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1.

Inleiding

1.1
Doel van het beleidsplan
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vraagt van iedere gemeente een
beleidsplan op te stellen, telkens voor een periode van tenminste 4 jaar. Het opstellen van het
beleidsplan is een taak van de kerkenraad. De bedoeling van het beleidsplan is om op een
gestructureerde en navolgbare wijze leiding te geven aan de gemeente.
1.2
Inhoud beleidsplan
De inhoud van dit beleidsplan is een omschrijving hoe we als gemeente van Christus invulling willen
geven aan deze roeping.
1.3
Speerpunten beleidsplan
De kerkenraad heeft bewust gekozen om gericht aan de slag te gaan met een beleidsplan waarin
doelstellingen zijn geformuleerd welke aansluiting heeft met de huidige plaats van de kerk in de
maatschappij en daarbij in het bijzonder voor de gemeente Sleeuwijk en haar aangrenzende
gemeenten.
De speerpunten zijn als volgt geformuleerd:
 Kerk-zijn anno 21e eeuw;
 Missionaire opdracht gemeente;
 Integratie van jongeren/jeugd in de gemeente.
Aanleiding hiervoor zijn de ervaringen met de uitwerking van het beleidsplan 2009-2014 en de wens
van de kerkenraad om stabiliteit en duidelijkheid te hebben en te houden in het beleid binnen de
gemeente.
De speerpunten komen terug in de diverse relevante hoofdstukken van dit beleidsplan.
De kerkenraad realiseert zich, dat bij het lezen van het beleidsplan de indruk kan ontstaan dat het
beleid overwegend vanuit een rationele invalshoek is verwoord. Om die reden hechten we eraan om
te melden dat de drijfveren voor dit beleidsplan en de speerpunten zijn gebaseerd op betrokkenheid
bij en met de gemeente van God en zorg voor alle gemeenteleden, van jong tot oud. Voor dit
beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen
zijn bouwers eraan”. In afhankelijkheid van de zegen van God heeft de kerkenraad dit plan
vastgesteld en is ons gebed dat dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en verdere
opbouw van Zijn gemeente in Sleeuwijk.
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2.

De gemeente

2.1
Visie op de gemeente
De oorsprong van de gemeente ligt in het welbehagen van een verkiezende God. God verkiest Israël
als Zijn volk, dat geroepen wordt om Hem te eren en te dienen. Hij treedt met hen in een verbond. In
het voortschrijdend inzicht dat God in Zijn Heilige Schriften openbaart, blijkt dat het God uiteindelijk
om de wereld te doen is. God zendt Zijn Zoon Jezus Christus om de wereld te behouden. Israël blijft
daarin Zijn Eerstgeborene (Jer. 31:9) maar het heil doorbreekt de grenzen van het Joodse volk.
Christus roept Zijn leerlingen en zendt hen de wereld in. De Heilige Geest betrekt de mensen bij de
gemeenschap van de Zoon en de Vader. De gemeente is door deze drie-enige God geroepen om in
een weg van geloof en bekering, vanuit het nieuwe verbond dat in Christus tot stand is gebracht, te
leren leven.
2.2
Missie van de gemeente
De gemeente is geroepen om God te dienen en te eren. Deze dienst aan God is niet los te maken van
de dienst aan de naaste. Zo is de gemeente ook geroepen om licht in de wereld te zijn en haar verre
en dichtbije naaste te dienen. Dienen is een kenmerkend woord voor het gemeente-zijn. De
gemeente komt samen om haar drie-enige God te verkondigen en in de breking van het brood de
verzoenende dood van Christus te gedenken. In deze nieuwe gemeenschap wordt de gemeente, als
kind van God, aan tafel genodigd. De gemeente is geroepen om een gebedsgemeenschap te zijn, zij
roept haar God aan en doet voorbede voor elkaar en voor de wereld om haar heen. De gemeente is
geroepen om een lerende gemeenschap te zijn, die volhard in de leer van de apostelen
(Handelingen 2: 42).
2.3
Identiteit van de Hervormde Gemeente Ichthus
De Hervormde Gemeente Ichthus is verbonden met het gereformeerd belijden.
Bepalend voor onze identiteit zijn de volgende punten:
- Gods Woord, de Bijbel, is gezag hebbend voor geloof en leven.
- God gebiedt de gemeente om samen te komen om Hem te loven en te prijzen, de eredienst vindt
haar oorsprong in Zijn opdracht.
- Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om ons met God te verzoenen, door te lijden en te
sterven. Hij is de enige weg tot behoud.
- Alleen door geloof en bekering heeft de mens deel aan dit behoud. In de prediking klinkt deze
oproep door.
- Jezus Christus is opgestaan uit de dood, de gelovige is met Hem opgestaan in een nieuwe identiteit,
in een nieuw leven.
- In de eredienst is de lezing en de prediking uit Gods Woord van het allergrootste belang.
- In de prediking spreekt God en ligt het accent op Gods beloften en niet op menselijke gevoelens en
ervaringen. Prediking is Woordverkondiging, ook Gods oordelen komen hierin naar voren.
- In de prediking wordt daarna ook duidelijk gemaakt dat de gelovige het heil mag ervaren, in een
bevindelijk leven met God, gewerkt door de Heilige Geest. In die verkondiging wordt de gaven en de
vruchten van de Heilige Geest in haar volle rijkdom aangeprezen en uitgelegd.
- De ambten zijn onderdeel van de gaven van Gods Geest en zijn wezenlijk voor het voorbestaan van
de gemeente.
- Israël is Gods eerstgeborene, inbegrepen in Israël is de gemeente een gemeenschap die bidt voor
de vrede van Jeruzalem.
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Vanuit deze punten herkent de gemeente zich in wat ons door de gereformeerde traditie is
overgeleverd en zoals o.a. in de gereformeerde belijdenisgeschriften is verwoord.
De kerkenraad hecht er aan om het hervormd-gereformeerd karakter van de gemeente levend te
houden.
2.4
Plaatselijke situatie
De gemeente Sleeuwijk heeft circa 5.500 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Altena.
De overige kerkelijke gemeenten die in Sleeuwijk vertegenwoordigd zijn:
- Gereformeerde Kerk
- Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk (niet van bijzondere aard)
- Vrije Evangelische Gemeente
- Rooms Katholieke Parochie
2.5
Kwantitatieve gegevens
De opbouw van de gemeente is als volgt (gegevens 1 december 2019)
Totaal per 1 december 2019 zijn er 82 leden te weten 49 belijdende leden en 33 doopleden.
Het ledenaantal van de wijkgemeente laat de volgende ontwikkeling zien:
2016

