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Onze%missie%

De!Oosterkerkgemeente!is!kerk!van!Christus!in!Oosterheem.!
Het!geloof!in!Jezus!als!Heer!en!het!volgen!van!Hem!bindt!en!bezielt!ons.!Dit!geloof!willen!we!
uitdragen!en!doorgeven!aan!de!volgende!generatie!en!uitdragen!aan!hen!die!hiermee!niet!
bekend!zijn.!
• Christenen!bieden!wij!een!plek!om!God!en!elkaar!te!ontmoeten!en!te!dienen;!
• Zoekers!bieden!we!een!plaats!om!het!christelijk!geloof!te!leren!kennen;!
• Met!christenen!en!nietCchristenen!willen!we!zoeken!naar!het!goede!voor!onze!wijk!en!

voor!de!mensen!die!er!wonen.!
In!alles:!aanspreekbaar,!bewogen,!betrouwbaar,!respectvol!en!gastvrij.!
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1. Inleiding*
*

1.1*Inleiding*
Dit!beleidsplan!is!opgesteld!door!de!wijkkerkenraad!van!Hervormde!wijkgemeente!
Oosterkerk!van!de!Protestantse!Gemeente!Zoetermeer!(hierna!genoemd!de!
Oosterkerkgemeente)!en!brengt!het!beleid!van!de!kerkenraad!anno!2015!in!beeld.!!!
Aan!dit!beleidsplan!wordt!in!de!loop!van!2016!een!werkplan!toegevoegd!dat!een!overzicht!
geeft!van!onderwerpen!die!om!verdere!doordenking!door!de!kerkenraad!vragen!en!
waarover!(nader)!beleid!moet!worden!geformuleerd.!!
!
Uitgaande!van!de!huidige!situatie!en!aan!de!hand!van!het!werkplan!wil!de!kerkenraad!het!
beleid!voor!de!komende!periode!(tot!AD!2020)!formuleren.!!
Op!deze!wijze!wil!de!wijkkerkenraad!leiding!geven!aan!de!gewenste!geestelijke!ontwikkeling!
van!Oosterkerkgemeente!tot!2020,!om!in!de!telkens!veranderende!omstandigheden!voluit!
gemeente!van!Christus!te!zijn.!
Het!plan!geeft!de!hoofdlijnen!weer.!Dit!houdt!in!dat!niet!alle!aspecten!van!de!huidige!
wijkgemeente!tot!in!detail!worden!besproken.!Meer!details!zijn!wel!op!genomen!in!de!
verschillende!bijlagen.!
!
1.2*Totstandkoming*
Het!beleidsplan!is!voorbereid!door!een!commissie!van!kerkenraadsleden!en!in!juni!2015!aan!
de!kerkenraad!voorgelegd.!Na!verwerking!van!de!opmerkingen!heeft!de!kerkenraad!het!in!
haar!vergadering!van!17!september!2015!vastgesteld!en!vervolgens!is!gepubliceerd.!!
!!
1.3*Doelstelling*beleidsplan*
Het!doel!van!dit!beleidsplan!is,!om!uitgaande!van!de!situatie!van!vandaag,!lijnen!uit!te!zetten!
voor!het!beleid!van!morgen.!!
!
1.4*Referentiedocumenten*
In!dit!plan!wordt!gerefereerd!aan!de!volgende!documenten:!
• Beleidsplan!Pastoraat!(Bijlage!1)!
• Taken!Wijkraad!van!diakenen!(Bijlage!2)!
• Taken!Wijkraad!van!Kerkrentmeesters!(Bijlage!3)!
• Missionair!beleidsplan!(Bijlage!4)!
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2.*Oosterkerkgemeente*algemeen*
!
2.1*Algemene*beschrijving**
De!Oosterkerkgemeente!is!onderdeel!van!de!Protestantse!Gemeente!Zoetermeer.!De!
wijkgemeente!omvat!de!postcodegebieden!2721!en!2729:!wijk!Oosterheem!(nieuwbouw!
sinds!2000)1.!De!Oosterkerkgemeente!omvat!daarnaast!leden!uit!heel!Zoetermeer!en!enkele!
omliggende!plaatsen,!die!voorkeur!hebben!uitgesproken!voor!lidmaatschap!van!de!
Oosterkerkgemeente!(zgn.!voorkeursleden).!
!
2.2*Ontstaan*
De!Oosterkerkgemeente!is!ontstaan!vanuit!de!voormalige!Hervormde!Wijk!II!(met!een!
Gereformeerde!BondsCkarakter)!van!de!Hervormde!Gemeente!te!Zoetermeer.!(Wijk!I!had!
een!Confessioneel!karakter.)!!
Sinds!1970!werden!(naast!de!diensten!in!de!Morgensterkerk)!kerkdiensten!belegd!in!een!
gymzaal,!die!later!is!omgebouwd!tot!het!kerkgebouw!van!de!Protestantse!Wijkgemeente!De!
Oase.!Vanaf!1977!had!Wijk!II!één!kerkenraad!met!twee!predikanten.!Ds.!Iz.!Kok!nam!in!1981!
samen!met!ds.!Pera!van!de!toenmalige!Wijkgemeente!IchthuskerkCWest!de!nieuwe!
Ichthuskerk!in!gebruik.!In!1992!werd!Wijk!II!gesplitst!in!twee!zelfstandige!gemeenten!(met!
eigen!kerkenraad!en!predikant):!daarmee!ontstond!Wijkgemeente!IchthuskerkCOost!met!
ds.!H.!Veldhuizen!als!eerste!predikant.!Na!zijn!vertrek!in!1996!diende!ds.!A.A.A.!Prosman!de!
gemeente!van!1997C2005.!Sinds!2007!wordt!de!gemeente!gediend!door!ds.!E.!van!den!Ham.!!
In!2012!kwam!de!Protestantse!Gemeente!Zoetermeer!tot!stand,!waarvan!de!gemeente!
IchthuskerkCOost!een!wijkgemeente!werd.!Twee!jaar!later!in!2014!betrok!de!gemeente!een!
nieuw!kerkgebouw!in!Oosterheem,!de!Oosterkerk.!Vanaf!dat!moment!draagt!de!gemeente!
de!naam!Hervormde!Wijkgemeente!Oosterkerk!(kortweg!Oosterkerkgemeente).!
Met!de!totstandkoming!van!de!Protestantse!Gemeente!Zoetermeer!in!2012!was!het!ook!
noodzakelijk!nieuwe!afspraken!te!maken!over!de!geografische!wijkindeling.!Deze!is!voor!de!
Oosterkerkgemeente!als!hiervoor!aangegeven.!!
!
2.3*Profiel**
Vanaf!het!ontstaan!van!de!Wijkgemeente!streeft!de!kerkenraad!er!naar!een!‘missionaire!
gemeente'!te!zijn.!Ze!heeft!er!voor!gekozen!om!voluit!de!band!met!de!Protestantse!
Gemeente!te!bewaren!en!daarnaast!als!wijkgemeente!een!band!te!leggen!met!de!mensen!in!
de!wijk.!!
Kenmerken!van!onze!wijkgemeente!zijn:!
• Een!relatief!jonge!gemeente!met!ongeveer!950!leden.!
• Gevestigd!in!Oosterheem,!de!jongste!(en!laatste)!nieuwbouwwijk!van!Zoetermeer.!
• Samenkomend!in!de!Oosterkerk,!een!nieuw!kerkgebouw!dat!is!geopend!in!april!2014.!
• Een!gemeente!die!‘meervormigCkerk’!wil!zijn!(meerder!vormen!van!samenkomsten).!
• De!erediensten!worden!als!het!hart!van!het!gemeentezijn!beschouwd.!
• Door!de!verschillende!kerkelijke!achtergronden!van!de!gemeenteleden!en!doordat!veel!

gemeenteleden!van!buiten!de!stad!komen,!is!er!betrekkelijk!weinig!gezamenlijke!
historie.!

• Grote!inzet!van!gemeenteleden.!

                                                
1 Bij de vorming van de PGZ is afgesproken dat leden die als gereformeerd zijn ingeschreven worden en in 
Oosterheem komen wonen worden ondergebracht bij wijkgemeente Noord (Ichthuskerk). 
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• Sterke!relatie!kerk!–!gezin,!zichtbaar!in!de!vele!kinderen!in!kerkdienst!en!in!kinderkerk.!!
• Relatief!weinig!kinderen!van!de!gemeente!die!een!school!in!de!wijk!bezoeken,!omdat!

veel!ouders!kiezen!voor!een!school!met!een!gereformeerd!/!reformatorische!signatuur.!
!
De!activiteiten!en!diensten!van!onze!gemeente!bepalen!het!profiel!van!de!gemeente!en!
kunnen!worden!samengevat!in!de!woorden:!vieren,!leren,!dienen!en!delen.!
!
2.4*Bestuur*
Aan!de!gemeente!wordt!leiding!gegeven!door!de!wijkkerkenraad,!waarin!alle!ambten!
vertegenwoordigd!zijn.!Het!moderamen!(waarin!ook!alle!ambten!vertegenwoordigd!zijn)!
vormt!het!dagelijks!bestuur.!Voor!de!samenstelling!van!wijkkerkenraad!en!moderamen!
wordt!verwezen!naar!de!website!van!de!Oosterkerkgemeente.!!
De!kerkraad!vaardigt!twee!vertegenwoordigers!af!naar!de!Algemene!Kerkenraad!van!de!
Protestantse!gemeente!Zoetermeer.!
Op!bovenplaatselijk!niveau!participeert!de!wijkgemeente!in!de!classis.!!
!
De!kerkenraad!wordt!bijgestaan!en!geadviseerd!door!diverse!taakgroepen,!waarin!
kerkenraadsleden!en!gemeenteleden!samenwerken.!
Daarnaast!zijn!er:!
• De!Wijkraad!van!diakenen,!bestaande!uit!alle!diakenen!in!de!kerkenraad.!Zij!behartigt!de!

diaconale!zaken!van!de!gemeente!en!participeert!in!de!persoon!van!een!afgevaardigde!in!
het!College!van!Diakenen!van!de!Protestantse!gemeente!Zoetermeer.!

• De!Wijkraad!van!kerkrentmeesters,!bestaand!uit!alle!ouderlingCkerkrentmeesters!uit!de!
kerkenraad.!Zij!draagt!er!zorg!voor!dat!alle!activiteiten!in!de!gemeente!kunnen!
plaatsvinden.!*

!
2.5*Schrift*en*belijdenis*
Onze!wijkgemeente!hecht!sterk!aan!het!volgen!van!‘Schrift!en!Belijdenis’!in!heel!ons!leven.!!
Uitgangspunt!voor!de!Oosterkerkgemeente!is!de!Bijbel,!die!als!Heilige!Schrift!de!enige!bron!
en!de!norm!is!voor!ons!geloof!en!leven,!voor!ons!getuigenis!en!voor!onze!dienst.!!

In!lijn!met!de!Heilige!Schrift,!belijden!wij!ons!geloof!in!gemeenschap!met!de!belijdenis!van!
het!voorgeslacht,!zoals!die!is!verwoord:!
• in!de!Apostolische!geloofsbelijdenis,!de!geloofsbelijdenis!van!Nicea!en!de!

geloofsbelijdenis!van!Athanasius,!waardoor!wij!ons!verbonden!weten!met!de!
wereldwijde!Kerk!van!Christus;!

• in!de!Catechismus!van!Heidelberg,!de!Nederlandse!Geloofsbelijdenis!en!de!Dordtse!
Leerregels,!waardoor!wij!ons!verbonden!weten!met!de!gereformeerde!traditie.!

! !
Wij!beseffen!dat!de!waarden!van!Schrift!en!Belijdenis!in!prediking!en!catechese!telkens!
opnieuw!eigentijds!verwoord!moeten!worden!in!de!actualiteit!van!de!tijd!waarin!we!leven.!!
!
De!Bijbel!en!de!Bijbelse!verkondiging!staan!dan!ook!centraal!in!de!kerkdiensten!en!de!vele!
andere!samenkomsten!van!de!gemeente,!en!in!catechese!en!pastoraat.!Wij!willen!leven!bij!
deze!bron.!

*
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2.6*Missie*Oosterkerkgemeente*
De!Oosterkerkgemeente!is!kerk!van!Christus!in!Oosterheem.!
Het!geloof!in!Jezus!als!Heer!en!het!volgen!van!Hem!bindt!en!bezielt!ons.!Dit!geloof!willen!we!
uitdragen!en!doorgeven!aan!de!volgende!generatie!en!uitdragen!aan!hen!die!hiermee!niet!
bekend!zijn.!
• Christenen!bieden!wij!een!plek!om!God!en!elkaar!te!ontmoeten!en!te!dienen;!
• Zoekers!bieden!we!een!plaats!om!het!christelijk!geloof!te!leren!kennen;!
• Met!christenen!en!nietCchristenen!willen!we!zoeken!naar!het!goede!voor!onze!wijk!en!

voor!de!mensen!die!er!wonen.!
In!alles:!aanspreekbaar,!bewogen,!betrouwbaar,!respectvol!en!gastvrij.!
!
2.7*Visie*op*gemeente*zijn*
De!Bijbel!gebruikt!verschillende!‘namen’!om!het!wezen,!de!roeping!en!de!taak!van!de!
gemeente!duidelijk!te!maken.!Deze!verschillende!namen!geven!aan!dat!de!gemeente!vanuit!
diverse!perspectieven!kan!worden!gezien!die!elkaar!niet!uitsluiten,!maar!elkaar!juist!
aanvullen.!Belangrijke!aanduidingen!van!de!gemeente!zijn:!
• Bruid!van!Christus!(Efeze!5:22C32),!geroepen!tot!reinheid!en!trouw;!
• Lichaam!van!Christus!(Efeze!4:12),!verbonden!aan!elkaar!en!aan!het!hoofd,!Jezus!

