van een dergelijke relatie 

stoelt niet op Bijbelse gronden en kan derhalve in onze gemeente niet plaatshebben.  

Als kanttekening plaatsen we bij deze stellingname, dat we in het pastoraat en in de catechese 

nadrukkelijk aandacht geven aan de onderwerpen ongehuwd samenwonen, het homohuwelijk 

en allerlei andere relaties.  
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Ten aanzien van huwelijkssluiting na echtscheiding heeft de kerkenraad beleid gemaakt. De 

uitgangspunten dienaangaande staan in BIJLAGE B4 van dit beleidsplan.  

Ten aanzien van huwelijkssluiting nadat het a.s. echtpaar heeft samengewoond heeft de ker-

kenraad beleid gemaakt. De uitgangspunten dienaangaande staan in BIJLAGE B3 van dit be-

leidsplan.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. Onze gemeente kent een groot aantal pastorale eenheden dat uit één persoon bestaat. 

Blijvend aandachtspunt is hoe gepaste aandacht gegeven kan worden aan alleengaan-

den.  

2. De kerkenraad is voornemens zich te bezinnen op de meest geschikte wijze voor huis-

bezoek bij pastorale eenheden die uit één persoon bestaan.  

Prioriteit: hoog 

 

 

6. Ziekenzalving.  

In het jaar 2009 heeft een keer de ziekenzalving overeenkomstig Jakobus 5 plaatsgevonden. 

Een eerste aanzet voor beleid staat in BIJLAGE C2.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. … 

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN B1: feiten, vormgeving en liturgie – nieuw per 2 februari 2011 

BELEIDSPLAN B2: beleid Heilige Doop 

BELEIDSPLAN B3: beleid huwelijk na samenwonen 

BELEIDSPLAN B3A: vragen bij het huwelijksgesprek – alleen voor KERKENRAAD 

BELEIDSPLAN B4: beleid huwelijk na echtscheiding 

BELEIDSPLAN B5: afspraken rond huwelijksdiensten 

BELEIDSPLAN B6: uitgangspunten bij uitvaarten 

BELEIDSPLAN B7: plaats van kinderen in onze kerkdiensten 

BELEIDSPLAN B8: Heilige Avondmaal en Mexicaanse griep (november 2009) 

BELEIDSPLAN B9: liturgieuitwerkcommissie 

 

C. Pastoraat. 
Inhoudelijk staat de boodschap van zonde en genade centraal. Is de prediking in eerste instan-

tie gericht op het geheel van de gemeente, in het pastoraat wordt de enkeling bediend. Bij alle 

facetten van het gemeentewerk is er een raakvlak met het pastoraat: in de prediking, in de 

catechese, in het diaconaat, in het jeugdwerk.  

Pastoraat is de moederlijke taak van de kerk: de herderlijke zorg voor enkelingen, gehuwden, 

gezinnen, kinderen en jongeren. Ook zijn er verschillende doelgroepen: stervenden, bejaar-

den, senioren, gehandicapten, arbeidsongeschikten, zieken (thuis, ziekenhuis, andere instel-

lingen), rouwdragenden, pastoraat rond de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal en het huwe-

lijk, pastorale aandacht voor jonge gezinnen, voor catechisanten en voor hen in alle mogelijk 

voorkomende crisissituaties. Ook voor concrete noden zal aandacht zijn: werk en vrije tijd, 

homofilie, incest, seksualiteit, echtscheiding, eenzaamheid, psychische en sociale nood. 

Sommige van deze bezoeken vallen onder diaconaal huisbezoek. Het diaconale huisbezoek 

wordt verricht door diakenen.  

 

Het jeugdpastoraat valt onder de wijkouderling.  

Tot op heden (2015) kennen we geen jeugdouderling vanwege gebrek aan mankracht.  
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Vanwege de vergrijzing in de gemeente neemt het aantal te bezoeken ouderen toe, terwijl we 

sinds mei 2008 geen pastoraal medewerker meer hebben. In 2012 is daarom besloten dat dit 

betekent dat er grotere intervallen tussen de bezoeken komen.  

Dit geldt ook voor de huisbezoeken van ouderlingen. De tijdsduur tussen de huisbezoeken is 

ongeveer drie jaar. Verder zal voor het huisbezoek gekeken worden naar de behoefte, wense-

lijkheid of omstandigheden.  

