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1 De zondagse eredienst 
In de eredienst staat de ontmoeting tussen God en mens centraal. Gods Woord klinkt en de 
gemeente die samenkomt, mag hierop antwoorden. In gebed, samenzang, belijden en de inzameling 
van de gaven geeft de gemeente gestalte aan haar reactie op Gods Woord dat wordt verkondigd. 

Alle erediensten worden aangekondigd zowel op de website als in het kerkblad. 

 

1.1 Voor de dienst 
1.1.1 Afkondigingen 
Voorafgaand aan de eredienst worden er door de dienstdoende ouderling afkondigingen gedaan. 
Er is een handleiding voor de afkondigingen opgesteld. [5] 

1.1.2 Voorzang 
De voorzang wordt gebruikt om God te loven en te prijzen en om de gemeente te bekwamen in het 
zingen van de psalmen. Als voorzang in de ochtenddienst wordt de psalm gezongen die de kinderen 
van de Christelijke Basisschool “Eben Haëzer” in de voorafgaande week hebben geleerd. Bij de 
overige erediensten worden de psalmen op nummervolgorde gezongen. De kerkenraad kan een 
andere voorzang laten zingen. 

1.1.3 Zegenwens en stil gebed 
Nadat de dienstdoende ouderling de voorganger ‘Gods Zegen’ heeft gewenst, krijgt de gemeente de 
gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed waarin de hulp en aanwezigheid van God in de dienst 
wordt gevraagd. 
 

1.2 Tijdens de dienst 
1.2.1 Votum en Groet 
Na het stil gebed van gemeente en voorganger spreekt de voorganger het ‘Votum’ uit.  
Votum is een Latijns woord voor “wijding” of “bemoediging”.  

Een veel gebruikte tekst is: ‘Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Die hemel en 
aarde gemaakt heeft. (Ps. 124:8) Die trouw houdt tot in eeuwigheid (Ps. 146:6) en Die niet laat varen 
de werken van Zijn handen’. (Ps. 138:8) 

Votum en groet kennen diverse varianten. In Kamerik houdt de voorganger zich aan de bij de 
Gereformeerde Bond gebruikelijke formuleringen. 
In Kamerik kan de voorganger gebruikmaken van formuleringen die worden gehanteerd in 
gemeenten die zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond. 

1.2.2 De gemeentezang 
Tijdens de eredienst zingt de gemeente zoals genoemd in het beleidsplan §2.5. 
 

1.2.3 Wet en Geloofsbelijdenis 
In de morgendienst stellen we ons onder de tucht en de belofte van de Wet van de Heere. Behalve 
op de zondag waarop het heilig Avondmaal wordt gevierd. Dan gebeurt dit ’s-Avonds. 
De voorganger leest hierbij de ‘De Tien Geboden’ uit de Bijbel en evt. de samenvatting daarvan. In de 
avonddienst belijdt de gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen haar geloof. Hiervoor 
kunnen worden gebruikt: ‘de Apostolische Geloofsbelijdenis’, ‘de Geloofsbelijdenis van Nicéa’ of de 
‘Geloofsbelijdenis van Athanasius’. 
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1.2.4 Dienst der gebeden 
In de dienst der gebeden heeft de voorbede een belangrijke plaats. In deze voorbede is ruimte voor 
dankzegging, gebed om vergeving, lofprijzing, om de opening van het Woord en om de verlichting 
met de Heilige Geest. Ook het pastoraat heeft in de voorbede een essentiële plaats. 
De scriba houdt een lijst bij van regelmatig terugkerende gebedspunten. 
 

1.2.5 Lezing uit Gods Woord 
De dienstdoende voorganger leest een of enkele passende Bijbelgedeelten voor waarover hij daarna 
zal gaan preken. Zie ook het beleidsplan §2.4. 
 

1.2.6 Dienst der offeranden 
De dienst der offeranden heeft een zelfstandige plek in de eredienst. Veelal zijn er 3 afzonderlijke 
rondgangen. De eerste is een diaconale collecte. De tweede is voor het gemeentewerk en de derde is 
een extra collecte bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen of voor een andere 
doelgerichte bestemming die onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters valt. 
 

1.2.7 Prediking 
Daarin wordt aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel door de voorganger een preek gehouden. 
 

1.2.8 Zegen 
De gemeente ontvangt aan het einde van de dienst staande de Zegen van God. Deze Zegen kent 
enkele varianten. 
In Kamerik kan de voorganger gebruikmaken van formuleringen die worden gehanteerd in 
gemeenten die zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond. 

1.3 Na de dienst 
1.3.1 Koffiedrinken 
Enkele malen per jaar, maar in ieder geval op 1 januari en bij de opening van het winterwerk, is er na 
de morgendienst gelegenheid om in Elim met elkaar koffie te drinken. 
 

1.3.2 Zingen na de dienst 
Een aantal keren per jaar wordt er na de zondagse avonddienst de mogelijkheid geboden om in Elim 
met elkaar enkele liederen te zingen. Tijdens dit ‘zingen na de dienst’ wordt er gezongen conform 
wat beschreven is in het beleidsplan §2.4. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door een 
commissie, waarin een afgevaardigde van de kerkenraad zitting heeft. 
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2 De erediensten op hoogtijdagen 
Op de kerkelijke hoogtijdagen zijn er de volgende erediensten:  

2.1 Kerst 

Op EERSTE KERSTDAG is de ochtenddienst een eredienst, waarbij vóór de dienst kerstliederen 
worden gezongen en ná de dienst het ‘Ere zij God’. De organisten doen een voorstel voor de te 
zingen liederen en de daarbij te gebruiken instrumenten. 

De ochtenddienst op TWEEDE KERSTDAG begint om 9:30 uur. 

Als tweede kerstdag op dinsdag of zaterdag valt is er geen dienst. 

Op een van de kerstdagen viert ook de Zondagsschool kerstfeest in de kerk. 
Als tweede kerstdag op zondag, dinsdag of zaterdag valt, dan is de viering van het kerstfeest van de 
Zondagsschool op eerste kerstdag om 18:30 uur. Anders in de morgendienst op tweede kerstdag. 
 

Kerstvieringen in de kerk 
1e kerstdag 2e kerstdag 

Dag Morgen Avond Dag Morgen Avond 
 dienst dienst  dienst dienst 

Za X ZS Zo X X 
Zo X X Ma ZS - 
Ma X ZS Di - - 
Di X X Wo ZS - 

Wo X X Do ZS - 
Do X X Vr ZS - 
Vr X ZS Za - - 

 

2.2 Goede vrijdag 
Op ‘Goede vrijdag’ zijn er twee erediensten, t.w. om 14:30 uur en 19:30 uur. In de middagdienst is de 
preek meer gericht op de kinderen. 

2.3 Pasen 
Op eerste paasdag is de ochtenddienst een eredienst, waarbij voor de dienst Paasliederen worden 
gezongen en na de dienst ‘U zij de Glorie’.  
De avonddienst op eerste paasdag is een gebruikelijk eredienst. 

Op tweede paasdag is er om 9:30 uur een Paasappéldienst. Dit is een niet-ambtelijke dienst onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad, waarin plaats is voor woord, gebed en zang. Uit praktische 
overwegingen is hier veelal een ouderling-kerkrentmeester en een diaken bij aanwezig.  
De liturgie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het moderamen van de kerkenraad. Aan de dienst 
verleent het kinderkoor ‘De Lenteklokjes’ of de Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Immanuël’ 
medewerking. 

2.4 Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag is er om 9:30 uur één eredienst.  

2.5 Pinksteren 
Op eerste Pinksterdag is de ochtenddienst een eredienst waarbij vóór de dienst Pinksterliederen 
worden gezongen. De avonddienst is een gebruikelijke eredienst. 
Op tweede Pinksterdag is er om 9:30 uur ook een eredienst.   
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3 Overige (ere)diensten 

3.1 Trouwdienst 
Huwelijksaanvragen worden tijdig via de voorganger aan de kerkenraad voorgelegd. Het bruidspaar 
ontvangt van het college van kerkrentmeesters een brief [6], waarin de organisatorische aspecten 
van de dienst worden uiteengezet.  
Trouwdiensten worden in principe door de eigen predikant geleid. Bij verhindering beslist de 
kerkenraad. 
 
De liturgie, inclusief de voorzang wordt door de voorganger, na overleg met het bruidspaar, 
vastgesteld. De voorzang is niet noodzakelijkerwijs een psalm en in de dienst kan er ook een ander 
lied worden gezongen. Eventueel kan het bruidspaar na de dienst worden toegezongen. 
In de trouwdienst wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het hertaalde huwelijksformulier door de 
PKN of van de eigen hertaling zoals verwoord in de bijlage. [7] 

Het is wenselijk dat huwelijksdiensten op een zodanig tijdstip worden gehouden dat de gemeente in 
de gelegenheid is daarbij aanwezig te zijn. 

Tijdens de dienst is het niet toegestaan om foto’s of een film te maken. Er wordt een video opname 
van de dienst gemaakt. 
 

3.2 Rouwdienst 
Na het overlijden van een gemeentelid kan de kerkenraad, op verzoek en in overleg met de 
nabestaanden, een niet-ambtelijke dienst beleggen ter nagedachtenis aan de overledene. De 
voorganger stelt in overleg met de betrokkenen de liturgie op. Als er iemand anders dan de eigen 
voorganger voorgaat, wordt de liturgie ter goedkeuring voorgelegd aan het Moderamen van de 
kerkenraad.  
Van de rouwdienst kan er, op verzoek van de nabestaanden, een video-opname worden gemaakt. 
Direct volgend op de rouwdienst vindt de begrafenis plaats. 
 

3.3 Begrafenis 
Vanwege het uitgangspunt dat het lichaam van de overledene als een zaad in de aarde gezaaid 
wordt, is het zeer wenselijk dat de kist, tijdens de rouwplechtigheid op de begraafplaats, neergelaten 
wordt in het graf. 
 

3.4 Doopdienst 
Naar behoefte en in overleg met de doopouders, wordt de heilige Doop, als inzetting van Christus 
bediend.  
Een doopdienst wordt aangekondigd in het kerkblad en door een afkondiging in de kerk. De 
kerkenraad streeft ernaar om ongeveer tien dagen van tevoren op een avond dooponderricht te 
geven in de consistorie. Daarbij worden beide doopouders verwacht.  
Tijdens dit dooponderricht wordt gesproken over de betekenis van de doop en de 
verantwoordelijkheid die ouders bij de opvoeding van hun kind hebben. 
Als de doopouders dat graag willen kan er tijdens de doopdienst een ander lied worden gezongen. 
Voor doopdiensten wordt er een liturgie gemaakt. 
Na de dienst is er gelegenheid voor de gemeente om de doopouders ‘Gods Zegen’ te wensen en hen 
te feliciteren. 
Na de bediening van de heilige Doop ontvangen de ouders het doopbewijs.  
 



Hervormde gemeente  Uitwerking kerkdiensten Bijlage: 2 
Kamerik 

Vastgesteld op 01-07-2020 Versie 1.0 6/62 

3.5 Avondmaalsdienst 
De data van deze vieringen worden ruim van tevoren in het kerkblad bekend gemaakt.  

De kerkenraad draagt er zorg voor dat er: 
• Een voorbereidingsdienst is;  

Veelal in de zondagmorgen dienst voorafgaand aan de viering. 
• Censura Morum gehouden wordt; 
• In de voorbereidingsweek op een gemeenteavond een bezinningsmoment voor de gemeente 

is; 
• Tijdens de avonddienst van de HA-zondag een dankzeggingsdienst voor het HA is. 

Tijdens de viering zijn er steeds 2 ouderlingen ‘tafelwacht’. Zij zien erop toe dat de viering waardig en 
met gepaste eerbied verloopt. Zo nodig steken zij de helpende hand uit. 

Gelijktijdig met de viering in de kerk is er in huiselijke kring ook een viering in ‘de Cope’. Hiervoor is 
een protocol opgesteld. [3] 

De diakenen verzorgen alle praktische zaken rond de viering van het heilig Avondmaal. Deze zaken 
zijn in het werkplan van de diakenen beschreven.  

 

3.6 Bevestiging van ambtsdragers 
De bevestiging van ambtsdragers vindt in principe plaats op de eerste zondag na nieuwjaarsdag. 
 

3.7 Bevestiging van lidmaten 
De bevestigingsdienst vindt bij voorkeur plaats in de ochtenddienst van Palmzondag. 
Op verzoek van de belijdeniscatechisanten kan de psalm die voor de dienst door de gemeente wordt 
gezongen worden vervangen door een vrij lied en kan er tijdens de dienst een lied gezongen worden. 
Op verzoek van de lidmaten kan er na de dienst ook een vrij lied worden gezongen. Dit alles in 
overleg en met goedkeuring van de kerkenraad. 
Het is een goed gebruik dat de nieuw bevestigde lidmaten direct na hun ja-woord, voor in de kerk, 
een psalm zingen. 
Op verzoek van de belijdeniscatechisanten draagt het college van kerkrentmeesters zorg voor een 
video-opname van de bevestigingsdienst. 
 

3.8 Oudejaarsavonddienst 
In de dienst op oudejaarsavond worden de namen afgelezen van de gemeenteleden die het 
afgelopen jaar zijn overleden. De familie wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en 
uitgenodigd om in de dienst aanwezig te zijn. 

3.9 Overige erediensten 
De kerkenraad is bevoegd om op eigen gezag erediensten te beleggen. Zij doet dit in ieder geval op 
de volgende dagen: 
• Biddag om 14:30 en 19:30 uur. 
• Dankdag om 14:30 en 19:30 uur. 
• Oudejaarsdag om 19:30 uur, als Oudejaarsdag niet op zondag valt. 
• Nieuwjaarsdag om 10:00 uur. 
Indien mogelijk zal er in samenwerking met de Christelijke basisschool een dienst belegd worden op 
Bid- en/of Dankdag. Op beide dagen is de preek in de ochtend-/middagdienst meer gericht op de 
kinderen. 
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4 Voorzieningen rond en tijdens de dienst 
Voor dragers van gehoorapparatuur zijn voorzieningen getroffen in het kerkgebouw. Voor 
gemeenteleden, die niet in staat zijn zelf naar de kerk te komen, kan voor vervoer worden gezorgd.  
Tijdens de morgendienst is er kindercrèche in Elim. 
 

4.1 Kerkradio en media-opnamen 
Voor hen die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken is er de mogelijkheid om de dienst te 
volgen via de kerkradio of kerkdienstgemist.nl. De verschillende bijeenkomsten in Elim zijn alleen via 
de kerkradio te beluisteren.  
Het verzoek om een kerkradio kan worden ingediend bij de diaconie die dit meldt in de kerkenraad. 
Van alle erediensten worden media-opnames gemaakt. De reguliere erediensten worden dezelfde 
week nog op de website beschikbaar gesteld. De opnames van rouw- en trouwdiensten worden in 
overleg met betrokkenen op de website geplaatst en zijn beschikbaar voor de familie, c.q. het 
bruidspaar. 



Hervormde gemeente  Bediening HA in De Cope Bijlage: 3 
Kamerik 
 

Vastgesteld op 01-07-2020 Versie 1.0 8/62 

 

Uitvoering van de bediening van het Heilig Avondmaal in De Cope        9 maart 2020 

De diaken maakt de tafel gereed en dekt deze toe. 

Meezingen van voorzang. 

Meedelen dat er stil gebed is (i.t.t. wat voorheen gebruikelijk was = gesproken gebed door 
ouderling).  

Hierna de dienst volgen. Wanneer de predikant de psalm aankondigt die we zingen tijdens 
het gereed maken van de tafel haalt de diaken het tafellaken weg. Hierna maakt de 
ouderling de schaal met brood klaar (niet afpassen op het aantal aanwezigen maar in 
overvloed het brood breken) en vult u de drinkbeker. 

