
1 
 

 

Beleidsplan Hervormde Gemeente 
 

Berkenwoude en den Achterbroek 
 
 

 
                                              Wijkgemeente 1 

 
 
 

 2022-2026 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
september 2022 



2 
 

Visie 
 

De Hervormde gemeente van Berkenwoude is een gemeente die ruimte wil bieden aan de volle 
breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (tot 2005 in Berkenwoude de Nederlandse 
Hervormde kerk)en andere belangstellenden. Vanuit deze visie, en ook om financiële redenen 
heeft de van oudsher vrijzinnige gemeente zich in de loop der jaren ontwikkeld tot één 
gemeente met twee wijkgemeenten. De structuur met twee wijken heeft in 2010 zijn definitieve 
vorm gekregen, waarbij elke wijkgemeente op eigen wijze kleur en inhoud geeft aan het 
christelijke geloof. 
 
Wijkgemeente 1 is pluriform en is de gemeente die van oudsher in Berkenwoude aanwezig is. 
Als christelijke wijkgemeente in Berkenwoude zijn wij geroepen om gemeente van Christus te 
zijn. Centraal in onze gemeente staat de zondagse eredienst, waarin wij worden geïnspireerd 
door woorden uit de Bijbel met haar blijvend inspirerende boodschap. Hiermee wordt ons het 
goede nieuws van hoop en bevrijding, loslaten en nieuw begin gebracht en geeft zo richting  aan 
ons leven. 
Door het sacrament van de Doop delen we in de gemeenschap met Christus en aan het 
Avondmaal worden wij bevestigd in de relatie met Hem. In de eredienst zingen en bidden wij 
met elkaar, om zo deel van de kerk van alle plaatsen en tijden te zijn.  
De wijkgemeente wil een vrijplaats voor rust en bezinning bieden. Door een laagdrempelige 
opstelling is de kerk toegankelijk voor iedereen ongeacht zijn (geloofs)achtergrond of seksuele 
voorkeur.  
 
Wijkgemeente 2 is een hervormd-gereformeerde (GB) gemeente en kent een meer recente 
ontstaansgeschiedenis. 
 
Iedere wijkgemeente heeft een eigen kerkenraad. De wijkkerkenraden bepalen het beleid van de 
eigen wijk zoals de zondagse erediensten, het pastoraat, de catechese en de geestelijke vorming. 
De wijkkerkenraden geven leiding aan de wijkgemeenten. Daarnaast is er een Algemene 
Kerkenraad en vormen de diakenen van beide wijken tezamen het College van Diakenen en de 
ouderlingen-kerkrentmeesters van beide wijken het College van Kerkrentmeesters.  
Wijkgemeente 1 heeft mede door de vergrijzing te maken met een terugloop van het aantal 
(belijdende) leden. Dit is een punt van zorg en betekent dat we ons moeten bezinnen op de 
toekomst van de wijkgemeente. 
 

Missie 
 

De Hervormde Gemeente Berkenwoude wijk 1 wil een open, gastvrije gemeente zijn. De 
gemeente baseert zich op geloof vanuit de Bijbel en voelt zich betrokken bij (de problematiek 
van) de moderne, veelkleurige maatschappij. Deze openheid heeft de gemeente doen groeien 
waarin van oudsher vrijzinnigen, midden-orthodoxen, mensen van andere 
kerkgenootschappen en buitenkerkelijken een vaste plaats hebben verworven. 

Onze missie is om een levendige gemeente te zijn, waarin ruimte is voor de ontmoeting met God 
en ontmoeting met elkaar en die midden in de samenleving staat. Deze missie vormt de basis 
voor het beleid en komt tot uiting in de drie onderdelen van het gemeente zijn: 
 
De ontmoeting met God: vieren 
De ontmoeting met elkaar: leren 
Ten dienste staan van de wereld en de aarde: dienen 
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Om dit te bereiken wil Wijk 1  een predikantsplaats van 50% behouden. Om afwisseling te 
bieden, beogen we een diversiteit aan gastpredikanten. Omzien naar elkaar (in en buiten de 
kerkelijke gemeente) vinden we belangrijk. We streven ernaar om een breed draagvlak voor de 
Dorpskerk te behouden binnen Berkenwoude. Verantwoordelijkheid voor de natuur en de 
schepping zijn onderdeel van onze geloofsbeleving. 

