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1. De gemeente: Haar plaats en roeping 
 
1.1 Haar plaats 
 

De  Dorpskerk is centraal in het dorp gelegen.  
Het dorp heeft een inwoners aantal van 1357, waarvan 679 man en 678 vrouw. 
Het ledenaantal van de Dorpskerk  is  201 waarvan 85 lidmaten, 79 doopleden en 
22 geboorteleden, 15 meegeregistreerden. 
Pastorale eenheden 120. Stand 31-12-2018 
Een groot aantal gemeenteleden is van hoge leeftijd.   
De diensten worden door weinig kinderen en jongeren, lid van de Dorpskerk, 
bezocht.  
Dit is een zorg voor de toekomst en de continuïteit van de gemeente. 
 
De kerkenraad bestaat uit 8 personen, inclusief de predikant. 
 
1 Predikant/Voorganger. ( vacant per 1 febr.’19) 
2 Ouderlingen. 
2 Ouderling/Kerkrentmeesters. 
3 Diakenen. ( 1 vacature per mei ’18) 
 
In de gemeente vindt een groot aantal activiteiten plaats, die in sommige gevallen samen 
met de Geref.kerk Postwijck plaatsvinden, zie bijlage 
Er heerst een redelijk positieve stemming, maar er zijn ook zorgen: 
- De ontwikkeling van het ledental in de komende jaren. 
- De teruglopende inkomsten uit Kerkbalans en collecten. 
- De verhouding met de Gereformeerde kerk (Postwijck) in Baambrugge.  
De samenwerking met Postwijck biedt perspectief voor de toekomst. 
De materiële weg tot samenwerking is er één met blokkades gevoed door emoties en/of 
principes. 
 
Binnen de dorpsgemeenschap Baambrugge neemt de Hervormde gemeente een weliswaar 
bescheiden, maar wel betekenisvolle plaats in. Er is ook pastorale zorg voor mensen buiten 
de kerkelijke gemeente. En, er worden ook activiteiten georganiseerd waarbij  iedereen 
welkom is.  

 
1.2  Haar roeping 
 
De gemeente is als het lichaam van Jezus Christus geroepen om het heil van God, 
zoals dat op unieke wijze geopenbaard is in het verzoenend leven en sterven en in 
de opstanding van Jezus Christus, in de wereld zichtbaar te maken. 
 
Daarom zien wij de gemeente als gemeenschap die gekenmerkt wordt door: 

a. Betrokkenheid bij de Heer die ons leidt. 
b. Betrokkenheid bij elkaar als Zijn volgelingen. 
c. Betrokkenheid bij Zijn werk in de wereld. 

 
Deze visie op ons gemeente-zijn kan als leidraad dienen bij het overdenken van waar wij in 
onze gemeente mee bezig zijn.  
Dit gemeente zijn roept ons ook op tot lokale samenwerking en het met kracht en zegen 
streven naar één kerkelijke gemeente met de Gereformeerde kerk in Baambrugge. 
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2. Verdieping van ons geloof in het dagelijks leven 
 
Wij willen uitdrukking geven aan ons verlangen om het evangelie van onze Heere 
Jezus Christus uit te dragen aan allen die ons zijn toevertrouwd en die hen omringen. 
Dit geloof leren wij uit Zijn Woord en in de omgang met onze opgestane Heer. 
Dit geloof is de drijvende kracht onder de keuzes de wij dagelijks maken. 
 

Hierbij willen we nadenken over de weg, die we kunnen bewandelen, om ons 
verlangen te doen slagen en op welke wijze we zoveel mogelijk mensen nieuwsgierig 
en verlangend kunnen maken naar een leven met en uit de Heer.. 
 
We moeten ons voortdurend afvragen welke  actie nodig is dit te doen slagen. 
We denken hierbij aan het elkaar stimuleren tot deelname aan en betrokken te zijn bij 
activiteiten als Bijbelstudie, ontmoeting, gebed en pastoraal medeleven.  
Te denken valt aan cursussen als: 
 - Pastoraat en Ouderen. 
 - Pastoraat bij verlies en rouw. 
 - Conflicthantering. 
 - Signaleren van Armoede. 
 - Diakenen in de Buurt. 
 