Zodra de predikant aanvangt met: "Het brood dat wij breken, enz" neemt u een staaf brood 
en geeft u een stukje brood aan degenen die aan weerskanten naast u zitten. Daarna de 
schaal met brood doorgeven. De ouderling neemt als laatste een stukje brood. 

Zodra de predikant aanvangt met: "De drinkbeker der dankzegging, enz" pakt u de 
drinkbeker en geeft u na de dankzeggingsformule de drinkbeker door. De ouderling drinkt 
als laatste uit de drinkbeker.  

 

Nadat er gelezen en gezongen is (na de eerste tafel in de kerk) sluit u de tafel af. Hoe doet 
u dat? 

De diaken zet de microfoon uit, collecteert en dekt de tafel toe. 

De ouderling vervolgt het formulier met" Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn 
tafel onze zielen gespijzigd heeft, enz." Hierna dankt u staande met het formuliergebed: "O 
almachtige, barmhartige God en Vader, enz.". 

 

Hierna kan (dit behoeft niet) nog een psalm gezongen worden. 

Bijvoorbeeld kunt u zingend eindigen met: 

O, Vader dat Uw liefde ons blijk, 

O, Zoon maak ons uw Beeld gelijk, 

O, Geest zendt uwe troost ons neer, 

Drie-enig God U zij al d’eer. 

 

Tijdens de gebeden, gedaan door de predikant, gaan de ambtsdragers in De Cope niet staan. 

Bij uitvallen van kerkradio/media     Telefoonnummer van het kerkgebouw 401521 

Wanneer de kerkradio/media is uitgevallen en de avondmaalstafel nog niet is geopend, 
houdt de ouderling een meditatie. Hij bedient het Avondmaal dan niet. In dat geval zal de 
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predikant, in aanwezigheid van een ouderling en een diaken, `s-middags het avondmaal 
bedienen in de Cope. 

De ouderling en diaken regelen waar dit kan plaatsvinden en hoe laat. 

In het Avondmaalskoffertje bevinden zich twee meditaties, betrekking hebbend op het 
Avondmaal.  

Wanneer de avondmaalstafel is geopend en de kerkradio/media tussentijds uitvalt, dan mag 
de viering niet worden afgebroken en gaat de ouderling verder.  
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Beschrijving van de liturgie in de ochtenddienst voor de situatie, waarin door omstandigheden iemand 
die geen bevoegd predikant is de dienst moet leiden. 
 
Stil gebed 
 
Votum: 
Onze hulp en verwachting is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in 
eeuwigheid en Die niet laat varen het werk dat Zijn hand eenmaal begon. 
Amen. 
 
Psalmvers: ………………. 
 
Stellen we ons nu onder de tucht en de belofte van de wet des Heeren en zingen we in antwoord daarop  
van Psalm… vers…… 
 
Lezing van de wet (zie ommezijde) 
 
Psalmvers in antwoord op Wet des Heeren ……………………. 
 
Schriftlezing 
 
Gebed 
Ter inleiding op de prediking zingen we de verzen….. van Psalm….. terwijl er gecollecteerd zal worden 
voor de u bekende doeleinden. De collecten worden in uw milddadigheid aanbevolen. 
 
Psalmvers ………………………………. 
 
Tekst en prediking. 

Psalmvers ………………………….. 

Gebed en Voorbeden 
Afsluiten met: het Onze Vader (Mattheus 6 vers 9 t/m 13) 
9b Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.  
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.  
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.  
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Slotpsalm ……………………… 

Zegenbede: 
O.Vader dat Uw liefd’ ons blijk; 
O, Zoon maak ons Uw Beeld gelijk; 
O, Geest zendt Uwe troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d’eer. 

Amen 
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Wet 
 
Exodus 20 vers 1 t/m 17  
1 Toen sprak God al deze woorden: 
2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 
3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.  
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden 
op de aarde of in het water onder de aarde is.  
5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig 
God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen 
die Mij haten, 
6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht 
nemen.  
7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig 
houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.  
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 
10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch 
uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die 
binnen uw poorten is. 
11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij 
rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.  
12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u 
geeft.  
13 U zult niet doodslaan.  
14 U zult niet echtbreken. 
15 U zult niet stelen.  
16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 
17U zult Niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn 
slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 
 
Samenvatting der wet 
 
en Mattheus 22 vers 37 t/m 40 
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. 
38 Dit is het eerste en het grote gebod.  
39 En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.  
40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 
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Beschrijving van de liturgie in de avonddienst voor de situatie, waarin door omstandigheden iemand die 
geen bevoegd predikant is de dienst moet leiden. 
 
Stil gebed 
 
Votum: 
Onze hulp en verwachting is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in 
eeuwigheid en Die niet laat varen het werk dat Zijn hand eenmaal begon. Amen. 
 
Psalmvers …………………. 
 
Geloofsbelijdenis: 
Doen we nu met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld 
Christelijk geloof met de woorden van de twaalf artikelen (zie ommezijde) 
en zingen we in antwoord daarop van Psalm… vers…… 
 
Psalmvers in antwoord op belijdenis ………………… 
 
Schriftlezing 
 
Gebed. 
 
Ter inleiding op de prediking zingen we de verzen….. van Psalm….. terwijl er gecollecteerd zal worden 
voor de u bekende doeleinden. De collecten worden in uw milddadigheid aanbevolen. 

Psalmvers ……………………… 

Tekst en prediking. 

Psalmvers ……………………… 

Gebed en voorbede 
Afsluiten met: het Onze Vader (Mattheus 6 vers 9 t/m 13) 
9b Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.  
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.  
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.  
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Slotpsalm ……………….. 
 
Zegen: 
O.Vader dat Uw liefd’ ons blijk; 
O, Zoon maak ons Uw Beeld gelijk; 
O, Geest zendt Uwe troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d’eer. 

Amen 
  



Hervormde gemeente Orde van dienst Bijlage 4 
Kamerik 
 

Vastgesteld op 01-07-2020 Versie 1.0 13/62 

 
Geloofsbelijdenis (12 artikelen) 
 
Een ieder spreke met mij in zijn of haar hart: 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. 
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
4. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

ter helle; 
5. ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
6. opgevaren ten hemel, 
7. zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
8. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
9. Ik geloof in de Heilige Geest. 
10. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, 
11. de gemeenschap der heiligen; 
12. vergeving van de zonden; 
13. wederopstanding van het lichaam; 
14. en een eeuwig leven. 

 
Amen 
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De afkondigingen 

 

De predikant en de kerkenraad komen voorafgaand aan het voorlezen van de afkondigingen 

binnen. 

 

Om de herkenbaarheid van de informatie te vergroten hebben de afkondigingen de volgende 

vaste structuur: 

• Verwelkoming en bijzonderheden aangaande de eredienst 

• Berichtgeving over Geboorte, Huwelijk en Overlijden 

• Voorbeden 

• Mededelingen van de kerkenraad 

• Gemeente-activiteiten in de komende week 

• Collecten en voorzang 

 

De berichtgeving over geboorte, huwelijk en overlijden wordt direct na de verwelkoming gedaan. 

Periodieke bijeenkomsten, zoals kringen en verenigingen, waarvan de belanghebbenden op de 

hoogte zijn worden niet afgekondigd, maar worden in het kerkblad vermeld. De agenda van 

activiteiten in de gemeente wordt ook op de website worden gepubliceerd.. U kunt deze 

wijzigingen aan de scriba doorgeven. Mocht er een onverwachte wijziging in de aanvangstijd of de 

datum van een bijeenkomst zijn, dan is het mogelijk om dit te laten afkondigen. 

 

Voor de berichtgeving over geboorte, huwelijk en overlijden alsook de vraag om voorbeden  

baseert de kerkenraad zich op de informatie van de direct betrokkenen. U kunt zich hiervoor tot 

de predikant richten en/of de scriba. 

 

Bij huwelijksjubilea wordt achteraf voorbede gedaan, tenzij het echtpaar aangeeft er geen prijs op 

te stellen. Bij ziekenhuisopname, of bij overlijden van een naast familielid buiten onze gemeente 

of een andere ingrijpende gebeurtenis wordt op aanvraag voorbede gedaan. In 

uitzonderingssituaties neemt de kerkenraad zelf een beslissing. Daarom is het van belang dat het 

verzoek tot voorbede altijd wordt gedaan door een direct betrokkene. U dient zich hiervoor tot de 

dominee of scriba te wenden.. 

Indien men namens een vereniging, kring of commissie een folder wil uitreiken, dan dient 

hiervoor toestemming te worden gevraagd aan de kerkenraad. De uitreiking wordt in de 

afkondigingen meegenomen.  
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Toelichting op de afkondigingen 

 

 Bijzonderheden aangaande de eredienst:  

o Wie gaat deze dienst voor,  

o Welke bijzonderheden zijn er deze eredienst 

Dit betreft doop, avondmaal, belijdenis  en bijv. het zingen na de dienst van het 

Wilhelmus of het zingen in de dienst van een themalied na de VBW.  

 Bijzondere gebeurtenissen, zoals Geboorte, Huwelijk en Overlijden 

Bekendmakingen ten aanzien van geboorte, huwelijk en overlijden worden in eerste 

instantie op basis van een door de scriba ontvangen kaart gedaan. Komt de informatie op 

een andere wijze bij de scriba, dan zal hij rechtstreeks of via de ds. of de wijkouderling 

verifiëren of de bekendmaking gedaan kan worden. 

 Voorbeden 

o Huwelijksjubilea 

Voorbeden voor huwelijksjubilea worden na afstemming met de betreffende 

gemeenteleden in de ochtenddiensten meegenomen, tenzij de betreffende 

gemeenteleden nadrukkelijk hebben aangegeven geen toestemming te geven 

voor de afkondiging.  

o Ingrijpende gebeurtenissen voor gemeenteleden 

voorbeden voor ingrijpende gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer van een 

gemeentelid (ziekenhuisopname, sterfgeval in de directe omgeving, ongeneeslijke 

ziekte, etc.) dienen gevraagd te worden door of namens de persoon/personen, die 

het betreft. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de scriba bekendmaken of via 

de wijkouderling, cq de predikant. Deze voorbeden worden in de ochtenddienst of 

op door-de-weekse dagen in de avonddienst in de afkondigingen meegenomen en 

door de dienstdoende predikant verwoord in zijn gebed. 

o Ingrijpende gebeurtenissen buiten de gemeente 

Algemene gebeurtenissen kunnen op initiatief van de kerkenraad of een 

gemeentelid bij de scriba worden aangedragen. Ze worden niet meegenomen in 

de afkondigingen. Ze worden in de avonddienst ter overweging meegegeven aan 

de dienstdoende predikant. Hij is niet verplicht om voorbede te doen naar 

aanleiding van deze gebeurtenissen. De dienstdoende predikant heeft een vrije 

keuze ten aanzien van voorbeden te doen van algemene aard. 

o Specifieke groeperingen in relatie tot onze gemeente 

Dit betreft instellingen waarmee de gemeente een nauwe verwantschap heeft, 

zoals het kring- en verenigingswerk, de school, de kerkelijke organen van de PKN. 

Ze worden niet specifiek in de afkondigingen genoemd, maar wel meegenomen in 

de voorbede van de ochtenddienst. 

o Specifieke groeperingen los van de gemeente 

voorbede voor specifieke groeperingen (vervolgde chistenen, zending, jeugd, etc.) 

worden periodiek ter overweging aan de dienstdoende predikant in de 

avonddienst meegegeven. De scriba houdt een lijst van deze specifieke 

groeperingen bij en ziet er op toe dat alle groeperingen evenredig aan bod komen. 
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o De overheid 

De overheid wordt regelmatig in de voorbede betrokken. Indien er landelijk 

bijzondere aandachtspunten zijn bij de wetgeving, wordt hier ook aandacht aan 

gegeven. Dit geschiedt voornamelijk in prediking en voorbede. 

 Mededelingen van de kerkenraad 

o Relevante bijzonderheden voor volgende erediensten. 

o Aankondiging van extra (doordeweekse) diensten 

o Aangaande vacatures en ambtsdragerverkiezingen 

o Aangaande openbare belijdenis 

o Doopzitting 

o Censura Morum 

o ………… 

 Gemeente-activiteiten in de komende week 

 Niet-wekelijkse activiteiten die direct aansluiten op de kerkdiensten 

Dit betreft bijv. Koffiedrinken en zingen na de dienst 

 Gemeenteavonden 

Dit betreft gemeenteavonden die voor iedereen (ook niet-gemeenteleden) toegankelijk 

zijn. Deze worden meestal op de woensdagavonden gehouden. 

 Verenigings- en kringwerk 

Het betreft hier met name wijzigingen ten opzichte van het kerkblad 

 Collecten en voorzang  

  

 
 

 

Voorbeeld van de afkondigingen 

 

 

Hervormde Gemeente Kamerik 

   Zondagmorgen /avond .........(datum) 201. 

 

Iedereen hartelijk welkom in deze dienst die zal worden geleid door .................. 

 

In deze dienst   

 wordt de Heilige Doop bediend aan................. na de dienst is er in de consistorie 

gelegenheid de doopouders Gods zegen toe te wensen 

  wordt voorbereiding gehouden op het Heilig Avondmaal. 

 wordt het Heilig Avondmaal bediend. Tegelijk met de eerste tafel  wordt ook in De Cope” 

door enkele leden deelgenomen  aan het Heilig Avondmaal.  De avondmaalscollecte is 

bestemd voor.................. 

 wordt nabetrachting  op het Heilig Avondmaal gehouden 
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 vindt bevestiging van ambtsdragers plaats en nemen we afscheid van enkele broeders in 

de kerkenraad. 

 In deze dienst doen de volgende personen belijdenis van hun geloof 

    .......................... 

    .......................... 

 Na de dienst is er gelegenheid om de jonge lidmaten Gods zegen toe te wensen in de 

consistorie. 

 In deze dienst  wordt na de prediking het lied gezongen dat door de kinderen is 

ingestudeerd. 

 

Na de dienst zingen we: 

 Het Ere zij God 

 U zij de glorie 

 Het Wilhelmus 

 Een vaste Burcht is onze God.....(In verband met de herdenking van de Kerkhervorming 

zingen we aan het einde van de dienst, na het uitspreken van de zegen, 2 coupletten van 

het Lutherlied n.l. “Een vaste Burcht is onze God”  en “Geen aardse macht begeren wij”) 

 

Op.............. is in  de leeftijd van.....jaar overleden................ het laatst gewoond hebbend................    

Op ...........avond .....(datum) is er van ........uur tot .........uur gelegenheid tot condoleren in ......... De 

begrafenis vindt  op ..............plaats na een rouwdienst die om ............uur in de kerk alhier begint 

en zal worden geleid door onze eigen predikant ds................ 

Wij gedenken de familie(nabestaanden) in onze gebeden. 

 

Op............ heeft het gezin.......... uit Gods hand een zoon/dochter ontvangen genaamd.............. Zij 

noemen hem/haar............. Wij dragen dit gezin op  in onze gebeden. 

 

Op...........(datum)  hopen ............. en................. in het huwelijk te treden. 

Bevestiging en inzegening van het huwelijk zal plaatsvinden om .......uur in de kerk alhier, 

waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd. De dienst zal geleid worden door ..........        U wordt 

gevraagd het bruidspaar op te dragen in uw gebeden. 

 

Wij gedenken vanmorgen (tevens) in onze gebeden: 

 * de rouwdragende familie ................ 

 * het echtpaar .............dat op  .....(datum)   mocht gedenken 

    ... jaar  getrouwd te zijn 

 * Dhr/Mevr..........,   .....(adres) die in het Hofpoort/UMCenz..........ziekenhuis     verblijft. 