 
Leven en werken van de gemeente 
 
Schets van de Hervormde Gemeente en wijkgemeente 1  
 
De Hervormde Gemeente van Berkenwoude en Den Achterbroek is vanuit een vrijzinnige 
traditie             gegroeid tot een gemeente die ruimte wil bieden aan de volle breedte van de 
Nederlandse Hervormde Kerk.  
 
 In de jaren tacht ig is vanuit deze visie,  maar ook vanuit financiële nood, een samenwerking 
ontst aan tussen de bestaande Hervormde Gemeente en de plaatselijke af deling van de 
Gereformeerde  Bond . 
 
Deze afdeling vertegenwoordigde in Berkenwoude het deel van de gemeente  dat een 
orthodoxe (hervormd-gereformeerde) prediking voorst aat en al sinds de j aren  vijft ig actief 
is. In 2010 heeft de samenwerking een ander aanzien gekregen.  
 
Waar eerst sprake was van één Hervormde gemeente in kerkordelijke zin en twee 
Hervormde gemeenten in pastorale zin, is vanaf 2010 sprake van twee wijkgemeenten die 
elk op hun eigen wijze kleur en inhoud geven aan het christelijk geloof. 
De gedachte dat we samen deel uitmaken van dezelfde kerk, leeft in beide wijkgemeent en. 
De manier waarop deze kerk gestalte krijgt in eredienst en pastoraat is verschillend. 
Daarom is overgegaan tot de vorming van twee wijkgemeenten.  
 
Wijk I met +/ - 360 leden is plur ifo rm en daarom moeilijk onder één kerkelijke noemer te 
vat t en.     
 Het is de wijkgemeente die van oudsher om 10.00 uur 's ochtends in de Dorpskerk kerkt. Er 
wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, soms ook uit andere vertalingen zoals Bijbel in 
Gewone Taal, de Naardense Bijbel, Psalmen van nu.  Op vrijmoedige en blijmoedige wijze 
wordt de  ontmoeting met God gezocht, opdat het christelijk geloof telkens opnieuw 
betekenis kan krijgen in    het leven van alledag . 
 
Wijk II met +/ - 240 leden staat voor een hervormd-gereformeerde prediking en 
geloofsbeleving. Zij ziet de tradit ie waarin ze staat als een traditie die van wezenlijk belang 
is voor iedereen. Het centraal             staan van het Woord is geen drempel maar een uitnodiging. 
Deze wijkgemeente kan gezien worden als een voortzetting van de gereformeerde 
bondsgroep die tot 1 januari 2010 bestond . 
 
Toekomst 
Met het oog op de toekomst zien beide wijkgemeenten de noodzaak van een samenwerking 
op basis             van gelijkwaardigheid, die zo mogelijk op meer terreinen dan nu het geval is, vorm 
zou kunnen krijgen. Tegelijk wordt daarbij  uitgesproken dat beide wijkgemeenten elkaar 
respecteren in hun geloof en geloofsbeleving en dat beide wijkgemeenten zelf 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van eredienst, pastoraat, catechese en kringwerk. Met 
daaraan gekoppeld het uitgangspunt dat in beg i nsel de ene wijkgemeente financieel niet 
afhankelijk is van de andere wijkgemeente.  
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Wijk 1 zal de samenwerking met omliggende gemeentes aangaan op predikantsniveau om 
geïnspireerd te blijven voor de eredienst en de opbouw van de gemeente. De predikanten 
van Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ammerstol vormen een samenwerkingsgroep. Ook 
op het niveau van kerkenraden is er contact om adviezen aan elkaar te geven. En op het 
niveau van gemeentes wordt er gekeken naar gezamenlijke activiteiten. 
 