2017

2018

2019

Belijdende leden

40

40

45

49

Doopleden

32

32

32

33

Totaal

72

72

77

82

2.6
Gemeentegroei
Het ledenaantal van onze gemeente groeit nog steeds. In een tijd van krimp is dat een reden om
dankbaar voor te zijn. Door deze groei heeft de gemeente tezamen met onze zustergemeente in
Nieuwendijk een predikant mogen beroepen. Sinds 2014 is Ds. N.M. van Ommeren voor 10%
werkzaam in onze gemeente. Vooralsnog is dit percentage voldoende om in de behoefte van het
pastorale werk in onze gemeente te voorzien. Voor de overige kerkelijke activiteiten kan een
pastoraal werker worden ingezet. Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat wij op deze wijze dan ook een
volwaardige gemeente kunnen zijn.

Beleidsplan 2020-2025 – Hervormde Gemeente Ichthus

Blz. 6 van 22

3.

De kerkenraad

3.1
Visie op de ambten
Ambtsdragers zijn geroepen om de gemeente als het lichaam van Jezus Christus op te bouwen. De
ambtsdragers vertegenwoordigen Jezus Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij
zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad
ook de vertegenwoordiging van de gemeente. De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen
en diakenen is:
- verantwoordelijk voor de voortgang van de bediening van het Woord van God en de
sacramenten;
- geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan een ieder die tot de gemeente behoort;
- gehouden om toezicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
- belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente;
- geroepen tot dienstverlening;
- het invulling geven aan de zendingsopdracht;
- verantwoordelijk om de gaven in de gemeente te onderkennen en te bevorderen dat deze ten
dienste gesteld worden aan de naaste.
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de
erediensten. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en
gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar wat nodig
is.
De ouderlingen zijn geroepen tot het opzienersambt. Aan hen zijn, samen met de predikant, de
herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de
opbouw van de gemeente en dragen zij zorg voor de gemeente als gemeenschap. Tevens zorgen zij
ervoor, met vorming en toerusting, dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan
vervullen. Ook hebben zij de taak toe te zien op het leer en leven van de predikant.
De ouderling-kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van
kerkrentmeesters. Een kerkrentmeester is alleen lid van het College van Kerkrentmeesters.
Dit college beheert de financiën en bezittingen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente
een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden. Hij dient te
onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het
dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Zo behoort ook het dienen
tijdens de viering van het heilig avondmaal tot zijn taak.
Aangezien de kerkenraad een vertegenwoordiging is van de gemeente, acht de kerkenraad vanuit en
in gehoorzaamheid aan de schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In
vele andere functies mag de gemeente gediend worden door vrouwen, die hun gaven daartoe
besteden.
3.2
Ambtsdragers
Tot ambtsdragers kunnen worden verkozen mannelijke lidmaten die deelnemen aan het Heilig
Avondmaal. De verkiezing vindt plaats conform de daartoe in de Kerkorde en de Plaatselijke regeling
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opgenomen bepalingen. In geval van een predikantsvacature geschiedt de verkiezing in samenspraak
met onze zustergemeente Nieuwendijk. Dit alles volgens de kerkorde.
Het is de intentie van de kerkenraad in haar samenstelling zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van
de gemeente.
3.3
Kerkelijk-werker
Een pastoraal werker vervult deze primaire taak. Hij staat de predikant indien nodig bij in het
pastoraat.
3.4
Organisatie kerkenraad
In kerkenraadverband moet een veelheid van taken worden uitgevoerd, waarvoor de hele
kerkenraad de eindverantwoordelijkheid draagt. Dat vergt de nodige coördinatie en afstemming. Om
die reden zijn een aantal gemeenteleden betrokken bij het gemeentewerk. Deze taken door
gemeente leden zijn gericht op specifieke takken van het gemeentewerk. Zij functioneren onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
De kerkenraad vergadert in de regel 7 keer per jaar. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden het
moderamen, bestaande uit ouderling(-preses), de predikant, scriba, een ouderling-kerkrentmeester
en een diaken.
De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor alle facetten van het gemeentewerk.
3.5
Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad is momenteel als volgt samengesteld:
- predikant;
- 1 ouderling-preses (voorzitter kerkenraad);
- 1 ouderling-kerkrentmeester
- 2 diakenen
3.6
Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland behoort
Hervormde Gemeente Ichthus tot de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne . De
gemeente is hier vertegenwoordigd door een kerkenraadslid. Per aanwijzing van de classis worden
de ambten afgevaardigd. Van de gang van zaken op de classis doen de vertegenwoordigers verslag in
de vergadering van de kerkenraad.
Belangrijke zaken worden vooraf in de kerkenraad besproken.
3.7
Samenwerking met andere kerken
Vanuit de Bijbelse roeping tot eenheid, staat Hervormde Gemeente Ichthus te Sleeuwijk, met behoud
van de eigen identiteit, open voor contacten met andere kerken en groepen en neemt het deel aan
het platform Kerken Sleeuwijk. Dit platform organiseert o.a. jaarlijks het week van Gebed.
3.8
Plaatselijke regeling
Hervormde Gemeente Ichthus heeft een plaatselijke regeling, zoals deze binnen de PKN gebruikelijk
is. In deze plaatselijke regeling zijn een aantal formele zaken geregeld wat ook is opgenomen in het
beleidsplan.
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4.