 * en de overige zieken (en rouwdragenden) in de gemeente. 

 

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen: 

* Zondag ...........is er bediening van het Heilig Avondmaal. 

   De dienst begint dan om half tien. 
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 * In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er op woensdag............ 

   van kwart over zeven tot kwart voor acht Censura Morum in de consistorie 

   Op zondag ........... is er in de ochtenddienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 

 

* Woensdagavond ........ (datum) is er om 20.00 uur in “Elim” een bezinningsmoment 

   voor het te vieren Heilig  Avondmaal. 

 

* Zondag ......... (datum) is er bediening van de Heilige Doop. In verband hiermee is 

   er ......avond om .... uur doopzitting in de consistorie. 

   Beide ouders worden verwacht. Zij worden verzocht hun trouwboekje en Bijbeltje  

   mee te nemen. 

 

* Morgen, Tweede Paasdag, is er om half tien een Paasappèldienst, waaraan het      

   ..... koor meewerkt. 

 

* Woensdagavond ie er een gemeenteavond georganiseerd door de  diaconie/        

   zendingscommissie /............. Deze avond, die om .....uur begint zal    

   Dhr/mevr.............vertellen    over......... 

 

* Woensdag...........(datum) is het biddag/dankdag voor gewas en arbeid 

    De diensten beginnen dan om half drie en om half acht. 

 

*  Vanavond is er zingen na de dienst. 

 

* In verband met de komende vacatures in de kerkenraad vragen we u ernstig voor                

Gods aangezicht te overwegen welke lidmaten geschikt worden geacht om voorgedragen te 

worden voor de te stellen dubbeltallen.  

Bij de uitgangen van de kerk ontvangen vanmorgen de belijdende leden een formulier waarop zij 

hun aanbevelingen kunnen doen. 

Tot en met zaterdag .........(.datum) kunt u het formulier ingevuld en ondertekend 

inleveren bij de scriba, adres …… 

 

* Voor de komende vacatures heeft de kerkenraad in alfabetische volgorde  

   de volgende tweetallen gesteld: 

   

* In de vacature van ouderling............ 

   dhr................., adres.......... en dhr............, adres............ 

 

* In de vacature van ouderling-kerkrentmeester.............. 

   dhr. ..............., adres.......... en dhr............, adres........... 

 

* In de vacature van diaken................ 

    dhr................, adres.......... en dhr............, adres.......... 
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* Voor de herkiesbare broeders ouderling/ouderling-kerkrentmeester/diaken............ 

    zijn geen aanbevelingen ingediend. Dit betekent dat deze broeders opnieuw door de   

    gemeente zijn gekozen. 

 

 * Op D.V. woensdag..............(datum) zal om 20.00 uur de stemmingsvergadering 

    worden gehouden in “Elim” 

    De belijdende leden worden verzocht bij deze  stemming aanwezig te zijn. 

  

  * Op de lidmaten vergadering van woensdag .......... (datum) j.l. zijn de volgende 

     ambtsdragers verkozen 

 

  * In de vacaturen van ouderling/ouderling-kerkrentmeester/diaken 

     dhr....................,, adres............... 

     We vragen de gemeente om deze en de herkozen broeder(s)................, 

     alsook de niet verkozen broeder(s )op te dragen in de gebeden. 

 

* Met vreugde en dankbaarheid delen wij u mee dat dhr..........., adres...........  

   hun benoeming tot ouderling/ouderling-kerkrentmeester/diaken hebben aangenomen 

   We willen de Heere daarvoor danken en dhr................ adres.............., die gemeend       

   Heeft voor zijn benoeming tot ................ te moeten bedanken, in de voorbede        

   gedenken. 

 

   Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de  

   bevestiging van de genoemde personen kunnen schriftelijk, gemotiveerd en  

   ondertekend tot uiterlijk zaterdag............(datum) worden ingediend bij de scriba, adres ….. 

    

*  In verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen gewone catechisaties. 

 

*  De jeugdvereniging is op JV- weekend en verblijft in ............... 

 

*  Aanstaande donderdag, ..........datum, is er de vervolgdag van de Vakantie  

    Bijbel Week, wij dragen dit werk op in onze gebeden. 

 

*  Na de dienst wordt u namens ...diaconie/zendingscommissie een folder uitgereikt 

    met informatie over.... .collecte van volgende week zondag 

 

*  Bij de uitgangen van de kerk liggen er Israël-kranten om mee te nemen 

 

Dit alles zo de Heere wil 

 

 

                                      



Hervormde gemeente Handleiding Afkondigingen Bijlage 5 
Kamerik 
 

Vastgesteld op ..-01-2016 Versie 1.0 20/62 

Er zijn drie collecten in deze dienst: 

• de eerste is voor de diaconie         (tbv...............) 

• de tweede voor het gemeentewerk 

• en de derde voor het onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen (evangelisatiewerk, 

jeugdwerk etc.) 

 

De collecten worden van harte bij u aanbevolen 

. 

De voorzang is Psalm ......... vers.......... 

 

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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Betreft:  Huwelijksdienst 

 

 

Geacht aanstaand bruidspaar,         Beste      en    

 

Het verheugt de kerkenraad jullie deze brief te mogen sturen. Het betekent immers dat jullie 
een zeer belangrijke dag in jullie leven aan het voorbereiden bent, namelijk jullie trouwdag. 
Jullie hebben samen het besluit genomen om jullie voorgenomen huwelijk door de 
burgerlijke gemeente te laten vastleggen. Daarna willen jullie over dit huwelijk Gods zegen 
vragen in het midden van Zijn gemeente.  

 

Door middel van deze brief willen wij jullie informeren over het verloop van de 
huwelijksdienst en de voorbereiding daarvan. 

 

De predikant en de ouderling van dienst 

Als jullie in de Hervormde Gemeente van Kamerik jullie huwelijk willen laten inzegenen, 
gaat de eigen predikant voor en is de wijkouderling de ouderling van dienst. In het geval 
dat onze gemeente vacant is, vragen wij de consulent in de huwelijksdienst voor te gaan. 
Ter voorbereiding op de huwelijksdienst zal de predikant onder andere het 
huwelijksformulier met jullie doornemen.  

 

De organist 

Bij de huwelijksdienst wordt net zoals bij de zondagse erediensten het orgel bespeeld 
voor de begeleiding van de gemeentezang. Als jullie de datum en tijd van de 
huwelijksdienst doorgeven aan mevr. H. Nap-Cazant (De Hoeve 10, tel. 400105), zorgt zij 
er voor dat er een organist aanwezig is. Mochten jullie voorkeur hebben voor één van de 
organisten ( Mevr. H. Nap-Cazant, Dhr. H. Oskam of Dhr. C. Romijn ) dan zal zij de 
betreffende organist als eerste benaderen voor het spelen tijdens jullie huwelijksdienst. 

 

 

Het verloop van de dienst 

Een huwelijksdienst is een ambtelijke eredienst. De liturgie, de orde van dienst, komt 
overeen met de zondagse erediensten. Er is bij de huwelijks dienst altijd een koster 
aanwezig. Dit hoeven jullie niet zelf te regelen. Dhr. M.A. Nap is koster.   

Indien hij afwezig is, zal Dhr. J. Nap hem vervangen.  
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De koster zal jullie bij aankomst welkom heten en de predikant vragen om naar de 
hoofdingang te komen. Bij de hoofdingang, onder de toren, kan dan een foto gemaakt 
worden van het bruidspaar met de predikant. De predikant neemt jullie dan vervolgens 
mee naar de consistorie waar de dienstdoende ouderling de Heere om een gezegende 
dienst zal vragen.  

 

Voor de dienst nemen de belangstellenden (gasten van buiten de gemeente en 
gemeenteleden) hun plaatsen in. Tijdens het introïtuslied, dat staande wordt gezongen, 
gaan jullie samen met de predikant naar binnen, waar de koster jullie je plaatsen 
aanwijst. Hij zal daar het bruidsboeket een plekje geven. Dit is ook het laatste moment 
dat er foto’s gemaakt mogen worden. Het is alleen toegestaan om vóór votum en groet 
en ná de zegenbede, zelf te fotograferen en/of te filmen. 

Op verzoek kunnen de kerkrentmeesters beeldmateriaal verzorgen van de dienst.  

Deze opname valt onder verantwoording van de kerkrentmeesters.                                             
Van de dienst wordt een digitale geluidsopname gemaakt, die jullie zelf kunnen bestellen 
bij Dhr. J. Nap, De Hoeve 10, tel 400105. 

 

Tijdens de dienst wordt er éénmaal een gave gevraagd middels een collecte. Deze gave 
wordt volgens een vastgestelde verdeelsleutel verdeeld tussen het college van 
kerkrentmeesters en de diaconie. Na de dienst gaan predikant, bruidspaar en (groot-) 
ouder(s) met de kerkenraadsleden naar de consistorie alwaar de ouderling van dienst 
met dankgebed afsluit. Hierna is het mogelijk om gefeliciteerd te worden in de 
consistorie door diegene die later op de dag verhinderd zijn. 

 

De liturgie van de dienst  

De predikant stelt de liturgie samen. Hij zoekt, in principe, zelf de te zingen psalmen bij 
de gekozen tekst voor de prediking.  Deze tekst is jullie trouwtekst.   

Op verzoek van het bruidspaar is het mogelijk om één lied tijdens de eredienst te zingen. 
Voor votum en groet en na de zegenbede is er ook een mogelijkheid van het zingen van 
een lied.  De keuze kan gemaakt worden uit de volgende liedbundels: Op Toonhoogte, 
Uit aller mond en Wie zingt mee.  

De predikant zorgt voor het uitwerken en het kopiëren van de liturgie. De liturgieën 
worden bij de ingang van de kerk uitgereikt.  

 

De kosten 

De kosten voor de huwelijksdienst bedragen € 85,--. Deze kosten betreffen: €35,-- voor 
de organist, € 35,-- voor de koster en € 15,-- voor de liturgie. Julie kunnen dit bedrag 
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overmaken op de bankrekening van de Herv. gemeente Kamerik, 

IBANnr: NL82RABO033.11.01.580 onder vermelding van  ‘Huwelijk’.  

De kerkrentmeesters zullen zorgdragen voor de betaling van de organist en de koster. 

 

Traject ter voorbereiding 

    De predikant is op de hoogte gesteld en zal zelf t.z.t. contact met jullie opnemen voor een  

    gesprek. Hierin wordt ook de liturgie besproken. (graag oplage vermelden). 

    De kerkrentmeesters geven de datum door aan de koster. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Vragen 

De kerkrentmeesters zijn altijd bereid om jullie wensen en/of vragen in overweging te 
nemen. Indien jullie een vraag hebben, kunnen jullie deze telefonisch en/of schriftelijk 
indienen bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters;  

Dhr. J.P. van Zanten, De Deel 35, 3471 EP, Kamerik Tel: 06-46438741 

 

Wij wensen jullie een goede voorbereidingstijd en een gezegende dag toe. 

 

Hoogachtend en met vriendelijk groet, 

 

Het college van kerkrentmeesters. 
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Lezing van het huwelijksformulier 
We zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van N.N. en N.N. voor Gods aangezicht te bevestigen en 

er met hen en voor hen Zijn zegen over te vragen. Zo hoort dan allen dat het huwelijk een inzetting 

van God is, bedoeld als een gemeenschap voor het hele leven, waarin man en vrouw 

overeenkomstig Gods wil, liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar mogen ontvangen, zowel in 

voorspoed als in tegenspoed. 

 

Inzetting van het huwelijk 
Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, schiep de mens als 

man en vrouw. Hij sprak: Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken met wie hij zijn 

leven kan delen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen en 

die twee zullen één zijn. Van deze hechte band tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze 

Heere Jezus Christus en Hij voegt eraan toe: Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet. 

De apostel Paulus noemt deze eenheid tussen man en vrouw een groot geheim, dat hij vergelijkt met 

de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente. 

Men zal daarom het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en 

dankbaar, in de vreze des Heeren. En hoewel sinds de zondeval ook de gehuwden velerlei 

tegenspoed en verdriet overkomt, zo mogen zij toch in het geloof verzekerd zijn van de machtige 

hulp van God. 

 

Bedoeling van het huwelijk 
Opdat jullie nu in je huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften mogen leven, zo zullen jullie 

vervolgens ook weten, met welke bedoeling God het huwelijk heeft ingesteld. 

Het eerste doel is dat man en vrouw, door oprechte liefde verbonden elkaar in waarachtige eenheid 

zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en 

eeuwige leven behoren. 

Het tweede doel is dat jullie onder de zegen van God, die gezegd heeft: Weest vruchtbaar en 

vermenigvuldigt, samen een gezin zullen vormen dat is tot eer van God, tot opbouw van Zijn 

gemeente en tot heil van de kinderen als die jullie toevertrouwd zullen worden, en hen in de 

waarachtige kennis en vreze des Heeren zullen voorgaan. 

Het derde doel is dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw met haar eigen man, 

overeenkomstig Gods wil, met een goed en gerust geweten zal leven. Dat ons lichaam, als een 

tempel van de Heilige Geest, niet door overspel wordt verontreinigd. Wij zijn niet van onszelf, want 

we zijn duur, door Christus, gekocht. Verheerlijkt dan God ook met uw lichaam. 
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Wederzijdse verantwoordelijkheid 
Tenslotte zullen jullie weten hoe zich de één tegenover de ander, volgens het Woord van God, heeft 

te gedragen. 

N.N.(Roepnaam), jij zult je vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Zoals 

Christus het hoofd is van Zijn gemeente en Zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, zo 

ben jij het hoofd van je vrouw en zal je haar in gevende en sparende liefde dienen, leiden en 

beschermen, opdat jullie samen oprecht voor Gods aangezicht kunnen staan. Overeenkomstig Gods 

gebod zul je trouwen toegewijd je arbeid verrichten om degenen die bij je horen en jezelf te 

onderhouden. Verder zal je als hoofd van je gezin, dat deel is van een grotere gemeenschap, je 

verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, in kerk en maatschappij, verstaan. 

N.N.(Roepnaam), jij zult weten dat God je aan je man verbonden heeft, zoals de gemeente aan 

Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heere liefheeft en gehoorzaam volgt, zo zal je je man 

liefhebben en volgen in alle dingen, die goed en billijk zijn. In vertrouwen op God zul je aan je gezin 

goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des Heeren, opdat allen, die hopelijk aan je hoede 

worden toevertrouwd, God daarvoor zullen danken en verheerlijken.  

Tenslotte N.N.(Roepnaam) en N.N.(Roepnaam), houdt steeds in gedachten, dat jullie beiden 

erfgenamen van het eeuwige leven zijn. Wilt daarom in wijsheid met elkaar samenleven en nimmer 

verbitterd tegen elkaar zijn, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden. 

 

Huwelijksvragen 
Nu jullie gehoord hebben dat God het huwelijk heeft ingezet en wat jullie daarin door Hem bevolen 

is, willen jullie in dit heilig huwelijk zo leven, zoals jullie nu betuigen voor Gods gemeente, en 

verlangen jullie dat jullie huwelijk bevestigd wordt? Wat is hierop voor God en zijn gemeente jullie 

beider antwoord? 

 

Daar er geen wettige bezwaren zijn ingebracht, waarom jullie huwelijk niet zou mogen worden 

bevestigd, willen we nu daartoe overgaan en jullie begin zij in de naam van de Heere, Die hemel en 

aarde geschapen heeft! 