Het “gebed” is de motor van ons geloof en moet een plaats krijgen in ons dagelijks 
handelen. We willen, in deze, als kerk betrokken zijn met alle leden maar in het 
bijzonder  met degenen die in een moeilijke periode verkeren en hen die 
vreugdevolle momenten beleven. 
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3. De eredienst als ontmoetingspunt 
 
De kerkdiensten worden gezamenlijk gehouden met de Gereformeerde kerk 
“Postwijck”. Er vinden elke zondag twee diensten plaats, die om en om, onder 
verantwoordelijkheid van beide kerkenraden, gehouden worden in de “Dorpskerk’ en 
in “Postwijck”.  
Gemeenteleden en gasten worden bij de ingang welkom geheten. 
Voor de jongste kinderen is er kinderopvang. 
Voordat de ouderen kinderen naar de “kindernevendienst” gaan wordt er een 
“Kinderlied” gezongen en ontsteken zij hun lantaarnkaarsje aan de kerkkaars. 
De oudere kinderen komen na de prediking terug in de kerk.  
De jongste kinderen komen na het gebed, tijdens het voorspel voor de slotzang en 
de collecten, terug in de kerk. 
 
In de kerkdienst wordt een eenvoudige traditionele liturgie gevolgd waarbij de voorganger 
een grote rol speelt. Er is ruimte voor variatie zoals b.v. een muziekgroep ter ondersteuning 
van de gemeentezang, naast het orgel 
Na de ochtenddienst drinken we koffie of thee om elkaar te ontmoeten en na te praten. 
Hierbij is het een taak voor ieder van ons ervoor te zorgen dat gasten en nieuwkomers zich 
welkom voelen. 
De kerkdienst is het centrum van het gemeentewerk.  

 
De predikant  legt, in de preek, het geloof in de breedte en diepte voor jong en oud  
toegankelijk uit en geeft er blijk van met de actuele gebeurtenissen in kerk en wereld 
op de hoogte te zijn. Het taalgebruik is informeel en voor ieder begrijpbaar.  
Er zijn momenten van stil gebed, van smeking, verootmoediging  en lofprijzing. 
Dit alles in de wetenschap dat Hij onze Maker is en dat we uit genade behouden zijn, 
door het verlossende werk van onze Heere Jezus Christus. 
In die geest komen we samen voor Gods aangezicht, in de verwachting van een 
ontmoeting met Hem. 
 
Vanuit die ontmoeting met God zijn wij toegerust om de week, die voor ons ligt, in te 
gaan en tot een zegen te zijn voor ieder die op ons pad komt. 
 
 
De liturgie zoals die nu in gebruikt is, wordt periodiek geëvalueerd waarbij wordt 
nagegaan of deze nog beantwoord aan de doelstellingen . 
Ook de wijze van avondmaal vieren zal in deze evaluatie worden meegenomen. 
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4. De predikant 
 
Tot opbouw van de gemeente is aan de predikant toevertrouwd: 
- de bediening van Woord en sacramenten door:  
- de verkondiging van het Woord. 
- het voorgaan in de kerkdienst. 
- de bediening van de doop. 
- de bediening van het avondmaal. 
- het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis. 
- het bevestigen van ambtsdragers en het inleiden van hen die in een bediening  
  worden gesteld. 
- het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouwdragen en gedenken. 
- de catechese en de toerusting. 
- het verkondigen van het evangelie binnen het verzorgingsgebied van de gemeente 
  en vandaaruit in de wereld. 
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere  
  vergaderingen en tezamen met de ouderlingen 
- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente,  
  door het afleggen van huisbezoeken, bezoekwerk bij ziekenhuis opname, bij  
  ziekte thuis en bezoekwerk op basis van actuele situatie- crisispastoraat 
- en het opzicht over de leden van de gemeente. 
 
