Beleidsplan Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard 2019-2024
Wie zijn we
Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, is mens geworden, heeft
onze nood (schuld en lijden) gedragen, is gestorven en opgestaan en daarom onze Redder.
Hij zorgt voor ons als gemeente. In dat geloof zijn we als broeders en zusters aan elkaar
verbonden. We kunnen niet zonder God en elkaar. Daarom vinden we het belangrijk om, te
beginnen op zondag, bij elkaar te komen om te lezen in de Bijbel, te zingen, te bidden en met
elkaar mee te leven. We weten ons betrokken op de mensen in ons dorp en ons netwerk. We
willen er voor hen zijn en hen laten delen in wat wij van God ontvangen.
Als Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard maken we deel uit van de Protestantse
Kerk in Nederland, zijn we verbonden met de wereldwijde kerk van Christus en staan we in de
gereformeerde traditie.
Wat is onze missie
Als gemeente willen wij een vindplaats van geloof zijn. In het besef dat geloof een geschenk
van God is, willen we stimuleren dat jongeren en ouderen, vertrouwd of niet vertrouwd met
God en de kerk, Christus gaan belijden als Redder en Hem volgen. En dat zij zich daardoor
verbonden weten met God en elkaar, en zich voor God, elkaar en anderen inzetten.
De invulling van deze missie vindt op heel veel verschillende manieren plaats. Dit beleidsplan
bevat geen volledige weergave van alle zaken die plaatsvinden en onze aandacht verdienen.
Hieronder noemen we een aantal belangrijke zaken en bijbehorende speerpunten waar we
ons de komende jaren met name op willen richten.
1. Kerkdiensten
De diensten op de zondag vormen het centrale ontmoetingsmoment van God met de
gemeente en van de gemeenteleden onderling. De kern van de diensten bestaat uit de
verkondiging van het Evangelie, met daarbij uitleg van de tekst en toepassing voor het
dagelijkse leven. Voor veel gemeenteleden biedt de kerkdienst een thuis. Tegelijkertijd heeft
niet iedereen deze ervaring. De betekenis van de kerkdiensten is niet voor iedereen even
groot. Ook de inhoud van de diensten en de mate waarin mensen elkaar ontmoeten, wordt
door sommigen niet altijd als bevredigend ervaren.
Speerpunten:
A. De betekenis van de kerkdiensten vergroten zodat gemeenteleden frequent en met
vreugde de diensten bezoeken en anderen uitnodigen om mee te gaan.
B. De onderlinge ontmoeting rondom de kerkdiensten stimuleren, zodat iedereen (met name
ook gasten en jongeren) zich gezien en gekend voelen, de onderlinge betrokkenheid groeit
en meer ruimte is voor het geloofsgesprek.
C. De kinderen meer betrekken bij de kerkdiensten, zodat iedereen ervaart dat zij bij de
gemeente van Christus horen.
D. Ruimte bieden aan jongeren voor de organisatie van kerkdiensten die beter aansluiten bij
hun belevingswereld en waarin de onderlinge ontmoeting een grotere plek krijgt.
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E. Blijvende aandacht in de kerkdienst voor gemeenteleden die niet meer naar de kerk
kunnen komen.
F. Oog blijven houden voor begrijpelijke psalmen en Bijbels verantwoorde liederen, rekening
houdend met de diversiteit van de gemeente.
2. Betrokkenheid op de gemeente
Betrokkenheid van gemeenteleden op de gang van zaken binnen de gemeente is van belang
om te weten wat er leeft en om van elkaar te leren. Deze betrokkenheid is aanwezig, maar kan
worden vergroot.
Speerpunten:
A. We blijven regelmatig een gemeenteavond organiseren, waarbij (nieuw) beleid met de
gemeente wordt gedeeld en er ruimte is voor gesprek over vragen en zorgen vanuit de
gemeente.
B. De betrokkenheid op de gemeente wordt gestimuleerd door gemeenteleden
verantwoordelijkheden te geven die passen bij hun gaven en talenten. Bijkomend voordeel
kan zijn dat het takenpakket van de kerkenraad kleiner wordt.
3. Betrokkenheid op elkaar
Met elkaar meeleven in tijden van vreugde en verdriet, van geloofszekerheid en -twijfel is een
wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn. Ook deze betrokkenheid is aanwezig, maar kan
vergroot worden, met name met het oog op jongeren, ouderen, gezinnen, nieuwe
gemeenteleden en minder betrokken gemeenteleden. Met betrekking tot de laatste doelgroep
realiseren we ons dat deze groep erg groot is en onze menskracht beperkt, zeker gelet op het
structurele tekort aan ouderlingen. De betrokkenheid op elkaar kan behalve op zondag (d.m.v.
onderlinge ontmoeting rondom de kerkdiensten, zie punt 1A) ook doordeweeks plaatsvinden.
Speerpunten:
A. Met enige regelmatig worden er activiteiten georganiseerd om het onderlinge contact te
stimuleren.