 
Kerkordelijk 
Er is thans, in kerkordelijke zin,  in Berkenwoude één Hervormde Gemeente met een 
algemene kerkenraad die bestaat uit 2 wijkgemeenten met elk een eigen wijkkerkenraad.   
Het leven en werken van de Hervormde Gemeente Berkenwoude - wijkgemeente 1 is de 
zorg en verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad van wijk 1. Binnen deze 
wijkkerkenraad functioneren ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Onder de 
wijkkerkenraad functioneren enkele kerkenraadscommissies: de wergroep Kinderkamp die 
het kinderkamp begeleidt , het Pastorale Team, een commissie ten behoeve van het 
pastoraat van de         gemeenteleden behorende aan wijk 1 en de Bazaarcommissie, die 
geldwervingsprojecten organiseert ten bate van wijkgemeente 1. Binnen het geheel 
vervullen op bestuurlijk niveau predikant, scriba en moderamen  sleutelfu ncties, elk met 
hun eigen expertise: de predikant is voorganger, voortrekker en geestelijk inspirator, de 
scriba  verzorgt het scribaat en het moderamen is het dagelijks bestuur. 
 
De Algemene Kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de Hervormde Gemeente 
Berkenwoude . Zij                 bestaat uit ambtsdragers  van de wijkkerkenraden aangevuld met de 
predikanten van beide wijken. De Algemene Kerkenraad kom t in zijn geheel tenminste zes 
keer per jaar bijeen. 
 
De wijkkerkenraad is in  zijn geheel verantwoordelijk voor het  totale werk in en van de 
wijkgemeente . Zij vertegenwoordigt de wijkgemeente naar buiten toe (Classis, 
Interkerkelijk Beraad  Bergambacht, bijzondere gelegenheden). De voltallige 
wijkkerkenraad bestaat uit tien leden: een predikant, drie ouderlingen, drie ouderling-
kerkrentmeest ers en dr ie diakenen. 
De wijkkerkenraad vult zichzelf aan, op voordracht van de gemeente. Zowel mannen  als 
vrouwen kunnen ambtsdrager worden in wijk 1. De wijkkerkenraad komt zo vaak als nodig 
is, meestal eens per acht weken bij elkaar. In dit overleg        wordt het gemeentewerk en in het 
bijzonder de organisatie van de eredienst en het pastoraat meer in detail besproken en 
geregeld. 
 
Er is een college van diakenen voor de Hervormde Gemeent e Berkenwoude (wijk 1&2) 
Het college van diakenen bestaat uit wijk 1 en wijk 2 en heeft een volle dige samenwerking. 
Hierin  hebben zes diakenen zitting, waarvan drie diakenen van wijk 1 en drie diakenen van 
wijk 2.  
 
De diaconie geeft financië le steun aan een aantal sociale en charitatieve instellingen, dichtbij 
en veraf,  d.w.z. plaatselijk, reg ionaal, landelijk en in/buiten Eu ropa.  
 
De diakenen bezoeken samen met de ouderlingen gemeenteleden bij ziekte,      verjaardag, 
jubileum e.d. Tevens regelt de diaconie de bloemengroet vanuit de zondagse dienst.  
 
Er is een college van kerkrent meesters voor de Hervormde Gemeente Berkenwoude (wijk 
1&2) 
Het college van kerkrent meesters bestaat uit wijk 1 en wijk 2 en hebben volledige 
samenwer king. Hierin  hebben zes kerkrentmeesters zitting, waarvan drie (ouderling) 
kerkrentmeesters van wijk 1 en drie (ouderling) kerkrentmeesters van wijk 2. Het college 
draagt zorg voor de zakelijke belangen van de gemeente. Zij wil kerk ,consistorie en pastorie 
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beschikbaar  houden voor de gemeente. Geldwerving vindt plaats door middel van de 
jaarlijkse actie Kerkbalans, een jaarlijks gehouden Bazaar en Rommelmarkt en andere 
geldwervingssprojecten, met medewerking en belangstelling  van velen. Tevens is er het 
verjaardagsfonds ten bate van het kerkenwerk, dat wordt verzorgd door vrijwilligers. 
 
