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Voorwoord 
 

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2023 van de Hervormde gemeente te Lienden.  
Het is een actualisering van het beleidsplan 2014-2018. In dit beleidsplan zijn 
beleidsvoornemens opgenomen die in de eerstkomende jaren speciale aandacht van de 
kerkenraad vragen. Een goed beleidsplan is het resultaat van de nodige en voortdurende 
bezinning op het werk zoals het door en onder leiding van de kerkenraad in onze 
gemeente plaats vindt. Die bezinning blijft voortdurend de aandacht van de kerkenraad 
vragen. 
 
Intussen is het beste beleidsplan voor het werk in Gods Koninkrijk in zijn uitvoering 
afhankelijk van mensen die zich afhankelijk weten van de hulp en leiding van Gods Geest 
en van Gods zegen. De kerkenraad hoopt en bidt dat het werk in onze gemeente in al zijn 
geledingen op die manier zal gedaan worden en dat Gods zegen erop rusten zal. 
 
 
De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Lienden, 
 
 
 
 
A.W. van Vugt R.E.P. ter Beek 
Preses Scriba 
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1. Inleiding 
 

1.1. Het beleidsplan als hulpmiddel 
Met het opstellen en vaststellen van het beleidsplan, zoals onder andere is bepaald in de 
Kerkorde (Ordinantie 4, Artikel 7 en 8) van onze kerk, geven we richting aan het leven en 
werken in de Hervormde gemeente te Lienden. Wij doen dat in het besef dat het niet 
“onze gemeente” is maar de gemeente van Jezus Christus Zelf. Dat we een stukje mogen 
zijn van het grote Lichaam; Jezus Christus die Zijn Gemeente wereldwijd vergadert.  
 
Wij zullen en kunnen niet alles wat in dit beleidsplan geschreven staat als leidend en  
bindend verklaren, maar ons telkens, biddend en smekend (af)vragen wat Zijn  
wil en Zijn weg is in deze tijd; dat wij door Zijn Geest geleid worden. Hierbij ons voor 
ogen houdend dat het niet om onze verlangens, onze eer of onze “eigenwijze” inzichten 
gaat, maar dat het gaat om de Eer van Christus en het voortgaande getuigenis van de 
Blijde Boodschap. 
 
1.2. Verantwoording van de opzet 
Het is de taak van de kerkenraad om een beleidsplan op te stellen ter zake van het  
leven en werken van de gemeente. Dit beleidsplan beperkt zich tot het bestaande beleid 
en het voorgenomen beleid ten aanzien van het werk in en het functioneren van de 
gemeente.   
 
Dit beleidsplan bevat vooral de hoofdlijnen van het beleid. Allerlei uitvoeringsgerichte 
onderwerpen, op detailniveau, zijn samen met afspraken over werkwijze en procedures 
opgenomen in een ander document, namelijk de “uitvoeringsregeling van de Hervormde 
gemeente te Lienden”. 
 
Het beleidsplan behoort tot stand te komen in overleg met de colleges van diakenen en 
kerkrentmeesters en organen van bijstand, de jeugdraad en de zendings- en 
evangelisatiecommissie. Voor dit plan zijn de colleges en organen van bijstand gevraagd 
hun bijdrage te leveren. De bijdragen zijn in dit beleidsplan verwerkt.  
 
Dit beleidsplan is de basis voor de koers van de gemeente voor het leven en werken van 
de gemeente onder het voorbehoud van Jacobus 4: “Indien de Heere wil en wij leven 
zullen”.  
 

2. De Hervormde gemeente te Lienden 
 

2.1. Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt de plaats van de Hervormde gemeente te Lienden in maatschappij 
en kerk beschreven en de visie van de gemeente vastgelegd. De visie geeft antwoord op 
de vraag waartoe de gemeente zich geroepen weet en vanuit die visie is het beleid 
vastgesteld. Hierbij staat centraal wat de gemeente door Gods genade mag betekenen. Het 
is God die zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. 
 
2.2. De plaats van de gemeente 
Het dorp Lienden is met 6.360 inwoners één van de grootste kernen van de 14 kernen 
binnen de gemeente Buren. Het dorp staat vooral bekend om zijn fruitteelt. Er zijn twee 
kerkgenootschappen, de Hervormde gemeente te Lienden en de Oud gereformeerde 
gemeente in Nederland. Verder twee basisscholen, de aan de hervormde gemeente 
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verbonden christelijke “Eben Haëzerschool”, met ongeveer 240 leerlingen en de openbare 
school “De Sterappel”, met ongeveer 235 leerlingen.  
 
Samenstelling Hervormde gemeente te Lienden 
 
 1-1-1990 1-1-2006 1-3-2012 1-1-2017 
Belijdende leden 631 459 421 433 
Doopleden 1429 1026 920 904 
Overige leden 789 431 443 388 
Totaal 2849 1916 1784 1725 

 
De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en rekent zich tot de 
orthodoxe gereformeerde vleugel van de kerk zoals deze gestalte wordt gegeven door de 
Gereformeerde bond. Bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onze 
Hervormde gemeente de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden” 
onderschreven. Daarmee maakte de gemeente duidelijk:  
- dat zij de weg van de vereniging niet heeft begeerd en dat zij tegen een aantal 

beslissingen van de kerk ernstige bezwaren heeft;  
- dat ze binnen de Protestantse Kerk in Nederland de weg van de gehoorzaamheid aan 

de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord zal gaan, en dat ze de kerk zal blijven 
oproepen tot deze gehoorzaamheid;  

- dat ze zich daarbij ten volle gebonden acht aan het gereformeerde belijden, zoals dat 
ook deel uitmaakt van het belijden van de Protestantse Kerk in Nederland;  

- dat zij de ruimte die in de kerkorde geboden wordt om bepaalde keuzes te maken, 
afwijst op grond van haar verstaan van de Heilige Schrift;  
 

De Hervormde gemeente te Lienden heeft één predikantsplaats en maakt deel uit van de 
Classis Zuid en Oost Gelderland en de Werkgemeenschap Rivierenland Oost. 
 