 

N.N. belijd je hier voor God en Zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw N.N. en 

beloof je, dat je haar nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in 

ziekte noch gezondheid, tot de dag waarop Jezus terugkomt of de dood jullie scheiden zal? Beloof je, 

dat je haar in liefde zult leiden en beschermen, zoals een christen aan zijn wettige vrouw 

verschuldigd is? Beloof je, dat je heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen 

overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is hierop voor God en Zijn gemeente je antwoord? 

 

N.N. belijd je hier voor God en Zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je man N.N. en 

beloof je dat je hem nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in 
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ziekte noch gezondheid, tot de dag waarop Jezus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je, 

dat je hem in liefde zult gehoorzamen en helpen, zoals een christen aan haar wettige man 

verschuldigd is? Beloof je heilig met hem te leven, hem trouw houdende in alle dingen 

overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is hierop voor God en Zijn gemeente je antwoord? 

Ja 
  



Hervormde GemeenteHertaald huwelijksformulier (Alternatieve versie) Bijlage 7 
Kamerik 
 

Vastgesteld op 29-08-2018 Versie 1.0 27/62 

 

ZINGEN 

b.v. Psalm 134:2 

Heft uwe handen naar omhoog, 

Slaat naar het Heiligdom uw oog, 

En knielt eerbiedig voor Hem neer: 

Looft, looft nu aller heren Heer"! 

 

 

INZEGENING VAN HET HUWELIJK ONDER HANDOPLEGGING 
 

ZINGEN (STAANDE) 

Psalm 134:3 

Dat ’s Heeren zegen op u daal’; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal’. 

Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer: 

Looft, looft dan aller heren Heer! 

 

 

LEZING VAN HET SLOT VAN HET HUWELIJKSFORMULIER 
Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Mattheüs dat beschrijft, 

hoofdstuk 19:3-9: 

3 En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een 

man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? 

4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen 

van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, 5 en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn 

vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6 

zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat 

niet scheiden. 

7 Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en 

haar te verstoten? 

8 Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te 

verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. 

9 Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt 

overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. 

 

Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus, en wees er stellig van verzekerd, dat God, onze 

Heere, jullie samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zullen jullie ook alles wat 
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jullie in uw huwelijk ondervinden, met geduld en dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo 

zal alles voor jullie ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. 

 

Amen. 
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Kerkorde 
De taken van de ambtsdragers, zoals verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland, betreffen o.a.: 

• De predikant en de ouderlingen hebben de zorg voor pastoraat en catechese. Zie de uitwerkingen 
in de hoofdstukken 4 en 5 van het beleidsplan. 

• Eén van de kerkenraadsleden heeft de specifieke functie van jeugdouderling. 
• De ouderling-kerkrentmeesters en diakenen hebben hun specifieke taken. Zie de hoofdstukken 9 

en 10 van het beleidsplan. 
• Het moderamen (dagelijks bestuur) heeft de primaire taak de kerkenraadsvergaderingen voor te 

bereiden en de zaken af te handelen die geen uitstel verdragen. 
• In de vacaturetijd draagt de scriba zorg voor de uitvoering van de taken van de predikant. Hij richt 

zich met name op de coördinatie en laat de uitvoering zoveel mogelijk over aan de overige leden 
van de kerkenraad en schakelt zo nodig de consulent en/of een andere predikant in. 

• De kerkenraad ziet het als haar taak erop toe te zien dat de predikant voldoende tijd over heeft 
(in de avonduren) om zich vrij te maken voor zijn gezin. 

• Er wordt naar gestreefd dat de gemiddelde belasting van de ambtsdragers niet groter is dan twee 
avonden per week, aangezien zij ook een belangrijke taak thuis hebben. 

 
De kerkenraad neemt besluiten tijdens de kerkenraadsvergaderingen, inclusief het bekrachtigen van, 
in voorkomende gevallen, door het moderamen van de kerkenraad genomen besluiten. Over 
genomen besluiten spreekt de kerkenraad naar buiten toe met één stem en handelt daarnaar. 
Ieder kerkenraadslid heeft het recht om, ten minste acht dagen van tevoren, agendapunten voor de 
vergadering aan te dragen bij de scriba. 
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergadering voor en bepaalt welke specifieke onderwerpen 
op een vergadering worden behandeld. De scriba zorgt ervoor dat de stukken ongeveer een week 
voor de vergadering digitaal beschikbaar zijn. 
 
De kerkenraad vergadert in de regel 9 á 10 keer per jaar, waarbij alle ambtsdragers worden 
verwacht. Voor de terugkerende agendapunten wordt verwezen naar werklijst 
kerkenraadraadsvergadering. [12]  
Tijdens de vergadering wordt er verslag gedaan van de relevante activiteiten en besluiten van het 
college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. 
De kerkenraadsvergaderingen worden bij voorkeur afgesloten om 22.30 uur 
 
Tweemaal per jaar wordt er door de ouderlingen een consistorievergadering gehouden, waarin die 
zaken aan de orde komen die betrekking hebben op het pastoraat, de catechese en de prediking. 
 
Eén keer per jaar legt de predikant aan de kerkenraad verantwoording af van de werkzaamheden die 
hij in de afgelopen periode heeft gedaan. 
 
Incidentele taken worden, zoveel mogelijk, gelijkelijk verdeeld over de ambtsdragers. 

Preekvoorziening 
De zorg voor de preekvoorziening berust bij voorkeur bij een lid van de kerkenraad. Bij het vragen 
van gastpredikanten wordt er o.a. gekeken dat de enkele reisafstand niet meer dan 70 
kilometer bedraagt. 
Deze preekvoorziener (preekregelaar) legt jaarlijks, als regel in de maand november, het 
preekrooster voor het komende jaar ter vaststelling voor aan de kerkenraad. 
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Werklijst kerkenraadsvergadering 

Agendapunten op de kerkenraadsvergaderingen zijn:  
 
 Opening 
 Ongeveer een half uur onderlinge bezinning. Bij toerbeurt wordt dit voorbereid door een van de 

ambtsdragers a.d.h.v. een gekozen boekje. 
 Onderling Censura-Morum in de vergadering voorafgaand aan de bediening van het Heilig 

Avondmaal. 
 Lijst van ingekomen/uitgaande stukken. 
 Mutaties en mededelingen. 
 Notulen vorige vergadering en actiepunten. 
 Pastoraat en jeugdwerk. 
 Kringen, verenigingen en commissies. 
 Verslagen van het college van kerkrentmeesters en de diaconie. 
 Prediking, enkele malen per jaar. 
 Eénmaal per jaar de begroting en jaarrekening van de diaconie en de kerkrentmeesters, alsmede 

het collecterooster. 
 De rondvraag, bestemd voor vragen en informatie zonder besluitvorming. 
 Sluiting 
 
De regels ten aanzien van de besluitvorming zijn uitgewerkt in de Plaatselijke Regeling. [9] 
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Berichtgevingen van gemeenteleden aan de kerkenraad 
Bij de volgende gebeurtenissen worden gemeenteleden gevraagd deze aan de kerkenraad kenbaar te 
maken. 
Het betreft: 

Geboorte Melden aan predikant en de scriba. 

Huwelijk 
Allereerst de gewenste datum afstemmen met de predikant en de 
koster. 
De definitieve aankondiging kenbaar maken aan predikant en scriba. 

Huwelijksjubilea 

Als huwelijksjubilea worden gerekend: 12½, 25, 40, 50, 55 en 60 jaar 
getrouwd. 
Boven de 60 jaar: elk trouwjaar. 
De wijkouderling vraagt betrokkenen van te voren toestemming voor 
afkondiging en publicatie. 

Ziekte thuis Melden bij de predikant of de wijkouderling. 
Opname of ontslag 
ziekenhuis Melden bij de predikant. 

Overlijden Melden bij de predikant. 
Een rouwkaart naar de scriba. 

Verhuizen van gezin of 
gezinslid Bericht aan de scriba. 

Tijdelijk vertrek naar 
elders 

Bericht aan de scriba. 

Verzoeken om voorbede 
of dankzegging 

Tijdig contact te worden opgenomen met de scriba of met de 
predikant. 

Gemeentegids 
In de Gemeentegids wordt een veelheid aan praktische informatie aangaande de Hervormde 
Gemeente te Kamerik gegeven. 
De indeling van de onderwerpen is als volgt; Eerst worden er een paar hoofdstukken gewijd aan onze 
gemeente: wat zijn we voor gemeente, de kerkenraad en hoe die is samengesteld. Daarna wordt 
onder ‘Pastorale zaken’ beschreven hoe er bij voorkeur en vooral in bijzondere omstandigheden met 
de kerkenraad contact kan worden opgenomen. De diverse vormen van gemeentelijke 
samenkomsten worden beschreven. Vervolgens presenteren alle jeugdclubs zich in het hoofdstuk: 
“Jeugdwerk”. Het verenigingsleven en het kringwerk komen aan bod bij “Algemene verenigingen”. 
Voor “ouderen” en “zending en evangelisatie” zijn er afzonderlijke hoofdstukken opgenomen. Tot 
slot schrijven zowel de diaconie als het college van kerkrentmeesters over hun specifieke 
werkterreinen. 
Een keer per 4 jaar verschijnt een nieuwe gemeentegids die bij alle Hervormde gemeenteleden 
wordt bezorgd. De bijbehorende adressenlijst wordt elke 2 jaar aangepast. 
Nieuw-in-gekomenen krijgen een exemplaar van de bezoekcommissie.  

Kerkblad 
De gemeente beschikt over een eigen kerkblad dat in de regel om de veertien dagen verschijnt. 
Hierin staat o.a. informatie over de diensten, collecten, de te zingen voorzang en zaken die 
betrekking hebben op vreugde en zorg in de gemeente. Ook worden activiteiten van bijv. 
verenigingen, kringen, clubs, organen van bijstand e.d. vermeld. 
De predikant verzorgt de meditatie en het pastorale gedeelte. 
De scriba draagt zorg voor de mededelingen en besluiten vanuit de kerkenraad. 
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De redactie verwerkt de binnengekomen gegevens zoals aangegeven in het kerkbladstatuut [14] en 
zorgt voor de lay-out. De opmaak en verspreiding wordt geheel door vrijwilligers verzorgd. 
Het kerkblad kent abonnees, zowel binnen als buiten de gemeente. Als iemand buiten de gemeente 
een abonnement wil aangaan, dan wordt hierover besloten door de kerkrentmeesters. 
Het kerkblad wordt viermaal per jaar bezorgd bij alle Hervormde gemeenteleden t.w.: in de week 
vóór Pasen, Pinksteren, Opening winterwerk en Kerst. 
Voor de praktische invulling wordt verwezen naar het kerkbladstatuut. [14] 

Website 
De gemeente beschikt over een eigen website: www.hervormdkamerik.nl.  
De kerkenraad heeft een aparte commissie ingesteld voor het beheer van deze website. 
Er hebben o.a. twee leden van de kerkenraad zitting in de commissie; de scriba en een ouderling-
kerkrentmeester. Naast deze 2 leden zijn er nog een redacteur, webmaster en een technisch 
adviseur. 
De onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing: 
- het bewaken van de privacy van gemeenteleden en anderen 
- de inhoud van de informatie en berichtgeving is direct aan de eigen gemeente gelinkt 
- terughoudendheid in opiniërende initiatieven en online discussies 
 
De site bevat een publiekdeel wat door iedereen kan worden geraadpleegd. Er is ook een besloten 
gedeelte waarin informatie staat welke bestemd is voor gemeenteleden. Denk b.v. aan namen, 
adressen en telefoonnummers van kerkenraadsleden en leidinggevenden.  
Gemeenteleden en abonnees van het kerkblad kunnen lid worden van de site door via de site een e-
mail te sturen naar het kerkelijk bureau. Daar wordt gecontroleerd of de aanvrager gerechtigd is om 
een account te krijgen, waarna gezorgd wordt voor een gebruikersnaam + wachtwoord. Hiermee 
wordt ook toegang verkregen tot het besloten gedeelte. 
 
Zie voor de verdere uitwerking in het handboek. [15] 

Overige informatie verstrekking 
Bij de ingangen van de kerk en in Elim staan lektuurstandaards. De kerkenraad, maar ook de 
verenigingen kunnen deze gebruiken om informatie beschikbaar te stellen. Dit betreft uitsluitend 
informatie die betrekking heeft op kerkelijk en diaconaal terrein.   

 
 



Hervormde gemeente  Uitwerking Pastoraat Bijlage: 11 
Kamerik 
 

Vastgesteld op 01-07-2020 Versie 1.0 33/62 

1.1 Algemeen 
Een christelijke gemeente kenmerkt zich o.a. door het omzien naar elkaar. 
Persoonlijke ontmoetingen zijn daarbij van groot belang. 
Dit document beschrijft een aantal praktische zaken rond de vele facetten van dit bezoekwerk. 

Afhankelijk van de situatie vinden er naast de huisbezoeken ook tussendoor bezoeken plaats. 
Bijvoorbeeld bij zorgen en ziekte, bijzondere gebeurtenissen of geloofsvragen die er leven. Het 
initiatief voor een extra (huis)bezoek kan bij het gemeentelid, de predikant en bij de wijkouderling 
liggen. 

Daar waar nodig en gewenst wordt de predikant in kennis gesteld van bijzondere situaties. 
In het algemeen zorgt de predikant ervoor dat in bijzondere situaties de betreffende personen en 
gezinnen persoonlijke aandacht krijgen. Veelal gebeurt dit door er zelf op bezoek te gaan. Als de 
predikant is verhinderd kan de wijkouderling worden gevraagd om dit te doen. 

1.2 Vormen van bezoek 
1.2.1 Huisbezoek 
Het reguliere huisbezoek omvat een belangrijk deel van het bezoekwerk in de gemeente. De 
wijkouderling neemt veelal van tevoren (telefonisch) contact op met betrokkenen om hiervoor een 
afspraak te maken. 
Gezinsleden die belijdenis hebben gedaan en nog bij hun ouders inwonen worden zo mogelijk 
afzonderlijk benaderd voor een persoonlijk pastoraal bezoek. 

  

1.2.2 Ziekenbezoek 
Deze veelomvattende taak wordt voornamelijk door de predikant uitgevoerd. 
Gemeenteleden die in een ziekenhuis of revalidatie instelling zijn opgenomen worden daar, 
afhankelijk van de ernst en omstandigheden gewoonlijk 1 keer per week bezocht. 
Langdurig zieken die thuis verpleegd worden krijgen bezoek van de wijkouderling. 

1.2.3 Crisisbezoek 
In bepaalde omstandigheden zoals b.v. stervensbegeleiding, psychische nood, huwelijksproblemen, 
ernstig ongeval en overige nood, kan met de predikant, scriba of wijkouderling contact worden 
opgenomen.  

Zodra de kerkenraad dit ter ore komt wordt er zo spoedig mogelijk contact met de betrokkene(n) op 
genomen om erachter te komen wat er van de kerkenraad wordt verwacht. Indien gewenst zal er 
naar vermogen geprobeerd worden adequate pastorale hulp te verlenen. In veel crisissituaties moet 
er echter doorverwezen worden naar professionele hulp. 

Alertheid, betrokkenheid en persoonlijke aandacht helpen bij het verwerken van ingrijpende 
situaties. 

1.2.4 Gelegenheidsbezoeken 
Bij de volgende gelegenheden wordt een bezoek afgelegd: 

Bezoek aan: Door: 
Gemeenteleden vanaf 70 jaar - rond hun verjaardag NPV/Diaconie 
Gemeenteleden vanaf 75 jaar - rond hun verjaardag Diaconie 
Gemeenteleden vanaf 80 jaar - rond hun verjaardag Predikant 
Geboorte Predikant en/of zijn vrouw 
Huwelijksjubilea Predikant en/of wijkouderling 
Hulpbehoevenden en eenzamen NPV/Diaconie 

Bij deze bezoeken kan namens de kerk een presentje worden gegeven. 
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1.3 Overig 
 

1.3.1 Commissie van ontvangst nieuw ingekomenen 

Nieuw-ingekomenen worden vermeld in het kerkblad en op de mutatielijst. Daarna worden zij zo 
spoedig mogelijk bezocht door de commissie van ontvangst. Zij ontvangen dan een gemeentegids en 
de mogelijkheid van een abonnement op het kerkblad wordt hen aangeboden. Naar aanleiding van 
het welkomstbezoek wordt de ledenadministratie bijgewerkt. De wijkouderling bepaalt wanneer er 
een huisbezoek wenselijk is. 
  