Christus;!
• Gemeente!van!God!(1!Korinthe!1),!in!het!besef!aan!God!toe!te!behoren;!
• Kudde!van!God!(1!Petrus!5:2),!die!geleid!en!geweid!wordt!door!de!Goede!Herder;!
• Woning!van!God!(Efeze!2:19C22),!waar!God!in!ons!midden!wil!zijn;!
• Gods!akker!(1!Korinthe!3:9),!waarop!God!de!vruchten!van!de!Geest!laat!groeien.!!
*
We!geloven!dat!onze!gemeente!in!dezelfde!positie!verkeert!als!de!Samaritaanse!vrouw!in!
Johannes!4.!Jezus!zegt!tot!haar!in!vers!10:!‘Als!u!de!gave!van!God!kende!en!wist!Wie!Hij!is!Die!
tegen!u!zegt:!Geef!Mij!te!drinken,!u!zou!het!Hem!hebben!gevraagd!en!Hij!zou!u!levend!water!
gegeven!hebben.’!En!in!vers!14!zegt!Hij:!‘Wie!drinkt!van!het!water!dat!Ik!hem!zal!geven,!zal!
in!eeuwigheid!geen!dorst!meer!krijgen.!Maar!het!water!dat!Ik!hem!zal!geven,!zal!in!hem!een!
bron!worden!van!water!dat!opwelt!tot!in!het!eeuwige!leven.’!!
Wij!willen!gemeente!bij!deze!Bron!zijn!en!leven!bij!deze!Bron.!De!Oosterkerkgemeente!kan!
een!levendige!gemeente!genoemd!worden!waarin!veel!activiteiten!plaatsvinden.!Wij!willen!
echter!niet!alleen!een!levendige!gemeente,!maar!ook!een!levende!gemeente!zijn!!Hierin!
weten!wij!ons!afhankelijk!van!de!Heilige!Geest.!
!
Het!met!elkaar!spreken!over!Gods!Woord,!drinken!van!levend!water,!is!van!groot!belang.!
Daarom!willen!we!ons!in!de!komende!periode!richten!op:!
• de!eredienst:!daar!wordt!God!aanbeden,!voelt!jong!en!oud!zich!thuis!en!ontvangt!Bijbels!

onderwijs;!!
• de!saamhorigheid:!als!gemeenteleden!maken!we!met!elkaar!deel!uit!van!het!lichaam!van!

Christus,!al!zijn!alle!lichaamsdelen!niet!aan!elkaar!gelijk;!
• de!toerusting:!we!willen!gemeenteleden!stimuleren!deel!te!nemen!aan!kringen!en!kleine!

groepen,!waarin!gemeenteleden!hun!geloof!delen!en!waar!onderling!pastoraat!vorm!
krijgt,!en!we!willen!andere!vormen!van!vorming!en!toerusting!aanbieden.!

• het!missionair!bewust!zijn!of!missionair!gemeente!zijn.!
!
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Een!levende!gemeente!met!gemeenteleden,!die!gevoed!worden!met!levend!water!tijdens!de!
eredienst!en!onder!meer!in!de!kringen.!Saamhorigheid!als!kenmerk!van!de!gemeente!en!van!
de!kringen!zal!uitstraling!hebben!binnen!de!gemeente!en!vanuit!de!gemeente!uitstralen!naar!
anderen,!die!ook!in!aanraking!worden!gebracht!met!het!levende!water!dat!Christus!schenkt.!
!
Het!leven!van!de!gemeente!kent!twee!aspecten,!verticaal!en!horizontaal.!
Verticaal:!in!de!relatie!tussen!God!en!ons.!
Horizontaal:!in!betrokkenheid!op!elkaar!en!bijzondere!aandacht!voor!het!missionaire!werk!
binnen!onze!landsgrenzen!(IZB),!missionair!werk!buiten!onze!landsgrenzen!(GZB)!en!
werelddiaconaat!vanuit!de!gemeente!naar!buiten!toe.!

!
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3 Facetten*van*gemeenteleven**
!
3.1 Eredienst**
De!eredienst!vormt!het!hart!van!de!christelijke!gemeente.!Wij!geloven!dat!God!Zijn!
gemeente!in!de!eredienst!wil!ontmoeten!en!dat!Hij!tot!ons!spreekt!door!de!Heilige!Geest.!In!
de!eredienst!aanbidden!en!loven!wij!Hem.!!
!
Elke!zondag!houden!wij!twee!erediensten:!om!9.30!uur!en!16.30!uur.!De!middagdienst!heeft!
het!karakter!van!een!leerdienst.!Op!oudejaarsdag,!nieuwjaarsdag!(mits!deze!dagen!niet!op!
zondag!vallen),!Goede!Vrijdag!en!Hemelvaartsdag!is!er!één!dienst.!Op!24!december!is!er!een!
Kerstnachtdienst;!op!eerste!Kerstdag!is!er!één!dienst.!Op!biddag!en!dankdag!wordt!’s!
middags!een!dienst!met!de!kinderen!gehouden,!waarbij!uiteraard!ook!de!ouderen!van!harte!
welkom!zijn,!terwijl!er!’s!avonds!een!dienst!is!voor!de!gehele!gemeente.!Een!commissie!
organiseert,!om!en!om!met!de!Morgensterkerk!nietCambtelijke!diensten!op!de!tweede!
feestdagen.!!
We!zingen!tijdens!de!erediensten!uit!de!oude!en!de!nieuwe!psalmberijming,!gezangen!uit!
het!Liedboek!voor!de!Kerken!en!een!selectie!uit!Op!Toonhoogte.!We!lezen!gewoonlijk!de!
Herziene!Statenvertaling.!
!
Kinderen%en%de%eredienst%
Kinderen!worden!zo!veel!mogelijk!betrokken!bij!de!eredienst.!Elke!ochtenddienst!zingen!we!
een!kinderlied,!dat!de!kinderen!(4C7!jaar)!ook!op!de!Kinderkerk!oefenen,!en!komen!de!
kinderen!naar!voren!waar!de!voorganger!ze!toespreekt!en!aan!de!leiding!de!Bijbel!voor!de!
Kinderkerk!overhandigt.!Daarna!vertrekken!ze!gezamenlijk!naar!hun!eigen!ruimte.!Aan!het!
einde!van!de!dienst!zijn!de!kinderen!weer!terug!in!de!kerk,!zodat!ze!samen!met!hun!ouders!
de!zegen!ontvangen.!Periodiek!is!er!Kinderkerk+!voor!kinderen!van!8C12!jaar.!
Tijdens!doopdiensten!worden!de!kinderen!uitgenodigd!om!de!doop!van!dichtbij!mee!te!
maken!en!heeft!de!predikant!een!eigen!verhaal!voor!de!kinderen.!
!
Diverse%soorten%diensten%
In!het!kader!van!meervormig!kerkCzijn!belegt!de!kerkenraad!naast!de!traditionele!
kerkdiensten!ook!andersoortige!diensten:!
• De!Hart4UCdiensten!waarin!een!andere!muziekstijl!klinkt!en!gemeenteleden!meer!

participeren!dan!in!reguliere!kerkdiensten;!
• De!Perronmeetings,!die!gericht!zijn!op!zoekenden!en!mensen!die!zich!niet!aangesproken!

voelen!door!de!traditionele!erediensten;!
• Engelstalige!diensten,!gericht!op!mensen!die!de!Nederlandse!taal!niet!machtig!zijn!(start!

najaar!2015).!
De!Oosterkerkgemeente!bestaat!uit!een!mix!van!diverse!mensen,!verschillend!in!
achtergrond,!opvattingen!en!levensstijl.!Het!model!van!meervormig!kerkCzijn!zorgt!ervoor!
dat!zoveel!mogelijk!mensen!zich!in!de!Oosterkerkgemeente!thuis!kunnen!voelen.!
!
Taakgroep%Eredienst%
De!taakgroep!Eredienst,!bestaande!uit!kerkenraadsleden!en!gemeenteleden,!geeft!de!
kerkenraad!gevraagd!en!ongevraagd!advies!over!aspecten!van!de!eredienst.!
!

!
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!
3.2 Prediking*
Centraal!staat!een!bijbelgetrouwe,!Christocentrische!prediking!in!hedendaagse!context.!De!
verkondiging!is!gebaseerd!op!de!Bijbel!als!Gods!Woord,!bron!en!norm!van!ons!geloof!en!
leven.!Wet!en!Evangelie,!zonde!en!genade!zijn!onmisbare!onderdelen!van!de!prediking,!
waarbij!aansluiting!moet!worden!gevonden!in!de!actualiteit!van!het!dagelijks!leven!en!de!
maatschappij!waar!we!deel!van!uitmaken.!
De!prediking!is!ieder!jaar!onderwerp!van!gesprek!in!de!kerkenraad.!

*
3.3 Catechese*
De!catechese!omvat!het!onderwijs!aan!de!jongeren!van!de!gemeente!vanaf!12!jaar!(1e!klas!
middelbaar!onderwijs)!tot!aan!de!belijdeniscatechese.!De!catechese!onderscheidt!zich!van!
het!jeugdwerk!in!haar!onderwijzende!karakter.!Daarin!neemt!het!geloofsgesprek!een!grote!
plaats!in.!Om!in!dit!onderwijs!rekening!te!houden!met!de!leeftijd!van!de!catechisanten,!zijn!
zij!naar!leeftijd!in!groepen!ingedeeld.!!
We!werken!met!een!moderne!methode,!die!jongeren!wil!oproepen!tot!navolging!van!Jezus!
Christus!in!hun!eigen!leven.!!
Aan!het!begin!van!het!seizoen!ontvangen!de!nieuwe!catechisanten!een!JongerenBijbel!die!ze!
elke!week!mee!moeten!nemen.!
De!catechese!wordt!verzorgd!door!de!predikant!en!het!catecheseteam.!De!coördinatie!van!
de!catechese!is!in!handen!van!de!pastoraal!werker.!
Jongeren!die!al!enkele!jaren!deelnemen!aan!de!catechese!worden!uitgenodigd!voor!de!
belijdeniscatechese.!In!deze,!over!het!algemeen!laatste!fase!van!de!catechese,!worden!de!
catechisanten!aangesproken!op!hun!persoonlijk!geloof.!Het!doen!van!openbare!belijdenis!in!
de!gemeente!is!een!belijden!van!het!persoonlijke!geloof.!

!
3.4*Ambten*
De!Oosterkerkgemeente!kent!naar!gereformeerde!traditie!drie!ambten:!predikant,!ouderling!
en!diaken.!Het!ambt!van!ouderling!kent!twee!vormen:!dat!van!ouderlingCkerkrentmeester!en!
pastoraal!ouderling.!!
Ambtsdragers!worden!in!de!Oosterkerkgemeente!benoemd!door!de!kerkenraad,!nadat!de!
gemeente!in!de!gelegenheid!is!gesteld!om!namen!in!te!dienen!voor!de!vacatures,!die!de!
kerkenraad!heeft!afgekondigd.!Deze!voordracht!van!de!gemeente!neemt!de!kerkenraad!mee!
in!de!keuze!van!de!te!benoemen!ambtsdragers.!Tot!deze!wijze!van!ambtsdragersverkiezing!is!
door!de!gemeente!besloten!tijdens!een!gemeenteCavond!in!2008.!
Bij!de!benoeming!van!ambtsdragers!zoekt!de!kerkenraad!allereerst!naar!gemeenteleden!met!
gaven,!die!van!belang!zijn!voor!de!uitoefening!van!het!ambt.!Daarnaast!geldt!als!criterium!
dat!ambtsdragers!minimaal!een!jaar!belijdend!lid!zijn!van!de!gemeente.!De!
Oosterkerkgemeente!heeft!het!ambt!alleen!opengesteld!voor!mannelijke!gemeenteleden.!

!
3.5*Sacramenten*
In!de!protestantse!traditie!kennen!we!twee!sacramenten:!de!Heilige!Doop!en!het!Heilig!
Avondmaal.!!
De!doop!wordt!bediend!aan!kinderen!van!de!gemeente!en!aan!volwassenen,!die!als!kind!niet!
gedoopt!zijn.!De!kerkenraad!plant!ongeveer!zes!keer!per!jaar!een!doopdienst!in!en!geeft!dit!
door!aan!de!gemeente.!Wanneer!er!geen!dopelingen!zijn,!vindt!de!geplande!doopdienst!niet!
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plaats.!Belijdeniscatechisanten!die!niet!gedoopt!zijn!ontvangen!het!sacrament!van!de!doop!
in!de!dienst!van!de!Openbare!Belijdenis.!
Ouders!mogen!hun!kind!ten!doop!houden,!wanneer!ten!minste!één!van!hen!lid!is!van!de!
gemeente.!Aan!partners!die!geen!lid!zijn!van!de!gemeente!of!geen!antwoord!willen!geven!op!
de!doopvragen,!wordt!gevraagd!of!zij!mee!willen!werken!aan!de!christelijke!opvoeding!van!
hun!kind.!
De!Oosterkerkgemeente!stelt!de!doop!niet!open!voor!kinderen!van!ouders!die!in!een!homoC
relatie!samenleven.!
De!Oosterkerkgemeente!viert!vijf!maal!per!jaar!het!heilig!Avondmaal:!vier!maal!in!een!
gewone!kerkdienst!en!in!de!samenkomst!op!Witte!Donderdag.!Toegang!tot!het!Avondmaal!
hebben!alle!belijdende!leden!en!gasten!die!in!hun!eigen!gemeente!toegang!hebben!tot!het!
avondmaal.!
Bij!de!bediening!van!het!Avondmaal!wordt!de!predikant!steeds!bijgestaan!door!twee!
diakenen.!Bij!iedere!tafel!vervult!tevens!één!ouderling!de!tafelwacht,!als!een!symbool!van!
het!herderlijk!opzien!in!de!gemeente,!ook!over!de!sacramenten.!!
De!avondmaalsdiensten!vinden!plaats!in!de!ochtenddienst!en!worden!voortgezet!in!de!
middagdienst.!Op!de!zondag!voorafgaand!aan!de!avondmaalsdienst!vindt!altijd!een!
voorbereidingsdienst!plaats.!

*
3.6 Pastoraat*
Overal!waar!mensen!elkaar!ontmoeten!en!bijstaan!in!de!naam!van!Christus!is!sprake!van!
pastoraat.!Het!is!dienst!van!mensen!aan!elkaar,!met!het!oog!op!hun!beleving!van!en!hun!
vragen!rondom!het!geloof!en!de!zingeving!van!hun!leven.!!
Pastoraat!is!het!cement!van!de!gemeente:!het!geeft!sterkte!en!verbindt.!
Het!fundament!van!het!pastorale!werk!ligt!in!Gods!liefde!voor!ons,!zoals!beschreven!staat!in!
1!Johannes!4:!19:.!‘Wij!hebben!lief,!omdat!God!ons!het!eerst!heeft!liefgehad’.!
!
We!onderscheiden!in!de!Oosterkerkgemeente!verschillende!vormen!van!pastoraat.!!
• Onderling%pastoraat:!de!zorg!die!gemeenteleden!aan!elkaar!besteden;!
• Basaal%pastoraat:!de!pastorale!zorg!die!als!eerste!doel!heeft!meeleven!en!belangstelling!

tonen!naar!dagelijks!leven!en!het!geloofsleven!van!mensen.!Ook!de!geestelijke!
begeleiding!van!gemeenteleden!valt!hieronder.!Deze!vorm!van!pastoraat!gebeurt!het!
meest!in!de!vorm!van!regelmatig!huisbezoek,!maar!kan!ook!op!verzoek!van!
gemeenteleden!plaatsvinden;!