2.3. De visie van de gemeente 
De Hervormde gemeente te Lienden is de plaatselijke gestalte van de ene heilige 
apostolische en algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods 
genade in Jezus Christus vervult de gemeente de opdracht van haar Heere om het Woord 
van God te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt 
de gemeente in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de 
kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 
Het belijden van de gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het 
voorgeslacht. Voor de Hervormde gemeente te Lienden betekent dat:  
• De gemeente het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijdt, zoals neergelegd in 

de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van 
Athanasius,  

• De gemeente in de traditie van de Reformatie wil staan en trouw wil zijn aan de 
belijdenis van ons voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie 
bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie formulieren van Enigheid, 
namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Dordtse Leerregels. 
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2.3.1 In de Protestantse Kerk in Nederland 
Met de Protestantse Kerk in Nederland belijden wij dat de gemeenten verbonden zijn met 
de belijdenis van het voorgeslacht. Daarbij weten wij ons in het bijzonder verbonden met 
de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie. Onze gemeente weet zich in haar 
visie in het bijzonder gebonden aan het gereformeerd belijden zoals verwoord in de 
Verklaring Gereformeerd Belijden. 
 

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

 
In het verlengde van deze verklaring weten wij ons ook verbonden aan het “Convenant 
van de classis Alblasserdam”. Dit convenant is als bijlage I bijgevoegd. 
 
2.3.2 In het bijzonder de Hervormde gemeente te Lienden 
Door onze (voorheen) Nederlandse Hervormde Kerk zijn we gebracht op een weg die wij 
niet hebben begeerd. Wij hebben ook gehoord de nood van leden van de gemeente die 
voor God en hun geweten niet mee konden gaan met de gemeente van Lienden in het 
geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor hen willen wij de “kerk van hun 
vaderen” blijven en een passende plaats bieden waar zij zich thuis kunnen voelen. De 
Hervormde gemeente te Lienden volgt hiervoor de kerkelijke weg en ontvangt deze 
personen als broeders en zusters in de gemeente. Zij behoren volgens de Kerkorde 
(Ordinantie 2, Artikel 2.1) tot de gemeenschap als vrienden. Dat zijn degenen die blijk 
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geven van verbondenheid met de gemeente en op hun verzoek als zodanig zijn 
opgenomen. 

 
2.4. Plaatselijke regelingen 
De Kerkorde bepaalt in Ordinantie 4, Artikel 8.9 dat de kerkenraad geen besluiten neemt 
in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder 
de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. Deze besluiten, 
veelal een uitwerking van het kerkelijk beleid, kunnen of moeten worden vastgelegd in 
regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente, de zogenaamde 
plaatselijke regelingen (Ordinantie 4, Artikel 8.5). De plaatselijke regeling van de 
Hervormde gemeente te Lienden is vastgesteld op 18 juni 2015. 
 

3. Pastoraat 
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. In dit omzien naar elkaar is de gemeente 
als geheel betrokken. Hiernaast is een bijzondere pastorale taak toevertrouwd aan de 
predikant en de ouderlingen. Minstens eenmaal per jaar bespreekt de kerkenraad samen 
met de bezoekbroeders en mogelijk andere betrokkenen de voortgang van het pastoraat in 
de gemeente.  
 
Een sterk punt in onze gemeente is de aandacht die wordt besteed aan bezoekwerk.  
Veel verschillende verantwoordelijken leggen vanuit diverse achtergronden bezoeken af, 
voor welke inzet wij hen dankbaar zijn. In “De uitvoeringsregeling van de Hervormde 
gemeente te Lienden” onder bezoekwerk zijn de verschillende vormen van het 
gemeentelijke bezoekwerk beschreven. 
 
De communicatie tussen de verschillende bezoekers, coördinatie en duidelijkheid over de 
rol en de verantwoordelijkheid verdient meer aandacht. Binnen onze gemeente krijgt de 
jeugd veel aandacht. Bij het reguliere huisbezoek aan de gezinnen ontbreken veelal de 
jongeren, waardoor de nadruk vooral op de volwassen komt te liggen. 
 
3.1. Waar gaan wij ons op richten in het pastoraat 
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het pastorale werk in de gemeente. Er 
gebeurt veel in onze gemeente, maar er is meer aandacht nodig voor de communicatie 
tussen de werkers, de coördinatie van het bezoekwerk en de verantwoordelijkheden van 
de werkers. Met deze extra aandacht en coördinatie kan worden voorkomen dat er 
groepen gemeenteleden (ongewild) niet worden bezocht.  
 
Om het pastoraat in de gemeente te verbeteren zal worden gezocht naar een passende 
oplossing om de eerder genoemde tekortkomingen te ondervangen. De wijkindeling, als 
middel en de verantwoordelijkheid van de wijkouderling blijven hierin ongewijzigd. 
De kerkenraad zorgt voor goede begeleiding en instructie van allen die pastoraal werk 
doen.  
 
Opgroeiende jongeren en pubers hebben een heel eigen plek in de gemeente. Ze zijn op 
zoek naar zichzelf en op zoek naar echtheid. In die zoektocht spiegelen ze zich aan de 
volwassenen in de gemeente maar zullen ze zich ook van tijd tot tijd tegen hen afzetten. 
Wij moeten ons hiervan bewust zijn en vanuit die wetenschap zoeken naar vormen om de 
jeugd bij het pastoraat te betrekken. Jeugdpastoraat kan hierbij een middel zijn.  
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De toename van relatieproblemen en echtscheidingen zijn ook in onze gemeente realiteit. 
Meer en meer worden wij geconfronteerd met pijnlijke situaties en gescheurde gezinnen. 
Het huwelijk is niet meer van zelfsprekend. Zeker in de tijd waarin alternatieve relaties 
het lijken te winnen van het huwelijk is het nodig ons te bezinnen op wat nodig is binnen 
de gemeente  om het christelijk huwelijk en gezinnen op te bouwen en toe te rusten. Dit 
onderwerp raakt naast het pastoraat ook de prediking en leren (catechese en kringen).  
 
Misbruik door ambtsdragers, kerkelijk werkers of andere medearbeiders in de gemeente is 
niet uit te sluiten. De kerkenraad heeft aandacht voor dit onderwerp en maakt het 
bespreekbaar zodat afwijkend gedrag herkend wordt en de werkers weerbaar zijn. Mocht 
zich een geval van (mogelijk) misbruik voordoen dan is direct handelen belangrijk. De 
(mogelijke) slachtoffers moeten zich in vertrouwen kunnen melden.  
 