1.3.2 Verhuizing naar buiten de gemeente 
Wanneer gemeenteleden na hun verhuizing graag bij onze gemeente willen blijven behoren of willen 
dat er met hen meegeleefd blijft worden, dan moeten zij een verzoek doen aan de kerkenraad waar 
zij op dat moment toe behoren of aan de kerkenraad alhier om hen terug te schrijven. Zo nodig 
neemt de scriba contact op met de nieuwe gemeente voordat er over de aanvraag wordt besloten. 
Hangende de besluitvorming wordt de pastorale zorg gecontinueerd. Indien nodig vindt er nader 
overleg plaats met de familie. 

Het kerkelijk bureau draagt zorg voor registratie van personen die vertrokken zijn naar elders en nog 
een band willen houden met Kamerik. Deze registratie wordt geactualiseerd op basis van informatie 
van de betreffende wijkouderlingen. 

Voorbeelden van een band met de gemeente kunnen zijn: 
 Genoemd blijven worden in het kerkblad. 
 Begraven worden vanuit onze gemeente. 

 

1.4 Ondersteuning pastoraat 
De ledenadministratie wordt bij gehouden in het programma “Leden Registratiesysteem 
Protestantse Kerk” (LRP). Daarin worden naast de gebruikelijke persoonsgegevens zoals naam, 
geboorte-, doop-, huwelijksdata ook geregistreerd of gemeenteleden al dan niet passief 
geregistreerd willen worden. 
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De Hervormde Gemeente te Kamerik geeft het kerkblad “Hervormd Kamerik" uit, dat eenmaal per 
veertien dagen verschijnt en informatie geeft over de plaatselijke Hervormde Gemeente van 
Kamerik. In de vakantieperiode verschijnt het kerkblad minder frequent. 
 
De redactie berust bij het moderamen. 
Voor het samenstellen van het kerkblad benoemt de redactie één of meerdere medewerkers. 
 
De redactie draagt zorg voor de inhoud van het kerkblad. Bovendien kan de redactie gevraagd of 
ongevraagd de kerkenraad en haar organen op het gebied van publiciteit adviseren. 
 
De redactie is voor haar beleid ten aanzien van het kerkblad verantwoording verschuldigd aan de 
kerkenraad. 
 
De kerkenraad kan besluiten om bepaalde zaken (nog) niet te publiceren. 
 
Het college van kerkrentmeesters verzorgt de financiële regeling en regelt het afdrukken en de 
verzending van het kerkblad. 
 
Het kerkblad geeft informatie over: 

 te houden kerkdiensten (aanvang – voorzang - naam voorganger - collecten) 
 Crèche en kerkauto 
 Pastoraal en kerkelijk nieuws uit de Gemeente, de Classis, de Provincie en de PKN 
 Diaconale / Kerkrentmeesterlijke mededelingen 
 Verenigingen, clubs, kringen en commissies die ressorteren onder de kerkenraad 
 Activiteiten die in de Hervormde kerk te Kamerik plaatsvinden 
 de aankondiging van een door de “Passage” te houden avond; de aankondiging van een te 

organiseren zangavond van het Christelijk kinderkoor “De Lenteklokjes" en het Christelijke 
gemengd koor "Immanuel” 

 Oproep tot inschrijving van nieuwe leerlingen "Eben-Haëzerschool” 
 Alle aankondigingen dienen in overeenstemming te zijn met het beleid van de kerkenraad 
 

In het kerkblad kunnen familieadvertenties en dankbetuigingen van gemeenteleden worden 
geplaatst. Kerkenraad noch de redactie zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze advertenties. 
Voor de plaatsing van deze advertenties/dankbetuigingen kan door het college van 
kerkrentmeesters, in overleg met de kerkenraad, een geldelijke bijdrage worden gevraagd 
 
In gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de kerkenraad. 
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De Hervormde Gemeente te Kamerik beheert een Website, die deels openbaar toegankelijk is en 
deels is besloten. Het besloten gedeelte is toegankelijk voor leden van de gemeente en abonnees op 
het kerkblad. 
 
De Website bevat de volgende informatie: 

• Welkomstpagina  
• De agenda  
• De media-opnamen van de kerkdiensten  
• De inhoud van de gemeentegids  
• Contactgegevens 

 
De inhoud van de website wordt aangeleverd door contribuanten, die aangesteld zijn door de 
kerkenraad. [17] 
 
Voor het in stand houden van de website is de Website-commissie ingesteld, die bestaat uit:  

• De voorzitter, die de algehele coördinatie heeft 
• Het kerkelijk bureau, dat de autorisaties beheert 
• Een of meer deskundigen die nodig zijn om de website beschikbaar te stellen op het internet 
• Een of meerdere contribuanten 
• Afgevaardigde van de kerkenraad 

De website-commissie legt verantwoording af aan de kerkenraad. 
 
De kerkenraad benoemt de voorzitter van de commissie conform de door de kerkenraad 
vastgestelde algemene procedure voor het benoemen van voorzitters. [18] 
 
De commissie legt de namen van de personen die nodig zijn om de website beschikbaar te stellen op 
het internet ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. 
 
In gevallen waarin dit handboek niet voorziet, beslist de kerkenraad. 
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Hoewel het ambt van een ouderling-kerkrentmeester ook geestelijk van aard is, bestaan hun taken 
voor het grootste deel uit praktische zaken. 

1 Samenstelling 
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden die allen als Ouderling-Kerkrentmeester in de 
kerkenraad vertegenwoordigd zijn. Het College kiest uit haar midden een voorzitter. Daarnaast 
worden in onderling overleg de functies van secretaris, penningmeester en algemeen adjunct 
verdeeld. 
 

2 Opdrachtgeverschap  
Het college van kerkrentmeesters regelt de werkzaamheden van de koster, de beheerder van Elim en 
van organisten.   
 
Koster 
De koster verricht zijn werkzaamheden volgens een door de kerkrentmeesters opgestelde 
taakomschrijving. 
 
Beheerder Elim 
De beheerder van Elim verricht zijn werkzaamheden volgens een door de kerkrentmeesters 
opgestelde taakomschrijving. 
 
Organisten 
Er is een aantal organisten aangesteld door het college om de kerkdiensten muzikaal te begeleiden. 
In overleg met de organisten wordt periodiek een rooster opgesteld voor het bespelen van het orgel 
tijdens erediensten en bijzondere diensten. Eénmaal per jaar is er een evaluerend gesprek met de 
organisten.  
 
Vrijwilligers 
Er worden naast genoemde functies ook vrijwilligers ingezet.  
 

3 Beheer gebouwen 
Onderhoud en exploitatie van de kerkelijke gebouwen en de pastorie komen voor rekening van de 
Hervormde Gemeente. Bij het beheer van de gebouwen behoort tevens het beheer van de 
aanwezige apparatuur en installaties. 
De pastorie wordt conform de regels van de PKN aan de predikant verhuurd.  

Kerkelijk centrum Elim 
Aan de Talsmaweg, tegenover de kerk, is het kerkelijk centrum Elim gelegen. Elim heeft een aantal 
functies. In de eerste plaats doet Elim dienst als zalencentrum voor gebruik door de eigen gemeente. 
Hierbij te denken aan vergaderingen, clubavonden, zondagsschool, catechese, crèche, 
inloopochtenden, gemeenteavonden en bijeenkomsten van de diverse kringen en verenigingen. 
Daarnaast is het ook mogelijk om in Elim recepties, bruiloften en verjaardagen te houden. Ook 
worden er zalen verhuurd aan bedrijven en instellingen. In Elim is een mortuarium aanwezig 
waardoor Elim ook dienst kan doen als rouwcentrum. 
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Beheerder Elim 
De beheerder voert de dagelijkse leiding, draagt zorg voor verhuur en inkoop voor de catering en 
organiseert het schoonhouden van het gebouw. De beheerder wordt bijgestaan door een aantal 
vrijwilligers.  
 

4 Ledenregister 
Het ledenregister van de gemeente is gedigitaliseerd in het LRP-systeem van de landelijke 
protestantse kerk (PKN). Het actueel houden van het ledenregister is een verantwoordelijkheid van 
het College van Kerkrentmeesters en wordt uitgevoerd door het Kerkelijk Bureau.  

 

Het college van kerkrentmeesters kan een vrijwilliger uit de gemeente vragen om de taken van het 
Kerkelijk Bureau uit te oefenen. Deze taken bestaan uit het bijhouden van alle mutaties in de 
ledenadministraties en het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de verenigingen en clubs, 
rekening houdend met de randvoorwaarden die hiervoor zijn vastgelegd in de wet op de privacy. 
 
Mutaties in de ledenadministratie worden gedaan door het Kerkelijk Bureau op basis van de 
gegevens zoals gemeld aan predikant en scriba. Mutaties worden in het kerkblad vermeld. Het 
uitschrijven van gemeenteleden gebeurt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende 
gemeenteleden. 

De predikant, wijkouderlingen en de scriba hebben toegang tot het LRP-systeem. Het ledenbestand 
wordt niet aan individuele leden of derden ter beschikking gesteld, behoudens aan organen binnen 
de PKN. 
De registratie van de leden is geregeld bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
 

5 Gemeente en financiën 
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een 
begroting en jaarrekening op die ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd. Na 
goedkeuring worden deze gepubliceerd in het kerkblad en liggen ze voor gemeenteleden ter inzage 
bij de penningmeester.  
Er wordt ook een meerjarenbegroting opgesteld.  
De penningmeester voert de financiële administratie. Ter ondersteuning hiervan wordt gebruik 
gemaakt van een administrateur. Dit is een vrijwilliger. Deze administrateur begeleidt de 
administratie bij de dagelijkse financiële zaken en stelt de jaarrekening op.  
Er is een jaarlijkse (externe) controle op de financiële administratie en de jaarrekening. Voor het 
doen van betalingen is voldoende waarborging, in de zin van functiescheiding tussen administratie en 
het doen van betalingen, van belang. 
 

Actie Kerkbalans 
De vrijwillige bijdragen van de jaarlijkse actie Kerkbalans vormen de belangrijkste inkomstenbron. 
Deze (toezeggingen voor) bijdragen worden opgehaald in de maand februari. Voor de vrijwillige 
bijdrage worden alle doopleden van 18 jaar en ouder aangeschreven.  
Het verspreiden en ophalen van de toezeggingen wordt gedaan door vrijwilligers. 
 

Overige inkomstenbronnen 
Naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage zijn de wekelijke collecten tijdens de erediensten ook een 
belangrijke inkomstenbron. Om de gemeenteleden sterker bij de collecten te betrekken benoemt het 
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College van Kerkrentmeesters doelen waarvoor de collecten bestemd zijn. Deze worden vermeld op 
het collecterooster dat samen met de diaconie wordt opgesteld en aan de kerkenraad ter 
goedkeuring wordt voorgelegd. 
Voorbeelden van andere inkomstenbronnen zijn: 

1. Verjaardag fonds 
2. Verhuur kerkelijk centrum Elim en mortuarium 
3. Giften en legaten 

 

6 Beheer archieven 
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van het kerkelijk archief. Voor de 
uitvoering van die taak is de archivaris gehouden aan de richtlijnen zoals uitgegeven door de 
commissie voor het beheer van de kerkelijke en semi-kerkelijke archieven. 
In het archief bevinden zich de doop-, belijdenis- en trouwboeken die steeds geactualiseerd worden. 
 

7 Arbozaken 
Binnen de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen alle Arbo-zaken. Dit 
betreft o.a. de veiligheid van de eigen medewerkers en de bezoekers van onze gebouwen (kerk en 
Elim).  
Voor het geval er een persoon onwel wordt zijn er zowel in het kerkgebouw als in Elim voorzieningen 
aanwezig zoals een brancard, EHBO-kist en een rolstoel. In Elim is ook een AED aanwezig die jaarlijks 
wordt gekeurd.  
 

8 Overige taken en verantwoordelijkheden 
Het College van Kerkrentmeesters is verder nog belast met bijvoorbeeld het volgende: 

 In stand houden en onderhoud van het kerkgebouw en omliggend terrein. 
 In stand houden en onderhoud van de gebouwen Rehoboth en Elim. 
 In stand houden en onderhoud van de pastorie met tuin. 
 In stand houden en onderhoud van het orgel in de kerk.  
 Beheer en onderhoud begraafplaats rond de kerk. 
 Opstellen collecterooster in overleg met de diaconie. 
 Aanstellen en contacten vrijwilligers. 
 Aanstellen en contacten organisten. 
 Uitgeven kerkblad inclusief (financiële) administratie en organiseren bezorging. 
 Kopieerwerk ten behoeve van diensten, kerkblad en kerkbalans. 
 Beheer verzekeringen. 
 EHBO en BHV 
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1 Visie 
De kerkenraad is blij dat (jonge) mensen voor de weg van het huwelijk kiezen en daarbij aangeven 
dat ze Gods zegen over hun huwelijk in een kerkdienst van belang vinden. Gelukkig wordt deze weg 
door meerderen gekozen. Soms gebeurt dat echter terwijl men al een periode samenwoont. In dit 
schrijven wil de kerkenraad zijn beleid hieromtrent naar u als gemeente toe formuleren. 
De praktijk van samenwonen in onze samenleving is steeds meer een voluit geaccepteerde zaak. Ook 
in christelijke kring dringt deze praktijk steeds meer door. 
Toch heeft de kerkenraad vanuit bijbels oogpunt hiertegen gegronde bezwaren en wel om de 
volgende redenen. 
1. Wie gaan samenwonen, leggen zich niet vast. Ze maken vaak wel bepaalde, welmenende 

afspraken, maar beloven elkaar daarmee nog niet publiekelijk trouw. De reden is doorgaans dat 
ze over de toekomst van de relatie geen echte duidelijkheid willen geven. In sommige gevallen 
komt het ook voor dat men niet goed op de hoogte is van het beslissende verschil tussen huwen 
en samenwonen. Wie trouwt, verbindt zich echter in een publieke belofte van trouw levenslang 
aan de ander. In de Bijbel is het huwelijk een verbond voor het leven, want je belooft elkaar 
trouw totdat de dood scheiding maakt. We zien dat al aan het begin van de Bijbel, in Genesis 2: 
22-25. De eerste mens Adam komt in een uniek verbond met de eerste vrouw, Eva. Vers 24 
geeft het beslissende aan: de mens zal zijn vader en moeder verlaten om voortaan aan zijn 
vrouw verbonden te zijn. De eenheid is zo sterk dat er gesproken wordt van: ‘tot één vlees zijn’. 
In het Nieuwe Testament wijzen we op Efeze 5: 22-33, waar de unieke relatie tussen man en 
vrouw aan de orde komt en zelfs als een afspiegeling van de verhouding tussen Christus en Zijn 
gemeente wordt beschouwd. 