De eredienst

4.1
Visie op eredienst
Voor de invulling van de erediensten staat de Hervormde Gemeente Ichthus op hoofdlijnen in de
gereformeerde traditie, zoals deze zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld.
Wij geloven dat in de erediensten de gemeente samenkomt met haar God en Koning.
De gemeente ontmoet er haar God. In deze ontmoeting is sprake van een voortdurende
wisselwerking. God spreekt tot de gemeente en Hij wil ook luisteren naar Zijn gemeente.
De gemeente luistert naar God en mag ook spreken tot haar God in haar lofprijzing, gebed, lied en
belijdenis. Zo gaat het naar Bijbels spreken duidelijk om een wezenlijk samenkomen van God en Zijn
gemeente hier op aarde. Doordat de Geest in de erediensten door middel van het Woord mensen
leert geloven, aan de Heiland bindt en verbindt en tot een nieuw leven leidt, gaan er van de
erediensten of samenkomsten impulsen uit voor het christelijk leven door de week.
4.2
De prediking
De prediking heeft een gereformeerde grondslag, waarbij het uitgangspunt is dat de Bijbel voor de
prediking zowel bron als norm is. We herkennen de Bijbelse boodschap in de woorden van de
reformatorische belijdenisgeschriften, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenissen benadrukken het genadekarakter van
het heil in Jezus Christus.
De kerkenraad streeft naar een consistente lijn in de Woordverkondiging, in overeenstemming met
het voorgaande. Bij het uitnodigen van gastpredikanten wordt gekeken naar de breedte van de
gereformeerde gezindte binnen de PKN.
4.3
Erediensten
De gemeente komt bijeen op de eerste dag van de week. Elke zondag worden twee kerkdiensten
gehouden.
In de periode oktober tot en met maart beginnen de diensten om 10.00 uur. In de periode april tot
en met september om 9.30 uur. Deze diensten worden gehouden in het Oude Kerkje te Sleeuwijk.
De middag-/avonddienst wordt ‘s-middags om 16.00 uur gehouden in de Ichthus Kapel te Sleeuwijk.
4.4
Bijzondere diensten
Jaarlijks wordt door de kerkenraad een rooster met erediensten vastgesteld. Daarin worden ook de
‘bijzondere’ diensten vastgesteld. Hervormde Gemeente Ichthus kent de volgende bijzondere
diensten.
4.4.1 Diensten Christelijke feestdagen
Tijdens de Kerstdagen is er een morgendienst op eerste Kerstdag , als deze dag op zondag valt, dan
zijn er twee diensten. Op 1e paasdag en op 1e pinksterdag zijn er tevens twee erediensten.
Op Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag is er één eredienst.
4.4.2 Diensten op gedenkdagen
Op bid- en dankdagen wordt ’s avond een eredienst gehouden.
Het gedenken van de overledenen vindt plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Op de Oudejaarsavond en op de Nieuwjaarsmorgen worden er diensten gehouden.