3.2. Beleidsvoornemens pastoraat 
 
3.2.1 Leidinggeven aan het pastoraat. 
Elke wijk in de gemeente krijgt een eigen wijkteam. De wijkteams dragen zorg voor het 
pastoraat aan alle leden van de wijk en staat onder leiding van de wijkouderling. Bij de 
samenstelling van de teams zal er rekening worden gehouden met de aard van de wijk, 
maar zal naast de wijkouderling bestaan uit een diaken (tevens bezoekbroeder), een 
psycho-pastorale hulpverleen(st)er en eventueel een gemeentelid als bezoekbroeder. 
Daarnaast kunnen een ouderenbezoek(st)er, een jeugdbegeleid(st)er, een medewerk(st)er 
evangelisatie en anderen aan het wijkteam worden toegevoegd.  
 
De wijkteams werken nauw samen met de predikant en de pastoraal werker. De 
wijkouderling coördineert deze samenwerking. De kerkenraad stelt een werkgroep in om 
het wijkteam uit te werken en de taken vast te leggen in een protocol voor de wijkteams.  
 
3.2.2 Toerusting van pastorale werkers.  
Toerusting voor de verschillende medewerkers in de wijkteams is van groot belang. De 
predikant zal samen met de pastoraal werker en een ervaren wijkouderling zorgen voor de 
toerusting voor allen die bij de verschillende wijkteams betrokken zijn. Bijzondere 
aandacht zal er zijn voor beginnende ambtsdragers door hen een mentor toe te wijzen en 
de mogelijkheid te bieden zich te scholen. 
 
3.2.3 Jeugdpastoraat 
Wij willen ons bezinnen over de wijze waarop de jeugd ook in het pastoraat kan worden 
bereikt, zonder daarmee de verantwoordelijkheid van de ouders in de opvoeding en goede 
contacten in het jeugdwerk geweld aan te doen. 
 
3.2.4  Pastoraat gericht op huwelijk en gezin 
De kerkenraad initieert, ondersteunt en stimuleert initiatieven op het terrein van de zorg 
voor het huwelijk en het gezin. Huwelijkscatechese en opvoedingskringen dienen 
systematisch te worden aangeboden binnen de gemeente.  
 
3.2.5  Vertrouwenspersoon 
De kerkenraad gebruikt het 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met 
(seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties' en stelt tenminste één 
vertrouwenspersoon aan. De vertrouwenspersoon is geen lid van de kerkenraad, maar wel 
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bekend met het werk in de kerk. In eerste instantie zal worden gezocht naar een 
vertrouwenspersoon uit het midden van de plaatselijke psycho-pastorale hulpverleners. 

3.2.6 Communicatie over huisbezoeken 
Tijdens huisbezoeken kan van alles ter sprake komen. Er kunnen thema’s zijn waarvan 
gemeenteleden vinden dat dit in de kerkenraad besproken moeten worden. Ouderlingen 
en pastoraal werkers zullen er alert op zijn om dit expliciet te maken en concreet te 
vragen of men verwacht dat betreffende punten in de kerkenraad worden besproken. 
Twee keer per jaar vindt er consistorievergadering plaats waarin de ervaringen van de  
huisbezoeken worden besproken. Tijdens een huisbezoek wordt ook afgestemd op welke 
wijze de bezochte gemeenteleden terugkoppeling verwachten vanuit de kerkenraad.  
 

4. Vieren 
De gemeente van Christus kan getypeerd worden als een vierende gemeente. Zij komt op 
de door God ingestelde rustdag, maar ook op bijzondere tijden samen in erediensten. De 
erediensten zijn bedoeld om de Heilige Schrift te lezen, de prediking van het Evangelie te 
horen, de sacramenten te bedienen en vieren en voor de dienst van lofzang, van gebed en 
van barmhartigheid. De erediensten vormen het hart van het gemeente-zijn. In het vieren 
komt de toewijding aan God bijzonder tot uiting. De vierende gemeente is de toegewijde 
(bruids)gemeente.  
 
De tweede dienst op de zondag staat in principe in het teken van het leren. De gemeente 
komt dan samen als lerende gemeenschap en de Woordverkondiging vanuit de Schrift 
heeft als vertrekpunt een gedeelte uit onze belijdenisgeschriften. 
 
4.1. Waar gaan wij ons op richten 
De eredienst moet gezien worden als ontmoeting van de Heere met zijn gemeente. De 
kerk is te beschouwen als werkplaats van de Heilige Geest. De Heere roept Zijn gemeente 
samen rondom Woord en Sacrament, gebed, lofzang en dienst der barmhartigheid. 
Daarnaast staat de eredienst voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, de opbouw in het 
geloof en de toerusting voor het leven. 
 
Vanuit het bevorderen van de eenheid binnen de verscheidenheid van de gemeente zal er 
(blijvende) aandacht moeten zijn voor het missionaire gehalte van de diensten met een 
speciaal karakter, gericht op bepaalde doelgroepen zoals anders begaafden, de jeugd, de 
niet of nauwelijks kerkelijk betrokkenen. 
 
4.2. Beleidsvoornemens vieren 
 
4.2.1 Vormgeven aan diensten met een speciaal karakter 
De liturgische vormgeving van de diensten met een speciaal karakter blijven erediensten 
voor de gehele gemeente. Wel bepaalt het speciale karakter ons bij de voor de doelgroep 
specifieke omstandigheden. Voor de uitnodiging van de jeugd, bij de voorbereiding van 
de eredienst en de nabespreking past het om de ‘social media’ te benutten.  
Het betrekken van niet kerkelijk meelevenden vraagt om een eenvoudig en uitnodigend 
taalgebruik. De ruif van het Evangelie moet soms laag bij de grond worden geplaatst om 
de kleine en zwakke gelovigen te kunnen voeden. 
 
Voor de anders begaafden is de eredienst een blijde gebeurtenis waarbij ze met de hun 
geschonken gaven mogen meedoen. Het in het bijzonder betrekken van de anders 
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begaafden bij de evangelieverkondiging en het aansluiten op hun kennis van het te zingen 
lied past daarbij. 
 
