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De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Sint Anthoniepolder binnen de Protestanse Classis
Barendrecht van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft in zijn vergadering van 20 april 2017
besloten het onderstaande Beleidsplan voor de gemeente vast te stellen. Het plan heeft betrekking op
de periode 2017 tot en met 2020.

1. DE GEMEENTE.

1. De Hervormde Gemeente te St. Anthoniepolder spreekt uit Gemeente des Heeren te willen zijn op de
grondslag van de Heilige Schrift, de oudchristelijke belijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid zoals
vastgesteld op de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618—1619 (Efeze 1:21-23, Efeze 2:20), en
zich aan deze grondslag te binden. Zij verklaart tevens zich gebonden te weten aan de bepalingen van de
voor haar geldende Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland voor zover deze naar haar overtuiging
niet in strijd zijn met de Heilige Schrift en de hiervoor genoemde belijdenissen. Een en ander conform de
synodale handreiking en verklaring die als bijlage aan dit beleidsplan zijn gehecht.

2. Het leven en werken van de gemeente is conform de Kerkorde geregeld bij de Plaatselijke Regeling zoals
vastgesteld op 26 maart 2014 en ingaande per diezelfde datum.

II. DE KERK.

Met de Apostolische Geloofsbelijdenis beljden wij te geloven: één heilige, algemene christelijke Kerk, de
gemeenschap der heiligen. Daarbij belijden wij terzake van de Kerk ook de inhoud van de artikelen 27 tot en met 30
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Wij verstaan mitsdien uitdrukkelijk:
1. Dat de Kerk naar haar diepste wezen is “een heilige vergadering van ware Christgelovigen, al hun zaligheid

verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige
Geest” (N.G.B. art. 27).

2. Dat er in de Kerk onder de goeden sommigen vermengd zijn die intussen van de Kerk niet zijn, hoewel zij
naar het lichaam in haat zijn (N.B.G. art. 29). Over het hart oordeelt de Kerk echter niet: wel geeft dit reden
om te waken tegen een optimistische verbonds- en gemeentebeschouwing en de opvatting van een
verondersteld geloof bij ieder kerklid.

3. Dat de Kerk niet is gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats, zodat de plaatselijke gemeente
nimmer het geheel van de Kerk uit het oog mag verliezen (gemeente als deel van de Kerk) (N.G.B. art. 27).

4. Dat het de roeping der gelovigen is te onderhouden de enigheid der Kerk (N.G.B. art. 28).
5. Dat het dus niet naar het Woord van God is, maat tegen de ordinantie Gods, zich van de Kerk af te scheiden

(N.G.B. art. 28).
6. Dat men over de Kerk uitsluitend mag oordelen naar de inhoud van haar openbare geloofsbelijdenissen (zie

Besluit Dordtse Leerregels).
7. Dat het de roeping van de Kerk is:

a. de reine predikatie van het Evangelie te oefenen;
b. de reine bediening van de Sacramenten te gebruiken;
c. de kerkelijke tucht te handhaven (N.G.B. art. 29);
d. zich door de kerkelijke ambten te laten regeren (N.G.B. art. 30).
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III. DE AMBTEN.

1. Ten aanzien van de ambten belijden wij de artikelen 30 en 31 van de Nederlandse Geloofsbeljdenis. Op
grond hiervan zien wij de drie kerkelijke ambten als de vertegenwoordiging van de drie ambten van Christus.
Dit betekent:
a. dat het ambt tegenover de gemeente gezag heeft van Christus’ wege, Die Zijn Kerk regeert als Haar

Hoofd (Efeze 1:22);
b. dat het ambt tegelijk de roeping heeft de gemeente te dienen, zoals Christus niet gekomen is om

gediend te worden, maar om te dienen (Mattheus 20:28).
2. a. De vrouw in het ambt wordt door ons principieel afgewezen als zijnde niet-Schriftuurlijk;

b. wel erkennen wij ook voor de vrouw een bijzondere plaats en roeping in het midden der gemeente,
zoals het Nieuwe Testament ons daarin voorgaat (Romeinen 16:12 e.a.);

c. hierbij valt te denken aan het werk van de Vrouwenvereniging, arbeid van liefdadigheid en hulp aan
zieken, ouderen, alleenstaanden, Zondagsschoolonderwijs, mantelzorg, etc.;

d. tot de ambten behoren uitsluitend lidmaten, die te voren openbare Beljdenis des Geloofs hebben
afgelegd, te worden toegelaten.