Beleidsplan 2020-2025 – Hervormde Gemeente Ichthus

Blz. 9 van 22

4.4.3 Themadiensten
De morgendienst op de tweede zondag in oktober staat in het teken van de start Winterwerk. Aan
deze zondag gaat op zaterdag een startdag vooraf waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd
voor de gemeente (jong en oud). In de diensten wordt hieraan aandacht geschonken. De startdienst
heeft een afwijkende liturgie en is gericht op jongeren en ouderen.
Driemaal per jaar wordt er een gezinsdienst gehouden. Deze dienst is toegankelijk voor alle
leeftijden. De jongeren worden bij deze diensten betrokken en hebben een actieve inbreng in de
dienst zelf. In de gezinsdiensten is er ruimte voor het zingen van geestelijke liederen. Deze diensten
worden omlijst door solozang, koor, of een muzikaal intermezzo.
De predikant die voorgaat in de gezinsdienst wordt actief betrokken bij de voorbereiding.
4.4.4 Openbare belijdenis van het geloof
Eén keer per jaar is er gelegenheid om in het midden van de gemeente, in het openbaar belijdenis
van het geloof af te leggen. Datum van de dienst wordt in overleg met de kerkenraad en predikant
vastgesteld.
Aan de openbare geloofsbelijdenis gaat de belijdeniscatechisatie vooraf. De belijdeniscatechisatie
wordt afgesloten met de aannemingsavond. Een afvaardiging van de kerkenraad spreekt dan met de
catechisanten over hun geloof en de kennis van Gods Woord.
4.4.5 Huwelijksdiensten
Huwelijksdiensten zijn erediensten die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen. In
deze diensten is op verzoek van betrokkenen en familie ruimte voor maatwerk, in overleg met de
predikant. De invulling en uitwerking van huwelijksdiensten is vastgelegd in het document
‘informatie voor bruidsparen’.
Onder een huwelijk verstaat de kerkenraad een huwelijk van man en vrouw, dat op het
gemeentehuis burgerlijk is gesloten.
De kerkenraad maakt geen gebruik van de in de kerkorde geboden mogelijkheid tot het zegenen van
alternatieve levensverbintenissen.
De kerkenraad verleent in overleg medewerking aan huwelijksinzegeningen van personen die geen
band hebben of krijgen met onze plaatselijke gemeente.
4.4.6 Rouwdiensten
Op verzoek van de familie kan er in de huiselijke kring, in de aula van een begraafplaats of in een
kerkgebouw een rouwdienst gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis. Hoewel geen
ambtelijke eredienst in de volle zin van het woord, wordt een rouwdienst wel zo veel mogelijk als
zodanig behandeld, tenzij pastorale motieven afwijking hiervan vragen.
De kerkenraad hecht sterk aan begraven boven cremeren. Vanuit de Bijbel en vanuit de JoodsChristelijke traditie komt de kerkenraad tot de conclusie dat wij onze doden dienen te begraven. Dit
houdt in dat de predikant, kerkelijk werker en kerkenraad rondom crematies enkel pastoraal
medewerking zullen verlenen.
4.5
Inrichting eredienst
Het Woord en de prediking ervan bepalen het karakter van de erediensten. Tegelijk vormen zij een
onderdeel van de erediensten naast het zingen, bidden, belijden en het inzamelen van de gaven. Dit
uitgangspunt bepaalt de wijze waarop de erediensten worden ingericht.
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4.5.1
Orde van dienst
Besluitvorming op de liturgie in de erediensten vraagt een grote mate van zorgvuldigheid en een
breed draagvlak binnen de gemeente.
De orde van dienst bevat in de regel de volgende onderdelen (de gemeentezang is er in deze
opsomming buitengehouden).
- Stil gebed
- Votum en zegengroet
- Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis
- Schriftlezing
- Prediking
- Collecten
- Gebeden
- Zegen
4.5.2
Bijbelvertaling
Voor de Schriftlezing wordt de Herziene Statenvertaling (2010) en/of NBG gebruikt.
4.5.3
Gemeentezang
De psalmen worden op ritmische wijze uit de oude berijming (1773) gezongen, daarnaast worden
ook gezangen uit de bundel NH’38 gezongen.
De kerkenraad is ervan overtuigd dat er naast de psalmen en gezangen ook andere Schriftgetrouwe
liederen zijn. Daarom is er in de bijzondere diensten ruimte voor het zingen van liederen die passen
bij de verkondiging.
De gemeentezang wordt tijdens de reguliere erediensten begeleid door het kerkorgel. Tijdens
bijzondere diensten kan de gemeentezang begeleid worden door andere muzikale instrumenten.
4.6
De sacramenten
Het hart van de christelijke gemeente klopt in de zondagse erediensten. Bij de bediening van het
Woord komt van tijd tot tijd ook de bediening van de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig
Avondmaal. Deze zijn door de Heere God bij het Woord gevoegd om het geloof te versterken.
4.6.1 Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is door Jezus Christus ingesteld. De gemeente verkondigt hierin de dood van
Jezus Christus totdat Hij wederkomt. De gelovigen worden daardoor te meer verzekerd van de zekere
belofte van het Evangelie.
De gemeente viert viermaal per jaar het Heilig Avondmaal. In de diensten wordt gebruik gemaakt van
het hertaalde formulier om het Heilig Avondmaal te houden.
Op de zondag voorafgaande aan de avondmaal zondag wordt een voorbereidingsdienst gehouden,
waarin ook het eerste deel van het avondmaal formulier gelezen wordt.
De kerkenraad biedt voor de gemeente in de voorbereidingsweek gelegenheid voor een
bezinningsavond met daaraan sluiten gelegenheid voor censura morum.
Toegang tot het Heilig Avondmaal hebben de belijdende leden van de gemeente die ook gerechtigd
zijn deel te nemen aan de viering. Daarnaast hebben toegang tot het avondmaal de gasten in de
gemeente die in hun eigen gemeente belijdend lid zijn en ook gerechtigd zijn deel te nemen aan de
viering.
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4.6.2 De Heilige Doop
Aangezien de kinderen van de gelovigen door Gods genade in Zijn verbond en in Zijn gemeente
opgenomen zijn, zullen zij het sacrament van de Heilige Doop als teken en zegel van dit verbond
ontvangen. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van
Jezus Christus.
Wanneer de ouders van de dopeling doopleden van de gemeente zijn, zal hen gevraagd worden de
doopvragen te beantwoorden, maar zij zullen daarmee niet als belijdende leden van de gemeente
worden geregistreerd. De kerkenraad zal ouders in onderhavige gevallen aanmoedigen tot het
volgen van belijdeniscatechisatie en het doen van openbare belijdenis van het geloof.
In geval slecht één ouder de doopvraag uit het formulier kan beantwoorden, wordt de doop bediend
op grond van de belofte van één ouder. De andere ouder beantwoord een alternatieve doopvraag
waarin hij/zij belooft de doop te respecteren en de ander te steunen om de belofte waar te maken.
Zij die als kind niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd na voorafgaande
belijdenis van het geloof.
In overleg met de kerkenraad en predikant worden er doopdiensten gehouden. Voorafgaand aan het
dopen wordt er doopzitting gehouden door de predikant en de tijdens de doopdienst dienstdoende
ouderling van dienst. Tijdens de doopzitting doen de ouders doopaangifte van hun kind. Daarnaast
wordt in het gesprek ingegaan op de betekenis van de Heilige Doop, toegespitst op het eigen
gezinsleven.
In de doopdienst wordt gebruik gemaakt van het hertaalde doopformulier uit de gereformeerde
traditie. De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen.
Tijdens de doopbediening mogen de kinderen uit de gemeente naar voren komen.
De eigen predikant gaat voor in de doopdiensten en bedient de Heilig Doop aan de kinderen. Na de
doopdienst wordt aan de ouders een doopkaart meegegeven.
4.7 Crèche/kinderoppas en zondagsschool
Voor de baby’s en (kleine) kinderen is er crèche/kinderoppas tijdens de zondagse erediensten.
Voor de kinderen van 4-10 jaar is er ’s middags zondagsschool (tijdens de eredienst).
Aan de hand van een methode van de Hervormde Zondagsschoolbond wordt de zondagsschool vorm
gegeven. Onderdelen hierin zijn: intro, Bijbelverhaal, bidden met en voor elkaar, zingen en
verwerking van het onderwerp door middel van knutselen en/of spel.
Doel van de zondagsschool is om kinderen op hun niveau vertrouwd te maken met de verhalen uit de
Bijbel en te vertellen wie de Heere God voor hen wil zijn in het dagelijks leven.
Onderlinge ontmoeting van de kinderen is ook erg belangrijk.
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5.