• Crisispastoraat:!pastoraat!bij!acute,!ingrijpende!noden;!
• Doelgroepenpastoraat:!deze!vorm!van!pastoraat!is!gericht!op!een!afgebakende!groep!

zoals!jongeren!en!ouderen.!
!
Het!pastorale!werk!in!de!Oosterkerkgemeente!wordt!gecoördineerd!door!de!Commissie!
Pastoraat!en!uitgevoerd!door!het!consistorie!(de!predikant,!de!pastoraal!werker,!alle!
pastoraal!ouderlingen!en!bezoekzusters!en!–broeders).!!
!
Voor!het!pastorale!werk!van!de!Oosterkerkgemeente!is!een!pastoraal!beleidsplan!
geschreven,!dat!in!Bijlage!1!bij!dit!beleidsplan!is!opgenomen.!
!
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3.7 Apostolaat*
Het!apostolaat!wordt!in!de!Oosterkerk!ingevuld!langs!twee!lijnen:!missionair!werk!in!de!wijk!
en!zendingswerk!ver!weg.!
Het!missionaire!werk!van!de!wijkgemeente!richt!zich!vooral!op!de!wijk!Oosterheem,!de!wijk!
waarin!de!Oosterkerk!staat.!Brandpunten!in!dit!missionaire!werk!zijn!Perron!61!en!Perron!
Centrum,!missionaire!centra!van!waaruit!veel!activiteiten!plaatsvinden.!Daarnaast!vervullen!
de!Perronmeetings!een!centrale!rol!in!het!missionaire!werk.!Deze!tweewekelijkse!
samenkomsten!op!zondag!zijn!gericht!op!mensen!die!zich!niet!aangesproken!voelen!door!de!
traditionele!erediensten!in!de!Oosterkerk!en!toch!samen!willen!komen!om!elkaar!en!God!te!
ontmoeten.!Rond!de!Perronmeetings!is!een!Perrongemeenschap!ontstaan.!
!
We!geloven!in!evangelisatie!door!relatie,!wat!betekent!dat!voor!de!communicatie!van!het!
evangelie!de!brug!van!de!menselijke!relatie!nodig!is.!Daarom!werken!we!aan!die!relaties!met!
mensen!uit!Oosterheem!door!een!spectrum!aan!activiteiten!die!we!vanuit!de!genoemde!
centra!organiseren.!Partner!in!dit!werk!is!de!IZB.!
Het!missionaire!werk!wordt!gecoördineerd!door!de!missionair!werker!en!gedragen!door!vele!
vrijwilligers!uit!de!gemeente.!Het!missionaire!beleid!wordt!geformuleerd!door!de!
Missionaire!taakgroep!en!vastgesteld!door!de!kerkenraad.!
!
Voor!het!missionaire!werk!van!de!Oosterkerkgemeente!is!een!missionair!beleidsplan!
geschreven!dat!in!Bijlage!4!bij!dit!beleidsplan!is!opgenomen.!
%
De!bijdrage!aan!de!‘missionaire!werk!ver!weg’!gebeurt!in!de!Oosterkerkgemeente!onder!
meer!in!de!vorm!van!het!steunen!van!de!GZB.!Ook!steunen!we!als!gemeente!hen!die!vanuit!
onze!gemeente!zijn!uitgezonden.!
!
3.8*Diaconaat*
Diaconale%opdracht%
De!Oosterkerkgemeente!ziet!het!als!haar!diaconale!roeping,!in!Nederland!en!in!de!wereld,!
zich!in!te!zetten!voor!wie!lijden,!door!het!geven!van!financiële!steun!en!door!dit!lijden!onder!
de!aandacht!te!brengen!van!de!gemeente.!
Deze!diaconale!roeping!geldt!de!hele!gemeente!en!zij!wordt!daarin!bijgestaan!door!de!
diaconie.!Belangrijkste!taken!van!de!diaconie!zijn:!inzameling!van!de!gaven!en!het!inzetten!
van!deze!gaven!waar!nodig.!Daarnaast!zijn!er!andere!taken!die!de!diakenen!van!de!
gemeente!op!zich!nemen.!Deze!zijn!uitgewerkt!in!Bijlage!2!Taken!Wijkraad!van!diakenen.!
!
3.9 Kerkrentmeesterschap*
Het!kerkrentmeesterlijke!werk!is!in!de!wijkgemeente!allereerst!de!verantwoordelijkheid!van!
de!Wijkraad!van!kerkrentmeesters!Zij!stelt!zich!tot!doel!om!namens!de!wijkkerkenraad!het!
werk!in!onze!gemeente!doorgang!te!laten!vinden!en!te!faciliteren.!Dit!doet!zij!onder!het!
motto:!‘Geld!volgt!beleid’.!De!wijkraad!zoekt!naar!voldoende!middelen!bij!het!beleid!dat!de!
kerkenraad!vaststelt.!
Belangrijkste!kerkrentmeesterlijke!taken!zijn!geldwerving!en!beheer!van!het!kerkgebouw.!
Daarnaast!zijn!er!andere!taken!die!de!kerkrentmeesters!van!de!gemeente!op!zich!nemen.!
Deze!zijn!uitgewerkt!in!Bijlage!3!Taken!Wijkraad!van!Kerkrentmeester.!
!
!
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3.10*Jeugdwerk*
Een!aanzienlijk!deel!van!de!gemeenteleden!bestaat!uit!jeugd.!Sinds!eind!2014!wordt!de!
jeugdouderling!in!zijn!werk!ondersteund!door!de!taakgroep!Jeugd!en!Jongeren.!De!
taakgroep!volgt!jongeren!in!de!gemeente,!signaleert!trends!in!het!jeugdwerk,!maakt!
beleidsvoorstellen!met!betrekking!op!het!jeugdwerk!en!voorziet!waar!mogelijk/noodzakelijk!
de!kerkenraad!van!de!nodige!adviezen!met!betrekking!op!te!nemen!beslissingen!aangaande!
het!jeugdwerk.!Daarnaast!steunt!de!kerkenraad!in!beleid!en!uitvoering!op!het!advies!van!de!
Hervormde!Jeugdraad.!Het!jeugdwerk!is!voor!een!deel!gecombineerd!met!de!
Morgenstergemeente.!Het!gezamenlijk!jeugdwerk!zijn!de!Jeugdclubs!van!8C12!jaar,!het!
Kompas!van!12C15!jaar,!Kompas!XXL!van!15!jaar,!het!Zaterdagavond!Ontmoetingspunt!(ZOP)!
en!de!jaarlijkse!jeugdkampen!voor!jongeren!van!12C15!en!16!jaar!en!ouder.!
!
Doelstelling%gezamenlijke%jeugdwerk:%%
De!jeugd!van!8!tot!circa!25!jaar!die!behoort!tot!de!gemeente,!in!aanraking!brengen!met!en!
bewaren!bij!het!evangelie!en!de!gemeente!van!Christus!en!de!jongeren!bij!het!licht!van!de!
Bijbel!helpen!en!toerusten!bij!het!innemen!van!hun!plaats!in!kerk!en!samenleving.!
!
Vanuit!deze!primaire!doelstelling!vallen!de!volgende!deeldoelstellingen!af!te!leiden:!
• De!jongeren!bekend!maken!met!het!Woord!van!God!en!de!christelijke!geloofsleer!en!

hen!toerusten!tot!zelfstandig!bijbellezen,!geloven!en!het!navolgen!van!Christus;!
• De!jongeren!bewust!maken!van!hun!christelijke!levensroeping!ten!opzichte!van!kerk!en!

maatschappij!en!hen!toerusten!om!aan!die!roeping!gestalte!te!geven;!
• Ontmoetingsplaatsen!creëren!voor!jongeren!en!hen!begeleiden!bij!de!invulling!van!vrije!

tijd!en!ontspanning;!
• Omzien!naar!de!jongeren!en!delen!in!hun!vreugde!en!verdriet;!
• De!gemeente!(inclusief!de!kerkenraden)!toerusten!en!begeleiden!bij!de!opvoeding!en!de!

zorg!voor!de!jeugd.!
!
Naast!het!hierboven!genoemd!jeugdwerk!voor!de!leeftijdscategerorie!8!jaar!en!ouder!zijn!er!
rond!de!eredienst!een!aantal!activiteiten!voor!de!leeftijdsgroep!tot!12!jaar.!Voor!de!hele!
jonge!kinderen!is!er!de!crèche,!voor!de!kinderen!van!4!tot!7!jaar!is!er!elke!ochtenddienst!de!
Kinderkerk,!waar!een!bijbelverhaal!wordt!verteld!met!het!maken!van!een!werkje.!Voor!de!
Kinderen!van!8!tot!12!jaar!is!er!eens!per!maand!in!de!middagdienst!KinderkerkCplus.!!
!
3.11 Seniorenwerk*
Doelstelling*
Het!organiseren!van!activiteiten!voor!en!door!oudere!gemeenteleden!(55+).!Deels!
ontmoetingen!waarbij!de!deelnemers!zelf!actief!betrokken!zijn!en!waarbij!het!onderlinge!
contact!verstevigd!wordt!en!deels!ontmoetingen!waar!verdieping!en!toerusting!plaatsvindt.!
%
Activiteiten%
Senioren%bijbelkring.%De!senioren!bijbelkring!vindt!van!september!tot!mei!1!x!per!maand!
plaats!op!een!doordeweekse!ochtend.!De!bijbelkring!wordt!geleid!door!de!wijkpredikant,!hij!
behandelt!jaarlijks!een!thema!of!een!(gedeelte!van)!een!bijbelboek.!De!bijeenkomsten!
worden!afgesloten!met!een!gezellige!lunch.!
!
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Groene%senioren.!Per!winterseizoen!worden!ca.!5!bijeenkomsten!gehouden,!waarvan!twee!
bijeenkomsten!worden!besteed!aan!het!bezoeken!van!o.a.!musea,!tentoonstellingen!en/of!
bezienswaardigheden.!
Een!groot!deel!van!de!deelnemers!is!lid!van!de!Oosterkerk,!de!anderen!komen!uit!de!
Morgensterkerk,!de!Perrongemeenschap!en!de!vijf!andere!wijken!van!de!Prot.!Gemeente!
Zoetermeer.!%
De!bijeenkomsten!worden!georganiseerd!door!de!werkgroep!Groene!senioren.!
!
Zomer%senioren.%In!de!zomerperiode!worden!twee!of!driemaal!(1x!per!maand)!
bijeenkomsten!met!een!ontspannen!karakter!voor!de!senioren!georganiseerd,!die!vooral!
gericht!zijn!op!onderlinge!ontmoeting!en!op!gezelligheid.!Deze!bijeenkomsten!worden!
afgesloten!met!een!gezamenlijke!warme!maaltijd.!!
!
!
! !
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BIJLAGE: Verdere beleidsvorming tot 2020 
!
De!Oosterkerkgemeente!wil!gemeente!van!Christus!zijn!in!deze!tijd.!Dat!betekent!niet!alleen!
dat!zijn!zoekt!naar!antwoorden!op!vragen!die!in!deze!tijd!spelen,!maar!ook!dat!zijn!een!
bijbelse!houding!zoekt!tegenover!veranderingen!in!de!samenleving.!Deze!verandering!
houden!immers!niet!stand!bij!de!muren!van!het!kerkgebouw.!
!
Zo!wil!de!kerkenraad!zich!in!de!komende!jaren!bezinnen!op!een!aantal!zaken!die!
voortvloeien!uit!de!veranderingen!in!de!samenleving.!Het!gaat!om!de!volgende!zaken:!
!
1.!De!positie!van!de!vrouw!in!onze!gemeente.!

Zoals!in!paragraaf!3.4!is!opgenomen,!heeft!de!Oosterkerkgemeente!het!ambt!bij!het!
opstellen!van!dit!beleidsplan!alleen!opgesteld!voor!mannen.!Vanuit!de!gemeente!zijn!in!
de!achterliggende!jaren!signalen!gekomen!dat!verschillende!gemeenteleden!het!ambt!
ook!voor!vrouwen!zouden!willen!openstellen.!In!reactie!hierop!heeft!de!kerkenraad!
besloten!zich!op!dit!punt!te!bezinnen.!Deze!bezinning!is!gestart!in!2016.!De!kerkenraad!
streeft!ernaar!in!2017!hierin!een!standpunt!te!bepalen.!Bij!de!bezinning!hieraan!
voorafgaand!zal!ook!de!gemeente!betrokken!worden.!

!
2. Vragen!rond!echtscheiding!

De!Oosterkerkgemeente!is!in!de!achterliggende!jaren!verschillende!malen!
geconfronteerd!met!echtscheiding.!Dit!levert!pastorale!vragen!op.!Hoe!gaan!we!om!met!
gescheiden!gemeenteleden!in!het!pastoraat?!Zij!voelen!zich!vaak!buitengesloten.!Maar!
het!confronteert!de!kerkenraad!ook!met!andere!vragen,!als:!kunnen!gescheiden!
gemeenteleden!benoemd!worden!tot!ambtsdrager!of!een!ander!leidinggevende!functie!
krijgen?!Mogen!(nieuwe)!huwelijken!van!gescheiden!gemeenteleden!kerkelijk!
ingezegend!worden?!Op!deze!vragen!rond!echtscheiding!wil!de!kerkenraad!zich!de!
komende!tijd!bezinnen.!

!
3. Gebruik!klassieke!liturgische!formulieren!bij!sacramenten!

