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1.

Belijden

Kerkorde PKN
De Hervormde Gemeente te Kamperveen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wat betreft het
belijden sluit zij aan bij drie hoofdpunten uit Artikel 1 van de Kerkorde.
➢ Wij belijden een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
➢ Wij belijden Jezus Christus als Heere en Verlosser.
➢ De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het belijden van de Gemeente.
Heilige Schrift
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het belijden van de Gemeente, omdat dat het Woord van God
is. Boven de ingang van de oude kerk te Kamperveen hing vroeger een bordje met de tekst “God is liefde”. Dat
bordje hangt nu nog steeds in de kerk aan de wand. Deze tekst geeft voor ons de kern aan van Gods Woord. In
Gods Woord horen we over de liefde van God die Zich in Christus toont, een liefde die onverdiend is. Zoals in
Johannes 3:16 staat: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Gereformeerde Traditie
Het belijden van de Gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is
verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van
Athanasius, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De kern
van het belijden wordt kort en krachtig verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis en vraag en antwoord 1
van de Heidelbergse Catechismus.
Eigen formulering
Rond 2010 heeft de kerkenraad in een eigen formulering verwoord wat voor haar de kern is van het christelijk
geloof:
Wij geloven en belijden een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wij geloven en belijden Jezus Christus als onze Heere en onze Verlosser. God heeft Zichzelf het meest duidelijk
geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Belangrijk zijn de heilsfeiten: de menswording, het lijden en het
sterven, de opstanding, de hemelvaart en de wederkomst. Door de Heere Jezus Christus is er vergeving van
zonde en eeuwig leven. Door de Heere Jezus Christus is er verzoening met God. De enige troost in leven en
sterven is, dat wij het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is het doel van het
leven.
Wij geloven en belijden, dat God door de Heere Jezus Christus onze Vader is. Hij is de Schepper van hemel en
aarde en zorgt nog steeds voor de wereld en de mensen. Hij is er altijd en overal. Wat bij mensen onmogelijk is,
is mogelijk bij God. God de Vader heeft met ons het verbond der genade opgericht. God heeft Zichzelf
geopenbaard als een God van goedheid, liefde en genade. Maar Hij haat de zonde en het kwaad.
Wij geloven en belijden, dat de Heilige Geest in ons wil wonen en werken. Hij werkt het geloof en de bekering.
Hij geeft ons troost. Hij leidt ons leven. Hij doet ons steeds meer worden als de Heere Jezus Christus.
Wij geloven en belijden, dat een relatie met de drie-enige God het belangrijkste is in het leven. Het leven komt
tot zijn doel, wanneer wij de drie-enige God loven en prijzen voor al de geestelijke zegeningen, die Hij ons heeft
gegeven in de Heere Jezus Christus. Want wij worden door genade zalig. De goddeloze wordt gerechtvaardigd
door het geloof alleen. Dat is een leven van geloof, hoop en liefde. Heel praktisch betekent dat een leven
overeenkomstig de wil van God, zoals die is uitgedrukt in de wet van God, met als samenvatting: God
liefhebben boven alles; de naaste lief hebben als jezelf.
Wij geloven en belijden, dat de Gemeente openbaring is van de éne, heilige, algemene en apostolische Kerk
van alle tijden en alle plaatsen. De Gemeente is een liefdevolle gemeenschap met de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest, mogelijk gemaakt door de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. De
Gemeente is een liefdevolle gemeenschap met elkaar, die bepaald wordt door de eenheid in de Heere Jezus
Christus. De Gemeente strekt zich verlangend uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Totstandkoming PKN
Rondom de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad van de gemeente twee
verklaringen ondertekend om haar positie binnen de Protestantse Kerk in Nederland aan te geven. Deze
verklaringen zijn te vinden in de bijlagen (bijlagen 1 en 2).
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Beleidsvoornemens 2022-2025
Doelen
Aaandacht blijven vragen voor
de
gereformeerde
belijdenisgeschriften.

Acties
-In de tweede dienst eventueel ook de NGB
of de DL (op hoofdlijnen) behandelen.

Actienemer
-Predikant

Periode
2022-2025
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2. Gemeente-zijn
Heilige Schrift
De eerste Gemeente wordt beschreven in Handeling 2:42-47, waar staat: “42En zij volhardden in de leer van de
apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over
iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren
bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en
verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel
bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde
en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks
mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
Het Fundament van de Gemeente is de drie-enige God, die ons alle geestelijke zegeningen heeft gegeven in de
Heere Jezus Christus (vgl. Ef. 1:3-14). De Gemeente is één in de Heere Jezus Christus (vgl. 1 Kor. 12). In de
Gemeente hebben wij elkaar lief, zoals de Heere Jezus Christus ons heeft liefgehad (vgl. Rom. 12 en 1 Kor. 13).
In de Gemeente aanvaarden wij elkaar, zoals de Heere Jezus Christus ons heeft aanvaard (vgl. Rom. 14 en 15).
Doelstelling
De Gemeente heeft de volgende vijf doelstellingen geformuleerd op basis van het Grote Gebod (Mt. 22: 37-40)
en de Grote Opdracht (Mt. 28:16-20).
1. Aanbidding – “Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand.”
2. Dienstbaarheid – “Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf.”
3. Zending & Evangelisatie – “Ga dan heen, onderwijs al de volken.”
4. Gemeenschap – “Hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.”
5. Discipelschap – “Lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”
Doelgroep
Kamperveen bestaat uit de drie buurtschappen de Hogeweg, de Zande en Zuideinde. Burgerlijk behoort
Kamperveen bij Kampen. De Hervormde Gemeente te Kamperveen heeft per 01 januari 2022 in totaal 366
leden, waarvan 182 belijdende leden en 183 doopleden. Verder zijn er nog enkele andere leden, die met de
Gemeente meeleven.
De doelgroep van de Gemeente omvat in principe elke inwoner van Kamperveen. In Johannes 3:16 staat:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dat is de reikwijdte van het Evangelie. Maar de
Hervormde Gemeente te Kamperveen moet er wel rekening mee houden, dat er ook een Gereformeerde Kerk
is op Kamperveen en dat er een heel aantal inwoners met een andere Gemeente meeleeft. Wij staan niet
alleen.
Aandachtspunten voor het Beleid
Gezien de geografische grootte van Kamperveen en de vele verschillen in geloofsbeleving is het belangrijk om
de nadruk te leggen op de kern van het belijden. De Heere Jezus Christus moet centraal staan. De Gemeente is
één in de Heere Jezus Christus. Dat bepaalt ten diepste haar identiteit. Belangrijke momenten voor de
Gemeente zijn daarom de Heilige Doop, het afleggen van belijdenis van het geloof en het Heilig Avondmaal.
De tabel hieronder geeft de ontwikkeling van het aantal leden in de laatste jaren weer:
Jaar
2011
2012
2017
2018
2019
2020
2021

Overig
18
15
8
7
2
2
2

Dooplid
192
196
183
189
189
174
181

Belijdend
190
194
206
198
200
181
182

Totaal
400
405
397
394
391
357
364

Binnen de Hervormde Gemeente is er in januari 2022 de volgende leeftijdsopbouw:
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Tabel leeftijdsverdeling per januari 2022
Leeftijd min
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Totaal

Leeftijd max
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
89
94
200

Totaal
23
30
32
29
19
12
22
21
28
27
16
25
17
23
10
15
7
5
5
0
366

Taken en Activiteiten
In de volgende hoofdstukken worden de verschillende taken en activiteiten van de Gemeente weergegeven.
In het algemeen kan gezegd worden, dat het Gemeente-zijn vooral tot uitdrukking komt in het samen-zijn:
samen de drie-enige God loven, prijzen en aanbidden, samen het geloof belijden, samen luisteren naar het
Woord van God, samen de sacramenten vieren, samen bidden en danken, samen met elkaar meeleven, samen
elkaar dienen, samen getuigen, samen met elkaar het Woord van God bestuderen, enzovoorts…
Kerkenraad
De Kerkenraad van de Gemeente bestaat uit 9 personen.
➢ 1 Predikant. De visie op de predikant wordt verwoord in het “Formulier voor de bevestiging of verbintenis
van dienaren van het Goddelijke Woord”, zoals geschreven in de “Liturgische formulieren uit de
Gereformeerde Traditie, een hertaling”, blz. 43-48. In het bijzonder blz. 44-45.
➢ 3 Ouderlingen. De visie op de ouderlingen wordt verwoord in het “Formulier voor de bevestiging van
ouderlingen en diakenen”, zoals geschreven in de “Liturgische formulieren uit de Gereformeerde Traditie,
een hertaling”, blz. 49-54, in het bijzonder blz. 50-51.
➢ 3 Diakenen. De visie op de diakenen wordt verwoord in het “Formulier voor de bevestiging van
ouderlingen en diakenen”, zoals geschreven in de “Liturgische formulieren uit de Gereformeerde Traditie,
een hertaling”, blz. 49-54, in het bijzonder blz. 52.
➢ 2 Ouderlingen-kerkrentmeester. De visie op de ouderlingen-kerkrentmeester wordt verwoord in het
“Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen”, zoals geschreven in de “Liturgische
formulieren uit de Gereformeerde Traditie, een hertaling”, blz. 49-54, in het bijzonder blz. 51.
Eén van de diakenen of ouderlingen is specifiek belast met het jeugdwerk (zie ook hoofdstuk 8 Jeugdwerk).
De predikant en de ouderlingen vormen samen het consistorie met als belangrijkste aandachtspunt het
pastoraat. Daarnaast is dit een belangrijk moment om de prediking te bespreken.
De diakenen vormen samen de diakonie met als belangrijkste aandachtspunt het diakonaat.
De ouderlingen-kerkrentmeester en een niet ambtelijk kerkrentmeester vormen samen het college van
kerkrentmeesters met als belangrijkste aandachtspunt het beheer.
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De Kerkenraad wordt door de volgende commissies bijgestaan.
➢ Bezoekkring
(Pastoraat)
➢ Roemenië-commissie
(Diakonaat)
➢ Zendingscommissie
(Apostolaat)
➢ Jeugdraad
(Jeugdwerk)
➢ Commissie van bijstand
(Beheer)
De kerkenraad houdt zich in haar besluiten aan het opgestelde plaatselijk reglement. Dit plaatselijk reglement
is beschikbaar bij de scriba van de kerkenraad.
Beleidsvoornemens 2022-2025
Doelen
De komende beleidsperiode gaan we door
met het organiseren van
de onderlinge
ontmoeting binnen de
gemeente (o.a.
ontmoetingsavonden)