Pastoraat

5.1
Visie op het pastoraat
Pastoraat is de herderlijke zorg aan leden van de gemeente. Deze zorg is gericht op het opbouwen
van de gemeente in het Christelijke geloof en het verlenen van geestelijke bijstand in tijden van zorg.
Het Latijnse woord ‘pasco’, waarvan het woord pastoraat een afgeleide is, geeft aan waar het om
gaat: weiden, hoeden, onderhouden, laten groeien. De God van Israël doet Zich bij uitstek kennen als
de Herder van Zijn volk (Ps. 23 en 80). Hij leidt, weidt, vergadert en verzorgt Zijn kudde op een unieke
wijze.
Ook in de komst van Jezus Christus komt het herderschap van Israëls God openbaar (Joh.10 : 16). Na
Jezus Christus’ unieke herderswerk zendt Hij mensen in Zijn naam in de ambtelijke dienst: apostelen,
evangelisten, predikanten, ouderlingen en diakenen. Zijn opdracht luidt: “Weidt en hoedt Mijn
schapen en lammeren”. Het gaat er om dat de eisen en beloften uit het Woord van God wordt
gebracht in het leven van de gemeenteleden en in de gezinnen van de gemeente.
Ambtsdragers hebben in het pastoraat een bijzondere taak en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn
alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten, omdat zij staan
in het ambt van alle gelovigen. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding
van Gods Koninkrijk.
5.2
Huisbezoek
Huisbezoek wordt afgelegd door de ouderlingen. Uitgangspunt is dat iedere pastorale eenheid
minimaal één keer per twee jaar huisbezoek ontvangt. Huisbezoek is niet vrijblijvend. De ouderling
neemt vooraf contact op om een huisbezoek af te spreken. Hij bereidt zich persoonlijk voor op het
huisbezoek. De ouderling wordt altijd vergezeld door een medeambstdrager.
Belangrijk onderdeel van het huisbezoek is de oproep om uit het evangelie te leven. Tijdens het
huisbezoek komt ook het dagelijkse leven van het gezin aan de orde. In situaties (waarbij signalen
zijn) van materiële en immateriële nood, zal de ouderling met instemming van betrokkene de
wijkdiaken informeren.
5.3
Overig bezoekwerk
Naast het huisbezoek wordt er in de gemeente ook ander bezoekwerk verricht:
- Bezoek nieuwe leden: aanmeldingen voor lidmaatschap komen binnen bij de scriba. Het beleid
van de kerkenraad is dat nieuwe gemeenteleden zo snel mogelijk worden bezocht door een
afvaardiging kerkenraad en/of dames van de H.V.D. (Hervormde vrouwendienst).
- Bezoek bij geboorte: bij een geboorte brengt een afvaardiging kerkenraad en/of dames van de
H.V.D. een bezoek aan het gezin. Tijdens het bezoek kan een gesprek over de doop
plaatsvinden..
- Bezoek bij overlijden: bij het overlijden van een gemeentelid is het vooral de predikant die in
eerste instantie het contact heeft met de gezinsleden, familie of nabestaanden van de
overledene. Bij het overlijden van een familielid waar een gemeentelid een nauwe persoonlijke
relatie mee heeft, brengt de ouderling een bezoek.
- Bezoek bij verjaardag: ouderen worden vanaf 70 jaar omstreeks hun verjaardag bezocht door de
dames van de H.V.D.
- Bezoek bij huwelijksjubilea: gemeenteleden die 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 of 25 jaar zijn
getrouwd, krijgen bezoek van de dames van de H.V.D. en/of predikant.
- Bezoek bij ziekte, zorg of eenzaamheid: gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen
worden door de predikant of kerkelijk werker bezocht. Eenzame gemeenteleden of langdurig
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(chronisch) zieken die thuis of in een verzorgingstehuis worden verpleegd krijgen ook regelmatig
bezoek.
5.4
Ouderpastoraat
De kerkelijk werker heeft tot taak om de ouderen van onze gemeente met enige regelmaat te
bezoeken.
5.5
Crisispastoraat
Crisispastoraat is primair een taak van de predikant. Ook de kerkelijk werker of ouderling kan
ingeschakeld worden bij deze vorm van pastoraat. Zij stemmen hierover onderling af. Zo nodig wordt
doorverwezen naar professionele hulp. Aan het crisispastoraat wordt prioriteit verleend boven alle
andere pastorale werkzaamheden.
5.6
Pastoraat rond het Heilig Avondmaal
Op de zondag voorafgaande aan de avondmaal zondag wordt een voorbereidingsdienst gehouden op
het Heilig Avondmaal. De kerkenraad biedt voor de gemeente in de voorbereidingsweek gelegenheid
voor bezinningsuur en indien nodig censura morum.
5.7
Pastoraat rond de Heilige Doop
Voorafgaand aan bediening van de Heilige Doop aan kinderen van de gemeente wordt er doopzitting
gehouden. De doopzitting wordt gehouden door de predikant en de ouderling van dienst van de
betreffende doopdienst. Het gesprek met de doopouders heeft een pastoraal en catechetisch
karakter.
5.8
Pastoraat rond huwelijk
Vanuit pastorale verantwoordelijkheid en zorg voor de huwelijken die in Hervormde Gemeente
Ichthus gesloten worden, wordt aan aanstaande echtparen een korte begeleiding aangeboden.
Door de predikant worden in de voorbereiding op het huwelijk met het aanstaande bruidspaar één of
meerdere gesprekken gevoerd. Naast de praktische afspraken over de huwelijksdienst is in dit
gesprek ook aandacht voor onderwijs vanuit de Bijbel m.b.t. het huwelijk.
Vragen rond huwelijk en samenwonen
Als gemeente houden we het huwelijk hoog als verbond voor het leven tussen man en vrouw, waarin
beiden voor Gods aangezicht tot hun recht komen. Daarom hebben we er moeite mee als stellen
gaan samenwonen, omdat God het huwelijk zo goed heeft bedoeld en ingesteld. Wanneer
samenwonenden toch een huwelijksbevestiging aanvragen, zal er vooraf een gesprek zijn tussen
predikant en wijkouderling enerzijds en het bruidspaar anderzijds. Tijdens het pastorale gesprek
zullen de predikant en wijkouderling het standpunt van de kerkenraad met betrekking tot het
onderwerp samenwonen verwoorden. Voor het bruidspaar kan dit gesprek aanleiding zijn om spijt te
betuigen van de door hen begane weg. De predikant en wijkouderling zullen de kerkenraad verslag
doen van het pastorale gesprek en een voorstel doen om de huwelijksaanvraag wel of niet te
honoreren. De kerkenraad zal na ernstig beraad hierover een besluit nemen.
Vragen rond echtscheiding en hertrouwen
Vanuit de Schriften wordt als enige grond voor echtscheiding overspel en kwaadwillige verlating
genoemd. Daarnaast zijn er situaties waarin weliswaar geen sprake is van overspel in de letterlijke
zin van het woord, maar waarin men zich zódanig gedraagt dat voortzetting van het huwelijk niet
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meer mogelijk is (b.v. mishandeling). In beide situaties is er ruimte voor kerkelijke inzegening van
een nieuw huwelijk. Dat is pastoraal maatwerk, waarbij het moderamen van de kerkenraad (samen
met de ouderling van het betrokken echtpaar) beslist of die ruimte er is. In andere situaties dan
genoemd is er de mogelijkheid om als kerk bij een nieuw huwelijk een rol te spelen, zonder dat er
sprake is van een eredienst waarin een kerkelijke inzegening plaatsvindt. Ook dit is pastoraal
maatwerk, waarbij het moderamen (samen met de ouderling van het betrokken echtpaar) beslist
wat mogelijk is.
Vragen rond homofilie
God wil seksualiteit leiden in het huwelijk, de allesomvattende relatie tussen man en vrouw, zodat er
naar onze overtuiging geen ruimte is voor een homoseksuele praktijk. Het is echter van groot
pastoraal belang om naast deze homofiele broeders en zusters te staan en hen zoveel mogelijk te
steunen.
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6.