B. Ieder gemeentelid heeft de verantwoordelijkheid om te zien naar elkaar en anderen in de
eigen wijk. Met behulp van de nieuwe wijkteams (bestaande uit een wijkouderling, diaken,
bezoekbroeder en/of -zuster, meerdere contactpersonen) wordt vormgegeven aan
pastoraat aan mensen binnen en buiten de gemeente.
C. Pastorale zorg aan jongeren en gezinnen verdient meer en structurele aandacht.
D. Ouderen die aan huis gebonden raken, moeten de ervaring blijven houden dat ze gezien
en gekend worden door de gemeente.
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4. Betrokkenheid op het dorp
Ook de betrokkenheid van gemeenteleden op anderen uit het dorp en in het eigen netwerk
hoort bij de roeping van de gemeente. In daad en woord willen we anderen in aanraking
brengen met God. Dit kan in de eigen leefomgeving van de gemeenteleden gebeuren. Ook
kan de gemeente bewust het contact met dorpsgenoten opzoeken. Voor gemeenteleden is dit
een goede oefening om uiting te geven aan het geloof. De kerk zoekt nu het contact met
dorpsgenoten in de vakantiebijbelweek en rondom kerst, pasen en moederdag. Ook zijn er
contacten met de christelijke basisschool De Hien en de openbare basisschool De Bellefleur.
Verder is er groeiend contact met de burgerlijke gemeente en maatschappelijk betrokken
partijen.
Speerpunten:
A. Bewustwording van gemeenteleden van hun roeping om in woord en daad te getuigen in
hun eigen leefomgeving.
B. De hiervoor genoemde wijkteams hebben niet alleen aandacht voor de eigen
gemeenteleden, maar ook voor de andere inwoners van het dorp.
C. Blijven zoeken naar contactmomenten die aansluiten bij de belevingswereld van de
inwoners van het dorp.
D. De samenwerking met de basisscholen wordt gecontinueerd en, waar mogelijk,
geïntensiveerd.
E. Contact onderhouden met de burgerlijke gemeente en maatschappelijk betrokken partijen
om elkaar van dienst te kunnen zijn.
5. Vorming & toerusting
Tot geloof komen en groeien in geloof vraagt om vorming en toerusting. In afhankelijkheid van
de Heilige Geest willen we elkaar stimuleren om aan de hand van de Bijbel gevormd en
toegerust te worden in het geloof. Naast de kerkdiensten wordt er voor de diverse doelgroepen
momenteel het nodige aangeboden. Voor kinderen en jongeren is er: oppas (0-4 jaar),
kinderdienst (4-12 jaar), clubs (4-16 jaar), catechese (12-16 jaar) en de jongerenavond (vanaf
16 jaar). Voor ouders zijn er geloofsopvoedingskringen (kinderen -12 / +12). Voor ouderen is
er de ouderenkring. Verder kan iedereen deelnemen aan een huis- of Bijbelkring (overdag of
’s avonds) en de gebedskring. Rondom doop en avondmaal, belijdenis en huwelijk wordt er
toerusting aangeboden. Verder is er de Alpha-cursus voor mensen die meer willen weten over
het christelijk geloof. Ook is er de vrouwenvereniging en het hervormd kerkkoor.
Speerpunten:
A. Bewaken van de laagdrempeligheid van de diverse activiteiten die nu zijn verhuisd van de
Hoeksteen naar de Oude Pastorie.
B. In de breedte van het gemeentewerk het lezen van en leren uit de Bijbel stimuleren, zodat
het geloof wordt verdiept.
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C. Elkaar stimuleren deel te nemen aan een kring om elkaar te steunen en op te scherpen in
het geloof, de verbinding met het dagelijks leven te leggen en naar elkaar om te zien.
D. Ondersteunen van vrijwilligers in de gemeente door in persoonlijk contact te blijven en
waar nodig en gewenst te zorgen voor toerusting, al dan niet aangeboden door andere
organisaties.
E. Oog houden of jongeren, na afronding van de mentorcatechese, aansluiting vinden bij een
andere activiteit.
F. Blijven aanbieden van een Alpha-cursus, al dan niet in samenwerking met een andere
kerkelijke gemeente.
6. Verbondenheid met mede-christenen
Als gemeente van Christus staan we niet op zichzelf, maar weten we ons verbonden met
andere gemeenten binnen de PKN maar ook daarbuiten. Mede door de krimp van de
gemeente staan we open voor samenwerking met andere PKN-gemeenten uit de omgeving.
De samenwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden: geregeld overleg, delen van
kennis en ervaring, daadwerkelijke samenwerken bij activiteiten. De diaconie heeft hieraan in
het verband van de gemeente Neder-Betuwe al concreet invulling aan gegeven. Ook het
contact tussen gemeenteleden en andere christenen uit het dorp is waardevol.
Speerpunten:
A. Overleg met de Hervormde Gemeente van Ochten over mogelijke samenwerking op
diverse gebieden, zoals jeugdwerk, Alpha-cursus.
B. Openheid voor overleg met andere naburige gemeenten.
C. Zoeken naar verbinding met andere christenen uit het dorp bij bepaalde activiteiten.
7. Diaconaat
De verantwoordelijkheid voor de zorg aan hulpbehoevende mensen, dichtbij of verder weg,
berust in het bijzonder bij de diakenen.