Acties
Afhankelijk van situatie en
behoefte mogelijkheden
organiseren.

Actienemer
Commissie Ontmoeting

Periode
2022-2025
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3. Eredienst

Heilige Schrift
In de eredienst staat het Woord van God centraal: Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in
uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw
hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (..) Zo is dan het geloof uit het
gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Rom. 10:8-9, 17)
Gereformeerde Traditie
In de erediensten neemt de Woordverkondiging een belangrijke plaats in. Omdat we belijden dat heel de
Schrift door God is ingegeven, hechten we eraan dat uit de breedte van de Schrift geput wordt in de prediking.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gereformeerde belijdenisgeschriften een plek hebben in de
diensten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het houden van leerdiensten.
Ook in het zingen van liederen willen we dicht bij Gods Woord blijven. Om die reden hebben de psalmen een
belangrijke plaats in de erediensten. Door het zingen van psalmen nemen we Gods eigen Woord op de lippen.
De orde van dienst (zie hieronder) kenmerkt zich door een klassieke opbouw. Kenmerkende onderdelen van de
orde van dienst zijn onder anderen: het lezen van de tien geboden of de apostolische geloofsbelijdenis, het
loven van God, het belijden van schuld.
Doelstelling
In het hoofdstuk over het Gemeente-zijn worden vijf doelstellingen genoemd, waarvan vooral de volgende
twee doestelingen centraal staan in de eredienst:
➢ Discipelschap – “Lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”
In de eredienst wordt het Woord van God verkondigd. Centraal staat de persoon en het werk van de Heere
Jezus Christus. Het Woord van God moet uitgelegd en toegepast worden naar vandaag. Dat kan niet zonder het
gebed om de Heilige Geest.
➢ Aanbidding – “Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand.”
In de eredienst wordt de drie-enige God geloofd en geprezen.
Doelgroep
De eredienst is er voor iedereen!
Taken en Activiteiten
Erediensten
De erediensten vinden plaats op zondag om 9:30 uur en 14:30 of 19:00 uur.
In de eredienst wordt doorgaans de volgende orde van dienst gehanteerd:
➢ Afkondigingen
➢ Zingen
➢ Stil gebed
➢ Votum & Groet
➢ Zingen
➢ Wet & Samenvatting / Geloofsbelijdenis
➢ Zingen
➢ Gebed
➢ Schriftlezing
➢ Inzameling van de gaven
➢ Zingen
➢ Prediking
➢ Zingen
➢ Dankgebed & Voorbede
➢ Zingen
➢ Zegen
Er wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling.
In de morgendienst is er de mogelijkheid om te zingen uit drie bundels: ‘Psalmen & Enige Gezangen’,
‘Weerklank’ en ‘Op Toonhoogte’. Er is ruimte om voor en/of in de morgendienst maximaal twee gezangen te
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zingen waarvan 1 uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ en 1 uit de bundel ‘Weerklank’ . Wat de Psalmen betreft is er
de ruimte om van de 4 Psalmen er maximaal 2 uit de berijming van de bundel ‘Weerklank’ te laten zingen. In de
middag- of avonddienst worden er alleen Psalmen gezongen. Er is ruimte om maximaal 2 Psalmen te laten
zingen uit de berijming van ‘Weerklank’.
Heilige Doop
De visie op de Heilige Doop wordt verwoord in het “Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine
kinderen van de gelovigen” en het “Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen”, zoals
geschreven in de “Liturgische formulieren uit de Gereformeerde Traditie, een hertaling”, blz. 17-20 & 21-25.
Wanneer ouders een kind willen laten dopen, dan dienen zij contact op te nemen met de predikant of de
wijkouderling. Binnen afzienbare tijd wordt er dan de Heilige Doop bediend. Voorafgaand aan de bediening van
de Heilige Doop zal er een gesprek tussen de predikant, de wijkouderling en de ouders plaats vinden over de
betekenis van de Heilige Doop en de bereidwilligheid om de vragen positief te beantwoorden. Ook kan er
gesproken worden over de Christelijke opvoeding.
Tijdens de bediening van de Heilige Doop worden de kinderen van de Gemeente gevraagd om naar voren te
komen en legt de predikant de betekenis van de Heilige Doop in eenvoudige woorden uit aan de kinderen van
de Gemeente. Zo worden de kinderen van de Gemeente meer betrokken bij de betekenis van de Heilige Doop.
Heilig Avondmaal
De visie op het Heilig Avondmaal wordt verwoord in het “Formulier om het Heilig Avondmaal te houden”, zoals
geschreven in de “Liturgische formulieren uit de Gereformeerde Traditie, een hertaling”, blz. 26-34.
Voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er een week van voorbereiding. Op zondag wordt het
eerste gedeelte uit het formulier gelezen en de preek staat ook in het teken van de voorbereiding. In de week
kan op verzoek van gemeenteleden het censura morum gehouden worden met de predikant / wijkouderling.
Wanneer er bezwaren in de Gemeente zijn om het Heilig Avondmaal te vieren kan dat hier besproken worden
en worden er eventueel maatregelen genomen. Daarnaast is er het bezinningsuur om samen na te denken over
de betekenis van het Heilig Avondmaal.
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal zijn de verschillende ambten vertegenwoordigd.
De middagdienst staat in het teken van de dankzegging/nabetrachting.
Huwelijk
De visie op het Huwelijk wordt verwoord in het “Formulier om het huwelijk voor de Gemeente van Christus te
bevestigen”, zoals geschreven in de “Liturgische formulieren uit de Gereformeerde Traditie, een hertaling”, blz.
55-60.
Wanneer een man en een vrouw in het huwelijk willen treden en het huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen,
dan dienen zij contact op te nemen met de scriba van de Kerkenraad. Het verzoek dient uiterlijk tien weken van
tevoren worden ingediend bij de Kerkenraad, maar liever eerder. Voorafgaand aan de bevestiging van het
huwelijk vindt een gesprek met de predikant plaats ter kennismaking en ter voorbereiding op de eredienst. De
Kerkenraad acht het van groot belang om in overleg met de predikant huwelijkscatechese te volgen.
Erediensten met een bijzonder karakter
De volgende erediensten hebben een bijzonder karakter.
➢ De diensten op biddag en dankdag en de gezin-school-kerk-dienst in februari. Deze diensten zijn afgestemd
op de kinderen en worden voorbereid in overleg met basisschool “De Zaaier” en eventueel de “Koldewijn
Schoele”.
➢ De huwelijksdiensten.
Er wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling.
Er wordt in de eerste plaats gezongen uit de Psalmen & Enige Gezangen. In de tweede plaats is er ruimte om
voor en/of in de dienst één tot drie gezangen of liederen uit de liedbundel “Op ToonHoogte” en/of
“Weerklank” te zingen. Er wordt minimaal drie keer uit de Psalmen & Enige Gezangen gezongen.
Rouwdiensten
Wanneer er een gemeentelid is overleden, dienen de nabestaanden contact op te nemen met de predikant of,
in vacaturetijd, de wijkouderling. Deze zal een bezoek afleggen om de rouwdienst door te spreken. De
rouwdienst is in principe een ambtelijke dienst. De rouwdienst wordt gehouden door de eigen predikant of, in
vacaturetijd, een predikant die door de kerkenraad is aangezocht.
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Voorheen was de rouwddienst een niet-ambtelijke dienst. In de praktijk werd deze vormgegeven als een
ambtelijke dienst. Daarom is ervoor gekozen om deze praktijk vanaf 2022 te formaliseren. Hiermee wordt
tevens de lijn van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland gevolgd.
Voor een rouwdienst gelden de volgende (afwijkende) regels:
➢ Bij de rouwdienst is (enkel) een ouderling ambtelijk aanwezig.
➢ De rouwdienst wordt wel begonnen maar niet afgelsoten met een consistoriegebed.
➢ In de rouwdienst is er geen voorgeschreven verdeling van de te zingen psalmen en/of liederen. Ook is
er de mogelijkheid om te putten uit andere liedbundels dan de gebruikelijke. Wel is het de voorkeur
van de kerkenraad dat er minstens één psalm gezongen wordt in de dienst.
➢ In de rouwdienst vindt (doorgaans) geen wetslezing of geloofsbelijdenis plaats.
➢ In de rouwdienst mag ook de familie haar inbreng hebben door middel van eigen inbreng,
bijvoorbeeld een in memoriam.
Wanneer uit het gesprek met de predikant of wijkouderling blijkt dat er wensen zijn waaraan de kerkenraad
niet tegemoet kan komen wordt er gekozen om een niet-ambtelijke dienst te houden waarvoor de familie zelf
verantwoordelijk is. Ook in deze dienst kan de predikant het woord voeren.
Themadiensten
Eén á twee keer per jaar is er ruimte voor een themadienst met het oog op onder andere onze jongeren. Deze
dienst wordt door de predikant in overleg met een aantal jongeren uit de gemeente vorm gegeven, waarbij
jongeren ook ingeschakeld kunnen worden bij de uitvoering ervan zoals de lezing van de Wet of
Geloofsbelijdenis, Schriftlezing en het collecteren. Het betreft een reguliere, ambtelijke dienst, die ‘s ochtends
wordt gehouden, waarbij de liturgische vormgeving wordt gevolgd zoals gebruikelijk is tijdens de
ochtenddiensten, met ruimte voor 1 á 2extra liederen uit de bundel 'Op Toonhoogte' en/of ‘Weerklank’.
Christelijke feestdagen
Op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag worden er voor de dienst 2 of 3 gezangen of liederen uit de
liedbundel “Op ToonHoogte” en/of “Weerklank” gezongen. Verder worden deze erediensten gezien als
gewone erediensten, die natuurlijk helemaal in het teken staan van het betreffende feest.
Tijdens deze diensten en de dienst op Hemelvaartsdag komen de kinderen van de zondagclub en de oppas na
het laatste gebed in de kerk.
Zangdiensten
Op 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag worden er zangdiensten gehouden met medewerking van een
koor. Deze diensten zijn in het bijzonder toegankelijk voor randkerkelijke bezoekers en onkerkelijke zoekers en
worden voorbereid door de zendingscommissie.
Twee keer per jaar is er in samenwerking met de Gereformeerde Kerk op zaterdagavond een zangdienst onder
de naam “Zingend naar de zondag”.
“Myosotis”
Eén keer per jaar wordt er onder de verantwoordelijk van de Hervormde Gemeente te Kamperveen een
eredienst verzorgd in het verpleeghuis “Myosotis”. Naast de predikant en een afvaardiging van de Kerkenraad
helpen er ook een aantal vrijwilligers mee om de bewoners van “Myosotis” te halen en te brengen.