IV. DE EREDIENST.

1. In de eredienst dient de Woordverkondiging centraal te staan.
2. De liturgie dient sober en eenvoudig te zijn.
3. De gemeente zingt uitsluitend uit de Schriften, dus de Psalmen, alsook Enige Gezangen zoals aangegeven

door het Besluit van de Nationale Synode te Dordrecht (1618— 1619), een en ander volgens de berijming
van 1773.

4. Bij bijzondere gelegenheden kunnen na de dienst het Wilhelmus, het Lutherlied of het Ere zij God worden
gezongen.

5. Als bijbelvertaling wordt in de erediensten gebruik gemaakt van de Statenvertaling.
6. Als liturgische formulieren gebruikt zij uitsluitend de klassieke formulieren vanwege hun Schriftuurlijk

Gereformeerde karakter.
7. Zoveel mogelijk zullen er per zondag twee kerkdiensten gehouden worden, bij voorkeur ‘s-morgens en ‘s

avonds.
8. Zoveel mogelijk zal er één maal per zondag een leerdienst zijn, waarin het onderwijs van vooral de

Heidelbergsche Catechismus, maar eventueel ook de andere belijdenisgeschriften, aan de orde wordt
gesteld.

V. DE VERKONDIGING.

De gemeente staat een prediking van het Woord van God overeenkomstig de Heilige Schrift en de belijdenis van de
Kerk der Reformatie voor, dus een Gereformeerde, Schriftuurlijk-bevindelijke prediking.

VI. DE SACRAMENTEN.

1. De Sacramenten verstaan wij zoals beleden in de artikelen 34 en 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
2. Aangezien de Heilige Doop een teken en zegel is van de belofte van het genadeverbond, wordt ernaar

gestreefd de Heilige Doop zoveel mogelijk te bedienen aan de kinderen van de gemeente, die immers
volgens het klassieke doopsformulier “als lidmaten Zijner gemeente” behoren gedoopt te wezen. De kracht
van de Heilige Doop ligt immers niet in het leven, noch in het geloof, noch in de oprechtheid van het jawoord
van de ouders, maar in de beloften Gods. Zolang er nog enige aanraking is van het kind met het Woord (via
kerk, school, familie of anderszins) zien wij reden om het kind te dopen. Uitstel kan soms geboden zijn;
weigering dient slechts in het uiterste geval te geschieden. Een en ander vraagt ook zo nodig een zorgvuldig
dooppastoraat. De besluitvorming omtrent de toelating tot de bediening van de Heilige Doop wordt genomen
ter doopzitting, die enige tijd voorafgaand aan de gelegenheid van de doopbediening wordt gehouden.

3. In het verstrekken van doopconsenten staat de kerkenraad een soepel beleid voor.
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4. Het Heilig Avondmaal wordt als regel vier maal per jaar bediend. Als avondmaalgangers worden uitsluitend
niet-gecensureerde beljdende lidmaten toegelaten. Lidmaten van buiten de gemeente, die niet gerekend
kunnen worden tot de vaste kring van meelevenden, kunnen afleen deelnemen na voorafgaande
toestemming van de kerkenraad. Lidmaten die samenleven in een niet door de kerkenraad erkende relatie
worden niet tot het Heilig Avondmaal toegelaten.