Voor de kleine kinderen waarbij met bid- en dankdag en rond de vakantiebijbelweek in 
het bijzonder aandacht is past een vergelijkbare aanpak. 
 
4.2.2 Liturgie 
De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een eenvoudige liturgie, met gebruik van de 
psalmen. In de prediking wordt vanuit de Bijbel als norm, nauwe aansluiting gezocht bij 
de belijdenisgeschriften als spreekregel van de kerk der Reformatie. In de erediensten 
gebruiken we de Herziene Statenvertaling. 
 
Op dit moment is het gebruikelijk dat de tweede dienst op de zondag als leerdienst wordt 
ingericht, waarbij de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Dordtse 
Leerregels, Nederlandse Geloofsbelijdenis) gebruikt worden. Ook aan gastpredikanten 
wordt gevraagd of zij hier gevolg aan willen geven, maar zij mogen hiervan afwijken. De 
kerkenraad zal zich blijven bezinnen op het geheel van de liturgie. 
 

5. Leren 
 

De vorming en toerusting, het leren is van belang voor de gemeente die de 
grondbetekenis van het christelijk geloof dieper wil leren kennen. Kennis van het geloof 
is nodig om er uit te leven voor Gods Aangezicht, om voor te kunnen leven en uit te 
dragen in de samenleving.  
 
Bij het leren in onze gemeente gaat in het bijzonder aandacht uit naar de jeugd. Deze 
bijzondere plaats komt voort uit de opdracht aan de gemeente om mede 
verantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de gedoopte kinderen van de gemeente.  
Ook voor hen die niet tot de doelgroep jeugd behoren is vorming en toerusting belangrijk 
omdat uit hen veelal de werkers in de gemeente worden gevraagd en ambtsdragers 
worden geroepen om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. Ook eenmaal benoemd in het 
kerkenwerk vragen de omstandigheden, de veranderende maatschappij om blijvende 
vorming en toerusting. 
  
5.1. Waar gaan wij ons op richten 
Vorming en toerusting in onze gemeente is nu meestal verdeeld naar leeftijd in groepen 
die vrij zelfstandig zijn georganiseerd. Samenhang en toegankelijkheid van de 
verschillende vormen van toerusting is belangrijk. De komende beleidsperiode willen we 
ons richten op een aanbod voor de breedte van de gemeente. Hierin onderkennen we de 
behoefte aan laagdrempelig onderricht c.q. verdieping in de basiswaarden van ons geloof. 
Daarbij blijft het jeugdwerk in onze gemeente belangrijk om de jongeren binnen de 
gemeente samen te brengen in toerustende en ontspannende activiteiten om hen te 
brengen tot navolging van Christus. 
 
In seizoen 2017-2018 hebben we na een pilot onder de oudere jeugd mentorcatechese 
ingevoerd voor tieners en jongeren van 14 jaar en ouder. We zien hierdoor de 
betrokkenheid op de catechisatie toenemen en willen deze vorm van catechese 
voortzetten en waar nodig en mogelijk uitbouwen en verbeteren.  
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Om het werk in de gemeente breed te kunnen inzetten (zie ook onder pastoraat) zal er ook 
behoefte zijn aan gemeenteleden die zich naast de vorming en toerusting die de gemeente 
kan bieden zich verder bekwamen om ook vorm te kunnen geven aan bijvoorbeeld de 
psycho-pastorale hulpverlening. 
 
5.2. Beleidsvoornemens Leren 
 
5.2.1 Afstemming en toegankelijkheid vorming en toerusting gemeente 
De vorming en toerusting van de gemeente zodanig inrichten dat er voor een ieder op zijn 
of haar niveau vorming en toerusting kan worden geboden. We richten ons in de eerste 
plaats op de afstemming van de diverse studiegroepen. Daarnaast op de toegankelijkheid 
van de verschillende groepen door o.a. duidelijkheid te geven over de wijze en het niveau 
van de vorming en toerusting. 
 
5.2.2 Catechese 
Onze jongeren verdienen blijvende aandacht en onze zorg richt zich in het bijzonder op 
hun betrokkenheid en inzet bij de catechese. Voorop staat de overdracht van Gods Woord 
en dit vraagt betrokkenheid en inzet van de catecheten en mentoren.  
 
5.2.3 Betrokkenheid jongeren 
Daarnaast richt onze zorg zich op de betrokkenheid van de jongeren bij het 
verlossingswerk van Christus. Dat doen we door (met) hen te leren: dat we een God 
hebben die geen lust heeft in onze eeuwige dood, maar dat we ons bekeren en eeuwig 
leven; dat jong en oud hun plaats in de gemeente hebben om samen te geloven en te 
getuigen; dat een heilig en rechtvaardig God vraagt om een gedrag dat laat zien dat we 
eerbied voor Hem hebben. 
 

6. Dienen (Diaconaat) 
 

Diaconaat staat in het teken van barmhartigheid en gerechtigheid. Barmhartigheid zoals 
onze Heiland dat ons voorhoudt als Hij vertelt over de barmhartige Samaritaan: niet 
voorbijgaan aan de andere kant van de weg, maar neerknielen en de medemens tot helper 
zijn. Of anders gezegd: helpen waar geen helper is. 
 
Gerechtigheid raakt aan het recht dat de arme, de zwakke of de vreemdeling en komt 
dagelijks dichtbij als we horen van of zien de conflicten, gebroken relaties, werkloosheid, 
financiële nood, maar ook ziekte en eenzaamheid. Buiten ons land zien en horen we van 
hongersnood, natuurrampen, oorlogen, vluchtelingen .... 
 
Diaconaat betekent dan zich de vraag stellen: “Wat kan ik voor anderen, mijn naasten, in 
deze omstandigheden doen en welke wegen zijn er om daadwerkelijk te helpen”. 
Dat de diakenen als eersten het diaconaat verzorgen, wil niet zeggen dat het een taak van 
hen alleen is.  In Galaten 6 vers 2 worden wij als gemeente geroepen: “Draag elkaars 
lasten, en vervul zo de wet van Christus”. 
 