Een aantal praktische zaken
Kerkgang. De Kerkenraad onderstreept het belang van het bezoeken van de erediensten, want: “Zo is dan
het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Rom. 10:17)
➢ Middag / Avond. Tijdens het winterseizoen is er ‘s middags een tweede eredienst. Deze begint om 14:30
uur. Tijdens het zomerseizoen is er ‘s avonds een tweede eredienst. Deze begint om 19:00 uur.
De middagdienst gaat over naar de avonddienst op de zondag nadat de zomertijd is ingegaan.
De avonddienst gaat over naar de middagdienst nadat de wintertijd is ingegaan. Het winterseizoen begint
tijdens de start van het winterwerk en eindigt tijdens de afsluiting van het winterwerk.
➢ Afkondigingen. Een ambtsdrager heet voorafgaand aan de eredienst de Gemeente, de gasten en de
kerktelefoonluisteraars welkom, doet de mededelingen namens de Kerkenraad en kondigt de voorzang
aan.
➢ Voorzang. De voorzang wordt ‘s morgens door de predikant uitgekozen. De voorzang wordt ‘s middags of
‘s avonds volgens het rooster uitgekozen.

11

➢

Oppas. Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in de Veenhof. De kinderen van 0 t/m ca. 3 jaar
kunnen voor de dienst gebracht worden en voor de kinderen daarboven t/m ongeveer groep drie is er
de mogelijkheid na de collecte naar de zondagclub te gaan. Hier wordt een Bijbelverhaal verteld en
een werkje gemaakt. (Zie ook 8.2.1).
De oppas valt onder de verantwoordelijkheid van de jeugdraad, wordt van daaruit ook aangestuurd en
financieel voorzien.
➢ Voorbede. In de erediensten wordt gebeden voor personen en omstandigheden, wanneer de situatie
dat vereist. De gemeente wordt gestimuleerd om een actieve bijdrage te hebben in het noemen van
voorbedepunten.
➢ Laatste psalm, gezang of lied. De laatste keer wordt er staande gezongen.
➢ Liturgie. Van een aantal diensten wordt standaard een liturgie gemaakt. Dat betreffen de doop-,
belijdenis- en huwelijksdiensten, de bevestigingsdiensten van ambtsdragers (bij een predikant ook de
intredienst), de biddagmorgendienst en dankdagmorgendienst, de gezin-school-kerk-dienst, de
aangepaste dienst, de themadienst en de zangdiensten.
De liturgie wordt vooraf thuisbezorgd bij gemeenteleden die daar prijs op stellen.
➢ Start en Afsluiting Winterwerk. In een morgendienst wordt aandacht bestaat aan de respectievelijk
de start en de afsluiting van het winterwerk. Na de morgendiensten is er koffiedrinken in combinatie
met een preekbespreking voor jong en oud.
➢ Koffiedrinken. Een aantal keren per jaar is er na de morgendienst gelegenheid tot koffiedrinken. In
november is er één keer koffiedrinken in combinatie met een preekbespreking. Een aantal keren per
jaar is er alleen koffiedrinken na de dienst (o.a. na de nieuwjaarsdienst).
➢ Reformatieherdenking. In de dienst op of na 31 oktober wordt er aandacht besteed aan de
Reformatie. Dit gebeurt minimaal door het opnemen van het Lutherlied in de orde van dienst.
➢ De diensten rondom de Kerstdagen worden als volgt gehouden:
Viering clubs

1e kerstdag 25 december

2e kerstdag 26 december

Zaterdag 23 december

Ma: 2 erediensten

Di: zangdienst

Zaterdag 22 december

Di: 2 erediensten

Wo: zangdienst

Zaterdag 21 december

Wo: 2 erediensten

Do: zangdienst

Zaterdag 20 december

Do: 2 erediensten

Vr: zangdienst

Zaterdag 19 december

Vr: 2 erediensten

Za: zangdienst

Zaterdag 18 december

Za: 1 eredienst, 1 zangdienst

Zo: 2 erediensten

Zaterdag 17 december

Zo: 2 erediensten

Ma: zangdienst

Beleidsvoornemens 2022-2025
Doelen
Er wordt bij voorkeur een
aantal keer per jaar een
prekenserie worden
gehouden over één
Bijbelboek. Bij deze
prekenseries is er ook de
mogelijkheid om de kinderen
op een andere manier dan
gewoonlijk te betrekken.

Acties
-Prekenseries houden.

Actienemer
-Predikant

Periode
2022-2025
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Oog blijven houden voor de
verstaanbaarheid van de
eredienst.
Preken meer uitnutten door
met wat in de preek wordt
aangeboden te verbinden met
andere activiteiten in de
gemeente.
Bezinning op het eventueel
vervangen van OTH 2005 door
OTH 2015.

- Zoeken naar aansluiting bij de leefwereld
van kinderen, jongeren, maar ook ouderen.

-Predikant

2022-2025

- Zoeken naar verbindingen tussen de
preken van zondag en bijbelkringen,
clubwerk en catechisaties.

-Predikant
-Clubleiding
-Leiding kringen

2022-2025

- Ergens tussen 2022-2025 als agendapunt
opnemen op de kerkenraadsvergaderingen.