5. Niet alleen vanwege de eis van voorafgaande openbare Belijdenis des Geloofs, maar ook vanwege het
noodzakelijke stuk van de zeifbeproeving bij de voorbereiding tot het Heilig Avondmaal meent de kerkenraad
kinderen tot het Heilig Avondmaal niet te kunnen toelaten.

6. Telkens in de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden.

VII. HET HUWELIJK.

Het wettig gesloten huwelijk tussen man en vrouw wordt door ons erkend als een inzetting Gods die heilig gehouden
moet worden. Aanvragen voor de bevestiging en inzegening van het huwelijk worden getoetst aan het door de
kerkenraad terzake opgestelde reglement. Andere relatievormen worden door ons niet als wettig huwelijk erkend en
niet kerkelijk gezegend.

VIII. PASTORAAT.

1. Taak voor de herder en leraar is ten eerste het zogenaamde crisispastoraat (zieken, stervenden,
probleemgevallen enz.), alsook het bejaardenbezoek. Daarnaast neemt hij ook zoveel als mogelijk is deel
aan het gewone (periodieke) huisbezoek.

2. Bij het gewone (periodieke) huisbezoek wordt ernaar gestreefd eenmaal per twee jaar de gehele gemeente,
alsook de trouw meelevenden van buiten de gemeente te bezoeken.

3. Als doelen van het periodieke huisbezoek zien wij:
a. het onderhouden van het persoonlijk contact;
b. het spreken over de zaken van het kerkelijke en geestelijke leven;
c. het oefenen van opzicht over de gemeente.

4. Het periodieke huisbezoek geschiedt door:
a. de predikant vergezeld van een ouderling of diaken, of
b. een ouderling vergezeld van een diaken, of
c. twee ouderlingen.

5. Bezoek aan bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen behoort ook de aandacht van de diakenen en
ouderlingen te hebben.

IX. DE CATECHESE.

1. De zogenaamde voorbereidende catechese vindt plaats op de Zondagsschool voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar en geschiedt door de leiders en leidsters van de Zondagsschool.

2. De zogenaamde gewone catechese geschiedt door de predikant in twee leeftijdsgroepen (van 12 — 15 jaar
en 16 jaar en ouder). Zij is gericht op het onderwijs in bijbelkennis, in de leerstellige waarheden van Gods
Woord, in de oudchristelijke en reformatorische belijdenisgeschrïften, in de kerkgeschiedenis en in de
betekenis van Kerk en eredienst.

3. De belijdeniscatechisatie is gericht op het doen van openbare Belijdenis des Gelooft, welke als voorwaarde
wordt gesteld voor de toelating tot het Heilig Avondmaal en tot de ambten.
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X. VERENIGINGS- EN KRINGWERK.

1. De Jeugd- en Vrouwenverenigingen zijn gericht op onderling contact en het bezig zijn met Gods Woord.
2. Voor het contact tussen het jeugdwerk en de kerkenraad kan een ouderling speciaal worden aangewezen

als jeugdouderling.
3. Indien financiële onafhankelijkheid van de verenigingen niet volledig kan worden bereikt, heeft de diaconie in

deze haar roeping te verstaan.
4. Gedurende het winterseizoen wordt gewoonlijk eenmaal per maand door de predikant Bijbelkring gehouden

voor alle belangstellenden en eenmaal per maand een avond gehouden voor jonge lidmaten.
5. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid voor het verenigings- en kringwerk.
6. Voor het contact tussen de verenigingen en kringen en kerkenraad is een zogenaamd Centraal Verband

ingesteld, waarvan de predikant en de scriba voorzitter respectievelijk secretaris zijn.
7. Maandelijks wordt er in de periode september Um mei een contactmiddag belegd voor ouderen en

alleenstaanden.

Xl. DIACONAAT.

1. De taak van de diakenen wordt verstaan uit artikel 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en het klassieke
bevestigingsformulier voor diakenen.