Op!het!moment!dat!dit!beleidsplan!opgesteld!is,!gebruikt!de!Oosterkerkgemeente!!bij!de!
bediening!van!de!sacramenten!de!klassieke!gereformeerde!formulieren!in!de!hertaling!
van!2004!(te!vinden!in!het!Dienstboek!–!een!proeve,!deel!II,!Leven,%zegen,%gemeenschap.)!
Vanuit!de!gemeente!zijn!vragen!bij!het!gebruik!van!deze!formulieren!gesteld.!Vertolken!
zijn!in!deze!tijd!nog!de!geloofsbeleving!van!de!gemeente?!Zijn!ze!niet!getoonzet!door!de!
tijd!van!de!17e!eeuw!waarin!ze!zijn!ontstaan?!!
In!de!komende!tijd!wil!de!kerkenraad!zich!bezinnen!op!het!gebruik!van!deze!klassieke!
formulieren!en!een!antwoord!zoeken!op!genoemde!vragen.!!
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0. Inleiding*
!
Het!pastorale!werk!is!één!een!van!de!kernactiviteiten!van!het!gemeentezijn.!Het!is!dan!ook!
niet!verwonderlijk!dat!bij!deze!vorm!van!kerkenwerk!veel!mensen!betrokken!zijn.!Dit!is!in!de!
eerste!plaats!een!zegen!voor!de!gemeente.!Het!is!een!blijk!van!Christus’!trouwe!zorg!voor!
zijn!gemeente!wanneer!er!steeds!weer!gemeenteleden!zijn!die!zich!met!hun!gaven!
beschikbaar!stellen!voor!het!pastorale!werk.!Wanneer!meer!mensen!bij!een!onderdeel!van!
het!gemeentewerk!betrokken!zijn,!is!het!belangrijk!dat!er!goede!afspraken!gemaakt!worden!
en!goede!coördinatie!is.!Zijn!die!er!niet,!dan!is!de!kans!op!misverstanden!groot,!met!niet!
zelden!als!gevolg!dat!mensen!teleurgesteld!afhaken.!
Een!vorm!van!afspraken!maken!en!coördineren!is!het!opstellen!van!een!Beleidsplan!
Pastoraat.!Zo!is!dit!beleidsplan!bedoeld.!Hierin!willen!we!beschrijven!wat!onze!visie!is!op!
pastoraat,!hoe!het!pastorale!werk!in!de!Oosterkerkgemeente!plaatsvindt,!wat!onze!
uitgangspunten!zijn!en!onze!afspraken!voor!specifieke!pastorale!situaties.!!
!
Het!is!niet!de!bedoeling!in!dit!beleidsplan!de!zaken!voor!lange!tijd!vast!te!leggen.!Vanuit!
maatschappelijke!ontwikkelingen!komen!steeds!nieuwe!vragen!op!ons!af,!waarop!we!vanuit!
het!Woord!van!God!weer!antwoorden!moeten!vinden.!Het!Beleidsplan!Pastoraat!zal!daarom!
iedere!vier!jaar!opnieuw!vastgesteld!worden.!Dit!beleidsplan!geldt!voor!de!periode!
september!2015!R!september!2019.!
!
! !
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1. Visie*
!

Zoals!de!Vader!Mij!gezonden!heeft,!zend!Ik!ook!u!(Johannes!20:21)!
Wij!hebben!lief,!omdat!God!ons!het!eerst!heeft!liefgehad!(1!Johannes!4:!19)!

!
Overal!waar!mensen!elkaar!ontmoeten!en!bijstaan!in!de!naam!van!Christus,!is!sprake!van!
pastoraat.!Het!is!dienst!van!mensen!aan!elkaar.!Daarbij!komen!vragen!over!God,!geloof,!
leven!en!zingeving!aan!de!orde.!Pastoraat!is!het!‘cement’!van!de!gemeente.!!
Het!hart!hebben!voor!elkaar!komt!voort!uit!hart!hebben!voor!de!Heere.!Als!de!Goede!Herder!
stuurt!Hij!ons!op!pad!om!te!zorgen!voor!de!mensen!in!de!gemeente.!
!
Uit!het!algemene!beleidsplan!van!de!Oosterkerkgemeente!citeren!we:!

‘Wij!willen!echter!niet!alleen!een!levendige!gemeente,!maar!ook!een!levende!
gemeente!zijn!!Hierin!weten!wij!ons!afhankelijk!van!de!Heilige!Geest.!
Het!met!elkaar!spreken!over!Gods!Woord,!drinken!van!levend!water,!is!van!groot!
belang.!Daarom!willen!we!ons!in!de!komende!periode!richten!op:!
• de!eredienst:!daar!wordt!God!aanbeden,!voelt!jong!en!oud!zich!thuis!en!ontvangt!

Bijbels!onderwijs;!!
• de!saamhorigheid:!als!gemeenteleden!maken!we!met!elkaar!deel!uit!van!het!

lichaam!van!Christus,!al!zijn!alle!lichaamsdelen!niet!aan!elkaar!gelijk;!
• de!toerusting:!we!willen!gemeenteleden!stimuleren!deel!te!nemen!aan!kringen!

en!kleine!groepen,!waarin!gemeenteleden!hun!geloof!delen!en!waar!onderling!
pastoraat!vorm!krijgt,!en!we!willen!andere!vormen!van!vorming!en!toerusting!
aanbieden.!

• het!missionair!bewust!zijn!of!missionair!gemeente!zijn.!
!
Een!levende!gemeente!met!gemeenteleden,!die!gevoed!worden!met!levend!water!
tijdens!de!eredienst!en!onder!meer!in!de!kringen.!Saamhorigheid!als!kenmerk!van!de!
gemeente!en!van!de!kringen!zal!uitstraling!hebben!binnen!de!gemeente!en!vanuit!de!
gemeente!uitstralen!naar!anderen,!die!ook!in!aanraking!worden!gebracht!met!het!
levende!water!dat!Christus!schenkt.’!

!
Doel!
Doel!van!het!pastoraat!is!mensen!bijstaan!in!de!naam!van!Christus.!Het!gaat!hierbij!om!een!
persoonlijke!ontmoeting,!waarin!met!elkaar!van!hart!tot!hart!gesproken!kan!worden.!Wie!op!
bezoek!gaat,!moet!van!mensen!houden!en!hen!bezien!met!de!ogen!van!Christus.!Op!bezoek!
gaan!betekent!ook!dat!er!gezegd!wordt:!‘u/jij!hoort!er!ook!bij,!bij!de!gemeente!en!bij!de!
beloften!van!God’,!en!is!altijd!gericht!op!het!behoud!van!mensen!(2!Kor.!5:10,11).!
!
Vormen!van!pastoraat!
Pastoraat!kent!vele!aspecten,!zoals:!!

• elkaar!bijstaan!in!moeilijke!omstandigheden,!
• samen!zoeken!naar!een!weg!in!geloofsR!en!levensvragen,!
• elkaar!stimuleren!tot!discipelschap.!

*
Er!zijn!verschillende!vormen!te!onderscheiden!in!het!pastoraat.!Er!is:!

• Onderling!pastoraat!is!de!zorg!die!gemeenteleden!aan!elkaar!besteden.!
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• Basaal!pastoraat!is!de!pastorale!zorg!die!verricht!wordt!door!mensen!die!in!de!
gemeente!een!verantwoordelijkheid!of!ambt!hebben.!

• Verdiept!pastoraat!kan!voortkomen!uit!het!basale!pastoraat,!maar!dat!hoeft!niet.!Dit!
pastoraat!gaat!eigenlijk!altijd!uit!van!een!hulpvraag!van!de!pastorant.!De!pastorant!is!
in!nood!of!heeft!anderszins!ondersteuning!nodig.!

• Crisis!pastoraat!is!pastoraat!bij!specifieke,!ernstige,!vaak!acute,!pastorale!problemen.!
• Doelgroepenpastoraat*is*gericht!op!een!afgebakende!groep,!beweegt!zich!dwars!

door!alle!lagen!heen,!van!onderling!pastoraat!tot!specialisme.!
! !
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2. Organisatie*van*het*pastorale*werk*
!
In!het!pastorale!werk!in!de!Oosterkerkgemeente!zijn!een!groot!aantal!mensen!actief,!
onderverdeeld!in!verschillende!groepen.!Iedere!groep!heeft!zijn!eigen!verantwoordelijkheid.!
De!eindverantwoordelijkheid!voor!het!pastorale!werk!ligt!bij!de!kerkenraad.!Zij!heeft!haar!
verantwoordelijkheid!gedelegeerd!aan!het!zogenaamde!consistorie.!Binnen!het!consistorie!is!
een!Commissie!Pastoraat!actief!die!het!pastorale!werk!coördineert.!!
Hieronder!worden!de!verschillende!groepen!en!personen!binnen!het!pastorale!werk!
benoemd!en!beschreven.!
!
Consistorie!
Dit!is!de!vergadering!van!pastoraal!ouderlingen,!aangevuld!met!de!predikant,!de!pastoraal!
werker!en!de!bezoekzusters!en!–broeders.!Binnen!het!consistorie!vindt!bezinning!plaats!op!
het!pastorale!werk!en!wordt!pastoraal!beleid!vastgesteld.!Bij!persoonlijke!kwesties!die!het!
ambtsgeheim!raken,!kan!het!consistorie!teruggebracht!worden!tot!de!predikant,!de!
ouderlingen!en!de!pastoraal!werker.!
!
Commissie!Pastoraat!
De!Commissie!Pastoraat!Oosterkerk!heeft!als!taak!het!pastorale!werk!in!de!wijkgemeente!
Oosterkerk!te!ontwikkelen,!te!stimuleren!en!te!versterken,!i.s.m.!het!Consistorie.!
!
Pastoraal!ouderlingen!
De!pastoraal!ouderlingen!zijn!verantwoordelijk!voor!het!reguliere!pastorale!bezoekwerk,!het!
ziekenbezoek!en!bijzondere!bezoekwerk!als!jubilea,!bezoeken!van!belijdeniscatechisanten!
en!doopouders!na!de!doopdienst.!Zij!doen!dat!ieder!binnen!hun!eigen!wijk.!Daarnaast!
coördineren!en!leiden!de!ouderlingen!de!wijkkring!binnen!hun!wijk,!al!of!niet!bijgestaan!
door!andere!kringleden.!
!
BezoekbroedersK!en!zusters!
De!bezoekbroedersR!en!zusters!assisteren!de!pastoraal!ouderlingen!bij!hun!bezoekwerk.!Zij!
bezoeken!gemeenteleden!die!om!wat!voor!reden!dan!ook!vaker!bezocht!moeten!worden.!Zij!
doen!dit!in!overleg!met!de!pastoraal!ouderling!aan!wie!ze!gekoppeld!zijn.!
!
Predikant!
De!predikant!is!in!de!eerste!plaats!verantwoordelijk!voor!crisispastoraat!en!pastoraat!bij!
relatieproblemen,!geboorte!en!doop.!Ook!verricht!de!predikant!pastoraal!bezoekwerk!aan!
gemeenteleden!die!verblijven!in!zorginstelling!en!ziekenhuizen.!In!het!pastorale!bezoekwerk!
aan!zieken!stemmen!de!predikant!en!de!wijkouderling!hun!onderling!bezoekwerk!af.!
!
Pastoraal!werker!
De!pastoraal!werker!staat!de!predikant!bij!in!het!(crisis)pastoraat!en!bijzonder!pastorale!
situaties!en!vervangt!de!predikant!in!zijn!pastorale!taken!bij!afwezigheid.!
!
Jongerenmentoren!
De!jongerenmentoren!onderhouden!contact!met!jongeren!tussen!15!en!20!jaar.!
!
! !
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Ambtsgeheim!
Alle!werkers!in!het!pastoraat!hebben!bij!hun!bevestiging!of!aanstelling!beloofd!te!zwijgen!
over!alles!wat!hen!in!vertrouwen!in!het!pastorale!werk!ter!ore!komt.!Dit!is!één!van!de!pijlers!
van!het!pastorale!werk.!Gemeenteleden!moeten!hierop!kunnen!vertrouwen.!Daarbij!zij!wel!
op!gemerkt!dat!in!juridische!zin!alleen!de!beroepswerkers!zich!kunnen!beroepen!op!
ambtsgeheim,!dit!geldt!niet!voor!ouderlingen!en!andere!vrijwilligers.!
!
Integriteit!
Bij!intensief!pastoraal!contact!kan!de!pastorale!relatie!tussen!mannen!en!vrouwen!een!
andere!lading!krijgen!en!is!het!goed!hier!anderen!bij!te!betrekken.!! !
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3. Het*pastorale*werk*
*

a. Regulier*bezoekwerk* *
*

In!de!Oosterkerkgemeente!zijn!alle!gemeenteleden!op!basis!van!hun!woonadres!toegewezen!
aan!een!wijkouderling.!Daarmee!valt!ieder!lid!dus!’onder!de!hoede’!van!een!pastoraal!
ouderling!en!het!daarbij!behorende!pastorale!team.!Daarnaast!is!ook!de!pastoraal!
medewerker!gemeentebreed!betrokken!bij!bezoekwerk.!
!
Doel!
De!kern!van!het!huisbezoek!is!belangstelling!tonen,!luisteren!en!samen!zegen!en!zorg!bij!God!
brengen.!De!belangstelling!gaat!uit!naar!het!dagelijks!leven,!maar!zeker!ook!naar!het!
geloofsleven.!Dat!laatste!is!niet!altijd!eenvoudig.!De!lessen!van!Nico!van!der!Voet!kunnen!
daarbij!helpen!(zie!www.nicovandervoet.nl!o.a.!artikel!Heilige!grond).!Daarnaast!willen!we!
elkaar!stimuleren,!leren!en!voorgaan!in!discipelschap!en!de!missionaire!roeping!van!de!
gemeente.!Het!huisbezoek!biedt!de!mogelijkheid!om!hier!persoonlijke!aandacht!aan!te!
besteden.!!
!
Vormen!
In!beginsel!worden!alle!meelevende!gemeenteleden!eenmaal!per!twee!jaar!thuis!bezocht!
door!de!wijkouderling.!Het!is!goed!in!een!eerste!bezoek!te!vragen!wat!de!mensen!van!hun!
wijkouderling!verwachten.!Belangstelling!voor!eventueel!aanwezige!kinderen!is!belangrijk.!
Het!verdient!aanbeveling!(alleenstaande)!ouderen!(75+)!jaarlijks!te!bezoeken.!!!
Daarnaast!worden!deze!oudere!gemeenteleden!rond!hun!verjaardag!bezocht.!!
De!pastoraal!medewerkster!gaat!soms!op!verzoek!of!op!aanwijzing!langs!bij!een!
gemeentelid.!
Het!is!overigens!goed!notities!bij!te!houden!van!bezoeken,!zodat!later!teruggekomen!kan!
worden!op!bepaalde!zaken.!Dit!kan!in!het!LRP,!maar!deze!notities!gaan!verloren!wanneer!de!
schrijver!van!de!notities!zijn!toegang!tot!het!LRP!kwijtraakt!(bij!aftreden!als!ouderling).!Beter!
is!een!eigen!pastorale!administratie!bij!te!houden.!
!
Wie!
Het!reguliere!bezoekwerk!wordt!in!principe!door!de!pastoraal!werker!en!de!wijkouderlingen!
verricht.!Wanneer!gemeenteleden!frequenter!bezoek!vragen!of!nodig!hebben,!kan!de!
bezoekbroeder/Rzuster!hierin!ook!een!rol!spelen.!Het!bezoekwerk!van!bezoekbroeders/R
zusters!heeft!als!doel!het!geven!van!een!aandacht!en!het!bieden!van!een!luisterend!oor.!
Zij!bezoeken!ook!de!oudere!gemeenteleden!(75+)!rond!hun!verjaardag.!
!! !
b. Dooppastoraat*

!
De!geboorte!van!nieuw!leven!is!over!het!algemeen!een!vreugdevolle!aangelegenheid!en!
hoogtepunt!in!het!gezinsleven.!De!betrokkenheid!van!de!kerkelijke!gemeente!hierbij!is!o.a.!
zichtbaar!rondom!de!doop.!!
!
! !
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Doel!!
Het!doel!van!dooppastoraat!is!de!doopouders!te!begeleiden!rondom!de!doop.!Tijdens!het!
dooppastoraat!wordt!gesproken!over!de!betekenis!van!de!doop!en!de!consequenties!
daarvan!voor!een!christelijke!opvoeding.!!
!
Vormen!
Na!een!geboorte!bezoekt!de!predikant!namens!de!gemeente!het!gezin!(kraambezoek).!
Voorafgaand!aan!de!doopzitting!laat!de!predikant!dit!aan!de!wijkouderlingen!van!de!
doopouders!weten,!zodat!de!wijkouderling!of!één!van!de!wijkouderlingen!hierbij!aanwezig!
kan!zijn.!De!doopzitting!vindt!plaats!ter!voorbereiding!op!de!doop.!Hierin!wordt!aan!de!hand!
van!het!doopformulier!met!de!doopouders!gesproken!over!doop!en!opvoeding.!!
Korte!tijd!na!de!doop!overhandigt!de!wijkouderling!de!doopkaart!aan!de!ouders,!dit!kan!
goed!gecombineerd!worden!met!een!bezoek.!!!
!
Wie!
Het!dooppastoraat!wordt!door!de!predikant!en!wijkouderling!verricht.!