- Kerkenraad

2022-2025
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4. Pastoraat

Heilige Schrift
In het Woord van God staan verschillende gedeelten, die gaan over het pastoraat. Een goed voorbeeld is 1
Thessalonicensen 5:12-25, waar onder andere staat: “En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven
terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.”
Het is overigens duidelijk, dat het pastoraat een opdracht is voor de gehele Gemeente (vgl. Rom. 12 en 1 Kor.
12).
Gereformeerde Traditie
De visie op de predikant wordt verwoord in het “Formulier voor de bevestiging of verbintenis van dienaren van
het Goddelijke Woord”, zoals geschreven in de “Liturgische formulieren uit de Gereformeerde Traditie, een
hertaling”, blz. 43-48. In het bijzonder blz. 44-45.
De visie op de ouderlingen wordt verwoord in het “Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en
diakenen”, zoals geschreven in de “Liturgische formulieren uit de Gereformeerde Traditie, een hertaling”, blz.
49-54, in het bijzonder blz. 50-51.
Doelstelling
In het hoofdstuk over het Gemeente-zijn worden vijf doelstellingen genoemd, waarvan vooral de volgende
doestellingen centraal staat in het pastoraat:
➢ Dienstbaarheid – “Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf.”
➢ Discipelschap – Het spreken met gemeenteleden over de vraag hoe ze discipel zijn.
In het algemeen kan pastoraat heel veel vormen aannemen, zoals vermanen, vertroosten en ondersteunen. In
het bijzonder heeft het pastoraat tot doel om het leven van de pastorant met al zijn of haar nood te brengen
voor het aangezicht van God. Deze nood kan materieel, lichamelijk, psychisch of geestelijk van aard zijn.
Deze nood wordt geplaatst in het licht van het Woord van God. Wie is God in deze situatie? Wat doet God in
deze situatie? Deze nood wordt in het gebed ook richting God verwoord. Er is natuurlijk niet alleen nood in het
leven. Toch worden wij meer dan eens geconfronteerd met pijn of verdriet, met nood of ellende, met zonde of
schuld. Juist dan is het belangrijk om samen de weg naar God te zoeken. Maar ook wanneer er reden is tot
blijdschap of tot dankbaarheid, dan brengen wij dat voor het aangezicht van God.
In het pastoraat wordt natuurlijk de weg gewezen naar de Heere Jezus Christus, onze Heere en onze Verlosser.
In Mt. 11:28 staat: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Omzien naar
elkaar en het goede zoeken voor elkaar kan tussen twee mensen. Maar het pastoraat gaat uit van de belofte
van Mt. 18:19-20, waar staat: “Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig
verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn
Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”
Uitgangspunt voor het pastoraat is de onvoorwaardelijke aanvaarding van elkaar. Wij moeten de pastorant
aanvaarden, zoals de Heere Jezus Christus ons aanvaard heeft. Alleen zo kunnen wij getuigen zijn van de liefde
en de genade van de Heere Jezus Christus. Ook wanneer de ander geen relatie met de Heere Jezus Christus
heeft, dienen wij altijd te bedenken, dat hij of zij in ieder geval een mens is, geschapen naar het beeld van God.
Het huisbezoek door de ouderlingen staat in het bijzonder in het teken van het toezicht op de gemeente.
De huisbezoeken kenmerken zich door de aandacht voor de volgende onderwerpen: Het persoonlijk
geloofsleven en het meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de prediking en de sacramenten en de
huisgodsdienst (Bijbel lezen en gebed).
Doelgroep
Het pastoraat is van iedereen en voor iedereen.
De predikant en de ouderlingen hebben hierin natuurlijk een bijzondere opdracht en verantwoordelijkheid. Er
zijn verschillende doelgroepen.
➢ Er moet aandacht zijn voor mensen in materiële, lichamelijke, psychische of geestelijke nood. Heel
concreet denken wij aan zieken en rouwdragenden, maar ook aan iedereen die in een crisis-situatie
verkeert of met geloofsvragen worstelt.
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➢

➢
➢

Er moet aandacht zijn wanneer er reden is tot blijschap en tot dankbaarheid. Heel concreet denken wij aan
geboorte en doop, belijdenis van het geloof en avondmaal, verjaardagen van ouderen, huwelijk en
huwelijksjubilea.
Er moet aandacht zijn voor de ouderen van de Gemeente.
Er moet aandacht zijn voor randkerkelijke bezoekers en onkerkelijke zoekers.

Taken en Activiteiten
➢ De predikant bezoekt de gemeenteleden, wanneer de situatie dat vereist en zo vaak als nodig. Verder
bezoekt de predikant ouderen vanaf 75 jaar en ouder in verband met hun verjaardag.
➢ De ouderlingen bezoeken alle Gemeente-leden in de wijk met een frequentie van twee keer per drie jaar.
➢ De bezoekkring bezoekt die Gemeente-leden, die aangeven dat zij graag een bezoek ontvangen van een
zuster of broeder van de Gemeente. De bezoekkring bezoekt ook de nieuwe leden in de Gemeente.
Eén keer per jaar komen de bezoekkring en de predikant bij elkaar. Wanneer het College van
Kerkrentmeesters nieuwe leden binnen krijgen, wordt dit per email doorgegeven aan de predikant, de
wijkouderling en de voorzitter van de bezoekkring.
Specifieke pastorale thema’s
In 2009 en 2011 is er binnen studiegroepjes aandacht geweest voor de thema’s ‘vergeving en genezing’ en
‘geestelijke strijd’. Deze bezinning heeft er toe geleid dat er in onze gemeente ruimte is voor handoplegging en
ziekenzalving. In de bijlagen 3 en 4 is er meer informatie over de behandelde thema’s te vinden.
Beleidsvoornemens 2022-2025
Doelen
Aandacht vragen voor het
grote belang van gebed

Acties
- In de prediking aandacht
hebben voor gebed
- Stimuleren van het
gezamenlijk gebed,
bijvoorbeeld op de
kringen

Actienemer
-Predikant
- Kerkenraad

Periode
2022-2025

5. Diaconaat

Heilige Schrift
Een onderdeel van het gemeente zijn is het diaconaat. Al in Handelingen 6 worden er mannen geroepen voor
het ambt van diaken. Hand. 6:3 “Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men
een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen
aanstellen”. Het is hun taak het inzamelen van gaven en het op een verantwoorde wijze weer uitdelen naar wat
ieder nodig heeft. Overéénkomstig wat geschreven staat in Hand. 4:35 “En aan ieder werd uitgedeeld naar dat
men nodig had” Naast het inzamelen en uitdelen van de gaven was er voor hen nog de taak het bemoedigen
van de zwakkeren in de gemeente vanuit Gods woord.
Doelstelling
In aansluiting met wat omschreven staat onder het Gemeente-zijn noemen we hier:
➢ Dienstbaarheid – “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”
In praktijk:
➢ Geld en goederen inzamelen en uitdelen aan hen die in nood zitten.
➢ Dienen en zorgen in financieel, maatschappelijk en geestelijk opzicht.
➢ De naaste liefhebben met woord en daad.
Doelgroep
Voor onze naaste. Te beginnen binnen onze gemeente met in de eerste plaats de armen, zieken, ouderen en
jongeren. Maar ook buiten onze eigen gemeente, ja wereldwijd, in de eerste plaats denken we dan aan onze
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zustergemeente te Păcureni in Roemenië en in de tweede plaats aan hen die getroffen zijn door hongersnood
en of een natuurramp.
Taken en activiteiten
➢ Het inzamelen en besteden van liefdegaven volgens het collecterooster
➢ Het beheren van de diaconale goederen.
➢ Het inzamelen van houdbare producten voor de voedselbank.
➢ Het verzorgen van de kerkradio en opnames van erediensten.
➢ Het bezoeken van zieken en het geven van een fruitschaal na een ziekenhuis opname.
➢ Het bezoeken van ouderen die jarig zijn geweest.
➢ Het jaarlijks verzorgen van een dagboek voor ouderen en weduwen.
➢ De diaconie is actief betrokken bij het jeugdwerk (Jeugddiaken).
➢ De diaconie heeft een afgevaardigde in de Roemenië commissie.
➢ Het beheer van de website: www.hervormdkamperveen.nl
Roemenië commissie
De Roemenië Commissie is in 1998 opgericht door de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk te
Kamperveen. Er is een samenwerkingsverband met de Gereformeerde Kerk van Kamperveen en inmiddels
heeft ook Hervormd Kampereiland zich hierbij gevoegd. De commissie heeft als doel het onderhouden van een
duurzame relatie met het dorpje Păcureni en het verlenen van hulp om de leefomstandigheden van de
bewoners van Păcureni te verbeteren. De diaconie heeft een afgevaardigde in de Roemenië commissie.
Voedselbank Kampen
De Voedselbank Kampen e.o. wil een bijdrage leveren aan de verzachting van armoede en verspilling van
voedsel tegengaan. Als gemeente leveren wij een bijdrage door 4 keer per jaar houdbare producten in te
zamelen. De producten worden verzameld in kratten die worden gebracht en gehaald door een vrijwilliger van
de voedselbank. Als diaconie zorgen we voor de aankondigingen in het kerkblad en voor het uitdelen van flyers
in de week voorafgaand aan de inzameling.
Beleidsvoornemens 2022-2025
Doel
➢ Meer aandacht voor het signaleren van
knelsituaties en financiële nood in de
gemeente.