Dit klinkt ook door in de Kerkorde: “De diaconale zorg in de gemeente en in haar 
omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt 
tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen 
wordt verricht”. 
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De diaconale arbeid is dus een taak van de gehele gemeente. Het dienstbetoon, verbonden 
aan en gedragen vanuit het Evangelie, is kenmerkend voor een levende christelijke 
gemeente. Heeft men aandacht voor elkaar, belangstelling voor elkaars lief en leed en is 
men bewogen met het lot van de verre naaste in nood. 
  
6.1. Waar gaan wij ons op richten 
De komende jaren zal de ingezette koers voor wat betreft het jeugddiaconaat, de zorg 
voor de anders begaafden, de diaconale hulpdienst en het diaconaal bezoekwerk worden 
gecontinueerd en waar mogelijk verder uitgebouwd. Ook de relatie met de 
zorginstellingen in de regio, zoals ’t Anker in Kesteren, Valentijn in Maurik en Vrijthof in 
Tiel willen wij laten voortduren en waar mogelijk versterken. 
 
De huidige ontwikkeling van een terugtredende overheid  betekent dat er de komende 
jaren een groter beroep op de diaconale hulpverlening zal worden gedaan. Wij willen ons 
richten op de mogelijkheden, blijvend de nodige diaconale hulp te bieden. Dit vraagt een 
breed draagvlak bij de gemeente en niet in de laatste plaats bij het geheel van de 
kerkenraad. 
 
Diaconaal geld is door de gemeente bijeengebracht voor de sociaal en economisch 
zwakkeren in de samenleving van ons dorp en wereldwijd. De diaconie is geroepen om 
als een goede rentmeester het ingezamelde geld en de inkomsten uit het vermogen 
diaconaal te besteden. 
 
6.2. Beleidsvoornemens Dienen (Diaconaat) 
 
6.2.1 Jeugddiaken 
De rol en de plaats van de jeugddiaken, als eerste contactpersoon voor de zorg van de 
jeugd vanuit de diaconie en het diaconaal opvoeden van de jongeren, verder gestalte 
geven in het geheel van de kerkelijke gemeente. Hiervoor wordt aangesloten bij de 
pastorale teams zoals bedoeld onder 3.2 “Beleidsvoornemens pastoraat”. 
Ook andere vormen van diaconaal bezoekwerk staan niet los van de activiteiten in de 
gemeente en zullen eveneens worden gekoppeld aan het pastorale bezoekwerk. 
 
6.2.2 Verantwoordelijk dienen 
De vormen van zorg en aandacht voor de naaste is opgedragen aan de diakenen, maar is 
een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Ook is ze van belang voor het geheel van de 
kerkelijke gemeente en komt regelmatig, maar minimaal eens per half jaar, op de agenda 
van de kerkenraad. 
 
6.2.3 Diaconale zorg in de toekomst  
Om tijdig te kunnen inspelen op de ontwikkelingen zullen de stappen van de overheid 
goed moeten worden gevolgd en een koers worden uitgezet om zoveel mogelijk de 
diaconale zorg vorm te kunnen geven. 
 

7. Missionair kerk zijn 
 

In de maanden april tot en met juli van 2018 vond in de Hervormde Gemeente Lienden 
een missionair project plaats. In deze maanden deden kerkelijk werker Pieter-Jan van 
Halum en evangelisatieouderling Elbert Nap onderzoek naar het missionaire werk in de 
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gemeente, met als doel missionair beleid voor komende vier jaar vorm te geven. Dit 
project kreeg als werktitel mee: ‘Schijn in Lienden’. De onderzoeksresultaten zijn 
besproken in de kerkenraadsvergadering van 26 september 2018. 
 
7.1. Evangelisatie opdracht 
De gemeente weet zich geroepen tot getuigenis en dienst aan allen die het Evangelie niet 
kennen of daarvan vervreemd zijn, zij is gezonden in de wereld: “En Jezus zei tegen hen: 
Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15). 
De opdracht om te getuigen wordt in de gemeente gedragen vanuit wat de Bijbel ons zegt: 
“Maar u bent een uitverkoren geslacht,  een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een 
volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;  opdat u de deugden zou verkondigen van 
Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen 
geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in 
ontferming aangenomen bent.’ (1 Petrus 2: 9-10). 
Bij het betuigen van Gods beloften en geboden voor alle mensen en machten om zo 
mensen te werven voor koning Jezus worden de volgende werkvelden onderscheiden:  
• Mensen in Lienden die de Heere God en Zijn Zoon Jezus Christus niet (meer) kennen, 

in aanraking brengen met het Evangelie van Jezus Christus én hen begeleiden op weg 
naar een levende relatie met Hem 

• Bewustwording bij de eigen gemeenteleden voor de Bijbelse opdracht van zending en 
evangelisatie 

• Zending in Nederland en wereldwijd waarbij wordt aangesloten bij het werk van de 
Inwendige Zendingsbond en de Gereformeerde Zendingsbond en andere gelieerde of 
vergelijkbare instanties. 

 
7.2. Leiding geven aan de missionaire arbeid in de gemeente 
Het leiding geven aan de roeping en verantwoordelijkheid van de gemeente, voor wat 
betreft haar missionaire opdracht, heeft in de vorige beleidsperiode vorm gekregen door 
de bevestiging van een evangelisatieouderling. Tijdens deze periode is gebleken dat 
ondanks deze aanstelling, er onvoldoende gewicht is in de kerkenraad en de belasting niet 
evenredig is. Daarnaast is tijdens het missionaire project genaamd ‘Schijn in Lienden”, 
gebleken dat bij zo’n 600 pastorale eenheden (~67% van het totaal aantal leden) geen 
bezoek wordt afgelegd door sectie-ouderlingen. Daarom vinden wij dat om al onze leden 
te bereiken, er de komende beleidsperiode bezinning nodig is ten aanzien van het huidige 
bezoekwerk. Daarbij wordt ook de netwerkbenadering onderzocht waarbij ook 
gemeenteleden hun missionaire roeping tot uiting kunnen laten komen, eventueel onder 
leiding van een sectie-ouderling. 
 