!
c. Jongerenpastoraat*

!
In!de!Wijkgemeente!Oosterkerk!is!specifiek!pastoraat!voor!jongeren!opgezet.!Het!gaat!
daarbij!om!jongeren!van!15!–!20!jaar.!Het!jongerenpastoraat!heeft!allereerst!het!karakter!
van!het!reguliere!pastoraat,!zoals!we!dat!nu!al!kennen,!en!valt!onder!de!eindverantwoording!
van!de!kerkenraad,!specifiek!de!jeugdouderling.!!
!
Doel!
Het!doel!van!het!jongerenpastoraat!is!om!voor!elke!jongere!binnen!de!gedefinieerde!
leeftijdscategorie!een!luisterend!oor!te!hebben!in!de!persoon!van!een!specifiek!toegewezen!
mentor,!die!hem!of!haar!volgt,!regelmatig!spreekt!en!waar!nodig!begeleidt.!Op!deze!wijze!
wordt!actief!invulling!gegeven!aan!het!versterken!van!het!netwerk!binnen!de!gemeente.!
!
Vormen!
Elke!jongere!van!15!tot!en!met!20!jaar!wordt!gekoppeld!aan!een!mentor.!Ieder!mentor!krijgt!
maximaal!4!tot!6!jongeren!toegewezen.!De!mentor!spreekt!de!jongere!minimaal!1x!per!jaar!
persoonlijk.!De!mentor!volgt!de!jongere!en!laat!de!aandacht!voor!hem!of!haar!op!natuurlijke!
momenten!blijken!(in!de!kerk,!kaartje!voor!verjaardag!of!slagen,!e.d.);!
De!volgende!basisregels!gelden!voor!het!contact!met!de!jongeren!en!de!organisatie:!
! !
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1 Jongens!worden!door!mannen!begeleid!en!meisjes!door!vrouwen;!
2 Alle!gesprekken!vinden!in!vertrouwelijkheid!plaats,!maar!er!wordt!vanuit!het!

jongerenpastoraat!nooit!volledige!geheimhouding!toegezegd!(i.v.m.!
verantwoordelijkheid!naar!de!ouders!in!het!geval!van!(levens)bedreigende!situaties);!

3 De!informatie!die!tijdens!de!gesprekken!verkregen!wordt,!wordt!in!principe!niet!gedeeld!
met!anderen!ook!niet!binnen!het!mentorenteam!zelf;!

4 Het!jongerenpastoraat!is!niet!bedoeld!als!hulpverlening;!
5 De!mentoren!zullen!wel!toegerust!worden!om!eventuele!hulpvragen!te!leren!herkennen!

en!om!te!weten!hoe!door!te!verwijzen.!
6 Wanneer!vanuit!de!gesprekken!met!de!jongeren!bepaalde!trends!ontdekt!worden,!wordt!

dit!direct!bij!de!dominee!en!de!jeugdouderling!onder!de!aandacht!gebracht.!
7 Geheimhouding!van!wat!u!vertrouwelijk!is!meegedeeld,!dient!voorop!te!staan.!(ondanks!

dat!de!geheimhouding!niet!onvoorwaardelijk!is).!
!
Pastoraat!onder!jongeren!vindt!ook!plaats!in!het!jeugdwerk,!catechese!en!het!jaarlijkse!
kamp!voor!jongeren!dat!de!kerk!organiseert.!
!
Wie!
Het!contact!met!de!jongeren!wordt!onderhouden!door!een!mentor,!die!daarvoor!de!belofte!
geheimhouding!heeft!afgelegd!bij!de!kerkenraad.!De!jeugdouderling!is!verantwoordelijk!voor!
de!opzet!en!de!organisatie!en!wordt!daarbij!ondersteund!door!een!coördinator.!!
!
d. Ziekenpastoraat*
!
De!belangrijke!vorm!van!pastoraat!in!de!christelijke!gemeente!is!het!pastoraat!aan!zieken.!
Dat!is!niet!verwonderlijk!wanneer!we!ons!realiseren!wat!ziekte!met!een!mens!doet.!Zieke!
mensen!(en!dan!bedoelen!we!ingrijpende!ziekten)!kampen!met!allerlei!gevoelens:!
onzekerheid,!spanning,!ongewilde!afhankelijkheid.!Daarnaast!kunnen!allerlei!geloofsvragen!
naar!boven!komen!die!zich!moeilijk!laten!beantwoorden.!Kortom,!ziekte!kan!het!leven!stap!
voor!stap,!maar!ook!ineens,!ondersteboven!gooien.!
!
Doel!
Doel!van!het!pastoraat!aan!zieken!is!in!eerste!instantie!nabij!zijn.!Daarnaast!wil!
ziekenpastoraat!de!zieke!wijzen!op!de!grote!Heelmeester,!God,!tot!wie!wij!onze!toevlucht!
mogen!nemen.!Bij!ziekte!is!de!eerste!gang!altijd!naar!de!arts,!de!medische!zorg.!Maar!juist!
bij!ziekte!is!het!zo!belangrijk!dat!deze!ook!bij!God!gebracht!wordt.!En!ten!slotte!kan!
pastoraat!helpen!bij!het!zoeken!van!antwoorden!bij!een!geopende!Bijbel!op!vragen!naar!de!
juiste!weg.!Bijvoorbeeld:!Moet!ik!die!behandeling!ondergaan?!Wanneer!is!er!sprake!van!
natuurlijke!dood?!!
!
Vormen!van!pastoraat!
Zieken!pastoraat!kent!verschillende!vormen.!!

Ziekenbezoek,!thuis!of!in!het!ziekenhuis!
Dit!bezoekwerk!heeft!tot!doel!mee!te!leven!met!de!zieke!en!de!huisgenoten.!Tijdens!
deze!bezoeken!zal!geïnformeerd!worden!naar!de!lichamelijke!toestand,!maar!zeker!
ook!de!geestelijk!toestand.!Luisteren!is!hier!van!groot!belang,!pas!na!goed!luisteren,!
kan!de!pastor!zelf!iets!inbrengen.!Daarnaast!is!het!goed!een!bijbelgedeelte!te!lezen!



10!! ! Beleidsplan!Pastoraat!Wijkgemeente!Oosterkerk!
!

en!een!gebed!te!doen!met!de!zieke!en!aanwezige!huisgenoten.!Wanneer!
ziekenbezoek!plaatsvindt!in!het!ziekenhuis,!in!aanwezigheid!van!andere!patiënten,!is!
het!te!overwegen!deze!te!betrekken!in!bijbellezing!en!gebed.!
Het!is!goed!om!belangrijke!data!voor!de!zieke!(nieuwe!operatie,!uitslag!enz.)!in!je!
agenda!te!noteren,!zodat!op!juiste!momenten!meegeleefd!kan!worden.!
Pastoraal!bezoek!in!het!ziekenhuis!mag!buiten!bezoekuren.!!
Ziekenbezoek!bij!psychisch!zieken!of!zieken!die!nog!goed!ter!been!zijn,!hoeft!niet!
altijd!te!gebeuren!in!de!vorm!van!een!bezoek!thuis.!Een!goede!vorm!kan!dan!zijn!een!
wandeling!of!andere!vergelijkbare!activiteit.!
!
Telefonisch!contact!
Bij!langdurige!ziekte!kunnen!bezoeken!afgewisseld!worden!door!telefonisch!contact.!
Dit!heeft!alleen!tot!doel!om!te!informeren!naar!de!lichamelijke!toestand!en!blijk!van!
meeleven!te!geven.!
!
Stervensbegeleiding!
Wanneer!de!patiënt!terminaal!wordt!of!zich!duidelijk!gaat!richten!op!een!sterven,!
wordt!de!aard!van!het!ziekenbezoek!anders.!Dan!komt!stervenbegeleiding!om!de!
hoek!kijken.!Bezoeken!mogen!dan!ook!frequenter!plaatsvinden!en!zijn!over!het!
algemeen!korter.!Kern!van!deze!bezoeken!is!geestelijke!steun.!Bijbellezing!en!gebed!
zijn!belangrijke!onderdelen.!Oog!voor!de!huisgenoten!van!de!zieke!is!minstens!zo!
belangrijk!als!oog!voor!de!zieke!zelf.!
Het!komt!vandaag!de!dag!niet!veel!meer!voor!dat!ambtsdragers!of!pastoraal!werkers!
aanwezig!zijn!bij!het!sterven!van!iemand.!Wanneer!dit!onbedoeld!het!geval!is,!is!het!
goed!te!vragen!of!de!aanwezigheid!op!prijs!gesteld!wordt.!Wordt!de!ambtsdrager!
erbij!gevraagd,!dan!is!dat!anders.!
!
Ziekenzalving!
Wanneer!het!gaat!om!een!zeer!ernstige!of!ongeneeslijke!ziekte,!zullen!veel!
pastoranten!vragen!om!ziekenzalving.!Is!dit!niet!het!geval!is,!dan!is!het!goed!de!
mogelijkheid!van!ziekenzalving!aan!de!orde!te!stellen!in!het!pastorale!gesprek.!!
Ziekenzalving!is!een!ambtelijke!handeling,!gebaseerd!op!Jakobus!5:14,!met!in!de!
eerste!plaats!een!geestelijke!betekenis.!Ziekenzalving!is!ook!een!krachtig!gebed!om!
de!kracht!van!de!Heilige!Geest!voor!de!zieke.!
De!uitvoering!van!de!ziekenzalving!dienst!zorgvuldig!te!gebeuren!en!is!uitvoeriger!
omschreven!in!de!bijlage!‘Ziekenzalving’!bij!dit!beleidsplan.!
! !
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Avondmaal!thuis!
Op!verzoek!van!de!zieke!kan!thuis!ook!het!avondmaal!gevierd!worden.!De!liturgie!
hiervoor!staat!in!de!bijlage!‘Avondmaal’!bij!dit!beleidsplan.!

!
Wie?!
Ziekenpastoraat!kan!door!verschillende!pastoraal!werkers!gedaan!worden.!
In!eerste!instantie!zal!dit!door!de!wijkouderling!gebeuren.!Bij!langdurig!ziekteproces!zal!ook!
de!bezoekbroeder!of!–zuster!in!overleg!met!de!wijkouderling!bezoeken!kunnen!afleggen,!om!
de!ouderling!daarin!te!ontlasten.!
Bij!ingrijpende!ziekte!zal!ook!de!predikant!of!pastortaal!werker!bezoeken!brengen.!Het!is!
goed!dat!ouderling!en!predikant!hierin!afstemmen.!!
Ziekenhuisbezoek!wordt!in!eerste!instantie!door!de!predikant!of!pastoraal!werker!gedaan.!
Bij!langdurige!aanwezigheid!in!het!ziekenhuis!zal!de!wijkouderling!ook!bezoeken!afleggen!
om!de!predikant!te!ontlasten.!
Ziekenzalving!en!avondmaal!thuis!zal!gedaan!worden!door!de!predikant!in!aanwezigheid!van!
de!wijkouderling.!
!
e. Crisispastoraat*

*
Mensen!kunnen!plotseling!geconfronteerd!worden!met!zeer!ingrijpende!situaties!in!hun!
leven,!bijv.!ongeval,!ziekte!of!overlijden,!maar!ook!kunnen!mensen!als!individu!of!
gezamenlijk!door!een!crisis!heen!gaan,!bijv.!depressie,!ernstige!geloofsvragen,!
relatieproblemen!of!conflicten!tussen!kinderen!en!ouders.!Het!pastoraat!in!deze!gevallen!
bestempelen!we!als!crisispastoraat.!!
!
Doel!!
Doel!van!crisispastoraat!is!mensen!met!acute!nood!als!pastor!bijstaan.!Wij!zijn!geen!
professionele!hulpverleners,!verwijs!daarom!tijdig!door.!!
!
Vormen!
Het!pastoraat!gebeurt!veelal!op!verzoek.!Dit!kan!zijn!van!de!persoon!in!kwestie,!maar!ook!
vanuit!de!omgeving;!familielid,!kennis!of!vanuit!het!reguliere!bezoekwerk.!!
!
Wie!
Crisispastoraat!wordt!verzorgd!door!de!predikant!of!pastoraal!werker.!Zij!lichten!eveneens!
de!wijkouderling!in.!Indien!gewenst!wordt!vanuit!het!pastorale!wijkteam!ondersteuning!
geboden!in!crisispastoraat.!