➢

De betrokkenheid van de
gemeenteleden verhogen bij
collectedoelen

Actie
Vast punt ter bespreking
op diaconie vergadering
Bereikbaarheid vergroten
door hier aandacht aan te
schenken in het kerkblad.
Een korte uitleg geven in
het kerkblad of in de
wekelijkse e-mail over de
organisatie waarvoor
gecollecteerd wordt

Actienemer
Diaconie

Periode
2022-2025

Diaconie

2022-2025

6. Apostolaat

Heilige Schrift
De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas eindigen alle drie met een opdracht. De Grote Opdracht is de
bekendste: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” (Mt. 28:16-20)
Wanneer wij letten op de Heere Jezus Christus Zelf vallen drie elementen op: het zien, het bidden en het gaan
(vgl. Mt. 9:35-38).
Verder wordt er aandacht gevraagd voor de tekenen, die het Woord bevestigen (vgl. Mk. 16:15-20). De Heere
Jezus Christus geeft de opdracht om zieken te genezen en demonen uit te werpen.
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Doelstelling
In het hoofdstuk over het Gemeente-zijn worden vijf doelstellingen genoemd, waarvan vooral de volgende drie
doestellingen centraal staan in het apostolaat:
➢ Zending & Evangelisatie – “Ga dan heen, onderwijs al de volken.”
➢ Gemeenschap – “Hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.”
➢ Discipelschap – “Lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”
De opdracht van de Heere Jezus Christus betreft iedere gelovige. Hij zegt tegen iedere gelovige: “U hebt Mij
niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren.” (Joh. 15:16) Wat is de roeping van God in ons leven? Wat is het
doel van God met ons leven? Dat is de vraag, die iedere gelovige zichzelf moet stellen. Het gaat niet alleen om
geloof, hoop en liefde. Maar ook om gehoorzaamheid aan de wil van God.
Het uiteindelijk doel van alle taken & activiteiten op het gebied van Zending & Evangelisatie is, dat iedereen de
Heere Jezus Christus leert kennen als Heere en Verlosser, Hem lief heeft en in Hem gelooft, zodat de drie-enige
God geloofd en geprezen wordt.
Doelgroep
Een belangrijke tekst voor het belijden van de Gemeente is Johannes 3:16, waar staat: “Want alzo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.” Dat is de reikwijdte van het Evangelie. De roeping van de
Gemeente betreft in de eerste plaats de inwoners van Kamperveen en in de tweede plaats iedereen, dichtbij
en ver weg.
De plaats van de kinderen en de jongeren in het kader van Zending & Evangelisatie wordt beschreven bij het
Jeugdwerk.
Taken en Activiteiten
De zendingscommissie houdt zich bezig met de bewustwording en de toerusting op het gebied van Zending &
Evangelisatie. De zendingscommissie heeft de volgende taken:
➢ Op 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag worden er zangdiensten gehouden met medewerking van
een koor. Deze diensten zijn afgestemd op randkerkelijke bezoekers en onkerkelijke zoekers. Alle inwoners
van Kamperveen worden uitgenodigd om deze zangdiensten bij te wonen. Bij de ingang van de Kerk
worden de mensen welkom geheten en een liturgie aangereikt. De Gemeente wordt gevraagd om een
aantal exemplaren van het blad “Echo” uit te delen aan geïnteresseerden. Deze liggen bij de uitgang.
➢ Aan het eind van het jaar wordt het dagboekje “Een handvol koren” van de G.Z.B. verkocht. Er is een lijst
van geïnteresseerden.
➢ Van een aantal diensten wordt standaard een liturgie gemaakt. Bij de ingang van de Kerk worden de
mensen welkom geheten en een liturgie aangereikt.
➢ In de Kerk staat een melkbus, waarin oude postzegels verzameld worden. Deze worden opgestuurd naar
de G.Z.B.
Tot slot: N.B. Iedere gelovige heeft de opdracht om het Evangelie in woorden en daden bekend te maken.
Contacten zijn dus ontzettend belangrijk. Op werk en op school. In gezin en in familie. Buren. Vrienden en
kennissen. Verenigingen. Enzovoort.
Familie ’t Hart (GZB)
In juni 2016 zijn Martin en Marleen ’t Hart uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente te Veenendaal. Onze
gemeente is deelgenootgemeente d.w.z. wij financieren voor een deel deze uitzending en leven als gemeente
in het bijzonder met hen mee. De Anglicaanse kerk van Rwanda hebben Martin en Marleen gevraagd hen te
helpen bij het bereiken van de jongeren met het Evangelie in de hoofdstad Kigali, via IT. Het is het verlangen
van Martin en Marleen om zo de kerk te dienen iets te mogen betekenen in Gods Koninkrijk. Martin en
Marleen hebben vier volwassen kinderen die ze in Nederland hebben achtergelaten.
Martin heeft een bedrijfskundige IT-opleiding en ervaring met het inrichten van IT in een internationale
omgeving. Marleen heeft in het basisonderwijs verschillende taken vervuld zoals: Intern begeleider, remedial
teacher en leerkracht. In de loop van 2022 komt er een einde aan deze uitzending. De zendingscommissie
beraadt zich over een vervolg.
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Beleidsvoornemens 2022-2025
Doelen
Blijven stimuleren dat de gehele
gemeente zich bezighoudt met
bewustwording en toerusting op
gebied van Zending en
Evangelisatie.
Nadenken over de vraag wat het
betekent voor de Hervormde
Gemeente van Kamperveen om
kerk in de buurt te zijn.
In voorkomende gevallen wijzen
op mogelijkheid deel te nemen aan
de Alpha-cursus in Kampen en/of
IJsselmuiden

Acties
-aandacht blijven vragen voor het werk van
familie ’t Hart door stukjes te schrijven in ‘Ons
kerkblad’ en hen uit te nodigen voor een
zendingsavond als ze met verlof zijn
-van tijd tot tijd aandacht vragen voor het
zendingsblad van de GZB “Alle volken”
-Op de agenda zetten van de ZEC

Actienemer
-ZEC

Periode
2022-2025

-ZEC

2022-2025

ZEC volgt de ontwikkelingen en stimuleert
eventule deelname.

-ZEC

2022-2025

7. Vorming & Toerusting

Heilige Schrift
Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament is het onderwijs een belangrijke opdracht. In
Deuteronomium 6:4-7 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied,
moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de
weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.”
In 2 Timotheus 3:14-17 staat: ”Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet
van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid,
door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God
toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”
Een paar elementen willen wij onderstrepen:
➢ Het onderwijs begint van jongs af aan.
➢ Het uitgangspunt voor het onderwijs is het Woord van God. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe
Testament is het Woord van God.
➢ Het doel van het onderwijs is de zaligheid door het geloof in de Heere Jezus Christus en de praktijk van de
godzaligheid naar het voorbeeld van de Heere Jezus Christus.
Andere belangrijke gedeelten zijn Mattheus 5-7 (Bergrede), Johannes 15:1-17 (Ware Wijnstok), Galaten 5:22
(Vrucht van de Geest), Efeze 4:17-32 (Oude mens en Nieuwe mens), Efeze 10-20 (Wapenuitrusting van God),
Kolossensen 3:1-17 (Christelijk leven). Enzovoorts.
Gereformeerde Traditie
In het hoofdstuk over het belijden is één van de beleidsvoornemens:
➢ Het belijden zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften moet van tijd tot tijd uitgelegd en
toegepast worden.
Naast de verkondiging van het Woord van God is het daarom ook goed om van tijd tot tijd de
belijdenisgeschriften uit te leggen en toe te passen.
In de Gereformeerde Traditie ligt er grote nadruk op, dat het geloof om verdere doordenking vraagt.
➢ In de Gereformeerde Traditie wordt het belang van een Bijbelse Theologie onderstreept. Wat zijn de grote
lijnen in de geschiedenis van God met het volk Israël? Wat zijn de grote lijnen in de openbaring van God in
de Heere Jezus Christus? Wat zijn de belangrijkste begrippen uit het Woord van God?
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➢

➢

➢

In de Gereformeerde Traditie wordt het belang van een Systematische Theologie onderstreept. Wat zijn de
hoofdlijnen uit de de leer over God (Theologie), de leer over de Heere Jezus Christus (Christologie) en de
leer over de Heilige Geest (Pneumatologie)? Wat is de verhouding tussen Rechtvaardiging en
Heiligmaking?
In de Gereformeerde Traditie wordt het belang van een Apologetische Theologie onderstreept. Wij zijn
geroepen om de waarheid te verdedigen, het geloof uit te leggen en te weerleggen wat in strijd is met de
Heilige Schrift en het belijden van de Gemeente.
In de Gereformeerde Traditie wordt het belang van een Praktische Theologie onderstreept. Wat is de
praktijk van de godzaligheid? Hoe geloven wij? Hoe gaan wij om met de geboden? Hoe bidden wij?