2. Als specifieke taken vallen te noemen, de steunverlening aan minderdraagkrachtigen en aan vormen van
maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenzorg, ziekendienst, dienstverlening aan verslaafden, daklozen,
mantelzorg, uitzending van kerkdiensten via de kerkradio, het opnemen van de kerkdiensten en desgewenst
het digitaal beschikbaar stellen van deze opnames, etc., vanuit het Evangelie en zoveel mogelijk gepaard
aan de Bijbelse Boodschap.

3. Steun aan het zogenaamde werelddiaconaat wordt zoveel mogelijk gegeven via zendingsinstanties op
gereformeerde grondslag of via de reformatorische hulpactie “Woord en Daad”.

4. Jaarlijks worden een jaarrekening en begroting opgesteld en voorgelegd aan de kerkenraad en gemeente,
waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde en te voeten beleid. De inkomsten bestaan voor het
grootste deel uit de gewone collecten, aangevuld met de opbrengsten van de kerkradio en landpachten. De
bijgevoegde meerjarenbegroting laat een positief resultaat zien.

XII. APOSTOLAAT.

1. De gemeente heeft haar bijbelse zendingsroeping te verstaan (uitwendige zending, inwendige zending,
evangelisatie).

2. Daartoe bestaat er in de gemeente een zendingscommissie als orgaan van bijstand van de kerkenraad, die
hieraan alsook aan de financiële aspecten hiervan aandacht geeft en die periodiek verslag uitbrengt aan de
kerkenraad. Doel van de zendingscommissie is om het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te
verbeteren.

3. Aan de uitwendige zendingsroeping wordt gestalte gegeven door financiële steun aan en medeleven met
zendingsorganisaties op gereformeerde grondslag, waaronder de Gereformeerde Zendingsbond.

4. Financiële steun wordt ook verleend aan evangelisaties en organisaties voor inwendige zending op
gereformeerde grondslag.

5. Een actieve vorm van evangelisatie is het contact met randkerkelijken, zoveel mogelijk in de vorm van
regulier huisbezoek en bezorging van het maandelijkse contactblad van de gemeente.

6. De geidwerving geschiedt door middel van zendingscollecten in de erediensten, zendingsbussen in de kerk
en op de Zondagsschool, giften en opbrengsten van bijzondere zendingsavonden, kalenderverkoop en op
mogelijke andere wijzen. De inkomsten worden periodiek via het contactblad aan de gemeente verantwoord.

7. Jaarlijks biedt de zendingscommissie een begroting en rekening aan de kerkenraad aan ter goedkeuring en
vaststelling.
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XIII. ISRAËL.

Het volk Israël zien wij als nog steeds zijnde het bijzondere volk van Gods Verbond, met hetwelk wij gemeen hebben
het Oude Testament en in het bijzonder het Boek der Psalmen en voor welk volk ook het Nieuwe Testament nog
bijzondere beloften bevat. In het geloof dat dit volk eens zal komen tot de erkenning van onze Heere Jezus Christus
als de Beloofde Messias, steunen wij gaarne de rechte Evangelieverkondiging onder Israël en bepleiten wij
aandacht voor dit volk ook in de prediking des Woords, alsmede kerkelijke voorbede voor dit volk. Wij geloven op
grond van de Schriften dat Israëls aanneming tot zegen zal zijn voor de volkeren.

XIV. OECUMENE.

1. Gestreefd wordt naar een goede verhouding met andere kerken van gereformeerde belijdenis in onze
omgeving.

2. Een plaatselijke vereniging met een Gereformeerde Kerk of Evangelisch-Lutherse Gemeente tot een
zogenaamde Protestantse Gemeente is alhier niet aan de orde, omdat deze zich binnen de grenzen van
onze Hervormde Gemeente niet bevinden.

3. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland kunnen wij als Hervormde Gemeente uitsluitend onze plaats
blijven innemen zolang de Heilige Schrift (als het heilig en onfeilbaar Woord Gods) beleden wordt als enige
norm en bron voor de prediking en het kerkelijk handelen en alsook de oudchristelijke en reformatorische
belijdenisgeschriften hun plaats daarin behouden en aldus de Kerk niet wordt losgemaakt van haar
historische wortels.