2. Binnen deze levenslange verbondsrelatie van liefde en trouw heeft de seksualiteit een veilige 
plaats. Deze beschermde plaats heeft de seksualiteit bij samenwonen niet, want er bestaat dus 
de mogelijkheid dat de relatie na verloop van tijd wordt ontbonden. Ook hier kunnen we 
verwijzen naar Genesis 2: 22-25. Eerst dient de man zijn ouders te verlaten om vanaf dan verder 
te leven met zijn vrouw in de unieke relatie van het huwelijk. Eerst lezen we als een omschrijving 
van het huwelijk het woord ‘aankleven’ en pas dan is er sprake van ‘tot één vlees zijn’, waarbij 
ook de seksualiteit een plaats heeft. In het Nieuwe Testament geeft 1 Korinthe 7: 2, 8,9 aan dat 
geslachtsgemeenschap en huwelijk onlosmakelijk met elkaar samenhangen. 
Bovendien wijst de Heere Jezus de Samaritaanse vrouw in Johannes 4:18 er duidelijk op dat de 
man met wie ze samenwoont, haar eigenlijke man niet is. Dat betekent ontdekking van zonde in 
haar leven. 

3. In de Bijbel is het huwelijk geen onderonsje, een privézaak, zoals bij samenwonen doorgaans het 
geval is. Trouwen is een zaak van de gemeenschap. In het Oude Testament zelfs een zaak van de 
dorpsgemeenschap. In elk geval een publieke aangelegenheid, want het huwelijk wordt gesloten 
te midden van familie, vrienden en bekenden. Duidelijk zien we dit in Ruth 4: 7-10, waar niet 
alleen familie en bekenden, maar ook de dorpsgemeenschap erbij betrokken is, met de overheid 
(oudsten in de poort). Het verloop is: het werven de bruid, elkaar aannemen; beloften en 
plichten voor God en de mensen; daarna de bruiloft. Aan het eind van de eerste dag komen we 
dan de officiële en plechtige ‘overgave’ van de bruid aan haar bruidegom tegen en daarna de 
eenheid van het huwelijksleven. In het Nieuwe Testament stuiten we op het eerste teken van 
Jezus: op een bruiloft. Ook daar is de huwelijksvoltrekking en de bruiloft een publieke zaak en 
Jezus heeft Zich daarbij willen voegen. 

Dit is een greep uit de Bijbelse gegevens die helder maken dat het huwelijk de unieke 
samenlevingsvorm tussen man en vrouw is. Samenwonen is ten diepste vrucht van de ontwikkeling 
van onze moderne samenleving, waarin een niet-Bijbelse visie op seksualiteit de doorslag geeft. 
Bovendien weerspiegelt deze praktijk het individualisme dat geen of te weinig zicht heeft op de 
gemeenschap waarin men is geplaatst. 



Hervormde gemeente Pastoraal beleid samenwonen en Bijlage: 20 
Kamerik kerkelijke huwelijksinzegening 
 

Vastgesteld op xx.xx.2019 Versie 0.1 41/62 

In het licht van bovenstaande Bijbelse lijnen wil de kerkenraad een weg gaan met jonge mensen die 
hun huwelijk na een periode van samenwonen kerkelijk willen laten inzegenen. Ambtsdragers 
kennen het verlangen om (jonge) mensen de weg van het Woord te wijzen en hen tot die weg terug 
te roepen. Dat kan alleen op de goede wijze in liefdevolle bewogenheid. Er heerst in onze tijd 
verwarring op het gebied van relaties en het kan moeilijk zijn voor kerkelijke jongeren om daarin het 
spoor van Gods wil te vinden, zeker als ze vanuit achtergronden komen waar anderen ook voor 
samenwonen hebben gekozen. Tegelijk is een kerkenraad in geloof en liefde geroepen om het goede 
gebod van de HEERE hoog te houden, want alleen in die weg mogen we zegen vragen en zegen 
verwachten. 
 
Praktisch betekent dit het volgende: 
1. In een pastorale ontmoeting met een vertegenwoordiging van de wijkkerkenraad waaronder de 

aanvraag voor de huwelijksinzegening valt, zal worden geluisterd naar de levensgang en de 
achtergronden van de aanvragers en vanuit bijbels perspectief worden aangegeven dat de praktijk 
van samenwonen zonde is voor God. Wanneer een stel deze pastorale leiding hartelijk aanvaardt 
en inziet dat de toe dan toe afgelegde weg verkeerd is geweest, zal een nieuwe pastorale 
ontmoeting worden afgesproken met een vertegenwoordiging van de wijkkerkenraad waaronder 
de aanvraag voor de huwelijksinzegening valt. In het pastorale gesprek zal voor Gods aangezicht 
schuldbelijdenis worden gedaan, waarna Gods belofte van vergeving en vernieuwing wordt 
uitgesproken. 

2. Op deze wijze komt er ruimte voor de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk na 
samenwonen. 
Pastoraal beleid samenwonen en kerkelijke huwelijksinzegening Gepubliceerd door de Algemene 
Kerkenraad in Rondom het Woord 21-3-2009 

3. Wie een aanvraag tot bevestiging en inzegening van het huwelijk na samenwonen indient, maar 
niet wil inzien dat de tot dan toe afgelegde levensgang tegen Gods bedoeling ingaat, en de weg 
van een tijdelijk uiteengaan dan ook niet wenst te bewandelen, kan in onze gemeente niet 
kerkelijk trouwen. Natuurlijk hoopt de kerkenraad dat men tot een ander inzicht komt. 

 
Met dit schrijven aan u wil de kerkenraad nog eens de unieke waarde van het huwelijk onder de 
aandacht brengen, hoezeer ook daar gebrokenheid en schuld naar voren kunnen komen. Eerlijk 
wordt eveneens erkend dat (jonge) stellen in hun verkeringstijd op seksueel terrein Bijbelse grenzen 
kunnen overschrijden. Daarover laten het Woord en de prediking evengoed ontdekkend licht vallen. 
Wat zich echter in het midden van de gemeente op allerlei terrein aan de openbaarheid onttrekt, is 
alleen bij God bekend en kan daarom niet door een kerkenraad worden gewogen.  
Ondanks deze kanttekening wil de kerkenraad met name benadrukken dat de Bijbel slechts de weg 
van het huwelijk wijst voor een duurzaam samenleven tussen man en vrouw en dat we alleen 
daarover Gods zegen mogen verwachten. Bovendien is het goed om in een tijd waarin de praktijk van 
samenwonen steeds meer gemeengoed is geworden aan u als gemeente duidelijk te maken welke 
weg de kerkenraad principieel en pastoraal wil gaan. 



Hervormde gemeente  Uitwerking diaconaal werk Bijlage: 21 
Kamerik 
 

Vastgesteld op 01-07-2020 Versie 1.0 42/62 

Hoewel het ambt van diaken in haar aard geestelijk is, bestaat het diaconale werk in de gemeente 
voor een belangrijk deel uit praktisch zaken. 
Dit document beschrijft globaal een aantal van deze zaken. 

1. Samenstelling college van diakenen 
Het college van diakenen bestaat uit 5 personen die allen een specifieke taak hebben te weten 
voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e voorzitter en algemeen adjunct. 
Het college vergadert ca. 10 keer per jaar. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Tevens 
wordt van elke vergadering in principe een verslag gemaakt ten behoeve van de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering. 

2. Diaconale taken 
De taken van het college behelzen in grote lijnen: 

• De voorzitter is tevens lid van het moderamen; 
• Ambtelijke aanwezigheid in de eredienst; 
• Voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de viering van het Heilig Avondmaal; 
• Armenzorg zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd; 
• Bejaarden- en ziekenzorg; 
• Geldwerving en voorlichting daarover aan de gemeente; 
• Organisatie van Kerst- en Paasgroetactie; 
• Opstellen van het collecterooster. Dit rooster heeft over het algemeen een vast stramien; 
• Opstellen van het rooster voor de kerkauto. 

 
Bij het beoordelen van verzoeken om een financiële bijdrage (gift) worden onder andere de volgende 
criteria in overweging genomen: 

a) Beoogt de instelling een diaconaal doel en is dit helder; 
b) Is de identiteit van de aanvrager conform de modaliteit van de Hervormde Gemeente van 

Kamerik; 
c) Is er in het college van diakenen vertrouwen aanwezig dat een eventuele bijdrage ook 

daadwerkelijk voor het beoogde doel aangewend zal worden; 
d) Heeft de aanvrager ons vertrouwen; 
e) Wordt er (overheids-) subsidie ontvangen; 
f) Is er werkelijk financiële nood? 
g) Hoe urgent is de nood waar de instelling zich voor inzet; bijvoorbeeld: voor humanitaire hulp bij 

rampen is direct actie geboden terwijl voor de structurele (weder) opbouw in een bepaald 
gebied een project van een “vertrouwde” stichting de voorkeur heeft. 

h) Wordt door het honoreren van een verzoek de bijdrage aan een bepaald doel niet te veel 
versnipperd. Bijvoorbeeld: 3 ontwikkelingsprojecten in dezelfde streek; 

i) Wat is de werkwijze van de hulpvrager; 
j) Hoe is het voorlichtings- en steun aanvraagmateriaal gepresenteerd? 

 

3. Diaconale verantwoordelijkheden 
De diaconie draagt verantwoordelijkheid voor: 

 Opzetten van netwerken samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging en de Diaconie van 
de Hervormde Gemeente te Kamerik; 

 Kerkradio 
 Ouderenmiddagen 
 Inloop ochtenden 
 Aanspreekpunten voor "De Herberg” 
 Aanspreekpunt voor WMO-loket Woerden  
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 Koningsdagcommissie 
 Zendingscommissie 

 
De diaconie heeft al haar activiteiten schriftelijk vastgelegd in een werkplan, waarin steeds per 
onderdeel de praktische invulling wordt beschreven. Gezien de snelle veranderingen en 
ontwikkelingen op maatschappelijk en kerkelijk terrein, wordt het werkplan elke twee jaar opnieuw 
bekeken en zo nodig aangevuld en/of uitgebreid. 
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Catechese  en zondagsschoolwerk 
In de Bijbel staat de opdracht om geloofswaarheden over te dragen aan het volgende geslacht (Deut. 6; 
Ps. 78). Hieruit vloeit voort dat aan kinderen en jongeren onderwijs wordt gegeven in de vorm van 
zondagsschool en catechese. 

1.1 Catechese 
De catechesemethode die gebruikt wordt, moet aansluiten bij het gereformeerd belijden. De 
catechesecommissie draagt zorg voor de keuze van het materiaal en de werkwijze in overleg met de 
kerkenraad. Indien mogelijk is er per leeftijd een catechisatiegroep. Er wordt gestreefd naar uniformiteit 
in methode en werkwijze in de verschillende leerjaren. Methodisch wordt catechese gegeven rond de 
Bijbelse noties gebod, gebed en geloof. 

De kerkenraad streeft naar kleine catechisatiegroepen van ± 10 tot 12 jongeren, zodat de catechese in 
een warme, open en persoonlijke sfeer kan plaatsvinden. 
De catechese begint na de opening van het winterwerk en eindigt voor Pasen. Per seizoen zijn er 
ongeveer 22 avonden. De catechese wordt gegeven in Elim. 
Na afloop van de catechese komt de catechesecommissie bijeen om het achterliggende seizoen te 
evalueren en vooruit te kijken op het komende seizoen. 
 
Belijdeniscatechisatie wordt normaliter door een predikant gegeven. Zij die belijdenis willen doen 
worden op een zogeheten aannemingsavond door de kerkenraad toegelaten tot het doen van Openbare 
Belijdenis van het geloof. Dit vindt plaats in een eredienst, bij voorkeur op Palmzondag. Met het doen 
van openbare belijdenis van het geloof worden de jonge lidmaten opgenomen onder de belijdende 
leden van de gemeente en in het lidmatenboek en het digitale ledenregistratiesysteem LRP 
ingeschreven.  

1.2 Zondagsschool 
De leiding van de zondagsschool maakt gebruik van het materiaal van en laat zich adviseren door de 
Zondagsscholenbond op Gereformeerde Grondslag. De zondagschool komt bijeen in Elim.  

Vanuit de kerkenraad is een jeugdouderling contactpersoon voor de leiding van de zondagsschool. 
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1 Algemeen 
Naast het gezelligheidsaspect en de onderlinge ontmoeting is het primaire doel van alle kerkelijke 
activiteiten het bestuderen van de Bijbel waaruit volgt een verdieping van het persoonlijke geloof en 
de opbouw van de gemeente. 

Het college van kerkrentmeesters is bereid om onder voorwaarden de kosten voor het volgen van 
cursussen voor zijn rekening te nemen. 

2 Gemeentedag/opening winterwerk 
Begin september start het winterwerk. De volgende werkwijze wordt daarbij gehanteerd: 

• Alle clubs, verenigingen, commissies etc. presenteren zich met een wervend stukje in het 
kerkblad. 

• De jeugd van 12 tot 20 jaar krijgt van de catechesecommissie een persoonlijke uitnodiging om 
deel te nemen aan de catechese. 

• Er wordt in een ochtenddienst aandacht geschonken aan de opening van het winterwerk.  
• Er wordt een gemeentedag gehouden, waarbij de gemeente na de zomervakantie elkaar in 

ontspannen sfeer ontmoet.  

3 Inloopochtend en ouderenmiddag 
Iedere donderdagmorgen wordt er in Elim tussen 9:45 en 11:45 uur een inloopochtend gehouden 
voor alleenstaanden, eenzamen of gemeenteleden die niet of niet meer deelnemen aan het 
arbeidsproces. Er wordt dan gelegenheid geboden elkaar te ontmoeten, gezellig een kopje koffie te 
drinken, een praatje te maken, een spelletje te doen of om een luisterend oor te vinden. Een aantal 
keer per jaar wordt er aansluitend nog een maaltijd georganiseerd. 

Minstens 3 keer per jaar wordt er een ouderenmiddag georganiseerd. Voor deze middag wordt 
iemand uitgenodigd die, na de meditatie, over een interessant onderwerp een inleiding houdt. 
Daarnaast wordt ernaar gestreefd om 1 keer per jaar een ouderenmaaltijd of een “uitje” te 
organiseren. 
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4 Kringwerk en verenigingen 

4.1 Mannenvereniging “Sola Scriptura” 
De vereniging houdt zich vooral bezig met Bijbelstudie. Daartoe wordt het blad ”De Hervormde 
Vaan” gebruikt. In kleine en/of brede kring wordt het Bijbelgedeelte besproken. Paulus roept 
mannen ook op leiding te geven aan hun gezin. Ook zo wil de vereniging vormend en toerustend 
bezig zijn. Kortom een relatie vanuit het Woord naar het persoonlijk geloofsleven om van daaruit ook 
vorming en toerusting te geven aan de man voor zijn plaats in gezin, kerk, staat en maatschappij. 
Naast Bijbelstudie is er plaats voor bespreking van actualiteiten en waar nodig ook verduidelijking 
van kerkhistorische momenten. 
Zie ook reglement [29] 

 

4.2 Vrouwenvereniging “Deborah” 
Er wordt gebruik gemaakt van de Bijbelstudie uit het maandblad “de Hervormde vrouw” dat leden 
van de vereniging krijgen toegestuurd. Dit blad wordt uitgegeven door de bond van Herv. 
Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag waarbij de vereniging is aangesloten. Vanuit de 
vereniging gaat er een delegatie naar de regionale themabijeenkomsten en naar de Bondsdag. 

Met Kerstfeest en Pasen worden er wat afwijkende avonden georganiseerd die via de kerktelefoon 
worden uitgezonden.  