Doelstelling
In het hoofdstuk over het Gemeente-zijn worden vijf doelstellingen genoemd, waarvan vooral de volgende
doelstelling centraal staat bij de Vorming & Toerusting:
➢ Discipelschap – “Lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”
Kort samengevat willen wij de volgende doelstellingen onderscheiden:
➢ Toenemen in de kennis van het Woord van God en de Sacramenten.
➢ Toepassen van het Woord van God op alle terreinen van het leven.
➢ Leven tot eer van God.
➢ Groeien in het geloof in de Heere Jezus Christus.
➢ Vruchten dragen door de Heilige Geest.
➢ Wapenen tegen de aanvallen van de satan.
➢ Toerusten van vrijwilligers en ambtdragers in de Gemeente.
Doelgroep
De Vorming & Toerusting van de Gemeente is er voor iedereen!
Aandachtspunten voor het Beleid
De Kerkenraad legt er grote nadruk op, dat de Vorming & Toerusting van de Gemeente noodzakelijk is.
Taken en Activiteiten
Catechese
De catechese is er voor de jongeren vanaf 12 jaar. De jongeren krijgen vanaf groep 8 een uitnodiging. Het doel
van de catechese is dat de jongeren (1) de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest leren kennen, (2) het
Woord van God leren kennen, (3) de kern van het geloof leren kennen, en (4) de Gemeente leren kennen.
De catechese vindt plaats tussen de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Wij hopen en bidden, dat er vele
jongeren de Heere Jezus Christus als Heere en Verlosser aannemen en belijdenis van het geloof afleggen in het
midden van de Gemeente.
De catechese wordt gegeven op dinsdagavond in vier verschillende groepen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de methode ‘Reflector’ en ‘Follow Me’ en ‘Follow Me next’. Naast de methode is er alle ruimte voor eigen
inbreng van de catecheet en vragen van de catechisanten. In januari/februari worden de verschillende
catechisatiegroepen door een of twee ambtsdragers bezocht.
Lidmatenkring
De lidmatenkring is er voor iedereen tot en met ongeveer 40 jaar. De lidmatenkring wordt in het bijzonder
aanbevolen voor hen, die kortere tijd geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Het doel van de
lidmatenkring is om (1) God te leren kennen, (2) te groeien in Christus, en (3) te wandelen door de Geest. Wij
lezen samen het Woord van God. Wij delen samen het geloof met elkaar. Wij bidden samen voor elkaar. Wij
zingen samen met elkaar.
De lidmatenkring vindt plaats op donderdagavond, ongeveer 9 keer per seizoen. De deelnemers wordt
gevraagd om een keer een avond voor te bereiden. Dat is vrijwillig.
Bijbelkring
De Bijbelkring is er voor iedereen vanaf ongeveer 40 jaar. Het doel van de Bijbelkring is om het Woord van God
te bestuderen. Wij lezen samen het Woord van God. Wij delen samen het geloof met elkaar. Wij bidden samen
voor elkaar. Wij zingen samen met elkaar.
De Bijbelkring vindt plaats op donderdagavond, ongeveer 9 keer per seizoen. De deelnemers kunnen op
vrijwillige basis ook een avond voorbereiden.
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Ouderenmiddag
De ouderenmiddag is er voor iedereen vanaf ongeveer 60 jaar. Het doel van de ouderenmiddag is om (1) te
volharden in de gemeenschap der heiligen, en (2) te volharden in geloof, hoop en liefde. Wij lezen samen het
Woord van God. Wij delen samen het geloof met elkaar. Wij bidden samen voor elkaar. Wij zingen samen met
elkaar.
De ouderenmiddag vindt plaats op woensdagmiddag, ongeveer 6 keer per seizoen. Een groep van vier ouderen
is verantwoordelijk voor de invulling van het programma. Het eerste gedeelte van de middag heeft een
meditatief karakter. Het tweede gedeelte van de middag heeft een meer ontspannend karakter.
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Het bezinningsuur Heilig Avondmaal vindt plaats in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, 4 keer
per jaar. De voorbereiding, de viering en de dankzegging vormen één geheel. In de week van voorbereiding
worden wij geroepen om ons zelf te onderzoeken. Het doel van de zelfbeproeving is (1) het belijden van onze
zonde en onze schuld, (2) het aannemen van de Heere Jezus Christus als Heere en Verlosser, en (3) het
voornemen om voor het aangezicht van God in blijdschap en dankbaarheid, in liefde en gehoorzaamheid te
leven. Het bezinningsuur Heilig Avondmaal is een middel om op een bewuste manier met het Heilig Avondmaal
om te gaan. Er wordt bijvoorbeeld een gedeelte uit het formulier behandeld.
Huwelijkscatechese
De Kerkenraad acht het van groot belang om in overleg met de predikant, afhankelijk van de situatie,
huwelijkscatechese te volgen.
Opvoedkring
In 2016 en 2017 zijn verschillende opvoedingsavonden belegd. De ervaringen waren heel positief. Het
voornemen is om de komende tijd daar mee door te gaan. Per seizoen wordt bekeken of er behoefte aan is.
Beleidsvoornemens 2022 - 2025
Doelen
Gemeenteleden
betrekken bij het
vormings- en
toerustingswerk in de
gemeente
Stimuleren van
geloofsopvoeding in de
gezinnen (m.b.t. bidden,
zingen, bijbellezen,
geloofsgesprek)

Acties
Zoeken naar mogelijkheden om gemeenteleden
betrokken te houden bij kringwerk.

Actienemer
-Kerkenraad

Kringwerk ook op de jaarplanner van de
kerkenraadsvergadering zetten.
Jaarlijks inventariseren of er behoefte is aan een
opvoedkring.

-Kerkenraad
-Predikant
-Kerkenraad

Periode
2022-2025

2022-2025

8. Jeugdwerk

8.1 Uitgangspunten
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe we tegen de plaats van jongeren in de gemeente aankijken en welke
gevolgen dit heeft voor het jeugdwerk.
Visie
Jongeren van de gemeente zijn kinderen van het verbond. Vanuit het verbond horen onze jongeren bij de
gemeente. Voor hen gelden de beloften van de Drie-enige God, zoals deze in de doop worden betekend en
verzegeld. Door het verbond zijn zij in Christus geheiligd en daarom lidmaten van de gemeente.
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Als gemeente hebben we daarom hart voor onze jongeren. We willen ze een thuis bieden, een eigen plek in de
gemeente, waarin ze eenheid en liefde van God mogen ervaren. Hiermee worden ze gestimuleerd om door de
werking van de Heilige Geest, te komen tot persoonlijk geloof in de Drie-enige God.
Bij de doop van onze kinderen wordt beloofd door de ouders, dat we ze bij het opgroeien, onderwijzen en laten
onderwijzen, in Gods woord. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de ouder(s), maar ook onze
gemeente heeft hierin haar verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is het jeugdbeleid onderdeel van het
beleidsplan van onze kerk.
Missie
Praktische invulling van het jeugdwerk wordt ook gedaan vanuit de gedachte dat we niet alleen jongeren van
onze eigen gemeente als leden van de jeugdclubs hebben, maar ook de kerkelijke en niet-kerkelijke jongeren
uit de omgeving. Ook hen willen we graag betrekken bij de boodschap van het Woord van God.
Het verkrijgen van kennis is een essentieel onderdeel van het jeugdbeleid. Hiermee wordt Bijbelkennis en
kennis van de kerkelijke traditie bedoeld. Niet alleen verstandelijke kennis, maar ook het leren kennen van God
wat voortvloeit uit de persoonlijke relatie met Hem.
In het jeugdwerk willen we aansluiten bij de algemene ontwikkeling van een kind. Tegelijkertijd houden we
voor ogen dat ieder kind een uniek schepsel van God is. Jonge kinderen staan open voor nieuwe dingen. Ze zijn
heel ontvankelijk voor wat hen wordt verteld en geleerd. Op jonge leeftijd kan een basis gelegd worden voor
het verdere geloofsleven. De relatie met het individu staat daarin centraal. Wanneer duidelijk is wat jongeren
bezighoudt kan de boodschap van Gods Woord worden geplaatst tegen de achtergrond van hun leefgedrag,
zodat ze leren wat nu echt belangrijk is voor het leven en het sterven.
Door alles wat er in de gemeente voor en door jongeren gedaan wordt, krijgen de Bijbelverhalen betekenis in
hun leven en krijgen zij ruimte om te groeien in discipelschap, leren we ze om te leven als christen in deze
wereld en stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen in de gemeente.
Structuur
In het jeugdwerk dat wordt aangeboden willen we de jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de
geloofsontwikkeling. Daarvoor dienen de verschillende jeugdwerkonderdelen op elkaar aan te sluiten, zowel
voor wat betreft een doorgaande lijn in het jeugdwerk, als in de wijze van werken aan kennis- en
geloofsoverdracht. Hiervoor maken we veelal gebruik van het materiaal van de Hervormd-Gereformeerde
Jeugdbond.
In het huishoudelijk reglement van de jeugdraad is beschreven hoe het jeugdwerk praktisch functioneert.
Jeugddiaken
Binnen de kerkenraad is één van de diakenen belast met het jongerenwerk binnen de gemeente. Hierbij hoort
de volgende taakomschrijving (zie hiervoor ook huishoudelijk reglement van de Jeugdraad):
De jeugddiaken:
•
fungeert als aanspreekpunt binnen het jeugdwerk, zowel voor de gemeente als voor de kerkenraad,
maar ook als aanspreekpunt vanuit de kerkenraad voor de jeugdwerkers
•
vervult ontstane vacatures binnen het jeugdwerk, na overleg over eventuele kandidaten in de
kerkenraad
•
onderhoudt de contacten met de clubleiders
•
heeft, eventueel in overleg met wijkouderling of dominee, specifiek aandacht voor jongeren in
moeilijke of bijzondere situaties en draagt daarin dan zorg voor het jeugdpastoraat
Vaardigheden
•
•
•
•