!
f. Missionair*Pastoraat*
!
Missionair!pastoraat!lijkt!in!haar!aard!op!regulier!pastoraat.!Het!verschil!tussen!deze!twee!
vormen!van!pastoraat!zit!in!de!doelgroep.!Waar!regulier!pastoraat!zich!richt!op!meelevende!
gemeenteleden,!richt!missionair!pastoraat!zich!op!hen!die!niet!meeleven!of!niet!tot!de!
gemeente!behoren.!De!contacten!met!deze!pastoranten!zullen!over!het!algemeen!ontstaan!
in!het!missionaire!werk.!Ook!kunnen!het!mensen!betreffen!die!op!eigen!initiatief!contact!
leggen!met!vertegenwoordigers!van!de!gemeente.!
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Deze!vorm!van!pastoraat!kan!plaatsvinden!in!spontane!gesprekken!tijdens!missionaire!
activiteiten!zoals!Perronmeetings!of!Open!Kerk!(op!dinsdag).!Daarnaast!kan!pastoraat!
plaatsvinden!in!afgesproken!ontmoetingen.!!
Zoals!gezegd!is!de!aard!van!missionair!pastoraat!gelijk!aan!regulier!pastoraat:!‘De!kern!is!
belangstelling!tonen,!luisteren!en!samen!zegen!en!zorg!bij!God!brengen.!De!belangstelling!
gaat!uit!naar!het!dagelijks!leven,!maar!zeker!ook!naar!het!geloofsleven.’!Bij!pastoranten!in!
het!missionair!pastoraat!zal!het!laatste!vaak!heel!aarzelend!en!zoekend!zijn.!Het!is!dan!van!
groot!belang!goed!te!luisteren!om!te!ontdekken!waar!de!pastorant!staat!in!het!geloof.!Dat!
vraagt!om!fijngevoeligheid.!
Missionair!pastoraat!zal!in!eerste!instantie!gericht!zijn!op!‘presentie’,!wat!wil!zeggen:!er!zijn!
om!te!luisteren,!te!bemoedigen!en!te!troosten.!Maar!ten!diepste!ook!gericht!op!het!behoud!
van!de!mens.!
!
Missionair!pastoraat!zal!gegeven!worden!door!vrijwilligers!in!het!missionaire!werk,!de!
missionair!werker!en!de!predikant.!Zij!kunnen!in!overleg!hierbij!de!wijkouderlingen!en!
bezoekzusters!en!–broeders!inschakelen.!
!
g. Pastoraat*rond*relaties*
*
Uitgaande!van!de!Heilige!Schrift!als!bron!en!norm!voor!ons!geloof!en!leven,!beschouwt!de!
kerkenraad!van!de!Oosterkerk!het!huwelijk!als!een!publiek!en!onverbrekelijk!verbond!van!
zorg,!liefde!en!trouw!tussen!één!man!en!één!vrouw,!geldend!voor!het!gehele!leven.!
Daarmee!wijst!de!gemeente!alle!(seksuele)!relaties!buiten!de!beschutting!van!het!huwelijk!af!
R!of!dit!nu!om!heteroseksuele!of!homoseksuele!relaties!gaat.!In!het!pastorale!werk!zal!dit!
standpunt!op!een!liefdevolle!wijze!gecommuniceerd!moeten!worden.!
Wie!christelijke!inzegening!van!het!huwelijk!vraagt,!spreekt!deze!onverbrekelijkheid!
bovendien!uit!tegenover!zijn/haar!levenspartner,!voor!Gods!Aangezicht!en!met!de!gemeente!
als!getuige,!met!een!belofte!die!het!karakter!van!een!eed!heeft.!!
De!kerkenraad!beschouwt!het!huwelijk!met!de!daaraan!verbonden!beloften!van!trouw!als!
enige!bijbelse!samenlevingsvorm!van!man!en!vrouw.!!
!
Kerkelijke!inzegening!relaties!
Dit!uitgangspunt!leidt!tot!het!volgende!beleid!t.a.v.!het!inzegenen!van!relaties:!

1. Huwelijksinzegening!kan!worden!aangevraagd!indien!sprake!is!(of!zal!zijn)!van!een!
huwelijk!tussen!man!en!vrouw!dat!gesloten!is!ten!overstaan!van!de!ambtenaar!van!
de!burgerlijke!stand.!!

2. Vanwege!het!hoge!karakter!van!het!huwelijk!heeft!de!christelijke!gemeente!er!altijd!
op!aangedrongen!dat!het!huwelijk!niet!lichtvaardig!wordt!aangegaan.!De!kerkenraad!
ziet!er!dan!ook!op!toe!dat!degenen!die!zich!voorbereiden!op!het!huwelijk!daarin!
begeleid!worden!en!een!vorm!van!huwelijkscatechese!zullen!volgen.!

3. Een!huwelijk!tussen!mensen!van!wie!(van!één!of!van!beiden)!een!eerder!huwelijk!
door!de!dood!ontbonden!werd,!kan!kerkelijk!bevestigd!en!ingezegend!worden.!

4. Gelet!op!het!onverbrekelijke!karakter!van!het!huwelijk!(“…!tot!de!dood!ons!scheidt!
…”),!is!het!niet!vanzelfsprekend!dat!het!huwelijk!wordt!ingezegend!indien!één!der!
partners!eerder!getrouwd!was!en!dit!huwelijk!door!echtscheiding!is!ontbonden.!
Ditzelfde!geldt!uiteraard!eveneens!indien!van!beide!partners!een!eerder!huwelijk!
door!echtscheiding!werd!ontbonden.!!
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5. Indien!van!één!partner!of!van!beide!partners!een!eerder!huwelijk!ontbonden!is!door!
echtscheiding,!zal!de!aanvraag!voor!een!huwelijksinzegening!of!voor!een!dienst!van!
Woord!en!Gebed!altijd!in!een!pastoraal!overleg!besproken!worden.!!
!

6. Vanuit!zijn!pastorale!betrokkenheid!bij!alle!leden,!zal!de!kerkenraad,!wanneer!geen!
sprake!kan!zijn!van!een!kerkelijke!huwelijksbevestiging,!zoeken!naar!een!vorm!om!!
met!de!gehuwden!samen!te!komen!voor!Gods!Aangezicht.!In!een!dergelijke!dienst!zal!
geen!gebruik!worden!gemaakt!van!een!huwelijksformulier!en!zullen!de!trouwvragen!
niet!(opnieuw)!worden!gesteld.!!

!
Huwelijkstoerusting!
In!veel!gevallen!zijn!relaties!niet!meer!te!redden!wanneer!er!serieuze!problemen!optreden.!
Daarom!is!het!van!groot!belang!dat!stellen!toerusting!ontvangen!vóór!zij!zich!voor!het!leven!
aan!elkaar!verbinden!en!als!zijn!door!huwelijk!aan!elkaar!verbonden!zijn.!Hier!ligt!een!taak!
voor!de!kerk.!
De!Oosterkerkgemeente!biedt!daarom!aan!stellen!met!trouwplannen!een!huwelijkstoeR
rusting.!Daarnaast!organiseert!de!gemeente!met!regelmaat!een!toerustingscursus!voor!
gehuwden.!
!
Pastoraat!bij!relatieproblemen!
Pastoraat!bij!relatieproblemen!valt!onder!wat!eerder!in!dit!beleidsplan!is!aangeduid!als!
verdiept!pastoraat!en!wordt!gegeven!door!de!predikant!of!pastoraal!werker.!Het!is!in!eerste!
instantie!gericht!op!het!‘nabij!zijn’!bij!de!betreffende!partners,!ondersteunen!en!begeleiden.!
Daarnaast!mag!deze!vorm!van!pastoraat!gericht!zijn!op!herstel!van!de!relatie.!De!praktijk!
wijst!echter!uit!dat!hier!veelal!professionele!relatietherapie!voor!nodig!is.!Deze!zorg!is!
specialistisch!en!kan!niet!door!een!pastoraal!werker!geboden!worden.!Hij!of!zij!dient!dan!te!
verwijzen!naar!een!hulpverlener.!!
Wanneer!het!echtpaar!hulp!krijgt!van!professionele!hulpverlening,!blijft!de!pastorale!
nabijheid!over!en!is!van!groot!belang.!Dit!geldt!ook!wanneer!de!hulpverlening!geen!positief!
resultaat!oplevert!en!de!problemen!zich!verdiepen.!
De!relatieproblemen!kunnen!verschillend!van!aard!zijn.!De!basishouding!dient!echter!te!zijn!
dat!de!pastor!geen!partij!kiest,!tenzij!er!duidelijk!sprake!is!van!moedwillige!beschadiging!van!
één!van!de!partners.!Wanneer!dit!niet!het!geval!is,!is!het!aan!te!bevelen!dat!beide!partners!
van!een!andere!pastor!ondersteuning!krijgen.!
!
!
Pastoraat!rond!homoseksualiteit!
Zoals!aan!het!beging!van!deze!paragraaf!3.g!reeds!vermeld!is,!wijst!de!Oosterkerkgemeente!
alle!(seksuele)!relaties!buiten!de!beschutting!van!het!huwelijk!af!R!of!dit!nu!om!
heteroseksuele!of!homoseksuele!relaties!gaat.!Tegelijk!geldt!dat!niemand!uit!de!kerk!
geweerd!zal!worden.!*
De!gemeente!wil!niets!afdoen!aan!de!waardigheid!en!acceptatie!van!de!homoseksuele!man!
of!vrouw.!Voor!God!is!ieder!schepsel!waardevol.!Derhalve!dienen!wij!ook!elkaar!te!
accepteren!en!respectvol!om!te!gaan!met!de!ander,!ongeacht!de!geaardheid.!Ook!zij!zijn!
daarom!hartelijk!welkom!in!onze!gemeente!en!zij!kunnen!pastoraal!altijd!een!beroep!doen!
op!de!predikant!en!de!wijkouderlingen.!
!
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4. Toerusting*
!
Doel!!
De!toerusting!van!de!mensen!die!werkzaam!zijn!in!het!pastoraat!is!een!belangrijke!
voorwaarde!voor!de!opbouw!en!de!groei!van!de!gemeente.!Op!deze!manier!worden!zij!
toegerust!om!op!een!goede!manier!‘nabij’!te!zijn.!
!
Vormen!
In!het!pastorale!werk!lopen!ouderlingen,!pastorale!medewerkers!en!mentoren!!vaak!tegen!
allerlei!vragen!aan!zoals:!Hoe!voer!je!een!pastoraal!gesprek?!Moet!ik!dan!ook!bidden?!Wat!
zeg!ik!als!mensen!kritiek!hebben!op!de!kerk?!Enzovoort.!Daarom!is!het!goed!als!zij!toegerust!
worden.!!
Een!geschikte!vorm!van!toerusting!is!het!aanbieden!van!een!of!meer!cursussen.!Dat!kan!een!
kortlopende!cursus!zijn!van!een!dag,!twee!of!drie!avonden!of!van!langere!duur.!!
Het!voordeel!van!toerusting!binnen!de!plaatselijke!gemeente!R!eventueel!samen!met!
gemeenten!in!de!directe!omgeving!R!is!dat!deze!kan!worden!toegespitst!op!het!leven!en!het!
niveau!van!functioneren!van!de!gemeente!zelf.!
Wie!als!gemeentelid!toerusting!en!vorming!wil!ontvangen!kan!in!het!algemeen!in!de!regio,!
maar!zeker!in!het!land!te!kust!en!te!keur!terecht.!Tal!van!cursussen,!eenR!of!meerdaagse!
conferenties!worden!aangeboden!vanuit!kerken!en!christelijke!organisaties.!!
Belangrijk!is!om!gemeenteleden!die!elders!enige!toerusting!ontvangen!in!de!thuisgemeente!
op!zijn!minst!de!ruimte!te!geven!hun!ervaringen!te!delen,!willen!die!ook!vruchtbaar!gemaakt!
(kunnen)!worden!voor!de!gemeente!zelf.!!
!
Om!de!werkers!in!het!pastoraat!de!mogelijkheid!te!bieden!zichzelf!te!verdiepen!in!het!
pastorale!werk!of!in!specifieke!pastorale!problemen,!is!in!de!consistoriekamer!een!kleine!
pastorale!bibliotheek!aangemaakt!die!in!de!loop!van!de!tijd!verder!zal!groeien.!!
Ten!slotte!wijzen!we!hier!op!de!mogelijkheid!zich!te!abonneren!op!de!digitale!dienst!de!
PastorWijzer,!waar!voor!pastoraal!werkers!veel!belangrijke!informatie!voor!het!pastorale!
werk!te!vinden!is.!
!
Wie!
De!toerusting!tot!het!pastorale!werk!is!in!eerste!instantie!de!verantwoordelijkheid!van!de!
commissie!pastoraat.!Zij!zal!minimaal!eenmaal!per!jaar!een!toerustende!activiteit!
organiseren.!!
!
!
!
!
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!!!De#bediening#van#zalving#aan#zieken#dient#te#geschieden#m
et#

inachtnem
ing#van#de#volgende#procedure:#

!1.!
Zalving!van!zieken!vindt!alleen!plaats!aan!leden!van!de!gem

eente;!
2.!

Het!verzoek!tot!zalving!van!de!kant!van!een!zieke!w
ordt!door!de!

betreffende!w
ijkouderling!aan!het!Consistorie!overgebracht;!

3.!
Het!Consistorie!beslist!op!dit!verzoek,!gehoord!hebbende!de!
w
ijkouderling,!m

et!inachtnem
ing!van!de!aard,!de!ernst!en!de!duur!

van!de!ziekte!alsm
ede!overige!overw

egingen!van!pastorale!aard;!
4.!

Indien!de!ernst!van!de!situatie!en!het!verloop!van!de!ziekte!dit!
noodzakelijk!m

aakt,!w
ordt!de!beslissing!tot!de!bediening!van!

zalving!aan!een!zieke!genom
en!door!het!m

oderam
en!van!het!

Consistorie;!
5.!

In!het!voorafgaande!pastorale!gesprek!w
ordt!aan!de!zieke!

gevraagd!naar!bijzondere!persoonlijke!om
standigheden!en!zaken!

die!als!zonde!beleden!m
oeten!w

orden,!naar!het!w
oord!van!

Jakobus;!indien!nodig!w
ordt!hiervoor!een!extra!gesprek!gevoerd!

w
aarbij!ook!andere!betrokkenen!kunnen!w

orden!uitgenodigd.!
6.!

De!aanvraag!tot!ziekenzalving!w
ordt!aan!de!gem

eente!bekend!
gem

aakt!en!in!de!kerkdiensten!zal!voorafgaand!aan!de!zalving!
voorbede!voor!de!zieke!w

orden!gedaan;!
7.!

Zalving!dient!te!geschieden!in!aanw
ezigheid!van!tenm

inste!drie!
am

btsdragers;!
8.!

Zalving!dient!bij!voorkeur!te!geschieden!door!de!w
ijkouderling.!

Indien!dit!niet!m
ogelijk!is,!dient!zalving!te!geschieden!door!één!der!

andere!ouderlingen!of!door!de!predikant;!
9.!

Zo!m
ogelijk!zal!zalving!plaatsvinden!tijdens!een!gelijktijdige!

gebedsbijeenkom
st!van!de!gem

eente;!
10.!Zalving!zal!plaats!vinden!in!een!bijeenkom

st!die!een!am
btelijk!

karakter!zal!hebben,!onder!verantw
oordelijkheid!van!de!

kerkenraad.!
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#bidden#en#hem
#m

et#olie#zalven#in#de#
N
aam

#van#de#Heere.#En#het#gelovig#gebed#zal#de#zieke#
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#w
eer#oprichten.#En#als#hij#

zonden#gedaan#heeft,#zal#hem
#dat#vergeven#w

orden.!
!
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Votum
#en#G

roet#

!Lied#(gezongen!of!gelezen)#

G
eloofsbelijdenis!

Laten!w
ij!nu!sam

en!ons!geloof!belijden!m
et!de!w

oorden!van!de!
Apostolische!Geloofsbelijdenis!en!ieder!van!ons!spreke:!