Gemeentewerk voor kinderen en jongeren

6.1
Visie op het gemeentewerk voor kinderen en jongeren
De zorg voor de jeugd van de gemeente is een opdracht aan de gehele gemeente. Een belangrijk
aspect van gemeentewerk voor kinderen en jongeren is dat kinderen en jongeren van onze
gemeente bereikt worden met het Woord van Jezus Christus. Ook is het belangrijk dat onze jongeren
een levende relatie krijgen met onze Heere God. Daarnaast wil het gemeentewerk voor kinderen en
jongeren bijdragen aan de onderlinge relatie, opbouw van vriendschappen en wisselwerking tussen
jonge en oudere gemeenteleden.
Deze taak van de gemeente wordt uitgevoerd in de eredienst, de catechese en het clubwerk. Het is
van groot belang dat de gemeente deze taak ziet en daaraan meewerkt. De jeugd van vandaag is niet
alleen de kerk van de toekomst, zij is vooral ook de kerk van vandaag: volwaardige leden van het
Lichaam van Jezus Christus.
6.2
Eredienst
De kerkenraad streeft er naar dat naast de volwassenen ook de kinderen, tieners en jongeren zich
welkom voelen in de erediensten.
Daarnaast worden er jaarlijks een aantal bijzondere diensten gehouden die speciaal afgestemd zijn
op de jongeren. In deze diensten is binnen de liturgie meer ruimte voor het betrekken van jongeren
bij de eredienst.
Voor de kinderen van 4-10 jaar is er ’s middags zondagsschool (tijdens de eredienst). Doel van de
zondagschool is om kinderen op hun niveau vertrouwd te maken met de Bijbel en te vertellen wie de
Heere God voor hen wil zijn in hun dagelijks leven. Ook is de onderlinge ontmoeting erg belangrijk.
6.3
Catechese
Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. Vanaf de leeftijd van 10 jaar
worden onze tieners en jongeren uitgenodigd voor catechese. In de ontmoetingen op catechese gaat
het gesprek met de tieners en jongeren over de vele aspecten van het christelijk geloof. De catechese
beoogt een bijdrage te leveren aan het vervullen van de Bijbelse opdracht aan kinderen en jongeren
het evangelie te verkondigen.
In het winterseizoen zijn er voor diverse leeftijdscategorieën catechisaties deze worden
samengehouden met Hervormde Gemeente Nieuwendijk. Jongeren worden hiervoor persoonlijk
uitgenodigd. Het is van het grootste belang dat ouders erop toezien dat hun kinderen de
catechisaties trouw volgen. Ze hebben door het ja-woord bij de doop van hun kinderen zich daartoe
verplicht.
Belijdeniscatechisatie
Het doel van de belijdeniscatechisatie is de jongeren, maar ook ouderen, te leiden tot een
persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. Als het goed is, is hiervoor al de basis gelegd in de
christelijke opvoeding en in het trouw bezoeken van erediensten. De belijdeniscatechisatie wordt
gegeven door de predikant en/of kerkelijk werker.
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7.

Gemeentewerk voor volwassenen

7.1
Visie op het gemeentewerk voor volwassenen
Het navolgen van Jezus Christus is een levenslang proces. Als gemeente zijn we nooit uitgeleerd. De
gemeente in al haar geledingen blijft steeds weer en meer leren om als volgeling van Jezus Christus
met de hem of haar geschonken gaven dienstbaar te zijn. Dat is nodig met het oog op de onderlinge
opbouw van het geloof van de leden van de gemeente. Maar dit komt ook tot uitdrukking in de
onderlinge betrokkenheid. Van groot belang is dat de eerbiedige omgang met God ook geleerd en
beoefend wordt in het dagelijkse leven van de gemeente. De kerkenraad acht het van groot belang
om de gemeente te stimuleren om in deze tijd en in de huidige samenleving vorm en invulling te
geven aan het leven met God.
De vorming en toerusting van volwassen gemeenteleden behoort tot de fundamenten van de
opbouw van de gemeente. Vorming en toerusting hebben als doel de gemeente God te leren
kennen, te belijden en te dienen en gemeenteleden toe te rusten tot het verrichten van bepaalde
taken in de gemeente en/of de samenleving.
7.2
Vormen van Gemeentewerk
In de Hervormde Gemeente Ichthus wordt het gemeentewerk voor volwassenen vormgegeven door
verschillende activiteiten. Hieronder zijn een aantal activiteiten beschreven.
Bijbelkringen
De Bijbelkringavonden nemen een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Deze kring komt
meestal om de vier weken bijeen. Het doel van de kring is om samen te komen rond de Bijbel en met
elkaar bespreken hoe dit Woord kan worden toegepast in het leven van iedere dag.
Bezinningsuur
Als voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt in elke ‘week van voorbereiding’ een
bezinningsuur gehouden.
Startdag en startzondag
Als start van het winterwerk wordt ieder jaar op een zaterdag in oktober een ‘startdag’ gehouden. Op
deze dag zijn er diverse activiteiten voor de gemeenteleden en kinderen. De dag wordt afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd in het kerkgebouw.
De volgende dag is de ‘startzondag’ waarin de gemeente stil staat bij het ‘gemeente-zijn’. In deze
dienst wordt Gods zegen gevraagd voor het gemeentewerk in het nieuwe seizoen.
Ouderenmiddag
In de maand november komen onze senioren van 70 jaar en ouder eenmalig bijeen. Er wordt
begonnen met een meditatie. Na de meditatie is er een informatief of ontspannen programma en
wordt er afgesloten met een broodmaaltijd.
Jonge gezinnenkring
In het winterseizoen wordt er een aantal malen een speciale avond georganiseerd voor de ouders
van jonge gezinnen met als doel vormend bezig te zijn en ervaringen in de opvoeding van de
kinderen te delen.
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8.