Coachende eigenschappen om mensen te motiveren en te begeleiden in het vormgeven van
jeugdwerk en jeugdpastoraat
Hart voor jongeren
Helikopterview
Voldoende levenservaring om Jeugdpastoraat vorm te geven
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Specifieke taken en verantwoordelijkheden voor het jeugdpastoraat
•
•
•
•
•

De jeugddiaken streeft er naar 1 x per jaar aanwezig te zijn op de verschillende jeugdwerk-onderdelen
(Jeugdclubs, OJW).
Jongeren die niet betrokken zijn bij de catechisatie, worden bij voorkeur 1 x per jaar bezocht door de
wijkouderling, tijdens huisbezoek, of door de jeugdbezoeker c.q. jeugddiaken.
de jeugddiaken spreekt nieuw ingekomen jongeren in de kerk bij voorkeur binnen 3 maanden nadat
deze zijn binnengekomen, zodat de jongere weet waar hij/zij terecht kan.
De jeugddiaken signaleert wanneer jongeren (dreigen) af te haken en probeert - in overleg met de
wijkouderling - een afspraak met de jongere te maken
Verwijst jongeren eventueel door naar professionele hulpverlening

Doelen en acties per jeugdwerkonderdeel
In dit hoofdstuk worden de onderdelen van het jeugdwerk beschreven. Daarnaast zijn de doelstellingen en
actiepunten per jeugdwerkonderdeel verwoord.
Zondagclub
Op de zondagclub zingen en bidden de kinderen met elkaar, er wordt een Bijbelverhaal verteld en er wordt een
verwerkingsopdracht gedaan. Zo mogelijk wordt er ingehaakt op de prediking in de dienst. De zondagclub
wordt gehouden na het laatste lied voor de preek tijdens de erediensten in de ochtend. Met het oog op de
integrale leerlijn zijn alle kinderen vanaf ongeveer drie jaar tot en met groep 3 welkom op de zondagclub.
Doelstellingen:
• Kinderen op eigen niveau over de Bijbel en over God vertellen
Jeugdclubs
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 is er in het winterseizoen clubwerk. De avonden worden opgebouwd
volgens een vaste structuur. De avond wordt geopend met zingen, gebed en het lezen van een stukje uit de
Bijbel. Daarna kan dit stukje door middel van een Bijbelverhaal uitgelegd worden, eventueel aan de hand van
een boekje van de HGJB en worden onder andere puzzels en vragen over dit Bijbelverhaal gemaakt. Het
tweede deel van de avond, na de pauze, wordt er iets creatiefs gedaan of gemaakt. De avond wordt afgesloten
met gebed. Enkele avonden per seizoen worden er externe activiteiten ondernomen. De clubs starten met het
startweekend van het winterwerk.
Doelstellingen:
• Op eenvoudige manier over God en de Bijbel leren en zo een schakel zijn in het komen tot geloof en in de
geloofsontwikkeling van het kind
• Laten zien hoe je als christen leeft, dat het fijn is een kind van God te zijn
• Omgang met kinderen, band opbouwen
• Kinderen op laagdrempelige wijze in aanraking laten komen met het evangelie
Tienerclub en Tienerplusclub
De tienerclub/tienerplusclub komt één keer per twee weken bij elkaar in het jeugdhonk. Tijdens de avonden
wordt op een eigentijdse manier nagedacht over een thema vanuit de Bijbel, waarbij gebruik gemaakt kan
worden van HGJB materiaal. Daarnaast is er een programma wat kan variëren van zeer actief bezig zijn tot het
uitnodigen van een spreker. De leeftijd voor de jongeren is van 12 tot en met 15 jaar.
Doelstellingen:
• Tieners ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling, basis leggen om staande te
blijven in de wereld van vandaag
• Een plek bieden waar tieners zich thuis voelen
• Een plek bieden waar de tieners elkaar kunnen ontmoeten en een band kunnen opbouwen
Jeugdvereniging (JV)
In het winterseizoen komen eens per maand de jongeren van 16 jaar en ouder bij elkaar in huiselijke sfeer om
met elkaar te eten en een Bijbelstudie te houden. Het gasthuis/gezin maakt samen met de jongeren een
maaltijd klaar. Men behandelt een bepaald Bijbelgedeelte/onderwerp en na deze inleiding wordt er met
behulp van vragen, eventueel in groepjes, verder over doorgesproken. Bij het voorbereiden van de
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Bijbelstudies kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van HGJB materiaal.
Doelstellingen:
• De jongeren bestuderen samen de Bijbel
• Elkaar ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling
• Plek bieden om met elkaar te spreken over het persoonlijk geloof
Open jeugdwerk (OJW)
In het winterseizoen komen op zaterdagavond eens per 2 weken de jongeren vanaf 14 jaar en ouder bij elkaar
in “De Veenhof”. Er is geen vaste invulling van de avond, af en toe wordt er een externe activiteit gehouden.
Doelstellingen:
• Plek bieden om elkaar te ontmoeten
• Een alternatief bieden op de zaterdagavond naast thuiszitten, keet of café
• Jongeren activeren om voor elkaar iets te organiseren
Jongerenbezoekwerk
De jongerenbezoeker verzorgt het contact met de jongeren. Dit kan inhouden dat jongeren door hem/haar
worden uitgenodigd om een gesprek met hem/haar te hebben. In dat gesprek is er ruimte voor
vragen/opmerkingen over geloof, kerkgang, vreugde, verdriet, problemen op school, in het werk of de
thuissituatie.
Doelstellingen:
• Jongeren betrekken bij de gemeente
• Plaats voor persoonlijk gesprek met jongeren
• Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen

Beleidsvoornemens 2022-2025
Doelen
Stimuleren
deelname
jeugdactiviteiten
HGJB;
Jeugddiensten
voorbereiden
Jeugdbezoekwerk
stimuleren.

Actie
-Uitnodigen voor GZB-dag
-Jeugdweekenden

Actienemer
Jeugdleiders diverse clubs,
Jeugdleiders Tienerclub

Periode
2022-2025

Bespreking via catechese groepen

Jeugdraad en Dominee

2022-2025

-Overwegen om weer een
jeugdbezoeker aan te stellen (M+V)
-Bezoeken van jongeren tussen 1525 jaar die catechisaties niet meer
bezoeken, geen belijdenis gedaan.
(eventueel in combinatie met
maatjesproject).

Jeugdraad en kerkenraad

2022-2025

Jeugdbezoeker bezoekt

9. Beheer

Rentmeesterschap in Bijbels licht
Rijke mensen in de bijbel lieten hun goederen beheren door een rentmeester. Zij waren verantwoordelijk voor
de hen toevertrouwde goederen en moesten daar verantwoording voor afleggen aan hun heer, de eigenaar
van die goederen (Lucas 16:1-2). Het beheer van de kerk is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters. De hen
toevertrouwde middelen en bezittingen dienen zij zo goed mogelijk te beheren.
Zij zijn daarvan verantwoording schuldig aan de Koning van de kerk Jezus Christus. Beheer is daarom wel
degelijk belangrijk in het Koninkrijk van God en de uitbreiding hiervan.
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Het college van kerkrentmeesters algemeen
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. Om in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële
en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
➢ het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de
gemeente
➢ het zorg dragen voor de geldwerving
➢ het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van
de gemeente
b. Het beheren van de goederen van de gemeente.
c. Zorg voor de salariëring en de uitvoering van de rechtspositie van de predikant.
d. Het fungeren als opdrachtgever van koster-beheerder, organisten, hulpkoster en diverse vrijwilligers
e. Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
Voor de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van het landelijke leden administratie L.R.P. van de
P.K.N..
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden, waarvan de meerderheid bestaat uit ouderlingkerkrentmeesters. De kerkrentmeesters laten zich bijstaan door een commissie van bijstand voor het vervullen
van diverse taken en advisering. Hoofdtaak is het collecteren in de zondagse eredienst. De commissie van
bijstand bestaat uit zes leden
De financiële middelen voor het functioneren en de instandhouding van de kerkelijke gemeente worden voor
een belangrijk deel verkregen door middel van:
➢ Collecten in de wekelijkse erediensten
➢ De jaarlijkse actie ”Kerkbalans” voor de vrijwillige bijdrage
➢ Het verjaardagfonds
➢ De dankdagcollecte
➢ Het innen van de Solidariteitskas
➢ Acties voor speciale doeleinden
➢ Verhuur landerijen
Het college van kerkrentmeesters stelt ten behoeve van haar financiële beleid en verantwoording naar de
gemeente toe, jaarlijks de jaarrekening en begroting vast. Zij maakt daarbij gebruik van Kerkelijk Bureau
Salland. Begroting en jaarrekening zijn ter inzage voor de gemeenteleden.
Beheer kerkelijke goederen
Het college van kerkrentmeesters beheert het kerkgebouw, pastorie, kosterswoning en verpacht een perceel
weiland.
Het beheer van het bijgebouw naast de kerk genaamd “De Veenhof” is ondergebracht bij de stichting de “De
Drie Kernen”. In deze stichting participeert de kerkenraad.
Huidige stand van zaken
Het college zal zich blijven inzetten voor een maximale invulling van de predikantsplaats.
Door de financiële ontwikkelingen en omstandigheden, bestaande uit: min of meer gelijkblijvend leden aantal,
traktementskosten die i.v.m. afbouw overgangsregeling, de laatste jaren behoorlijk zijn toegenomen en dat
geldt ook voor andere vaste lasten, is de omvang van de predikantsplaats terug gegaan naar 80% van een
voltijdsplek.
Zo blijven er dus de nodige financiële zorgen, waarvoor we ook een beroep op de gemeenteleden blijven doen.
Hulpverlening, EHBO, BHV.
Er is een door de commissie Hulpverlening opgesteld Hulpverleningsplan met daarin aandacht voor
slachtofferhulp binnen en buiten de kerkzaal, reanimatie, ontruiming van de kerkzaal / gebouw en
parkeerbeleid. Een ander met betrekking tot hulpverlening vooral tijdens en rondom de kerkdiensten bij
mogelijke onwelwordingen en calamiteiten.
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Wat betreft mogelijke BHV taken zal er nog het nodige ontwikkeld moeten worden. Met het
hulpverleningsplan zijn de eerste schreden op dit terrein gezet, in de beleidsvoornemens staat een eerste
aanzet tot vervolg.
Een eerste ontruimingsoefening is gehouden. Dit zal met enige regelmaat worden herhaald (volgens geldende
voorschriften).
Beleidsvoornemens 2022-2025