 
KERK OP ZONDAG  
 
Liturgie en eredienst 
 
De eredienst vormt het scharnierpunt van de week. Vanuit de ontmoeting met God en elkaar 
vindt al het werk in de gemeente plaats. De kerkenraad vindt het dan ook van belang om mensen 
uit de gemeente zo veel mogelijk bij de diensten te betrekken.  De levende omgang met de 
bijbel krijgt gestalte in liturgie en prediking.  
 
Na afloop van de dienst gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar een ouder 
(75+)of ziek gemeentelid.  
 
Tijdens de Advents- en 40-dagetijd streeft de kerkenraad ernaar om een doorlopend thema aan  
deze  diensten  te  koppelen.  En tevens om gemeenteleden bij deze diensten actief te betrekken. 
 
Met uitzondering van de zomermaanden vindt op de eerste zondag van de maand de 
zogenaamde "Ontmoetingsdienst" plaats. Een gelegenheid tot ontmoeting wordt  op deze zondag 
geboden door na de dienst met elkaar koffie, thee of fris in de kerk te drinken.  
De voorganger in deze diensten houdt de dienst laagdrempelig.  
 
In de gemeente is een cantorij actief. Deze groep enthousiaste zangers is er in de eerste plaats 
om de gemeentezang te ondersteunen en om te helpen bij het aanleren van nieuwe liederen. 
Daarnaast wordt de cantorij ingezet om de eredienst op hoogtijdagen op te luisteren.  Er  is  
regelmatig  overleg  tussen  cantor  en  predikant  en/of  kerkenraad  voor  het vaststellen van 
het repertoire en de planning van de diensten waarin de cantorij een bijdrage levert. 
 
In de gemeente is ook een groep liturgisch bloemschikken actief. In overleg met predikant en/of 
kerkenraad verzorgt deze groep symbolische bloemschikking die betrekking heeft op het thema 
van de dienst. In overleg met de predikant wordt vastgesteld in welke diensten er een 
bloemschikking aanwezig is. 
 
Aandachtspunten 
Om grotere betrokkenheid te creëren willen we bijzondere vieringen voorbereiden met een groep 
gemeenteleden. Ook nodigen we gemeenteleden uit om als muzikant of als lector een bijdrage te 
leveren aan de dienst.   
De doelstelling van een voorbereidingscommissie  is het organiseren van zogenaamde `bijzondere 
diensten’ 
Het voorbereiden van ´bijzondere diensten´ houdt in: 
• het meehelpen opstellen van de ´orde van dienst´ 
• het onderhouden van de contacten met allen die meewerken aan de dienst. 
• het regelen van het uitwerken en vermenigvuldigen van de `orde van dienst` 
• het optreden als gastheer/gastvrouw tijdens de dienst 
• het verzorgen van de muzikale omlijsting van de dienst 
• het aankleden van de kerk bij deze diensten. 
 
De volgende ´bijzondere diensten´ worden door de voorbereidingscommissie voorbereid: 
• startdienst op de startzondag 
• laatste zondag van het kerkelijk jaar 
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• kerstnacht‐ en kerstmorgendiensten. 
• de diensten rondom Pasen en Pinksterdienst 
 
Doordat in coronatijd de erediensten niet fysiek bezocht konden worden, is het organiseren van een 
livestream in een stroomversnelling gekomen. Inmiddels is er een commissie die deze uitzendingen 
gaat realiseren. Het doel is om hierbij gemeenteleden te betrekken, zodat de uitvoering niet van één 
of twee personen afhankelijk is.    
 
Sacramenten 
 
Heilig Avondmaal 
In overleg met de algemene kerkenraad worden vier zondagen in het jaar vastgesteld  waarop 
het heilig avondmaal gevierd wordt. Daarnaast is er op Witte Donderdag ook een 
avondmaalsviering. Deze vijf vieringen van het avondmaal hebben een open karakter, iedereen 
is welkom, ook kinderen. 
We vieren het avondmaal in een kring rondom de tafel. 
 