Missionaire opdracht

8.1 Visie op de missionaire opdracht
De gemeente is geroepen om God te dienen en te eren. Deze dienst aan God is niet los te maken van
de dienst aan de naaste. Zo is de gemeente ook geroepen om licht in de wereld te zijn en haar verre
en dichtbije naaste te dienen (zie 2.2.). Deze missionaire opdracht van de gemeente wordt door
Jezus Christus zelf aan Zijn discipelen gegeven: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga
dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de
dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheus 28: 18-20). Door opbouw en toerusting binnen de
gemeente ontstaat ook het verlangen om Jezus Christus te verkondigen en een getuigende gemeente
te zijn voor de wereld om ons heen.
8.2 Zending en Evangelisatie in Hervormde Gemeente Ichthus
De missionaire opdracht Hervormde Gemeente Ichthus wordt ontleend aan het hierboven genoemde
visie. Er zal een blijvende oproep moeten uitgaan naar ieder gemeentelid om actief te zijn in het
missionaire werk. Dit geldt, zoals beschreven in de kerkorde van de PKN, zowel het missionaire werk
in eigen omgeving als op andere plaatsen in de wereld.
Zending krijgt binnen Hervormde Gemeente Ichthus inhoud door het (financieel) ondersteunen van
diverse diaconale doeleinden hieraan gerelateerd.
Ondersteuning GZB
Vanuit Hervormde Gemeente Ichthus wordt het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB)
ondersteund o.a. door periodiek te collecteren in de erediensten voor het werk van deze
zendingsorganisatie.
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9.

Diaconaat

9.1
Visie op het diaconaat
Het woord diaconaat is afkomstig uit het Grieks en betekent ‘dienen’. Dit diaconaat, dienen in de
meest brede zin van het woord, vindt zijn oorsprong in de Bijbel. In de Bijbel zien we grote aandacht
voor allerlei sociale en materiële noden. De Bijbel staat er vol van dat God zorg heeft voor armen,
verdrukten en mensen die onrecht worden aangedaan. God dienen betekent dan ook altijd dienst
aan de medemens. Dat kan niet anders, omdat de kerk leeft uit het geloof in Jezus Christus, die
gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ieder die tot de gemeente van Jezus
Christus behoort, is gehouden tot dienstbetoon aan elkaar en de maatschappij. Dit in navolging van
de Heere Jezus Christus.
Voor de diakenen is naast de dienst der barmhartigheid ook een leidinggevende taak weggelegd,
namelijk medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de kerkenraad.
9.2
Diaconaat
Binnen de kerkenraad van Hervormde Gemeente Ichthus zijn er twee diakenen.
Uit het formulier voor bevestiging van diakenen kunnen de volgende hoofdtaken voor de diakenen
worden genoemd:
- De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten met de taken die daarbij horen, zoals het
dienen aan de tafel bij het Heilig Avondmaal en het mede verzorgen van de voorbeden;
- Inzamelen van gelden en goederen, onder meer via de dienst der offerande in de erediensten;
- Bewaren en beheren van de ingezamelde gelden en goederen;
- Uitdelen van gelden en goederen aan hen die ondersteuning nodig hebben;
- Troostrijke woorden spreken tot naasten in nood.
Hierna is beschreven hoe deze hoofdtaken worden uitgewerkt in het werk en de taken van de
diaconie van Hervormde Gemeente Ichthus. Diaconaat is een taak van de gehele gemeente en krijgt
gestalte in de gemeente door samen bezig te zijn. Wezenlijk is om oor en oog te hebben voor de
mensen met zorgen en in moeilijke levensomstandigheden, ook buiten onze gemeente.
9.3
Activiteiten diaconie
Binnen de diaconie van Hervormde Gemeente Ichthus zijn diverse activiteiten te onderscheiden. In
deze paragraaf wordt een opsomming daarvan gegeven.
9.3.1 Ambtelijke verantwoordelijkheid in de erediensten
In de reguliere erediensten is zo vaak als mogelijk één diaken vertegenwoordigd. De diaken draagt
zorg voor het inzamelen van de diaconale collecte.
9.3.2 Dienst tijdens viering Heilig Avondmaal
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal dient één diaken aan de Avondmaalstafel. De diaken
verzorgt samen met de dienstdoende predikant de toebereiding van de Avondmaalstafel.
9.3.3 Inzameling geldmiddelen
De diaconie ziet het als haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel
plaatselijk, landelijk, als mondiaal. Hiervoor worden collecten bestemd. Geldwerving vindt
hoofdzakelijk plaats door middel van de wekelijkse collecten. Daarnaast worden extra giften
ontvangen.
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Tijdens de erediensten worden de gaven ingezameld, de collecte. In Hervormde Gemeente Ichthus
zijn er per eredienst twee collecten, de 1e collecte is bestemd voor een diaconaal doel. De 2e collecte
is voor het werk in de eigen gemeente (deze valt onder de verantwoordelijkheid van het college van
kerkrentmeesters).
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal vindt er een gerichte tafelcollecte plaats.
Indien er zich onverwachte situaties (rampen, etc.) voordoen, wordt hierop geanticipeerd door het
rooster voor de collecten aan te passen. Al de collecten worden vooraf aangekondigd.
De financiële afwikkeling van de diaconale collecten, ook de collecten voor een specifiek doel
(doorzendcollecten), verloopt via de diaconie.
9.3.4 Verdeling van de geldmiddelen
Aan de hand van verzoeken om financiële hulp wordt een gedeelte van de inkomsten verdeeld. Dit
kan bijvoorbeeld ondersteuning zijn van individuele personen. Daarbij kan het van belang zijn dat
deze worden geholpen bij het op orde brengen van hun individuele financiële huishouding. Deze
ondersteuning kan ook bestaan uit het doorverwijzen naar specifieke instellingen. Als het om
individuele financiële ondersteuning gaat, is de diaken geroepen om wijs en met zorgvuldigheid te
handelen en dient hij goed te onderscheiden wie wel en wie niet ondersteuning nodig heeft. De
uiteindelijke beslissing van dergelijke zaken wordt door de voltallige kerkenraad genomen.
Anderzijds vindt er ondersteuning plaats van allerhande Nederlandse en ook buitenlandse
instellingen, stichtingen en verenigingen. Instellingen met een christelijke levensbeschouwing
genieten de voorkeur. De diaconie ondersteunt via collectes en giften ook het werk van landelijke
kerkelijke instellingen zoals de HGJB, GZB en IZB.
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10.