Ik!geloof!in!God!de!Vader,!de!Alm
achtige,!!

Schepper!van!hem
el!en!van!aarde.!

En!ik!geloof!in!Jezus!Christus,!Zijn!eniggeboren!Zoon,!onze!Here,!
Die!ontvangen!is!van!de!Heilige!Geest,!geboren!uit!de!m

aagd!M
aria;!

Die!geleden!heeft,!!
onder!Pontius!Pilatus!is!gekruisigd,!gestorven!en!begraven,!nedergedaald!

ter!helle;!
ten!derden!dage!w

ederom
!opgestaan!van!de!doden;!

opgevaren!ten!hem
el,!zittend!ter!rechterhand!Gods,!!

des!alm
achtige!Vaders,!!

vanw
aar!Hij!kom

en!zal!om
!te!oordelen!de!levenden!en!de!doden.!

Ik!geloof!in!de!Heilige!Geest.!
Ik!geloof!één!heilige,!algem

ene,!Christelijke!kerk,!!
de!gem

eenschap!der!heiligen;!
Ik!geloof!de!vergeving!der!zonden;!

Ik!geloof!de!w
ederopstanding!van!het!lichaam

;!
En!ik!geloof!een!eeuw

ig!leven.!
Am

en.!

Lied#(gezongen!of!gelezen)!
!

(Eén!der!ouderlingen!spreekt:)!
W
ij!zijn!hier!bij!elkaar!m

et!onze!broeder/zuster!N
.N
.,!!

die!(al!lange!tijd!/!ernstig)!ziek!is.!Hij/zij!heeft!niet!alleen!de!
door!God!geschonken!m

iddelen!in!de!m
edische!w

etenschap!
aangew

end!tot!genezing,!m
aar!ook!in!zijn/haar!persoonlijke!

gebeden!heeft!hij/zij!de!Here!gevraagd!om
!genezen!te!w

orden!
van!zijn/haar!ziekte!en!om

!verlossing!te!ontvangen!van!de!
kw

aal!w
aar!hij/zij!aan!lijdt.!!

Jak.5:13!

W
ij!zijn!bij!elkaar!gekom

en!op!verzoek!van!onze!
broeder/zuster,!om

!naar!de!raad!van!Jakobus!als!ouderlingen!
van!de!gem

eente!m
et!hem

/haar!te!bidden!onder!
handoplegging,!en!om

!hem
/haar!m

et!olie!te!zalven!in!de!
N
aam

!des!Heren.!!
W
ij!doen!dat!in!het!vertrouw

en!dat!het!gelovig!gebed!de!zieke!
zal!behouden,!doordat!de!Heere!hem

/haar!oprichten!zal,!en!
zijn/haar!zonden!zal!vergeven.!

Jak.5:14!
!!!!!

Jak.5:15!

De!Schrift!houdt!ons!voor!dat!het!daarvoor!nodig!is!dat!w
ij!

voor!het!Aangezicht!van!de!Heere!onze!zonden!beleden!
hebben.!!
W
ij!zijn!nu!sam

engekom
en!om

!m
etU!en!voor!u!te!bidden,!dat!

u!gezond!w
ordt,!in!het!vertrouw

en!dat!een!krachtig!gebed!
van!een!rechtvaardige!veel!tot!stand!brengt,!en!in!vertrouw

en!
op!de!m

acht!van!onze!Heere!Jezus!Christus,!Die!vele!zieken!
genezen!heeft!en!Die!zelfs!doden!tot!leven!heeft!gew

ekt.!

Jak.5:16!

!!Vragen#aan#de#zieke#
Broeder/Zuster!N

.N
.,!

Hebt!u!al!uw
!zonden!beleden,!!

bew
ust!en!onbew

ust!gedaan,!!
voor!het!Aangezicht!des!Heeren?!!
W
at!is!daarop!uw

!antw
oord?!

O
nze!hulp!is!in!de!naam

!des!Heren,!
Die!hem

el!en!aarde!gem
aakt!heeft;!

Ps.124:8!

W
iens!getrouw

heid!van!geslacht!tot!geslacht!is,!
Ps.100:5!

En!Die!niet!laat!varen!de!w
erken!Zijner!handen.!

Ps.138:8!

!
!

Genade,!barm
hartigheid!en!vrede!zij!u!van!God,!!

de!Vader,!en!de!Here!Jezus!Christus,!onze!Zaligm
aker.!

Titus!1:4!

Am
en!

!
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(Dan!zal!de!ouderling!spreken:)!
Laten!w

ij!nu!sam
en!onze!schuld!belijden!in!vertrouw

en!op!Gods!
barm

hartigheid.!
!Voor!U

!belijden!w
ij,!alm

achtige!God,!
Voor!heel!uw

!kerk!en!voor!elkaar,!dat!w
ij!gezondigd!hebben,!!

in!gedachte,!w
oord!en!daad,!!

in!het!kw
ade!dat!w

ij!gedaan!hebben!!
en!in!het!goede!dat!w

ij!nagelaten!hebben.!
O
ntferm

!U
!over!ons,!vergeef!ons!onze!zonden!!

en!geef!dat!w
ij!U

!m
ogen!dienen.!

Vernieuw
!daartoe!ons!leven!door!Christus!Jezus,!onze!Here.!

De!alm
achtige!en!barm

hartige!God!zij!ons!genadig,!vergeve!ons!onze!
zonden!en!geleide!ons!tot!het!eeuw

ige!leven.!
Am

en!

Schriftlezing#

Korte#O
verw

eging#

G
ebed#

O
!alm

achtige,!eeuw
ige!en!rechtvaardige!God,!barm

hartige!
Vader,!U

!die!Heer!over!dood!en!leven!bent,!zonder!w
ie!zelfs!

geen!m
usje!ter!aarde!valt,!U

!hebt!ons!geboden!U
!aan!te!roepen!

in!de!dag!der!benauw
dheid!en!beloofd!om

!ons!er!uit!te!helpen.!
Zo!kom

en!w
e!dan!tot!U

!Here,!m
et!deze!broeder/zuster!om

!
genezing.!
U
!die!het!gebed!van!Hizkia!gehoord!hebt,!en!zijn!tranen!gezien,!

w
ij!bidden!U

!om
!ook!onze!broeder/zuster!gezond!te!m

aken.!
Here,!U

!hebt!toch!een!vrouw
!genezen,!die!tw

aalf!jaar!lang!door!
geen!dokter!geholpen!kon!w

orden!en!die!zeer!geleden!had!
onder!alle!behandelingen.!Zij!raakte!uw

!kleed!aan!om
dat!zij!

geloofde!dat!het!genoeg!zou!zijn!om
!gezond!te!w

orden.!Here,!
zo!zoeken!ook!w

ij!u!aan!te!raken,!om
dat!w

ij!vast!geloven!dat!er!
kracht!van!U

!uit!gaat.!Genees!dan!ook!onze!broeder/!zuster.!

!!
1Sam

.2:6!
M
at.10:29!

!
Ps.50:15!

!!!!
2Ko.20:5!

!!
Lukas!8!:!
43U48!

M
arkus!5!:!
25U34!

!
Lukas!6!:!

19!

W
ij!beseffen!het!niet!w

aardig!te!zijn!dat!U
!onder!ons!dak!

!

inkom
t,!Here.!N

ochtans!w
enden!w

ij!ons!tot!U
,!w

ant!tot!w
ie!

zullen!w
ij!heengaan?!!

Spreek!slechts!één!w
oord,!en!onze!broeder/zuster!zal!genezen!

w
orden.!Zie!hem

/haar!naar!uw
!grote!barm

hartigUheid!aan!in!
Jezus!Christus,!die!al!onze!ziekten!op!zich!genom

en!heeft!en!al!
onze!sm

arten!gedragen.!!

Luk.7:6!
!!

M
attheüs!
8:8!!!
!!

Jes.53:4!
!

U
!die!de!verlam

de!na!acht!en!dertig!jaar!van!ziek!zijn!gezond!
hebt!gem

aakt!en!hem
!geboden!zijn!bed!op!te!nem

en!en!te!
w
andelen;!!

U
!die!de!dove!het!gehoor!terug!hebt!gegeven!en!de!m

ond!van!
de!stom

m
e!hebt!geopend!door!tot!hem

!te!spreken;!
U
!die!de!blinde!gevraagd!hebt:!w

at!w
ilt!u!dat!ik!u!doen!zal,!en!

hem
!op!zijn!vraag!genezen!hebt,!w

ij!bidden!U
!ook!deze!

broeder/zuster!te!genezen.!
Here,!U

!hebt!de!tw
aalven!tot!U

!geroepen!en!hen!tw
ee!aan!

tw
ee!uitgezonden,!en!U

!gaf!hun!m
acht!over!de!onreine!

geesten,!zodat!zij!vele!duivelen!uitw
ierpen,!en!vele!zieken!m

et!
olie!zalfden,!en!hen!gezond!m

aakten.!
Verleen!zo!ook!nu!U

w
!m

acht!om
!in!U

w
!naam

!genezing!te!
gebieden,!deze!zieke!m

et!olie!te!zalven!en!hem
/haar!gezond!te!

m
aken.!

Here,!onze!God,!U
!die!gisteren!en!heden!dezelfde!bent!en!tot!in!

eeuw
igheid,!U

w
!hand!is!toch!niet!verkort,!dat!zij!niet!zou!

kunnen!verlossen;!en!U
w
!oor!is!toch!niet!zw

aar!gew
orden,!dat!

U
!niet!zou!kunnen!horen.!

Johannes!5!
:!8!!

M
arkus!7!:!
34!!!!

!M
arkus!

10:51U52!
!!!!

M
arcus!

6:7,!13!!
!!!!!!!!

Hebreeën!
13!:!8!
Jesaja!!
59!:!1!

!

W
ij!erkennen!U

w
!m

ajesteit,!U
w
!grootheid,!U

w
!w
ijsheid!en!U

w
!

goedheid,!Here.!Als!U
!deze!ziekte!in!uw

!w
ijsheid!niet!w

eg!w
ilt!

nem
en,!laat!dan!al!deze!dingen!voor!hem

/!haar!m
edew

erken!
ten!goede!en!laat!uw

!genade!hem
/haar!genoeg!zijn.!Zegen!

hem
/haar!m

et!vrede.!!
Laat!ons!door!niets!van!uw

!liefde!gescheiden!w
orden.!Leer!ons!

zo!te!leven,!dat!het!leven!voor!ons!Christus!is,!en!het!sterven!
voor!ons!w

inst.!!
Alm

achtige!Vader,!w
ij!bidden!U

!dit!in!de!ernstige!verw
achting!

!
2Cor.12:9!
Rom

.8:28!
!!!

Ps.29:11!
!

Rom
.!

8:35U39!
Joh.12:32!
Filp.1:21!

!
Filp.1:20!



B
ijlage 1.1 - B

ijlage I Liturgie Ziekenzalving.doc, P
agina 4 van 4 

en!hoop,!dat!w
ij!in!geen!zaak!beschaam

d!zullen!w
orden;!m

aar!
dat!ook!nu,!Christus!zal!w

orden!groot!gem
aakt!in!ons!lichaam

,!
hetzij!door!het!leven,!hetzij!door!de!dood.!Verhoor!ons!dan!
door!Jezus!Christus,!die!ons!heeft!leren!bidden:!O

nze!Vader…
!

!!!!!
M
attheüs!
6:9U13!

Voorbereiding#
Eén!der!ouderlingen!spreekt:!

Broeder/Zuster!N
.N
.,!

Gelooft!u!dat!de!Here!Jezus!m
acht!heeft!om

!u!te!genezen?!
!

Daarop!spreekt!de!ouderling:!
M
oge!Hij!u!overeenkom

stig!de!w
ens!van!uw

!hart!geven;!
M
oge!de!HEERE!al!uw

!verlangens!vervullen.!!!
Psalm

!!
20!:!5a,!6c!

!
O
nder!handoplegging!w

ordt!over!de!zieke!gebeden:!
De!God!van!alle!genade!hele!u!in!zijn!liefde,!!
vertrooste!u!door!Zijn!Geest!!
en!vervulle!u!m

et!Zijn!vrede,!
Door!Jezus!Christus,!onze!Here.!

#Zalving#
!(Terw

ijl!de!zieke!gezalfd!w
ordt,!bij!voorkeur!naar!oudchristelijk!

gebruik!m
et!het!kruisteken!op!het!voorhoofd!en!in!de!handpalm

en,!
spreekt!de!ouderling!die!de!zalving!verricht:)!

!
N
.!N

.,!ik!zalf!u!…
!

in!de!naam
!van!de!Vader,!de!Zoon!en!de!Heilige!Geest,!

tot!heling!van!ziel,!geest!en!lichaam
.!

Am
en.!

!De!vrede!van!God,!die!alle!verstand!te!boven!gaat,!
zal!uw

!harten!en!uw
!zinnen!bew

aren!in!Christus!Jezus.!
Am

en!

!!
Filippenzen!

4:7!!!

Lied!(gezongen!of!gelezen)!

Dankgebed;!persoonlijke!voorbeden.!
#Zegenbede#

De!genade!van!onze!Here,!Jezus!Christus,!
en!de!liefde!van!God!

en!de!gem
eenschap!van!de!Heilige!Geest!

zij!m
et!ons!allen.!Am

en!

2Corinthe!
13:14!