Doop 
De doop wordt op aanvraag bediend in de zondagmorgendienst. In overleg met doopouders en 
kerkenraad wordt een datum voor de doopdienst vastgesteld. In de voorbereiding van deze 
dienst vindt een doopgesprek plaats, waarbij doopouders, predikant en een kerkenraadslid, bij  
voorkeur de dienstdoende ouderling,  aanwezig  zijn.  Waar mogelijk worden  kinderkring  en  
cantorij bij de doopdienst betrokken. Mochten  doopouders en/of dopelingen niet ingeschreven 
staan bij de wijkgemeente, kan de doop zoals beschreven  in de kerkorde,  voltrokken worden. 
 
Belijdenis 
De openbare belijdenis van het geloof wordt samen met de predikant en de catechisanten 
vastgesteld. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng van de catechisanten, naast het 
aanreiken van de traditie waarin de kerk staat. 
 
Bijzondere diensten 
 
Deze  worden bij voorkeur geleid door de wijkpredikant. De voorbereiding vindt plaats in 
overleg met de betrokkenen en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Het is mogelijk om een 
oecumenische huwelijksdienst te vieren. Ook huwelijken van gelijk geslacht kunnen worden 
ingezegend. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de predikant en de kerkenraad. Mochten 
betrokkenen niet ingeschreven staan bij de wijkgemeente, dan kan de kerkenraad de gemaakte 
onkosten in rekening brengen. 
 
Kerkelijk jaar 
 
Bijzondere diensten worden geëvalueerd in de kerkenraadsvergadering.  
Bijzondere diensten worden van tevoren doorgesproken met het oog op een goed verloop en 
mede vorm gegeven door een voorbereidingscommissie. 
 
De startdienst wordt in overleg met de kerkenraad vastgesteld. Na de dienst kunnen 
gezamenlijke activiteiten plaatsvinden , bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch of een activiteit die 
aansluit bij het thema van de startdienst. 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gestor venen van de gemeent e 
door hun namen te noemen en daarbij een kaars te ontsteken aan de paaskaars.  
 
In de kerstnacht is er een feestelijke dienst met ondersteuning van de fanfare D.H.T.S.G. en de 
gemengde zangvereniging "Vriendschap". Op oudejaarsavond is er een vesper in de  
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Dorpsker k. 
 
Op de Paasochtend is 's ochtends vroeg een meditatieve wandeling.  Bij deze wandeling door de 
polder worden teksten en/of gebeden gelezen en wandelen de deelnemers voornamelijk in stilte 
met elkaar. Het doel van de wandeling is een meditatieve omgang met het geloof en een 
alternatieve viering van Pasen. Na de wandeling vindt een Paasontbijt voor gemeenteleden 
plaats in de ouderenruimte van "De Zwaan". Het doel  van het Paasontbijt is ontmoeting en een 
gezamenlijk begin van de Paasochtend. 
 
 
KERK DOOR DE WEEK 
 
Kringwerk/Vorming en Toerusting/Activiteiten 
 
Kerk zijn we niet alleen op zondag. Ook door de week komen we samen om elkaar te ontmoeten 
en om toegerust te worden in het geloof. Daartoe organiseren we verschillende activiteiten. 
 
Rondje Jong Volwassenen (RJV) 
Jongeren vanaf 17 jaar kunnen deelnemen aan het "Rondje Jong Volwassen". Deze groep komt 
een keer per maand op een zondagavond bij elkaar. Het seizoen loopt vanaf de startdienst tot 
aan Pinksteren. Thema's van de avonden worden in overleg met de jongeren gekozen. Het doel is 
om de jongeren na te laten denken over geloven en kerk. De jongeren worden ook gestimuleerd 
om belijdenis van het geloof te doen. 
 