Doelen
Ontwikkeling en
uitbreiding van het
hulpverleningsplan tot
een uitgebreider BHV
plan

Onderzoek vervolgen wat
betreft voortbestaan Stg
De Drie Kernen

➢
➢
➢
➢

Acties
-Overleg met de
hulpverleningscommissie.
-Ontwikkelen beleid op terrein
van BHV.
-Faciliteren van hulpverleningscommissie: o.a. middelen,
oefenen, etc.
Eventueel overnemen ‘Veenhof’

Actienemer
C.v.K.

Periode
2022-2025

C.v.K.

2022-2025

Beheersen en beheersbaar houden van de in- en uitgaande kasstromen.
Continueren van de bestaande activiteiten.
Onderhoud kerkgebouw
Samen met de kerkenraad toekomstgericht beheer voeren.

25

10. Kerkelijke eenheid en verbondenheid met Israël

Heilige Schrift
De eenheid in de Heere Jezus Christus komt telkens weer terug in de Brieven van Paulus (vgl. Rom. 10:12, 1
Kor. 12:13 en Gal. 3:28). De Heere Jezus Christus zegt in het hogepriesterlijk gebed: “En Ik bid niet alleen voor
dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs
Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn.
Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt,
en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.” (Joh. 17:20-23)
Doelstelling
Wij verwijzen hier naar twee punten uit de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
➢ De Kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
➢ Als gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, is de Kerk
geroepen om de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van de Heere Jezus
Christus te zoeken en te bevorderen.
Doelgroep
De Hervormde Gemeente te Kamperveen zal in de eerste plaats de eenheid, de gemeenschap en de
samenwerking bevorderen en zoeken met de Gereformeerde Kerk te Kamperveen.
Aandachtspunten voor het Beleid
Op dit moment is er beperkt sprake van eenheid, gemeenschap en samenwerking met de Gereformeerde Kerk
te Kamperveen. De samenwerking is beperkt door de vormgeving van de eredienst en de visie op het ambt.
Taken en Activiteiten
Zingend naar de Zondag
Twee keer per jaar is er een zangdienst op zaterdagavond. Het is een bijeenkomst in de Hervormde Kerk of de
Gereformeerde Kerk. Een predikant verzorgt een meditatie. Verder wordt er samen gezongen. Vaak wordt er
medewerking verleend door een koor.
Overig
De meeste activiteiten van de Hervormde Gemeente staan open voor alle inwoners van Kamperveen. Dat geldt
in het bijzonder voor het Jeugdwerk. In de Jeugdraad nemen ook gemeenteleden van de Gereformeerde kerk
deel om gestalte te geven aan eenheid, gemeenschap en samenwerking
Beleidsvoornemens 2022-2025

Doelen
De Kerkenraad wil de
verbondenheid met het volk Israël
blijvend aandacht geven.
De Kerkenraad wil de eenheid, de
gemeenschap en de samenwerking
met de Gereformeerde Kerk zoeken
en bevorderen door middel van de
bestaande activiteiten.

Acties
-Elk jaar aandacht vragen voor de
Israelzondag.
-Regelmatig voorbede doen voor
het volk Israel.
-Gezamenlijk blijven organiseren
van ‘Zingen naar de zondag’.
-Jongeren van de kamperveense
gemeenschap verwelkomen op
de clubs en catechisaties.

Actienemer
Kerkenraad
/predikant

Periode
2022-2025

Commissie

2022-2025

-Jeugdraad /
Predikant
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Bijlagen:
1. Verklaring
Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Kamperveen weten we ons door onze Nederlandse Hervormde
Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten bezwaard zijn.
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel: „indien wij
ontrouw zijn, Hij blijft getrouw” (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd
binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus, ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat „Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan” (artikel 27
Nederlandse Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat wij ons in
gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging
van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar
te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen
zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. Als wij zo als gemeente, met vreze en beven, onze plaats
innemen binnen het geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde
belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting
van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis
overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het heilig avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de
openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden
ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven „ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met
vreugde aan te wenden” (antw. 55 Heidelbergse Catechismus) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen
om, in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk, de weg van
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
Mei 2003
2.

Convenant

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat
houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een
schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen.
Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. In de beide
sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige doop belijdt en ervaart de
gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God. De gemeente belijdt het
algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de
kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van
Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het
voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie
Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels. De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van
meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. De kerkenraad en de gemeente hebben deze
grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode
aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuivere
prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in
alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de
Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en
de Barmer Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en
onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als
erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
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3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij
alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben
afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel
des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die
de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als
diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende
leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en
als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom
censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God
ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag,
de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en
getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk
te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.
Maart 2004

Specifieke pastorale thema’s
3. Vergeving & Genezing

In 2009 heeft een studiegroepje zich bezig gehouden met het onderwerp Vergeving & Genezing.
Vervolgens zijn er vier preken over gehouden. (1) Koninkrijk van God, naar aanleiding van Markus 16:9-20. (2)
Gebed & Genezing, naar aanleiding van 1 Timotheus 2:1-7. (3) Handoplegging, naar aanleiding van de
Handelingen van de apostelen. (4) Ziekenzalving, naar aanleiding van Jacobus 5:13-20.
Vooral alles gaat het in het gebed om de aanbidding van God. Het leren kennen van God, het lief hebben van
God en het geloven in God moet altijd op de eerste en de belangrijkste plaats staan. Het gebed om genezing
staat altijd op de tweede plaats, zoals ook alle andere zaken. In het gebed gaat het om het toevertrouwen van
een bepaalde persoon met al zijn of haar (materiële, lichamelijke, psychische, geestelijke) noden aan de drieenige God, in de overtuiging, dat Hij weet, wil en doet, wat het beste voor ons is.
Zowel bij handoplegging als bij ziekenzalving gaat het om symbolen van de Heilige Geest. Bij handoplegging en
bij ziekenzalving gaat het om de toewijding van de zieke aan de drie-enige God, in de overtuiging, dat de Heilige
Geest in de zieke werkt. Wanneer er behoefte is aan voorbede, handoplegging of ziekenzalving, neem dan
contact op met de predikant en / of ouderling.

4. Geestelijke Strijd
In 2011 heeft een studiegroepje zich bezig gehouden met het onderwerp Geestelijke Strijd. Vervolgens zijn er
drie preken over gehouden. (1) Waarschuwing tegen occultisme, spiritisme en magie, naar aanleiding van
Deuteronomium 18:9-14. (2) Verkondiging: Christus is Overwinnaar, naar aanleiding van het Evangelie van
Markus en Romeinen 8:31-39. (3) Opwekking tot een gezond geestelijk leven, naar aanleiding van Efeze 4:1732.
Wanneer er sprake is van geestelijke gebondenheid, dan is het eerste doel dat de persoon in kwestie vrij
gemaakt wordt om de Heere Jezus Christus te kennen, lief te hebben, te vertrouwen en te verheerlijken.
Zonde moet beleden worden. Betrokkenheid bij occulte, spiritistische en magische praktijken moet verbroken
worden. Er moet afstand gedaan worden van vervloekingen of zonden van het voorgeslacht. In het gebed moet
benadrukt worden, dat de Heere Jezus Christus de satan heeft overwonnen en dat de satan geen recht heeft
op de gelovigen.Wanneer er vragen zijn over geestelijke gebondenheid, neem dan contact op met de predikant
en / of ouderling.
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