Ordinantie 3: Het ambt en de andere diensten, art.9/1: het dienstwerk van de predikant 

 
5. Ouderlingen 
 
Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd: 
- de zorg van de gemeente als gemeenschap. 
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en 
sacramenten. 
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten. 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire 
roeping. 
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen in de meerdere vergaderingen en 
tezamen met de predikant : 
- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente  
- en het opzicht over de leden van de gemeente. 
 
Ordinantie 3: het ambt en de andere diensten, art. 10/1: Het dienstwerk van de ouderlingen. 

 
6. Ouderling-kerkrentmeesters   
 
Aan ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is 
bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters: 
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale 
aard. 
- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het 
belijdenisboek en het trouwboek. 
 
Ordinantie 3: Het ambt en de andere diensten, art.10/2  Het dienstwerk van de ouderlingen. 
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7. Diakenen 
 
Het diaconaat concentreert zich op de betrokkenheid op de wereld om ons heen door 
te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te 
getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschied, zowel in eigen 
omgeving als in de rest van de wereld, dat alles in navolging van Christus. 
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan 
diakenen toevertrouwd: 
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten. 
- de dienst aan de Tafel van de Heer 
- het mede voorbereiden van de voorbeden. 
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven. 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. 
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven. 
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van 
het maatschappelijk welzijn. 
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot 
sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande. 
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 
vergaderingen. 
 
Ordinantie 3: Het ambt en de andere diensten, art. 11/1 Het dienstwerk van de diaken 
 

In dit verband onderneemt de diakonie een aantal activiteiten: 
- deelname aan organisatie en bekostiging van: Paas-en Kerstgroeten actie. 
- het verzorgen van de kerkomroep. 
- het organiseren van “Koffieochtenden” in Torenzicht. ( 2x per maand) 
- het aanbieden van de wekelijkse bloemengroet aan gemeenteleden. 
- het organiseren van ophaaldiensten t.b.v. kerkgangers. 
- beheer van kapitaal en goederen. 
- onder de aandacht brengen van vakantiemogelijkheden voor gemeenteleden die op 
één of andere wijze gehandicapt zijn. 
 

Het beleid van de diaconie is er op gericht om kapitaal en bezittingen zo te beheren 
dat het vermogen in stand wordt gehouden.  
Het vruchtgebruik wordt besteed aan het maatschappelijk welzijn.  
In noodgevallen kan worden afgeweken van de instandhouding van het kapitaal.  
 
Punten die als beleid voor de komende paar jaar worden geformuleerd. zijn: 
- voortdurende bezinning over de bestemming van de collectes 
- nagaan of de dienstbaarheid binnen en buiten de gemeente kan worden vergroot. 
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8. Pastoraat. 
 
Bij pastoraat gaat het voornamelijk om de betrokkenheid op elkaar binnen de gemeente.  
De verantwoordelijkheid berust hiervoor weliswaar bij alle gemeenteleden, maar de taak is 
toch in het bijzonder toevertrouwd aan de ouderlingen en de predikant.  

We kennen Gods geweldige liefde voor ons die hij heeft laten zien in Christus. 
Deze liefde willen wij doorgeven aan elkaar en aan onze medemens, in ons dorp en 
daar buiten. Dat doen we door elkaar te dienen en te bemoedigen.  
We willen dat deze liefde zichtbaar en merkbaar is in ons midden, als we 
samenkomen, maar ook in onze gezinnen en persoonlijke leven. 
We willen activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op gemeenteleden en op 
dorpsgenoten. We willen graag iets voor “anderen” betekenen en hen kennis laten 
maken met ons geloof.  
Hiertoe  organiseren we “Gezamenlijke maaltijden”- Service en Bestek. 
en  “Koffieochtenden” in Torenzicht. 
Mensen enthousiast maken voor vormen van zang en muziek in groepsverband.. 
Het organiseren van “Kerstviering” voor ouderen gemeenteleden en 
buitenkerkelijken. 
Passende activiteiten in het kerkgebouw stimuleren, zoals Koor- en Muziek 
uitvoeringen. 
De website van onze gemeente up-to-date houden en breed bekend maken dat de 
PKN gemeente in Baambrugge een website heeft. 
  