Financiën en beheer

10.1 Visie op de verantwoordelijkheid college van kerkrentmeesters
De zorg voor het functioneren van de gemeente staat beschreven in Hand. 4: 32: “En de menigte van
hen die geloofden, was één van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van
hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk”. Deze zorg wordt toevertrouwd aan het
College van Kerkrentmeesters (CvK). Hoofdtaak van het CvK is het behartigen van de materiële
belangen van de gemeente. Hieronder wordt verstaan het verwerven en beheren van gelden (voor
zover niet van diaconale aard), beheer van de gebouwen en het inventaris en de zorg voor personele
aangelegenheden. Het werk van het CvK is belangrijk voor het soepel functioneren van de gemeente,
zodat de verkondiging van Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente ook een
gemeenschap kan zijn.
10.2
College van kerkrentmeesters
Het CvK bestaat uit één ouderlingen-kerkrentmeester en één kerkrentmeester.
Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De
kerkrentmeester wordt vrijgesteld van het huisbezoek, van zijn aandeel in het toerustingswerk, het
jeugdwerk en het pastoraat. Het CvK maakt deel uit van de kerkenraad.
Het CvK heeft de volgende taken:
- beleidsvoorbereiding kerkenraad m.b.t. materiële zaken;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
- het beheren en onderhouden van de roerende zaken van de gemeente;
- het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening;
- het beheren van de financiën van de gemeente;
- het beheren van de kerkelijke bankrekeningen;
- het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
- fungeren als opdrachtgever van kosters en organisten;
- faciliteren van de communicatiefunctie in de gemeente.
10.3
Financiën
Inkomsten en uitgaven binnen Hervormde Gemeente Ichthus worden door het CvK beheerd.
10.3.1 Financieel beleid
Het financieel beleid is primair gericht op het voorzien in de mogelijkheden voor de instandhouding
van de erediensten en de voortgang van het pastoraat en het gemeentewerk.
10.3.2 Inzameling geldmiddelen
Voor haar inkomsten is het CvK afhankelijk van bijdragen van de leden. De vrijwillige bijdragen zijn de
belangrijkste inkomstenbron. Overige inkomstenbronnen zijn de collecten voor het werk in eigen
gemeente, collecten voor het pastoraat en legaten en schenkingen.
Kerkbalans
In de maand januari worden alle leden aangeschreven voor de actie kerkbalans. In deze brief wordt
op een evenwichtige wijze een beroep gedaan op de leden om hun verantwoordelijkheid in dit
opzicht te nemen. Indien hiertoe aanleiding is, wordt melding gemaakt van een noodzakelijke extra
financiële inspanning.
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Collecten
Tijdens de erediensten worden de gaven ingezameld, de collecte. In Hervormde Gemeente Ichthus
zijn er per eredienst twee collecten, de 1e collecte is bestemd voor een diaconaal doel. De 2e
collecte is voor de instandhouding en het werk in de eigen gemeente. Deze collecte valt onder de
verantwoordelijkheid van het CvK.
Legaten en schenkingen
Zo nu en dan ontvangt het CvK een legaat of schenking. Voor Hervormde Gemeente Ichthus zijn deze
extra inkomsten, die naar hun aard niet in de begroting zitten en ook buiten het exploitatieresultaat
vallen, bijzonder welkom.
10.3.3 Besteding van de geldmiddelen
De besteding van de geldmiddelen wordt bekend gemaakt door middel van de jaarlijkse begroting en
de jaarrekening.
10.3.4 Financiële administratie
De administrerend kerkrentmeester heeft de regie over de administratieve werkzaamheden. In
verband met functiescheiding worden de boekhouding, controle van rekeningen en de betalingen
door verschillende leden van het college gedaan. Bij de volgende activiteiten neemt de
administrerend kerkrentmeester het initiatief.
- Jaarlijks stelt het CvK een begroting voor het volgende kalenderjaar op. Deze wordt voorzien van
een toelichting aan de kerkenraad ter vaststelling aangeboden. Het CvK streeft ernaar, een
tenminste sluitende begroting aan te bieden.
- Jaarlijks stelt het CvK een jaarrekening op. Deze wordt gecontroleerd door de door de
kerkenraad ingestelde kascommissie. Naar aanleiding van de bevindingen van de kascommissie
overlegt het CvK met deze commissie voordat de jaarrekening ter vaststelling naar de kerkenraad
wordt gestuurd.
- Begroting en jaarrekening worden op de daarvoor vastgestelde wijze toegezonden aan het
Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN.
De administrerend kerkrentmeester kan worden bijgestaan door een gemeentelid die de kerkelijke
administratie verzorgt.
Jaarlijks worden alle leden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas.
Een belangrijke taak van het CvK is er voor te zorgen dat de erediensten doorgang kunnen vinden.
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