 

Vanaf 2013 zijn de wijkouderlingen bezig met het vormen van pastorale wijkteams om het 

pastoraat zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Er zijn bezoekers voor 70-plussers. Er zijn 

ook wijkbezoekers die contacten leggen en/of onderhouden met leden in de wijk.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. De kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om het omzien naar elkaar te versterken door 

middel van wijkteams. Punt van zorg is de bezetting van de wijkteams. De kerkenraad 

bezint zich op mogelijkheden om verder uitvoering te geven aan de wijkteams.  

Prioriteit: hoog 

2. De toename van het aantal ouderen is groot. Hoe de komende tijd passende pastorale 

aandacht aan hen gegeven kan worden is punt van bezinning, mede omdat de financië-

le middelen voor een pastoraal werker ontbreken.  

Prioriteit: midden 

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN C1: huisbezoek & wijkteams 

BELEIDSPLAN C2: ziekenzalving 

BELEIDSPLAN C3: overwegingen m.b.t. homofilie en homoseksualiteit 

BELEIDSPLAN C4: PPT & beleid & overeenkomst 

 

D. Jeugdwerk 
Het jeugdwerk heeft een eigen beleidsplan. Zie bijlage D1.  

Dit beleidsplan is in 2009 gereedgekomen onder begeleiding van HGJB.  

De uitwerking heeft plaatsgevonden in de jaren 2010-2014.  

 

Met ingang van 1 januari 2014 is kindercatechese gestart, ook wel 10+-catechese genoemd. 

Deze valt vooralsnog onder de kerkenraad. Mogelijk dat dit in de toekomst wordt toegewezen 

aan het catecheseteam of aan de jeugdraad. Er wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode 

“On Track”.  

Onze jongeren leven in een dynamische samenleving. Om met onze jongeren op een goede 

wijze mee te leven is het beleid in het jeugdwerk ook dynamisch. Dit betekent in de praktijk, 

dat de jeugdraad een belangrijke rol heeft in het beleid, onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad, wat inhoudt dat de (beleidsmatige) besluitvorming in de kerkenraad plaatsvindt.  

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN D3: protocol seksueel misbruik (PDF)  

 

Beleidsvoornemens:  

1. De 10+-catechese valt nu onder de kerkenraad. Bij het vormen van een 10+-

catechesegroep is destijds afgesproken dat op termijn bekeken zal worden waar de 

eindverantwoordelijkheid van de 10+-catechese het beste past: onder de zondags-

school, onder de jeugdraad of onder het catecheseteam.  

Prioriteit: laag 
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E. Catechese/Kringwerk/Vorming en toerusting 
Catechese.  

Catechese is een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. We vinden het in het Nieuwe 

Testament. De wortels van de catechese liggen in het Oude Testament.  

Het onderwijs van de gemeente aan haar leden wil hen inleiden in de hoofdzaken van de 

Schrift en van het belijden der Kerk. Dit betekent herhalen en vertalen. In de praktijk gaat het 

om toepassingen op de actuele situatie.  

Catechese is ook een vorm van pastoraat.  

 

Er zijn doorgaans drie catechesegroepen. De leeftijdsindeling verschilt per seizoen: deze is 

afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de catechisanten. De groeps- of leeftijdsindeling vindt 

plaats al naar wat voor catechisanten en catecheet wenselijk is. 

Hiernaast wordt belijdeniscatechese gegeven.  

De catechese vindt plaats door middel van de predikant, met als klankbordgroep een cateche-

seteam. Voor mentorcatechese ontbreekt het ons aan menskracht (overweging kerkenraad in 

april 2014).  

 

Kindercatechese of 10+-catechese valt vooralsnog onder de jeugdraad. Er wordt gebruik ge-

maakt van de methode “On Track”.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. Een plaats zoeken voor de 10+-catechese (zie onder beleidsvoornemen onder D – de 

tekst: “10+-catechese valt nu onder de kerkenraad. Bij het vormen van een 10+-

catechesegroep is destijds afgesproken dat op termijn bekeken zal worden waar de 

eindverantwoordelijkheid van de 10+-catechese het beste past: onder de zondags-

school, onder de jeugdraad of onder het catecheseteam).  

Prioriteit: laag 

2. Het catecheseteam is qua bezetting in menskracht nooit op volle sterkte gekomen. 

Vraag is of de naam catecheseteam niet beter vervangen kan worden door “klankbord-

groep catechese”.  

Prioriteit: laag 

 

Kringwerk.  