9. Jeugdwerk 
 
Het jeugdwerk wordt al jaren samen georganiseerd met Postwyck.  
Het is hierbij ons streven dat de opgroeiende generatie de Heere Jezus leert kennen als de 
Weg, de Waarheid en het Leven. 
De leeftijdsgroep tussen de 11-40 jaar dient hierbij één van de belangrijkste 
aandachtspunten van de gemeente te zijn. 
 
Activiteiten: 
- Catechisatie, twee groepen,  
- Jeugdclub. 
- Vakantiebijbelweek. 
- Jaarlijkse schooldienst 
 
Punten die als beleid voor de komende paar jaar worden geformuleerd zijn: 
- Kinderoppasdienst en kinderkerk blijven ondersteunen en waar mogelijk meer betrekken bij 
de dienst. 

- In de gemeente, aan de hand van de “ledenadministratie” de jongeren, naar 
leeftijdscategorie, in kaart te brengen. 
- Jongeren bezoeken en aanmoedigen de catechisatie te bezoeken. 
- Het ondersteunen van ouders in de geloofsopvoeding. 
 
 
 
 
 
 
 
       



pagina 8 
 

10. Vorming en toerusting 
 
Op het gebied van vorming en toerusting vindt een aantal dingen plaats: 
- Gesprekskringen 
- Bijbelkring 
- Alpha-cursus 
- De jaarlijkse gemeenteavond 
- Catechisaties  
      
De deelname aan deze activiteiten is redelijk, maar het gaat wel steeds om dezelfde 
gemeenteleden. Veel van wat er gebeurt vervult min of meer ook een pastorale functie, in de 
zin van onderlinge betrokkenheid. Het aanbod aan cursussen en ander vormingswerk dat 
vanuit regionaal of provinciaal niveau aan de kerkelijke gemeenten wordt voorgelegd, gaat 
grotendeels aan de gemeente voorbij of sluit niet aan bij de behoefte.  
Mogelijk kan dit beter onder de aandacht worden gebracht. 
 
Punten die als beleid voor de komende paar jaar worden geformuleerd, zijn: 
- Proberen om meer gemeenteleden enthousiast te maken voor verdere vorming en 
  toerusting in het geloof. 
 

   
11.Bijlage 
 
Lijst van commissies en medewerkers van Kerkelijke activiteiten: 
De gemarkeerde activiteiten * vinden gezamenlijk met de Geref.Kerk “Postwijck” 
plaats. 
 
- Accountant, opstellen van jaarrekening voor Kerk en Diakonie. 
- Bijbelkring. 
- Gesprekskring. 
- Evangelisatiecommissie *. 
- Gezamenlijke ouderen kersfeest *. 
- Kerkbalans en collecte-enveloppen rondbrengers. 
- Kinderbijbelweek *. 
- Kinderkerk en kindernevendienst *. 
- Kopij verzorgen van de Kerkklok. 
- Kopieerwerk en preekvoorziening. 
- Kosters. 
- Ledenadministratie. 
- Maaltijdgroep. 
- Onderhoudsmedewerkers. 
- Oppasouders*. 
- Organisten. 
- Proficiat-vieringen*. 
- Rondbrengers van de Kerkklok. 
- Rondbrengers/mailen van liturgie bij kerkcommunicatiegebruikers. 
- Schoonhouden “Torenzicht”. 
- Schoonmakers van de “Kerk”. 
- Verjaardagsfonds. 
- Webbeheerders en contentbeheerders. 
- Welkomstcommissie. 
- Zendingscommissie. 