XV. BEHEER.

1. Het beheer is kerkordelijk opgedragen aan het college van kerkrentmeesters. Gestreefd wordt naar een
goed en regelmatig contact tussen kerkenraad en het college van kerkrentmeesters om in de gezamenlijke
vergaderingen punten van gemeenschappelijk beleid te bespreken.

2. In het college van kerkrentmeesters worden afspraken gemaakt over een aanvaardbare verdeling van taken.
3. De gemeente heeft één volledige predikantsplaats. Het streven is deze predikantsplaats te handhaven. De

kosten van het pastoraat geven echter tot 2015 een forse stijging te zien. Dit als gevolg van het beleid van
de landelijke kerk. Het zal voor de (kleine) gemeente een grote financiële inspanning vergen om deze
kostenverhoging op te vangen.

4. Het werk van de koster en de organisten wordt verricht door vrijwilligers. Over de taakverdeling worden zo
nodig afspraken gemaakt. De wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd in een
vrijwilligersovereenkomst.

5. Het kerkgebouw verkeert in een goede staat van onderhoud. Dat blijkt onder andere uit de jaarlijkse
inspectierapportages van de Monumentenwacht. Er wordt aandacht geschonken aan de daarin
opgenomen adviezen. Het onderhoud aan het kerkgebouw geschiedt voornamelijk op basis van het
Periodiek-Instandhoudings-Plan (PIP), dat in samenwerking met een gespecialiseerd ingenieurs- en
architectenbureau ten behoeve van de jaren 2013 tot en met 2018 is opgesteld en onder begeleiding
van dit bureau zal worden uitgevoerd. Hierin wordt er tevens mee rekening gehouden, dat het
schilderwerk en klein onderhoud op professionele wijze door ter zake vakkundige vrijwilligers wordt
uitgevoerd. Groot onderhoud zal worden gefinancierd uit het Fonds Onderhoud Gebouwen en uit de
subsidie die hiervoor door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OCW) voor de
jaren 2013 tot en met 2018 beschikbaar is gesteld. De jaarlijkse toevoegingen aan het voornoemde
Fonds staan in toenemende mate onder druk vanwege de doorgaande kostenstijging van de
predikantsplaats.

6. Voor de geldwerving wordt onder andere aan de landelijke actie Kerkbalans deelgenomen.
7. De nieuwe pastorie is in 2002 opgeleverd en verkeert in een uitstekende staat van onderhoud. Klein

onderhoud wordt zo nodig onmiddellijk uitgevoerd. Rente en aflossing van de geldlening voor de pastorie
vormen een substantieel onderdeel van de begroting.

8. Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters overleg gevoerd met het college van diakenen en de
zendingscommissie over invulling van het collecterooster. Een gezamenlijk voorstel wordt door de
kerkenraad vastgesteld. Naast de gewone collecten worden inkomsten verworven uit: vrijwillige bijdragen,
bijzondere collecten, diverse acties door vrijwilligers, verkoopacties van de vrouwenvereniging,
verjaardagsfonds, solidariteitskas en zitplaatsengelden.
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XVI. GEMEENTEGRENZEN.

Voor het gebruikmaken van de kerkordelijke mogelijkheid tot overschrijving van leden naar een andere dan de
woongemeente, heeft de kerkenraad een aantal richtlijnen opgesteld, voornamelijk gericht op kerkelijk besef en het
waken tegen te grote invloed van buiten de grenzen der gemeente.

XVII. KNELPUNTEN.

Als knelpunten die bijzondere aandacht verdienen, noemen wij:
1. Instandhouding volledige predikantsplaats.
2. de geringe toevloed vanuit de geografische
3. de wenselijkheid van een vergaderruimte bij

Sint Anthoniepolder, 20 april 2017.

Nai

grote toevloed van buiten de gemeente;

W. Boer,
scriba.
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