In samenwerking met de mannenvereniging wordt er één keer per jaar een gemeenteavond 
georganiseerd. Daarbij worden ook verenigingen uit omliggende gemeenten uitgenodigd. 
Zie ook reglement [30] 

 

4.3 Jonge lidmatenkring “Berea” 
Zoals de mensen in Berea (Hand.17, vers 11), proberen ook de deelnemers aan de Bereakring de 
Bijbel te onderzoeken. De Bereakring komt ongeveer om de twee weken bij elkaar. Er wordt 
gezongen (psalmen en andere geestelijke liederen), gebeden, geluisterd naar een inleiding, er is 
gesprek met elkaar. Het gesprek aan de hand van wat wordt gelezen in de Bijbel is voor de meesten 
heel belangrijk. Om te leren wat er staat geschreven, wat de Heere God daarmee bedoelt. Ook 
bedoelt voor de praktijk van ons leven. We proberen te luisteren naar de Bijbel en naar elkaar. 

 

4.4 Ichthus-kringen 
Deze kringen zijn bedoeld om met elkaar Bijbelstudies te doen. Het zijn kringen die elk onder leiding 
staan van een gemeentelid. De bijeenkomsten worden bij gemeenteleden thuisgehouden. 
Voorafgaande aan de bijeenkomsten komen leiding en predikant bij elkaar om de te behandelen stof 
te bespreken. 

 

4.5 Gebedskring  
De Gebedskring komt om de veertien dagen in Elim, van halfacht tot halfnegen bijeen. Eerst wordt 
een Bijbelgedeelte behandeld. Daarna worden gebedspunten genoemd en dan wordt er gebeden. 
Zie voor verdere details in bijlage [25]. 
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1.0 Algemeen 
Het jeugdwerk omvat een veelheid aan clubs en activiteiten. Dit document beschrijft de praktische 
kant van het jeugdwerk in Kamerik 

1.1 Voorzittersoverleg (VZO) 
De doelstellingen van het Voorzittersoverleg Hervormd Jeugdwerk zijn bijstand verlenen aan de 
kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Kamerik door: 

• Werkzaamheden verrichten die door de kerkenraad gevraagd worden.  
• Intermediair zijn tussen de kerkenraad en het jeugdwerk enerzijds om het beleid van de 

kerkenraad naar de jeugd toe te verwoorden en anderzijds de kerkenraad te informeren over 
alle relevante zaken die bij het jeugdwerk gaande zijn. 

• Coördineren van alle activiteiten binnen het jeugdwerk alsmede het begeleiden van 
leidinggevenden. 

• Het zoeken en organiseren van een periodiek gesprek met de Eben Haëzer school.  
• Vormen en toerusten van de jeugd. Hier wordt gestalte aan gegeven door ze te bewaren bij, of 

in aanraking te brengen met het Evangelie en met kerkelijke activiteiten. 
• Jongeren die na het voortgezet onderwijs gaan studeren te adviseren bij de keuze van een 

studentenvereniging.  
• Begeleiden van de jeugd bij hun ontwikkeling, arbeidsleven, ontspanning en besteding van vrije 

tijd.  

1.2 Vakantie Bijbel Werk 
In de eerste week van de zomervakantie en op de donderdagochtend in de na- en voorjaarsvakantie 
komen kinderen van 4 t/m 12 jaar bij elkaar om te zingen, een verhaal te horen, te knutselen en te 
spelen. Het doel is om rand- en buitenkerkelijke kinderen met het Evangelie in aanraking te brengen. 
Er worden tijdens de vakantie Bijbelweek ook tieneravonden georganiseerd. 

1.3 Meisjesclub “Eljakim” 
De meisjesclub is bedoeld voor meisjes van 9 t/m 12 jaar. Zij komen éénmaal per veertien dagen bij 
elkaar op de vrijdagavond van 19:15 - 21:00 uur. Vóór de pauze is er een inleiding uit de Bijbel. Na de 
pauze is er handenarbeid, een quiz, dia’s of spelletjes. 

1.4 Jongensclub “De Onderzoekers” 
Voor jongens van 9 t/m 12 jaar, eenmaal per twee weken op maandagavond van 19:00 - 20:30 uur. 
We beginnen met een Bijbelverhaal met verwerking n.a.v. het blad van de HGJB.  

Hierna is er tijd voor handenarbeid en spelletjes. 

 

1.5 Tienerclub “Onder Ons” 
De tienerclub "Onder Ons" is een club van jongens en meiden uit de brugklas en verder, van     12 tot 
14 jaar. In het eerste gedeelte van onze clubavonden wordt een gedeelte uit de Bijbel overdacht. 
Tijdens het tweede gedeelte van de avonden is er ontspanning met creativiteit, leuke spellen en 
sportieve uitdagingen. Een aantal avonden per seizoen zijn er verrassende bezigheden elders. 
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1.6 Jeugdclub voor de zaterdagavond 
Iedere 14 dagen is er op zaterdagavond jeugdclub voor 14- en 15-jarigen. In het kort: gezellig, leuk, 
relaxed, uitdagend, inspannend of ontspannend, met b.v. spel, film, theater en thema-avonden. Uit-
avonden zijn b.v. beachvolleybal, bowlen, schaatsen e.d. Op alle avonden wordt tijd vrijgemaakt voor 
een Bijbelse overdenking. 

1.7 Jeugdvereniging “Maranatha” 
De Jeugdvereniging “Maranatha” (16+-ers) komt om de week op zondagavond na de kerkdienst bij 
elkaar in gebouw Elim om met elkaar verder te praten over het geloof. Dat doen ze bijvoorbeeld in 
de vorm van een Bijbelstudie, en met persoonlijke vragen over het geloof en de dingen die om ons 
heen gebeuren in de maatschappij. Gezelligheid en ontspanning komen ook aan bod. 

1.8 Regionaal Open Jeugdwerk 
Dit jeugdwerk is opgezet voor 16+ jongeren door de "Commissie Regionaal Jeugdwerk", in overleg 
met de Ring van Hervormde Jeugdverenigingen op G.G. te Woerden en Omstreken. Ook onze 
gemeente participeert hierin. Het gaat hierbij vooral om een plaats te bieden voor ontmoeting en 
ontspanning en een zinvolle zaterdagavond besteding. De begeleidingscommissie bestaat uit de 
jeugdouderlingen van de gemeenten. 

Het ROJ komt regelmatig en telkens op een andere plaats bijeen, zodat alle gemeenten die erbij 
betrokken zijn een beurt krijgen. 

1.9 Jongeren-ontmoetingsplek (JOP) 
Voor de 16+-jeugd is een JOP beschikbaar. De JOP heeft de volgende doelstellingen: 

• Mede leidinggeven aan de jeugd van de gemeente. 
• De jongeren uit de kroeg, disco en tentfeesten houden. 
• Een ontmoetingsplek creëren voor de jongeren. 
• In gesprek komen met de jongeren over zaken die hen bezighouden. 

Het is voor de jongeren belangrijk dat ze zich er thuis voelen, dat de ouders van de jongeren hun 
kinderen met een gerust hart ernaartoe kunnen laten gaan. De kerkenraad draagt de 
verantwoordelijkheid voor de exploitatie. 
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1. Opzet van de avond:   a. zang  

b. gebed  
c. Schriftlezing  
d. korte bezinning op thema’s rondom Gebed.  
e. gebed (af te sluiten met gezamenlijk “Onze Vader”)  
f. afsluiting (ev. lied?)  

 

Bij de punten a. b. en c. is het van belang dat men zoveel mogelijk aansluit bij wat in de gemeente 
gewoon is, zodat de hele breedte van de gemeente zich erin vinden kan. In de Schriftlezing zal 
daarom in principe gebruik gemaakt worden van de Herziene Statenvertaling. Bij het zingen van 
liederen wordt gebruik gemaakt van de psalmberijming 1773 en de bundels “Uit aller mond”, “Op 
toonhoogte” en “Wie zingt mee”. 

 

Het verdient de voorkeur dat er m.b.t. punt d. een methode/boekje gevolgd wordt. Doel is om de 
plaats en de functie van het gebed dieper te doordenken. In overleg met de kringleiding stelt de 
kerkenraad een methode/boekje vast. Het is van belang om daarbij aan te tekenen, dat een 
dergelijke methode/boekje alleen dient als leidraad voor het korte bezinningsmoment.  

 
2. De afzonderlijke punten voor het kringgebed worden door de leidinggevende geïnventariseerd. 

Daarbij let men op evenwichtigheid en functionaliteit.  
 
3. De leiding van de avonden berust bij een vast persoon. Hij-zij zorgt dat alles in goede banen 

verloopt, daarin bijgestaan door een tweede persoon. Het contact met de kerkenraad verloopt 
via deze personen. Een platte structuur is daarin blijvend van belang. 
De leidinggevenden worden benoemd door de kerkenraad. De gebedsgroep kan een voordracht 
doen. 

 
4. Het gebedsuur vindt plaats op een vast moment in de week. Dat kan op een avond zijn, maar 

bijvoorbeeld ook op zaterdagmorgen. Er zal getracht worden om zo min mogelijk overlap te 
hebben met andere activiteiten in de gemeente. In beginsel lijkt maandagavond het meest 
geschikt. Eventuele wijzigingen hierin zijn afhankelijk van wat de groep wenselijk vindt.   

 
5. De frequentie zal 1x per twee weken zijn. De duur van de bijeenkomst is drie kwartier tot een 

uur. De tijd waarop men samenkomt tussen 19.30 en 20.30 uur. 
 
6. Elim is op voorhand een geschikte en toegankelijke plaats om samen te komen. Tevens 

benadrukt men hiermee de band met gemeente/kerk. De data voor de bijeenkomsten worden 
doorgegeven aan de beheerder van Elim, de scriba en het Kerkblad.   
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7. Bekendmaking vindt niet door brieven plaats, maar middels een algemene uitnodiging in het 
kerkblad. De eerste introductie zal door de kerkenraad verzorgd worden. Daarna zorgen de 
leidinggevenden zelf voor de berichtgeving. 
Berichtgevingen betreffen alleen de aankondiging van de gebedssamenkomsten en geen 
andersoortige informatie of uitnodigingen. 

 
8. Kerkenraadsleden participeren in de gebedsgroep. 

 
9. De kosten die eventueel aan het bezoeken van een gebedskring verbonden zijn (boekje, 

zangbundel, enz.) zijn voor de deelnemers zelf. 

 
10. Alle gebedssamenkomsten worden gewoonlijk vastgelegd in een zogenaamd gebedsschrift. Dit 

schrift wordt bewaard door de leiding. Aan het eind van het seizoen wordt tevens de evaluatie 
schriftelijk vastgelegd. 

 
11. Een gebedsgroep moet niet veel groter zijn dan 15 deelnemers. Als op termijn blijkt (na 

minimaal 4x) dat er standaard meer dan 15 mensen aanwezig zijn, moet splitsing overwogen 
worden. 
 

12. De Gebedskring kan ter voorbereiding van de Christelijke feestdagen, in overleg met de 
kerkenraad, extra avonden organiseren. Hierbij is de opzet van de avonden gelijk aan de 
avonden van de Gebedskring. 
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1.1 Algemeen 
De christelijke gemeente is geroepen om te getuigen van het Bijbelse geloof. 
In dit document worden enkele praktische zaken beschreven die hierop betrekking hebben. 

Jaarlijks vindt een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de hierna genoemde 
commissies en de kerkenraad om het afgelopen jaar te evalueren en de toekomstplannen en 
doelstellingen te bespreken. 

1.2 Evangelisatie 
Er bestaat een nauw contact tussen de kerkenraad en de evangelisatiecommissie (EC). Om dit 
contact te onderhouden is het volgende van belang: 

• Vanuit de kerkenraad is er een afvaardiging naar de EC die de schakel vormt tussen de 
kerkenraad en deze commissie. Deze afvaardiging heeft tot doel het beleid van de 
kerkenraad te bewaken. De EC ontwikkelt plannen en activiteiten die aan de kerkenraad 
worden voorgelegd. 

• De notulen van elke EC-vergadering worden ook aan de scriba van de kerkenraad 
toegestuurd. 

De EC heeft, samen met de kerkenraad, de taak om de gemeente te wijzen op haar roeping te 
evangeliseren en zelf daar ook actief in bezig te zijn. We kunnen denken aan: 

• Het bezoeken van mensen die geen binding meer wensen met de kerk. Naam- en 
adresgegevens kunnen door de kerkenraad aan de EC worden verstrekt. 

• Het mondeling of via evangelisatielectuur benaderen van hen die het Evangelie niet 
kennen.  

• Het organiseren van gemeenteavonden en Alpha cursussen. 
• Gemeenteleden (laten) toerusten om missionair werk te doen.  
• Het participeren in kringen en groepen die aan evangelisatiewerk doen. 
• Het adviseren van de kerkenraad. 

 

1.3 Alpha cursus 
De cursusavonden beginnen met een inleiding. In kleine groepen is er ruimte voor vragen en 
gesprek.  

1.4 Vakantie Bijbel Werk 
In de eerste week van de zomervakantie en de donderdagochtend in de voor- en najaar 
vakantie komen kinderen van 4 t/m 12 jaar bij elkaar om te zingen, een verhaal te horen, te 
knutselen en te spelen. Er worden ook tieneravonden georganiseerd. 

1.5 Zending 
Eén van de activiteiten van de zendingscommissie is om een gemeenteavond te organiseren 
waar eventueel een zendingsarbeid(st)er kan spreken over zijn of haar werk. 

Verder worden er een aantal collecten gehouden en is de opbrengst van de kerkbussen bij de 
uitgangen van de kerk bestemd voor een bepaald zendingsproject. 
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1 Algemeen 
De zendingscommissie heeft als orgaan van bijstand van de kerkenraad, de taak om de 
gemeente te wijzen op haar missionaire roeping. Ook draagt zij zorg voor een aandeel in de 
geldelijke lasten die aan de zendingsarbeid verbonden zijn. 
Voor dit doel worden collecten gehouden en is de opbrengst van de zendingsbussen bij de 
uitgangen van de kerk bestemd voor een bepaald zendingsproject. Voor de uitvoering van de 
missionaire taken laat de zendingscommissie zich, in overleg met de kerkenraad, adviseren 
door - en is zij gericht op - de Gereformeerde Zendingsbond. 
 

2 Samenstelling/ Taakverdeling 
De zendingscommissie bestaat uit 5 personen t.w.: een voorzitter, secretaris, penningmeester, 
en 2 leden. Naast de algemene verantwoordelijkheden binnen de commissie heeft iedereen zijn 
specifieke taken. Hieronder volgt daarvan een nadere omschrijving: 
 
Voorzitter: 

 Stelt samen met de secretaris de agenda op voor de vergaderingen. 
 Opent de vergaderingen en zit deze voor. 
 Coördineert alle werkzaamheden. 

 
Secretaris: 

 Ontvangt alle post 
 In overleg met de voorzitter opstellen en rondsturen van de agenda  
 Notuleren van de vergaderingen  
 Onderhouden van contacten met zendingsarbeiders in de regio 

(sturen van kaarten ter ondersteuning en altijd met Kerst) 
 Verzending via contactpersonen van betr. zendingswerkers)  
 Contact onderhouden met zendingswerker(s) van het gekozen project dat financieel 

door onze kerkelijke gemeente middels gelden van de zendingsbussen wordt gesteund.  
 Afspraken maken met spreker(s) voor te houden gemeenteavond  
 Stukje inleveren bij de Woerdense Courant onder kopje streekjournaal/agenda als 

uitnodiging voor de zendingsavond  
 Verspreiden rondzendbrieven van een persoon of project die/dat wordt ondersteund.  
 Bestellen collecte folders GZB en zorgen voor het uitdelen daarvan.  
 Scriba vragen voor aankondigingen t.b.v. folders uitdelen voor collecten en gemeente-

avond.  
 Kopij voor Kerkblad t.b.v. Gemeenteavond zending, Pinkstercollecte, 

Najaarszendingscollecte, Opening winterwerk. 
 Posters ophangen t.b.v. zendingsdag/gemeenteavond enz. in kerk, Elim, Plus Romijn 

 
Penningmeester: 

 Bijhouden van de boekhouding. 
 Tellen opbrengst zendingsbussen (met ander commissielid) na de laatste zondag v.d. 

maand.  
 Collectebonnen worden geteld en met begeleidend briefje ter verrekening ingediend bij 

de kerkrentmeesters.  
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 Het maandelijks in bet kerkblad bekend maken van de opbrengst van de zendingsbussen 
met vermelding van het project. 