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament horen we van de vergadering van de gemeen-

te. Het gaat hier om het volk van God, dat samenkomt in de erediensten, maar ook het volk 

van God dat door de weeks, tijdens feest(dag)en en andere bijzondere gelegenheden samen-

komt.  

In het Nieuwe Testament is de eerste christelijke gemeenschap in Handelingen 2 een duidelijk 

voorbeeld.  

De kerk van de Reformatie heeft grote nadruk gelegd op de vorming en toerusting. Hoewel 

kringen en verenigingen van later datum zijn en met name zijn opgekomen in de 20
ste

 eeuw, 

vallen er duidelijk lijnen te trekken naar de nieuwtestamentische gemeenten.  

Voorop staat, dat de prediking een voornaam middel is tot toerusting van gemeente en ambts-

dragers.  

De kringen:  

Er zijn verschillende kringen: een Bijbelkring, een opvoedingskring en themagerichte  krin-

gen. Er zijn ook gemeentegroeigroepen.  

 

Gemeenschapsvorming:  
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Het koffiedrinken na de dienst heeft extra impulsen gekregen door iets voor kinderen te orga-

niseren.  

Er is een gemeenteweekend gekomen (vanaf 2012). 

Er is een start gemaakt met gemeentegroeigroepen (vanaf 2013).  

De gemeenteavonden hebben een meer inhoudelijke vorm gekregen door een actueel onder-

werp in kleine groepjes te bespreken.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. De kerkenraad bezint zich voortdurend op de behoefte van vorming en toerusting.  

Prioriteit: midden 

2. De kerkenraad gaat zich bezinnen op de behoefte aan toerusting van zijn leden. We 

dienen er op te letten, dat werken aan de kerk ook toerusting vraagt. Laten we deze 

toerusting niet vergeten. Tot deze toerusting behoort ook ieders eigen dagelijkse om-

gang met God bij de Schriften en in het gebed.  

Prioriteit: midden 

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN E1: Catechese 

BELEIDSPLAN E2: Catechese curriculum 

BELEIDSPLAN E3: Kringwerk 

 

F. Zending en evangelisatie 
De gemeente is er niet alleen voor zichzelf. Ze heeft ook een taak in deze wereld. Ze is een 

stad op een berg en een licht op de kandelaar. De gemeente heeft als zodanig de roeping om 

het Evangelie uit te dragen in woord en daad binnen de Lopikse gemeenschap, maar ook in 

eigen land en zelfs daarbuiten. 

 

De zendingscommissie poogt het zendingswerk onder de aandacht van onze gemeente te 

brengen door oproepen voor gebed, acties voor specifieke zendingsdoelen en het jaarlijks 

houden van een zendingsavond. Ook is een doel de inzameling van gelden via de zendings-

bussen. 

De evangelisatiecommissie verricht bezoekwerk. Ook valt onder haar verantwoordelijkheid 

de tentdagen en andere evangelisatieactiviteiten.  

De ZEC heeft een eigen beleidsplan, zie bijlage F1. Aan de hand van dit beleidsplan werkt de 

ZEC haar doelstellingen uit en vult ze haar werkzaamheden met het oog daarop in. Graag 

verwijzen we naar dit beleidsplan. Dit beleid is vastgesteld op 7 september 2011. 

Naar aanleiding van de IZB-Quick Scan, uitgevoerd in 2010, is een welkomstcommissie aan-

gesteld die fungeert bij bijzondere diensten.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. Wat betreft het missionaire gestalte van de gemeente leeft de vraag of we als gemeente 

dit niet te veel uitbesteden aan het MTL. De kerkenraad onderzoekt mogelijkheden om 

de gemeente hierin bewuster te maken.  

2. Er leven vele vragen hoe randkerkelijken te bezoeken alsook hen die geen bezoek wil-

len ontvangen te betrekken bij geloof en kerk. Hoe kunnen we dit vorm geven?  

Prioriteit: midden 

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN F1: beleidsplan ZEC  

BELEIDSPLAN F2: beleidsplan Alphacursus  

BELEIDSPLAN F3: Alphacursus – overeenkomst met Jaarsveld en Ger. Kerk Lopik, ondertekend exemplaar 



Beleidsplan Hervormde Gemeente Lopik 2015-2018 
 

Pagina 9 van 10 

 

 

G. Diaconie 
Een bijbelse opdracht is om dienend te letten op onze naasten op financieel, organisatorisch 

en sociaal gebied. De taak wordt uitgevoerd door de 5 leden van de diaconie. De taken zijn 

verdeeld in voorzitter, penningmeester, secretaris, jeugddiaken en een algemeen lid.  