Eenzaamheid
Om het omzien naar elkaar te verbeteren en de eenzaamheid van met name de ouderen in
ons dorp te verminderen, wordt er in het najaar een Wintermaaltijd georganiseerd. Ook wordt
er voor de zieken en de ouderen in de gemeente met Kerst en Pasen een attentie of kaart
gebracht.
Speerpunten:
A. Vergroten van de betrokkenheid op elkaar door de gemeente in te schakelen bij
bovengenoemde activiteiten.
B. In kaart brengen van activiteiten die al georganiseerd worden in en buiten de kerkelijke
gemeente, zodat hier naar verwezen kan worden.
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C. Kijken / zoeken naar mogelijkheden en wensen voor het bijv. organiseren van een activiteit
met als doel mensen uit de eenzaamheid te halen.
D. Financieel steunen van minderdraagkrachtigen in de gemeente m.b.t. kerkradio en
kerkblad, zodat ook zij de kerkdiensten kunnen beluisteren en mee kunnen leven met de
gemeente.
Financiële hulp
Mensen die het financieel zwaar hebben met raad en daad bijstaan. Ook dat is een belangrijke
diaconale taak. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, wordt er steeds meer samengewerkt
met de gemeente Neder-Betuwe en de diaconieën in deze gemeente. Dit krijgt met name vorm
door het opzetten van een diaconaal platform. Een voorbeeld hiervan is het uitdelen van
kerstpakketten.
Speerpunten:
E. Inzet en bevorderen van de regionale samenwerking tussen de diverse diaconieën en de
burgerlijke gemeente Neder-Betuwe.
F. Signaalfunctie verbeteren. Noden waarbij hulp door de diaconie dan wel externen geboden
kan worden, bereiken de diaconie nu onvoldoende.
G. Stroomlijnen van informatie m.b.t. hulpmogelijkheden (o.a. verbeteren info op de website).
Plaatselijke, landelijke en wereldwijde hulp
Het helpen en ondersteunen van onze naaste blijft niet beperkt tot ons eigen dorp of gemeente.
Wij weten ons geroepen om ook wereldwijd bij te dragen aan het doorgeven van de boodschap
van Christus en het (financieel) bijstaan in de noden die er zijn. Plaatselijk doen wij dit door
steun aan het jeugdwerk en een financiële bijdrage aan het pastoraat. En het steunen van
missionaire activiteiten zoals met Kerst en Pasen op het dorpsplein. Ook wordt financiële
ondersteuning aan instanties op regionaal, landelijk en internationaal niveau gegeven. Als
gemeente willen wij o.a. het werk van HGJB, IZB GZB, Woord en Daad, Global Aid Network
(GAiN) en Open Doors ondersteunen.
Speerpunten:
H. Inspelen op acute noodsituaties die zich lokaal, landelijk en wereldwijd kunnen voordoen
door het houden van een collecte voor een rampgebied. Deze collecte wordt dan ingepast
in het actuele collecterooster.
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8. Kerkbeheer
Het beheer van goederen en gelden van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale
aard zijn, valt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Geldwerving
De komende jaren willen we als College van Kerkrentmeesters werken aan het verbeteren van
de verhouding tussen inkomsten en uitgaven. De beschikbare financiële middelen hebben
grote invloed op het gemeente-zijn. Ook in onze gemeente dalen de inkomsten, onder meer
door afname van het aantal leden en door verminderde betrokkenheid van sommige leden.
Ondanks deze trend willen wij gemeenteleden stimuleren om de vrijwillige bijdrage te
verhogen.
Speerpunten:
A. Wij willen actueel inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven.
B. Ten aanzien van de Actie Kerkbalans wordt de communicatie met de gemeente aangepast.
C. Daarnaast bekijken we mogelijkheden voor concrete geldwerving door acties voor
bepaalde projecten.
D. Ook willen we periodieke schenkingen als fiscaal gunstig onder de aandacht brengen.
E. Twee keer per jaar wordt de financiële situatie aan de kerkenraad gerapporteerd
(jaarrekening en stand per 1 juli).
Gebouwen
De gemeente is eigenaar van diverse gebouwen: de Dodewaardse kerk, de Oude Pastorie en
de nieuwe pastorie. Om het beheer van deze gebouwen aan te sturen, is een commissie
beheer gevormd.
Daarnaast willen wij ons inzicht vergroten in het onderhoud dat op de korte, middellange en
lange termijn nodig is aan het kerkgebouw en de overige gebouwen. Dit inzicht stelt ons in
staat stelt onderhoudswerkzaamheden meerjarig te begroten en te plannen.
Speerpunten:
F. Het College van Kerkrentmeesters vraagt, in overleg met de commissie beheer, subsidies
aan voor onder andere energie, onderhoud en renovatie.
G. Het College van Kerkrentmeesters laat, in overleg met de commissie beheer, een
meerjarenonderhoudsplan opstellen.
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