 Storten gelden op bankrekening en het verrichten van betalingen. 
 Bestellen kalenderboekjes, verkoop aankondigen in kerkblad en verspreiding regelen 
 Hand- en spandiensten op gemeente-avond verkoop gebak, collecte tellen, financiële 

afhandeling  
 
Commissielid: 

 Verzorgen presentje en bloemen voor spreker/spreekster op gemeenteavond. 
 Bezoeken regionale zendingsavond  
 Hand- en spandiensten gemeenteavond  

 
Commissielid: 

 Ledenwerving  
 Bijhouden ledenlijst  
 Collecteren op gemeenteavond  
 Hand- en spandiensten gemeenteavond.  

 
Allen: 

 Verkoop en verspreiding GZB-boekjes in november, zodat alles voor het einde van het 
jaar is afgewikkeld. 

 Sorteren kaarten en zegels 
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Algemeen 
De eerste week van de zomervakantie is de Vakantie Bijbel Week van dinsdag t/m vrijdag. 
Voor de kinderen van 4-12 jaar is het de ochtend; van 10.00-12.30 uur.  
Voor de tieners van 11-15 jaar is het de avond; van 19.30-21.30 uur. In de herfstvakantie en 
voorjaarsvakantie is er op donderdagmorgen een VBW- vervolg ochtend. Deze is bedoeld 
voor de kinderen van 4-12 jaar.  
 

VBW-Zomervakantie 
De VBW in de zomer wordt gehouden op het voetbalveld in een tent.  
Het VBW-zomerteam heeft de volgende opbouw:  
 
   ------ Dagteam dinsdag  Medewerkers  
Overkoepelend team ------ Dagteam woensdag  Medewerkers 
   ------ Dagteam donderdag  Medewerkers 
   ------ Dagteam vrijdag  Medewerkers 
 
Het overkoepelend team bestaat uit 4/5 mensen die voornamelijk zich bezighouden met de 
overkoepelende zaken. Zoals verzekeringen, locatie, tent, medewerkers regelen, 
boodschappen, naamkaartjes, versiering. Etc.  
Een dag team bestaat uit 4 a 5 personen die de dag zelf voorbereiden. Het verhaal, podium 
(liedjes, praatje etc.), knabbel & babbel, spel/ knutsel.  
Iedere dag zijn er rond de 30 medewerkers, naast de dag teamleden en overkoepelend 
team.  
Elk dag team heeft een dagvoorzitter. Deze persoon heeft contact met het overkoepelend 
team over hoe de voorbereidingen gaan en woont 2 vergaderingen met het overkoepelende 
team en alle dagvoorzitters bij.  
Tijdens de VBW-zomer worden er 2 dagen uit de VBW- map gebruikt. Meestal op de dinsdag 
en de donderdag. De woensdag is vrij verhaal (gelinkt aan het thema uit de VBW map) en 
vaak een spel. De vrijdag komt er een poppenspeler.  
Donderdagavond is er een ouderavond. Hierin vertellen we wat we hebben gedaan in de 
VBW- week, zingen we met elkaar en doen we spellen.  
 

VBW vervolgdagen 
De VBW vervolgdagen zijn de donderdagochtend in de herfstvakantie en de 
donderdagochtend in de voorjaarsvakantie. Deze dagen worden voorbereid door een team 
van 5/6 personen. Met de vervolgdagen worden er nog 2 dagen uit de map van de zomer 
gedaan, dus het thema van de zomer loopt door tot het voorjaar. De vervolgdagen worden 
gehouden in de Schulenburch.  
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Het tienerteam 
De VBW is er ook voor tieners van 11-15 jaar. Er is een tienerteam die bestaat uit 6-8 
personen, ze zijn iedere avond aanwezig. Doordat het team zelf aanwezig is zijn er geen 
extra medewerkers nodig.   
Er wordt een Bijbelverhaal verteld, en een verwerking of een spel gedaan. Eind van de week 
wordt afgesloten met het bakken van hamburgers.  
 

Hoe worden de leden gezocht? 
In het overkoepelend team, de dag teams, het tienerteam en in het VBW-vervolgteam zitten 
leden die lid zijn van de Hervormde gemeente in Kamerik.  
 

Voorzitter 
De voorzitter wordt gekozen door het team zelf.  
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Naam 

 

Art. 1. De naam van de vereniging is Nederlandse Hervormde Mannenvereniging op Gereformeerde 
grondslag “Sola Scriptura”. 

 

De vereniging is gevestigd te Kamerik. 

De vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Hervormde Mannenverenigingen op 
Gereformeerde Grondslag gevestigd te Utrecht. 

 

Grondslag 

 

Art.2. Deze vereniging heeft tot grondslag: Gods onfeilbaar Woord, opgevat naar de drie formulieren 
van Enigheid zoals deze in zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien door de Dordtse 
Synode zijn vastgesteld. 

 

Doel 

 

Art.3. Het doel van de vereniging is door gezamenlijke bestudering en bespreking van Gods Woord, de 
belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis, de kennis der Gereformeerde beginselen te verdiepen. 

 

Leden 

 

Art.4. Leden kunnen zijn mannen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en instemming 
betuigen met grondslag en doel van de vereniging. 

 

Art.5. Het lidmaatschap eindigt door: 

 Opzegging door het lid. 
Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

 Ontzetting door het bestuur, het lid gehoord. Als deze door woord of daad er blijk van geeft te 
handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of op onredelijke 
wijze de vereniging benadeelt. 
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 Leden die door het bestuur zijn ontzet hebben recht van beroep op de ledenvergadering der 
vereniging. Deze benoemt in alle gevallen een commissie van vijf leden die, alle partijen 
gehoord, een bindende uitspraak doet. 

 Overlijden van het lid. 
 

Bestuur en stemmingen 

Art.6. Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden, zijnde leden van de Ned. Herv. Kerk, te weten: 

 Eerste voorzitter en tweede voorzitter 
 Secretaris 
 Penningmeester 
 Algemeen adjunct 

 

Art.7. Bestuursleden hebben maximaal twaalf jaar zitting. Zij treden elke vier jaar volgens een opgesteld 
rooster af en zijn dan terstond herkiesbaar. 

De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering gekozen. Voor de functie van voorzitter 
kunnen leden afzonderlijk kandidaten schriftelijk en ondertekend voordragen bij het bestuur. Het 
bestuur stelt uit de ingediende kandidaten een tweetal op. Indien de voorzitter uit de zittende 
bestuursleden gekozen wordt geldt voor hem een zittingsduur van twaalfjaar ongeacht het aantal 
bestuurslidmaatschapsjaren daarvoor. Hij is wel om de vier jaar aftredend en herkiesbaar. 

 

Andere bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen op voordracht van het bestuur. Tot 
een week voor de verkiezingen kunnen tegenkandidaten worden ingediend, schriftelijk en ondertekend, 
op voorstel van tenminste vijf leden. 

 

Overige bestuursfuncties zijnde niet die van voorzitter, worden door de bestuursleden onderling 
verdeeld. 

 

Art.8. De stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Over zaken mondeling. De meerderheid 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen beslist (helft plus één). Bij staken van stemmen over 
personen wordt de oudste in jaren geacht te zijn verkozen. Bij het staken van stemmen over zaken 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

 

Art. 9. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter en de secretaris of de 
plaatsvervanger gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 
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Art. 10. De voorzitter heeft de algemene leiding over de vergadering. 

 

Art.11. De secretaris houdt de notulen bij, voert de correspondentie, zorgt voor een rooster van 
studieonderwerpen, brengt jaarlijks verslag uit van het verenigingswerk en zorgt voor het 
verenigingsarchief. 

 

Art. 12. De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en andere inkomsten en hij beheert 
de kas. Hij brengt jaarlijks een verslag uit over de staat van de verenigingsfinanciën. Hij doet geen 
uitgaven zonder toestemming van het bestuur. 

 

Art.13. De algemeen adjunct vervangt een afwezig lid van het bestuur. 

 

Art.14. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het zulks nodig oordeelt en /of op schriftelijk verzoek van 
tenminste vijf leden. 

 

Art.15. De ledenvergaderingen worden eens per drie weken gehouden, behalve in de maanden juni, juli 
en augustus. 

In de maand februari wordt de jaarvergadering gehouden. 

 

Financiën 

Art.16. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 Contributie van de leden 
 Giften en/of collecten 
 Bijdragen van begunstigers 

 

De contributie wordt bij besluit van de vergadering op voordracht van het bestuur vastgesteld. 

 

Art.17. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan een kalenderjaar. 

Voor de jaarvergadering wordt een commissie van twee leden benoemd die als taak heeft de boeken en 
bescheiden van de penningmeester te controleren. Deze commissie brengt op de jaarvergadering 
verslag uit van haar bevindingen. 
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Wijziging van het reglement 

Art.18. 

 Het reglement kan slechts gewijzigd worden wanneer het besluit tot wijzigen wordt genomen in 
een algemene ledenvergadering waar tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. 

 In afwijking van het hiervoor bepaalde zullen de artikelen 2, 3 en 18 niet mogen worden 
gewijzigd. 

 

Slotbepalingen 

 

Art. 19. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur 

 

Art.20. 

De vereniging kan ontbonden worden bij besluit van tenminste twee/derde van de aanwezige leden. 

 

Over de bestemming van een batig saldo, na vereffening en andere bezittingen van de vereniging wordt 
door de aanwezige leden op de opheffingsvergadering beslist. 

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 11-04-2001 te Kamerik, 

 

 

 

Voorzitter      Secretaris 
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          REGLEMENT VAN DE HERVORMDE VROUWENVERENIGING OP G.G.       

                                                    “ DEBORA” TE KAMERIK 

 
   NAAM 

 
Art. 1      De naam van de vereniging is: Hervormde Vrouwenvereniging op Gereformeerde 

Grondslag  `DEBORA`. 
 De vereniging is gevestigd te Kamerik. 

De vereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op 
Gereformeerde Grondslag gevestigd te Utrecht. 

 
 GRONDSLAG 
 
Art. 2 Deze vereniging heeft tot grondslag Gods onfeilbaar Woord, opgevat naar de Drie 

Formulieren van Enigheid zoals deze in zestienhonderd achttien en zestienhonderd 
negentien door de Dordtse Synode zijn vastgesteld. 

 
 DOEL 
 
Art. 3 Het doel van de vereniging is de gezamenlijke studie en bespreking van Gods 

Woord, de Belijdenis, de Kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het 
belang van Gods Koninkrijk. 

 
 MIDDELEN 
 
Art. 4 Middelen om dit doel te bereiken zijn: 
  
 1. Bespreking van Gods Woord, de Belijdenisgeschriften en de historie. 
 2. Behandeling van onderwerpen op sociaal en opvoedkundig terrein, gezien in het          

licht van de Bijbel. 
 3. Het winnen van leden voor de vereniging. 
 4. Het beleggen van vergaderingen enz.. 
 5. Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn. 
 
 LEDEN 
 
Art. 5 Leden kunnen zijn vrouwen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en 

instemming betuigen met grondslag en doel van de vereniging. 
 
Art. 6 Het lidmaatschap eindigt door: 
               1. Opzegging door het lid. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. 
 2. Ontzetting door het bestuur, het lid gehoord, als deze door woord of daad er 

blijk van geeft te handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der 
vereniging of op onredelijke wijze de vereniging benadeelt. 
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 Leden die door het bestuur zijn ontzet, hebben recht van beroep op de 
ledenvergadering der vereniging. Deze benoemt in alle gevallen een commissie van 
vijf leden, die, alle partijen gehoord, een bindende uitspraak doet. 

 3. Overlijden van het lid. 
 
  
 
  
                
BESTUUR 
                 
Art. 7     1.Bestuursleden dienen schriftelijk in te stemmen met grondslag en doel van de 

bond, zoals verwoord in artikel 2 en 3.  
               1a.Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden, te weten: voorzitter, tweede 

voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen adjunct. De bestuursleden 
hebben maximaal twaalf jaar zitting. Zij treden elke vier jaar volgens een opgesteld 
rooster af en zijn dan terstond herkiesbaar.  

              2. De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering gekozen. Voor de 
functie van voorzitter kunnen leden afzonderlijk kandidaten schriftelijk en 
ondertekend voordragen bij het bestuur. Het bestuur stelt uit de ingediende 
kandidaten een tweetal op. Indien de voorzitter uit de zittende bestuursleden 
verkozen wordt, geldt een zittingsduur van twaalf jaar ongeacht het aantal 
bestuurslid-maatschapsjaren daarvoor. 

 3. Andere bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen op voordracht 
van het bestuur. Tot een week voor de verkiezing kunnen schriftelijk en 
ondertekend tegenkandidaten worden ingediend, op voorstel van tenminste 5 
leden. 

 4. Overige bestuursfuncties, zijnde niet die van voorzitter, worden door de 
bestuursleden onderling verdeeld. 

 
Art. 8 De stemmingen geschieden over personen schriftelijk en over zaken mondeling. De 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen beslist (de helft plus 
1). Bij staken van stemmen over personen is de oudste in jaren gekozen; over zaken 
wordt het voorstel als verworpen beschouwd. 

 
Art. 9  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter en de  
               secretaris of hun plaatsvervangsters gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en 

buiten recht te vertegenwoordigen. 
 De voorzitter heeft de algehele leiding over de vergadering en de arbeid. 
 De  secretaris notuleert, voert de correspondentie, zorgt voor een rooster van de 

werkzaamheden, brengt jaarlijks verslag uit van de verenigingsarbeid en zorgt voor 
het archief. 

 De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en andere inkomsten, 
het beheer van de  kas en brengt jaarlijks verslag uit over de staat van de financiën. 
Er worden  geen uitgaven gedaan zonder goedkeuring van het bestuur. 

 De algemeen adjunct vervangt een afwezig bestuurslid. 
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Art. 10   Het bestuur vergadert zo dikwijls als het zulks nodig oordeelt en/of op gemotiveerd 
schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden. 

 De ledenvergaderingen worden twee maal per maand gehouden, behalve in de 
maanden juni, juli en augustus. 

 In februari wordt de jaarvergadering gehouden. 
 
               FINANCIEN 
 
Art. 11 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
  
 1. De contributie van de leden. 
 2. Giften of  collecten. 
 3. Jaarlijkse bijdragen van begunstigers. 
 
 De contributie wordt bij besluit van de vergadering op voordracht van het bestuur 

vastgesteld. 
 
 WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT 
 
Art. 12 1.Het reglement kan slechts gewijzigd worden wanneer het besluit tot wijzigen 

wordt genomen in een algemene ledenvergadering, waar tenminste twee-derde  
van de leden aanwezig is. 

 2. In afwijking van het hiervoor bepaalde zullen de artikelen 2, 3 en 12 niet mogen 
worden gewijzigd.  

 
               SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 13  Voor de jaarvergadering wordt een commissie van twee leden benoemd tot nazien 

van de boeken en bescheiden van de penningmeester. Deze commissie brengt op 
de jaarvergadering verslag uit. 

 
Art. 14  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Art. 15  De vereniging kan ontbonden worden bij besluit van minstens twee-derde van de 

aanwezige leden. 
 Over de bestemming van het batig saldo, na vereffening, en andere bezittingen van 

de vereniging wordt door de aanwezige leden op de opheffingsvergadering beslist. 
 
 
 
Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van   16 februari 2006 te Kamerik. 
 