Algemene uitgangspunten van de diaconie staan in bijlage G2. 

 

De 3 belangrijke thema’s vanuit de diaconie zijn: 

1. Op Gods hulp vertrouwen (Lucas 12 vers 15), dat is: geen onnodige reserves, ontvangen 

gelden doeltreffend inzetten.  

2. Eer aan de schepping en de door God geschapen mensen waar ook op deze wereld: in 

woord en daad omzien naar elkaars noden ook in tijden van crisis, werkeloosheid, ook 

middels diaconaal huisbezoek. 

3. Het diaconaat is voor en door de gemeente van jong tot oud. Elk lid kan zijn steun bijdra-

gen door handen uit de mouwen te steken, geld te geven, enzovoorts.  

 

Beleidsuitgangspunten: 

1. Het beter inzetten van de diverse communicatiemiddelen om aandacht te besteden aan 

de doelen waarvoor wordt gecollecteerd en het ontvangen geld wordt besteed. 

2. Meer betrokkenheid verkrijgen met organisaties die nauw verbonden zijn met de dia-

conie en diaconale activiteiten: Roemenie Commissie, Zendingscommissie etc. 

3. Vergroten van de betrokkenheid van de gemeente voor elkaars noden. 

 

Beleidsvoornemens:  

1. Ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen rond de hulp bij schuldsanering zal de diaco-

nie BIJLAGE G 1 actualiseren.  

2. Ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen rond de WMO zal de diaconie in de komende 

periode BIJLAGE G 5 actualiseren.  

Prioriteit: midden 

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN G1: protocol schuldsanering 

BELEIDSPLAN G2: uitgangspunten en hoofdlijnen van beleid  

BELEIDSPLAN G3: aandachtspunten diaconie Heilig Avondmaal 

BELEIDSPLAN G4: kerktelefoon  

BELEIDSPLAN G5: WMO  

BELEIDSPLAN G6: geldwerving & geldverstrekking  

BELEIDSPLAN G7: takenpakket diaconie 

 

H. Kerkvoogdij 
De kerkvoogdij heeft het beleid in een aantal documenten vastgelegd, zie hieronder.  

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN H1: Reglement Schaapskooi 

BELEIDSPLAN H2: Gebruiksvoorwaarden Schaapskooi 

BELEIDSPLAN H3: Reglement Begraafplaats 2005 

BELEIDSPLAN H4: Website  

BELEIDSPLAN H5: onderhoud kerk  

BELEIDSPLAN H6: onderhoud pastorie  

BELEIDSPLAN H7: ledenadministratie 2015-2018  

BELEIDSPLAN H8: geldwerving 2015-2018  

BELEIDSPLAN H9: gebruik kerk andere doeleinden 
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I. Overig 
Algemene aandachtspunten:  

Hieronder een aantal punten, dat zich moeilijk elders laat plaatsen.  

 

Beleidsvoornemens:  

1. Het is goed om in een aantal opzichten prioriteiten te stellen die uitvoerbaar en haal-

baar zijn. Dit voorkomt versnippering en frustratie.  

2. Het is goed om in het midden van de gemeente elkaar eraan te herinneren dat we niet 

alles kunnen.  

3. Een SWOT-analyse zou een goed beeld kunnen geven van beleidsvelden waar nu te 

weinig oog voor is.  

4. De Lopikerwaard ligt in een demografisch krimpgebied van Nederland. Dit gegeven 

raakt vele beleidsterreinen. Het is verstandig om hier mee te rekenen als het gaat om 

jeugdwerk en ouderenbeleid.  

5. Omdat we in een demografisch krimpgebied van Nederland leven zou kunnen gekeken 

worden naar samenwerking met andere gemeenten (buurgemeenten). De kerkenraad 

neemt dit voor de komende tijd mee.  

Prioriteit: elke keer bij bezinning en besluiten meenemen 

 
Beschikbare documenten: 

BELEIDSPLAN I1: verklaring van verbondenheid gereformeerde belijdenis 

BELEIDSPLAN I2: plaatselijke regeling 

BELEIDSPLAN I5: perforatie toelichting Lopik-Jaarsveld  

BELEIDSPLAN I7: Overeenkomst betreffende waarneming zomervakantie tussen de Herv. Gem. Jaarsveld en 

de Hervormde Gemeente Lopik 

 