7.3. Waar we ons op gaan richten bij het getuigen 
 
7.3.1 Oog voor de toekomst 
Lienden is zendingsgebied. Zeker 2000 van de 2500 huishoudens zijn rand- of 
buitenkerkelijk. Tegelijkertijd is er meer interactie tussen het gelovige en ongelovige deel 
van het dorp. Meer kerkgangers maken onderdeel uit van de voetbalvereniging, 
Oranjevereniging of buurtverenigingen. Dit schept mogelijkheden maar mensen vinden 
een openhartig gesprek over het geloof moeilijk 
 
7.3.2 Persoonlijk getuigen 
Persoonlijk getuigen vinden mensen over het algemeen lastig. Ze zouden het soms best 
willen, maar vinden vaak dat ze hier de vaardigheden niet voor hebben. Toch is het onze 
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roeping en opdracht om als discipelen van Jezus van Hem te getuigen. Missionair zijn is 
grotendeels synoniem aan discipelschap. Het is een levensstijl, geen geïsoleerde actie in 
een onbekende omgeving (uitzonderingen daargelaten), laat staan een ‘kunstje’ dat je zo 
nu en dan opvoert. Veeleer gaat het erom dat je in het alledaagse leven leeft in het licht 
van Gods Koninkrijk, omdat je Jezus volgt. Veel mensen denken dat getuigen betekent 
dat je een goed verhaal kunt houden, maar dat is een misvatting. Vertellen over het 
evangelie is een manier om getuige te zijn, maar er zijn nog veel meer manieren, al zal 
het nooit helemaal zonder woorden gaan. Getuige zijn is in de eerste plaats in het 
dagelijks leven volop christen zijn. Leven als volgeling van Christus op een manier die bij 
hem of haar past. Daar roept Paulus ons vaak toe op. Lees bijvoorbeeld: Titus 2, Filip. 
1:27-2:11 of 1 Kor. 10:31-33. Daarin vallen woorden als gastvrijheid, betrouwbaarheid, 
liefde, geen egoïsme. Getuige zijn is dus in de eerste plaats een manier van leven. 
Missionair leven is vaak belangrijker dan missionair praten.  
 
7.3.3 Schijn in Lienden 
In de komende periode wil de Zending en Evangelisatiecommissie het zichzelf tot doel 
stellen om de gemeente te begeleiden en stimuleren in het persoonlijk getuigen. Zij zullen 
toerusting en ondersteuning verzorgen waar dat nodig is. Daarom heeft het rapport als 
titel: ‘Schijn in Lienden’. Een logisch gevolg op de vorige missionaire visie: ‘Licht in 
Lienden’. Meer nog als in de het vorige beleidsstuk, Licht in Lienden, willen we de 
gemeente door dit rapport oproepen tot hun missionaire opdracht. Vandaar ook de 
activerende titel: ‘Schijn in Lienden’, gebaseerd op Filippenzen 2:15:  
opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van 
een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, 
 
Onder deze titel heeft de kerkenraad als doelstelling geformuleerd: ‘De gemeenteleden 
getuigen in hun omgeving van het werk van Jezus Christus.’ Om dit te bereiken zal er 
gewerkt worden aan een goede communicatie op missionair gebied. Er zal aandacht zijn 
voor voortdurende missionaire toerusting en er zal een hervorming plaatsvinden op het 
gebied van missionair bezoekwerk.  
 
Er zijn veel missionaire activiteiten (denk aan VBW en Alpha-cursus), die over het 
algemeen goed lopen, er is dan ook geen aanleiding om daarin beleid te wijzigen. 
Niettemin zal door de zendings- en evangelisatiecommissie steeds getoetst worden of 
deze activiteiten bijdragen aan haar doelstelling. 
 
7.4. Conclusie 
De komende beleidsperiode zal de kerkenraad beleid gaan maken op de volgende 
terreinen: 
1. Bezoekwerk onder randkerkelijken 
2. Toerusting gemeenten in het persoonlijk getuigen 
3. Communicatie over missionair kerk zijn 
 

8. Beheer (Middelen) 
 

Geld heeft behoorlijke invloed op de wijze van gemeente-zijn. Desondanks dient het 
beleid voor de financiën te gaan! Tegelijkertijd is duidelijk dat een gemeente in haar 
beleid niet verder mag en kan gaan dan de financiële ruimte toelaat. Onze gemeente kan 
nog steeds beschikken over de nodige geldmiddelen en daar zijn we dankbaar voor, maar 
zien tegelijkertijd dat de lasten blijven stijgen en de inkomsten gelijk blijven.  
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Het is de taak van de kerkrentmeesters om de vermogensrechtelijke aangelegenheden van 
de gemeente, van niet diaconale aard, te verzorgen. Zij doen dit onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  
 
Dit omvat het beheer over alle goederen waarvan de gemeente als rechtspersoon 
eigenares of bezitster is: haar vermogen, alle niet-diaconale fondsen en met name de 
gebouwen die voor het gemeenteleven nodig zijn. Ook de bekostiging van alle 
gemeentelijke activiteiten, voor zover geen diaconale taak, behoort tot deze taak.  
Een belangrijk instrument voor de het beheersen van de (financiële)middelen van de 
gemeente is de begroting.  
 
8.1. Waar gaan wij ons op richten 
Begroten is een logisch vervolg op het plannen door de kerkenraad. De meerjarenvisie 
zoals vastgelegd in het beleidsplan, is de basis van waaruit jaarlijks begrotingen worden 
opgesteld. Gezien het beheermatige karakter van dit beleidsplan zullen de begrotingen 
zich vooral richten op de instandhouding van het gemeentewerk en de hiervoor 
beschikbare kapitaalgoederen.  
 
Voor de kapitaalgoederen is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit plan is een 
belangrijke basis voor een zorgvuldige planning van de veelal hoge kosten die gemoeid 
zijn met het onderhoud van de het kerkgebouw, de pastorie en het verenigingsgebouw. 
Om elk jaar de benodigde middelen bij elkaar te brengen die nodig zijn voor al het 
kerkelijk werk is het nodig om bewust op zoek te gaan naar een bredere groep van 
gemeenteleden die hun verantwoordelijkheid willen nemen. Als de bestaande structuren 
onvoldoende lijken te functioneren is een bewust zoeken naar andere vormen nodig. 
Een regelmatige bespreking over de vermogensrechtelijke aangelegenheden is belangrijk 
voor het geheel van de kerkelijke gemeente. 
 