 



BIJLAGE(II(bij(Pastoraal(Beleidsplan(Oosterkerkgemeente(2015(
Gang(van(zaken(bij(een(thuisviering(van(het(Heilig(Avondmaal(
!
De!ouderling!en!diaken!die!dienst!hebben,!zorgen!aan!het!begin!van!de!dienst!bij!het!adres!
(of!de!adressen)!te!zijn!waar!de!thuisviering!zal!plaats!vinden.!Brood!en!wijn!worden!
klaargezet,!zoals!ook!in!de!kerk!het!geval!zou!zijn.!
!
De!dienst!wordt!samen!met!de!betreffende!gemeenteleden!via!de!kerktelefoon!gevolgd.!
Als!de!predikant!het!brood!deelt!na!het!spreken!van!de!instellingswoorden!van!het!
Avondmaal,!deelt!de!diaken!aan!de!deelnemers!aan!de!thuisviering!het!brood.!
Als!de!predikant!de!wijn!deelt!na!het!spreken!van!de!instellingswoorden!van!het!Avondmaal,!
deelt!de!diaken!aan!de!deelnemers!aan!de!thuisviering!de!wijn.!
!
Hierna!wordt!de!kerktelefoon!uitgezet!en!leest!de!ouderling!het!laatste!gedeelte!van!het!
Avondmaalsformulier:!
!
Geliefden!in!de!Heere,!omdat!de!Heere!onze!zielen!aan!Zijn!tafel!gevoed!heeft,!laten!wij!nu!
samen!Zijn!naam!danken!en!prijzen.!leder!spreke!in!zijn!hart:!
!
Loof!de!HEERE,!mijn!ziel,!en!al!wat!binnen!in!mij!is,!Zijn!heilige!naam.!
Loof!de!HEERE,!mijn!ziel,!en!vergeet!geen!van!Zijn!weldaden.!
Die!al!uw!ongerechtigheid!vergeeft;!die!al!uw!krankheden!geneest.!
Die!uw!leven!verlost!van!het!verderf;!die!u!kroont!met!goedertierenheid!en!
barmhartigheden.!
Barmhartig!en!genadig!is!de!HEERE,!lankmoedig!en!groot!van!goedertierenheid.!
Hij!zal!niet!altoos!twisten,!noch!eeuwig!de!toorn!behouden!
Hij!doet!ons!niet!naar!onze!zonden,!en!vergeldt!ons!niet!naar!onze!ongerechtigheden.!
Want!zo!hoog!de!hemel!is!boven!de!aarde,!is!Zijn!goedertierenheid!geweldig!over!degenen!
die!Hem!vrezen.!
Zover!het!oosten!is!van!het!westen,!zover!doet!Hij!onze!overtredingen!vàn!ons.!
Gelijk!een!vader!zich!ontfermt!over!de!kinderen,!ontfermt!zich!de!HEERE!over!degenen!die!
Hem!vrezen.!
!
Die!ook!Zijn!eigen!Zoon!niet!gespaard!heeft,!maar!heeft!Hem!voor!ons!allen!overgegeven!in!
de!dood!en!ons!alles!met!Hem!geschonken.!Hierin!bevestigt!God!Zijn!liefde!tot!ons,!dat!
Christus!voor!ons!gestorven!is!toen!wij!nog!zondaars!waren.!Zo!zullen!wij!ook,!nu!wij!door!
Zijn!bloed!gerechtvaardigd!zijn,!des!te!meer!door!Hem!van!Zijn!toorn!behouden!worden.!
Want!als!wij,!toen!wij!nog!vijanden!waren,!met!God!verzoend!zijn!door!de!dood!van!Zijn!
Zoon,!des!te!meer!zullen!wij,!nadat!wij!met!Hem!verzoend!zijn,!behouden!worden!door!Zijn!
leven.!
Daarom!zal!ik!niet!mond!en!hart!de!lof!des!Heeren!verkondigen!van!nu!aan!tot!in!
eeuwigheid.!
!
Een!ieder!spreke!in!zijn!hart:!
O!almachtige,!barmhartige!God!en!Vader,!wij!danken!U!van!ganser!harte!dat!U!ons,!uit!
grondeloze!barmhartigheid,!Uw!eniggeboren!Zoon!hebt!gegeven!tot!Middelaar!en!offer!voor!



onze!zonden!en!tot!brood!en!drank!voor!het!eeuwige!leven.!En!ook!dat!U!ons!een!
waarachtig!geloof!geeft,!waardoor!wij!mogen!delen!in!zulke!weldaden.!U!hebt!ook,!ter!
verwerking!daarvan,!door!Uw!geliefde!Zoon!Jezus!Christus!het!Heilig!Avondmaal!laten!
instellen.!Getrouwe!God!en!Vader,!maak!door!de!werking!van!Uw!Heilige!Geest!de!
gedachtenis!van!onze!Heere!Jezus!Christus!en!de!verkondiging!van!Zijn!dood!vruchtbaar,!
opdat!wij!dagelijks!groeien!in!het!ware!geloof!en!de!zalige!gemeenschap!met!Christus.!
!

[Op$deze$plaats$is$er$gelegenheid$voor$het$doen$van$persoonlijke$voorbede,$waarbij$de$
persoon/het$gezin$waar$de$thuisviering$heeft$plaatsgehad,$in$de$persoonlijke$
omstandigheden$aan$de$Here$wordt$opgedragen.]$
!

Wij!bidden!U!dit!alles!omwille!van!Uw!geliefde!Zoon!Jezus!Christus,!die!met!U!en!de!Heilige!
Geest!leeft!en!regeert!in!eeuwigheid!en!die!ons!heeft!leren!bidden:!
!
Onze!Vader,!die!in!de!hemelen!zijt,!Uw!naam!worde!geheiligd.!!
Uw!koninkrijk!kome.!!
Uw!wil!geschiede,!gelijk!in!de!hemel,!alzo!ook!op!de!aarde.!!
Geef!ons!heden!ons!dagelijks!brood.!!
En!vergeef!ons!onze!schulden,!gelijk!ook!wij!vergeven!onze!schuldenaren.!!
En!leid!ons!niet!in!verzoeking,!maar!verlos!ons!van!de!boze.!!
Want!van!U!is!het!koninkrijk,!en!de!kracht,!en!de!heerlijkheid,!in!der!eeuwigheid.!!
Amen.!
!
De!ouderling!geeft!een!Psalm!op,!die!gezamenlijk!wordt!gezongen.!
!
De!ouderling!eindigt!met!de!zegenbede:!
!
O!Vader,!dat!uw!liefde!ons!blijk’;!
O!Zoon,!maak!ons!uw!beeld!gelijk;!
O!Geest,!zend!uwen!troost!ons!neer;!
Drieënig!God,!U!zij!al!de!eer.!
Amen!



Bijlage(2:(Taken(Wijkraad(van(diakenen(
!
Diaconale!roeping!
De(Oosterkerkgemeente(ziet(het(als(haar(diaconale(roeping,(in(Nederland(en(in(de(wereld,(
zich(in(te(zetten(voor(wie(lijden,(door(het(geven(van(financiële(steun(en(door(dit(lijden(onder(
de(aandacht(te(brengen(van(de(gemeente.(
(
Deze(diaconale(roeping(geldt(de(hele(gemeente(en(zij(wordt(daarin(bijgestaan(door(de(
diaconie,(ofwel(de(Wijkraad(van(diakenen(
De(Wijkraad(van(diakenen(bestaat(uit(alle(diakenen(in(de(kerkenraad.(Zij(behartigt(de(
diaconale(zaken(van(de(gemeente(en(particiteert(in(de(persoon(van(een(afgevaardigde(in(het(
College(van(Diakenen(van(de(Protestantse(gemeente(Zoetermeer.(Ze(functioneert(zelfstandig(
t.o.v.(de(andere(Wijkraden(voor(diakenen(in(Zoetermeer.(
(
De(Wijkraad(van(diakenen(behartigt(de(volgende(diaconale(taken: 
!
Het!inzamelen!van!de!gaven.!!
De(Wijkraad(van(diakenen(stelt(samen(met(de(Wijkraad(van(kerkrentmeesters(eens(per(jaar(
een(collecterooster(op(waarin(zij(de(doelen(kiezen(voor(de(collectes(tijdens(de(erediensten.(
Deze(worden(gepubliceerd(op(de(website(van(de(gemeente.(Tijdens(de(erediensten(zamelen(
de(diakenen,(bijgestaan(door(een(kerkrentmeester(en(een(collectant,(de(middelen(in.(De(
diaconale(collecte(betreft(één(van(de(drie(collectes(aan(het(einde(van(de(dienst,(na(de(
voorbede.(De(doelen(voor(de(collectes(zijn(een(mix(van(lokale(doelen(en(doorzendcollectes(
(naar(landelijke(organisaties).(95%(procent(van(de(inkomsten(diaconie(komen(uit(de(
collectes,(5%(uit(giften.!
!
Het!dienen!aan!de!tafel.!!
De(diakenen(dragen(zorg(voor(het(gereedmaken(van(de(tafel(voor(de(bediening(van(het(
Heilig(Avondmaal(en(zijn(tijdens(en(na(de(viering(aanwezig(om(hun(diaconale(taken(te(
vervullen.((
!
Kerktelefoon!en!beeld!uitzendingen!via!SIKN.!!
De(diakenen(verzorgen(de(techniek(die(nodig(om(thuis(naar(de(kerkdiensten(te(luisteren(via(
kerktelefoon(of(via(SIKN.((
!
Auto=ophaaldienst.!!
Als(iemand(niet(op(eigen(gelegenheid(naar(de(kerk(kan(gaan,(dan(kan(hij/zij(contact(
opnemen(met(de(diaken,(die(vermeld(staat(in((Protestants(Zoetermeer(en(op(de(website.(
Deze(regelt(dan(vervoer(
(
Jeugddiaconaat.!!
De(jeugddiaken(stimuleert(het(diaconale(bewustzijn(onder(de(jongeren(van(de(gemeente,(
o.a.(door(het(organiseren(van(diaconale(acties.(Hij(is(tevens(lid(van(de(Hervormde(Jeugdraad.(
(
Kerstattentie!en!dagboekjes!met!Kerst.!!
Met(Kerst(worden(door(de(diakenen(attenties(verzorgd(en(bezorgd(aan(hen,(die(langdurig(
ziek(zijn(en(niet(meer(naar(de(kerk(kunnen,(gehandicapten,(mensen(die(alleen(zijn(komen(te(



staan(in(het(afgelopen(jaar,(mensen(met(een(verhoogde(pastorale(zorg(en(mensen(in(het(
ziekenhuis(of(instelling.(Daarnaast(worden(dagboekjes(aangeschaft(die(de(wijkouderlingen(
bezorgen(bij(de(ouderen(boven(de(70(jaar.((
!
Diaconaal!huisbezoek!&!wijkdiaconaat.!!
Diakenen(maken(ook(deel(uit(van(de(pastorale(teams,(die(onder(leiding(staan(van(een(
wijkouderling.(Iedere(diaken(heeft(plaats(in(twee(teams.(
De(Wijkraad(van(diakenen(bemerkt(soms(drempels(bij(gemeenteleden(om(aan(te(kloppen(bij(
de(diaconie.(De(werkers(in(het(pastoraat(hebben(daarom(een(belangrijke(signaleringsfunctie(
waar(het(gaat(om(diaconale(noden(in(de(gemeente.(Wanneer(nodig,(kan(een(diaken(de(
wijkouderling(vergezellen(tijdens(een(bezoek.(
(
Individuele!financiële!hulpverlening.!!
Individuele(financiële(steunverlening(wordt(gegeven(aan(hen,(die(dat(behoeven.(Dit(moet(
voorzichtig,(maar(onbaatzuchtig(gebeuren.(De(diaconie(gaat(om(met(het(geld(van(de(
gemeente.(!
 



Bijlage(3:(Taken(Wijkraad(van(kerkrentmeesters(
!
!
Het(kerkrentmeesterlijke(werk(is(in(de(wijkgemeente(allereerst(de(verantwoordelijkheid(van(
de(Wijkraad(van(kerkrentmeesters(Zij(stelt(zich(tot(doel(om(namens(de(wijkkerkenraad(het(
werk(in(onze(gemeente(doorgang(te(laten(vinden(en(te(faciliteren.(Dit(doet(zij(onder(het(
motto:(‘Geld(volgt(beleid’.(De(wijkraad(zoekt(naar(voldoende(middelen(bij(het(beleid(dat(de(
kerkenraad(vaststelt.(
(
De(Wijkraad(van(kerkrentmeesters(bestaat(uit(alle(ouderlingDkerkrentmeesters(uit(de(
kerkenraad.(Deze(wijkraad(participeert(in(het(College(van(Kerkrentmeesters(van(de(
Protestantse(Gemeente(te(Zoetermeer(in(de(persoon(van(een(afgevaardigde(die(binnen(dit(
College(de(besluiten(en(wensen(van(onze(wijkkerkenraad(inbrengt(en(voor(de(uitvoering(
zorgdraagt.!!
(
Het(werk(van(de(Wijkraad(voor(kerkrentmeesters(omvat(de(volgende(taken:(
(
Geldwerving(
De(Wijkraad(van(kerkrentmeesters(zal(er(alles(aan(doen(om(naast(de(kosten(verbonden(aan(
de(predikantsplaats(en(het(kerkgebouw,(al(het(werk(binnen(de(gemeente,(inclusief(de(
voortgang(en(de(uitbreiding(daarvan,(mogelijk(te(maken.(Zij(realiseert(dit(uit(opbrengsten(
van(collectes(en(fondswerving(binnen((bijv.(actie(kerkbalans)(en(buiten(de(gemeente.((
Tijdens(de(erediensten(ondersteunen(de(kerkrentmeesters(de(diakenen(in(het(inzamelen(van(
de(gaven. 
Jaarlijks(wordt(in(de(kerkenraadvergadering(in(het(najaar(de(begroting(van(het(komende(jaar(
ter(bespreking(en(ter(goedkeuring(voorgelegd.(Tevens(wordt(de(rekening(en(begroting(op(
een(wijkavond(voorgelegd(aan(de(gemeente.(
!
Beheer!en!onderhoud(
De(wijkraad!van(kerkrentmeesters(is(verantwoordelijk(voor(het(beheer(van(het(kerkgebouw(
en(Perron(61.(De(beleidsregels(ten(aanzien(van(de(verhuur(van(de(zalen(zijn(op(centraal(
niveau(vastgelegd.(Klein(onderhoud(in(het(kerkgebouw(en(Perron(61(beneden(een(
vastgesteld(bedrag(vindt(plaats(door(de(wijkgemeente(zelf.(De(coördinatie(berust(bij(een(
daartoe(aangewezen(kerkrentmeester.(
Het(dagelijks(beheer(met(alle(daarbij(behorende(werkzaamheden(in(het(kerkgebouw(en(de(
bijbehorende(zalen(is(in(handen(van(een(aantal(vrijwillige(beheerders.(De(coördinatie(en(
eindverantwoordelijkheid(valt(onder(de(kerkrentmeesters.(Ten(behoeve(van(de(zondagse(
erediensten(is(er(een(team(van(kosters((eveneens(vrijwilligers).(Bij(toerbeurt(vervullen(zij(de(
kostersdienst.(Periodiek(stemmen(zij(hun(werkzaamheden(af(met(de(kerkrentmeesters.(
(
Onderhoud!digitale!ledenbestand(
De(wijkraad(van(kerkrentmeesters(is(verantwoordelijk(voor(het(bijhouden(van(het(
ledenbestand(van(de(wijkgemeente.(Mutaties(van(het(ledenbestand(lopen(via(het(kerkelijk(
bureau.(Het(ledenbestand(is(verbonden(met(het(landelijke(ledenregistratiesysteem,(LRP(in(
Utrecht.(
!
!



Veiligheid(
Het(kerkgebouw(beschikt(over(een(ontruimingsplan(waarin(de(taken(en(
verantwoordelijkheden(zijn(beschreven(van(een(ieder(die(deel(uitmaakt(van(de(
bedrijfshulpverleningsorganisatie.(Een(van(de(kerkrentmeesters(is(belast(met(het(upDtoDdate(
houden(van(het(ontruimingsplan,(de(middelen(en(de(bedrijfshulpverleningsorganisatie.!
 