8.2. Beleidsvoornemens Beheer 
 
8.2.1 Aandacht voor het integraal begroten 
De begroting sluit aan op de plannen van de kerkenraad, zoals onder andere vastgelegd in 
dit beleidsplan. Jaarlijks voor het indienen van de begroting stelt het college van 
kerkrentmeesters zich op de hoogte van de plannen voor het komende jaar, zo nodig door 
de kerkenraad hierover te bevragen. De begroting bevat een meerjarenvisie op het beheer 
van de kapitaalgoederen. 
 
8.2.2 Herbezinning geldwerving 
Geldwerving is een vast onderdeel van de begroting van de kerkvoogdij. Zij onderzoekt 
middelen om de gemeente bewust te maken van haar verantwoordelijkheid en 
introduceert zo nodig andere vormen van geldwerving. 
 
8.2.3 Verantwoordelijk beheer 
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden is opgedragen aan de 
kerkrentmeesters, maar is een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Gezien het belang 
voor het functioneren van de kerkelijke gemeente komt dit onderwerp regelmatig, maar 
minimaal eens per half jaar, op de agenda van de kerkenraad. 
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9. Maatschappelijke betrokkenheid 
 

Vanouds heeft de kerk een actieve rol gespeeld in de lokale samenleving. Hierbij was 
enerzijds een motief tot kerstening van de samenleving aanwezig, die onder meer vorm werd 
gegeven via het oprichten –al dan niet met anderen- van het verzorgingshuis ’t Anker in 
Kesteren en de plaatselijke christelijke Eben Haëzerschool. Anderzijds heeft hier ook een 
diaconaal motief aan ten grondslag gelegen, om hulp te bieden waar dit vereist was. Door de 
groei van de verzorgingsstaat en de secularisatie is de positie van christelijke en hervormde 
instituten zodanig veranderd dat dit opnieuw vraagt om een duidelijke plaatsbepaling. 
Via de diaconie onderhoudt de kerkenraad de contacten met ’t Anker, maar ook met andere 
zorginstellingen in de regio zoals verpleeghuis Vrijthof te Tiel en zorgcentrum Valentijn te 
Maurik. De verbondenheid met de Eben Haëzerschool wordt vorm gegeven door de 
mogelijkheid om rechtstreeks een ouderling in de bestuurscommissie te benoemen. 
 
9.1. Waar gaan wij ons op richten 
Door de besturenfusie van de Stichting Christelijk Onderwijs met schoolbesturen uit 
Kesteren, Opheusden en Randwijk is de rol van het plaatselijk bestuur, nu 
bestuurscommissie, veranderd. De bestuurstaken zijn onder gebracht bij het bestuur van 
de Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe. Hoewel geen bestuur heeft de 
bestuurscommissie wel de belangrijke taak om de lokale identiteit te bewaken. De 
verbondenheid met de Hervormde gemeente blijft bestaan en krijgt gestalte door een 
rechtstreekse benoeming van een ouderling in de bestuurscommissie en de voordracht van 
een dubbeltal voor twee andere leden, door de ouders te kiezen, leden van de 
bestuurscommissie.  Met de verandering van de taken is de noodzaak om een geheel 
vrijgestelde ouderling te benoemen vervallen. 
 
Verder willen wij ons voor wat betreft maatschappelijke betrokkenheid richten op de 
mogelijkheden, om daar waar de overheid terugtreedt, blijvend de nodige diaconale hulp 
te bieden. In hoofdstuk 6.2 “Beleidsvoornemen dienen” is dit onderdeel verder 
uitgewerkt. 
 

10. Communicatie (Informatie en communicatie) 
 

De essentie van communicatie is niet roepen, maar raken en verbinden. Communicatie in 
dit hoofdstuk is vooral de informatie uitwisseling tussen de kerkenraad, de colleges, de 
gemeenteleden en andere belangstellenden, de interne communicatie en 
informatievoorziening. 
 
Vragen die we ons hierbij kunnen stellen zijn: Raakt de inhoud van het kerkblad de 
beoogde doelgroep? De website van de gemeente kan door iedereen wereldwijd bekeken 
worden. Is de site daar ook op ingericht? Kan iemand die onbekend is met de 
gemeente zijn of haar weg naar de kerk vinden aan de hand van de website? Allerlei 
social media platforms zijn populair. Wat doen we hier als gemeente mee? 
De communicatie tussen de gemeente en de kerkenraad is belangrijk voor de relatie 
tussen de kerkenraad en de colleges enerzijds en de gemeenteleden anderzijds. Deze 
relatie is nog belangrijker als de gemeente aan de vooravond staat om standpunten in te 
nemen die voor alle dan wel bepaalde leden als ingrijpend over kunnen komen. In de 
afgelopen jaren is de mondigheid van de leden toegenomen en wordt de betrokkenheid in 
toenemende mate mede bepaald door de mate waarin en de wijze waarop afgevaardigden 
en gekozen kerkelijk bestuurders communiceren met de gemeente. In onze gemeente zijn 
hiervoor beschikbaar: 
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• de kerkbode; 
• de website; 
• gemeenteavond(en) 
Daarnaast zijn er informatie-brochures of –brieven voor verschillende activiteiten, 
waaronder de rondgang voor de vrijwillige bijdrage.  
 
10.1. Waar gaan wij ons op richten 
De communicatie is transparant, actueel, voor zover mogelijk professioneel en eigentijds. 
Hierbij richten we ons op de leden van de kerkelijke gemeente met aandacht voor 
meelevende leden en de grote groep randkerkelijke en niet meelevende leden. 
De communicatie sluit aan op de activiteiten in pastoraat, bij het vieren, de geldwerving 
en andere activiteiten van de gemeente. De zorg voor eenduidigheid en het nemen van de 
verantwoordelijkheid voor de communicatie en de gebruikte middelen vraagt om een 
bezinning over de inzet van deze middelen. Van een kerkenraad mag niet worden 
verwacht dat er voldoende kennis aanwezig is om dit communicatievraagstuk zelfstandig 
te kunnen uitwerken. 
 
De kerkbode voorziet voorlopig en zeker de komende beleidsperiode nog in een behoefte. 
De gedrukte versie zal zeker op de langere termijn, als de website wordt voorzien van 
actuele informatie, steeds minder in de belangstelling staan. 
 
De website is het digitale beeld van de gemeente. Voor iedereen wereldwijd toegankelijk, 
hoewel we ons blijven richten op de leden van de gemeente is de uitstraling mede 
bepalend voor het gezicht naar de wereld. De komende periode zal de website moeten 
veranderen van een digitale informatiegids naar een actueel communicatiemiddel voor de 
kerkenraad en de gemeente. Dit vraagt een serieuze aanpak om de (technische) 
mogelijkheden van het web te benutten, waarbij professionele hulp (van uit de gemeente) 
nodig is.  
 
De ‘social media’ is een vorm van communicatie die niet meer weg te denken valt uit 
onze samenleving. Toch zijn er aarzelingen om deze vluchtige vorm van communicatie in 
te zetten. 
 
10.2. Beleidsvoornemens Communicatie 
Het instellen van een werkgroep communicatie onder leiding van een ambtsdrager die 
zich gaat richten op de gehele breedte van de communicatie. Van kerkbode, website, 
brochure voor de geldwerving, de huisstijl tot inzet van de ‘social media’. De werkgroep 
doet voorstellen aan de kerkenraad, werkt de besluiten van de kerkenraad op het gebied 
van communicatie uit en adviseert de verschillende groepen bij de communicatie.  

11. Samenvatting beleidsvoornemens 2019-2023 
In onderstaand overzicht zijn de nieuwe beleidsvoornemens te vinden. Binnen de 
gemeente wordt heel veel beleid reeds uitgevoerd. In dit beleidsplan zijn daarnaast ook 
een aantal nieuwe voornemens voor te ontwikkelen en/of uit te voeren beleid te vinden. 
Deze staan in onderstaande tabel.  
 

Wat Wanneer Wie 
1. Inrichten van Wijkteams ten behoeve van het 

pastorale werk, waarbij ook jeugdpastoraat en 
diaconaat aandacht krijgt. 

2020 Gert Bresser, Tom de 
Leeuw, Henk van 
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Olderen, Arjan van Vugt, 
ds. Hak. 

2. Regelmatig organiseren van huwelijkscatechese 
en opvoedingskringen 

2020 Arjan van Vugt, ds. Hak. 

3. Benoemen Vertrouwenspersoon. 2019 Gert Bresser, Jan 
Kerkstra 

4. Versterken communicatie met gemeenteleden 
die zijn bezocht tijdens huisbezoeken. 
Afspraken maken over wat in de kerkenraad 
wordt besproken en op welke wijze wordt 
teruggekoppeld naar de gemeenteleden. 
Invoeren twee keer per jaar 
consistorievergadering. 

2019 Alle ouderlingen. 
Bespreken in de 
consistorievergadering. 

5. Bezinning op de vormgeving van de liturgie, 
waarbij ook aandacht voor bijzondere diensten 
(anders begaafde, bid- en dankdagen, tweede 
feestdagen en afsluiting VBW). 

2020 Roel van Beijnum, 
Elbert Nap, Richard ter 
Beek. 

6. Jeugddiaconaat koppelen aan pastoraal 
bezoekwerk. 

2019 Henk van Olderen (zie 
1). 

7. Ontwikkelen missionair beleid (n.a.v. onderzoek 
dat is gedaan onder de noemer ‘Schijn in 
Lieden’, te weten beleid inzake: 
- Bezoekwerk onder randkerkelijken 
- Toerusting gemeenten in het persoonlijk 

getuigen 
- Communicatie over missionair kerk zijn 

2019-
2022 

Elbert Nap, Stef 
Groenewoud (zie o.a. 
ook 1) 

8. Instellen werkgroep Communicatie, die 
voorstellen doet ter verbetering van de 
communicatie binnen de gemeente.  

2019 Arjan van Vugt, Richard 
ter Beek, Roel van 
Beijnum, Jacco van der 
Wekken. 
Aangevuld met 
gemeenteleden die 
verstand hebben van 
Communicatie (Gerjan 
Zeissink, Jacqueline 
Peterse,….) 

 
Verder zal bij het uitvoeren van deze beleidsvoornemens telkens gekeken worden naar de 
impact op de “uitvoeringsregeling van de hervormde gemeente Lienden”. In deze 
uitvoeringsregeling staan op detailniveau allerlei afspraken over werkwijze en 
procedures. Deze uitvoeringsregeling dient te worden geactualiseerd op basis van dit 
beleidsplan. Hierbij wordt gedacht aan zaken als: 
- Functies en taken binnen de kerkenraad, bijv. de rol van de classis en de 

orgelcommissie.  
- De tekst rondom pastoraat (huisbezoek / wijkteams) 
- Teksten die te maken hebben met erediensten concretiseren (wie gaat wanneer voor? 

Liturgie bij bijzondere diensten (afsluiting VBW, anders begaafden)? 
Hoofdbedekking? Volgen van diensten op afstand (beeld/geluid)).  

- Catechese methode. 
- Teksten inzake college van notabelen (wordt commissie van bijstand). 
- Veiligheid tijdens de erediensten (ontruimingsplan).
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Bijlage I 

De kerkenraad heeft met het oog op de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland per 
1 mei 2004 het zogenaamde Convenant van Alblasserdam ondertekend. De tekst van dit 
Convenant is hieronder integraal weergegeven. Het geeft een beeld van hoe we als 
Hervormde Gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland willen staan. 

Het convenant van Alblasserdam 

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats 
wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse 
erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord 
van God, gezaghebbend voor leer en leven. 

In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de 
heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en 
de verbondstrouw van God. 

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie 
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in 
de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht 
zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie 
Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
en de Dordtse Leerregels. 

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van 
meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan 
verwoord en  geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar 
aangesproken willen en mogen worden.  

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden 
aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het 
bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, 
waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. 
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet 
zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen 
wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus 
Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine 
kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van 
Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de 
gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen 
die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, 
zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de 
heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente - zowel 
ouderlingen als diakenen - door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden 
mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 



21 
Beleidsplan 2019-2023 

Hervormde gemeente Lienden 

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een 
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve 
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op 
Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de 
heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven 
vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van 
Jezus Christus. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig 
Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan 
door verwereldlijking. 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons 
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade God 
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