Op Verhaal komen in Perkouw 
Vanaf de startdienst tot aan Pinksteren is er de kring: Op verhaal komen in Perkouw. Zes 
bijeenkomsten waarin bijbelverhalen verknoopt worden aan onze eigen levensverhalen. We 
volgen de methode van het ‘contextuele bijbellezen’, waarin we beginnen bij onze eigen 
levensverhalen en van daaruit op zoek gaan naar verhalen uit de Bijbel die daar bij aansluiten. 
Eenmaal per maand op woensdagavond komen we bij elkaar. De avonden worden verzorgd door 
de predikant. 
 
Christelijke Meditatie 
Mediteren is stil worden, ontvankelijk worden voor woorden die diep van binnen in je leven, je 
zou het de stem van God kunnen noemen, of de stem van de ziel. Deze groep komt eenmaal per 
maand samen, en wordt georganiseerd door een vaste groep mensen die al lang ervaring hebben 
met christelijke meditatie. 
 
Cantorij 
Zingen is twee keer bidden, aldus de kerkvader Augustinus. Zingen maakt blij, zingen lucht op. 
Eenmaal in de week komt de cantorij samen op donderdagavond. De leden studeren liederen in 
die tijdens bijzondere diensten worden gezongen. Ze ondersteunen de gemeentezang door 
onbekende liederen voor te zingen. 
 
Seizoens- en inspiratiewandelingen 
Als de seizoenen wisselen, staan we stil bij de veranderingen die om ons heen en misschien ook 
in onszelf plaats vinden. Dit doen we door middel van een zogenoemde Emmauswandeling. 
Twee aan twee gaan we op weg, met een tekst, een lied. Rondom koffie en thee wisselen we na 
afloop onze ervaringen uit. 
 
Gemeente-avond/thema-avond/culturele avond 
De kerkenraad streeft ernaar om één keer per jaar een avond te organiseren rondom een actueel 
thema. Dit kan een actueel onderwerp zijn, bijvoorbeeld: Groene theologie, maar het kan ook 
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cultureel van aard zijn door het aanbieden van een theaterproductie, of een kunstenaar 
zijn/haar werk laten toelichten. 
 
Kerk-voor het dorp 
De kerkenraad streeft ernaar ook activiteiten voor het dorp aan te bieden, waarin we 
samenwerking zoeken met derden. Te denken valt aan: 

- een Hagepreek in samenwerking met Het Schapenschuurtje 
- Preek van de Leek, ook toegankelijk voor niet-gemeenteleden 
- Kerstwandeling/Herdertjestocht in samenwerking met obs de Polsstok 

 
 
PASTORAAT 
Pastoraat is ‘de herderlijke zorg’, het omzien naar elkaar, met name bedoeld voor hen die wel 
wat extra steun kan gebruiken. Een luisterend oor, extra aandacht in een moeilijke situatie. 
Pastoraat is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden 
van het leven.  
 
We zien pastoraat  en onderlinge  betrokkenheid  als een taak van heel de gemeente. Daarbij is 
het van belang dat wij als kerk geen mensen uit het oog verliezen. Mede daarom vinden wij het 
van wezenlijk belang dat ieder gemeentelid op gezette tijden het contact met de kerk vanuit de 
kerk ervaart.  
 
Gemeenteleden die regelmatig pastorale aandacht nodig hebben worden ingedeeld bij het 
Pastorale Team. De leden van het pastoraal overleg streven ernaar om op de hoogte te blijven 
van "hun" gemeenteleden en hen pastorale aandacht te geven. Ook informeren zij de predikant 
wanneer het wenselijk of noodzakelijk is dat de predikant een bezoek brengt. De predikant 
woont de vergaderingen bij van het Pastorale Team en rust de leden toe door thema’s te 
verzorgen over eenzaamheid, rouw, doorvragen, bidden.  
 
Nieuw ingekomenen worden bezocht door een ouderling, diaken of vrijwilliger. Het 
crisispastoraat samen met het pastoraat rond bijzondere gebeurtenissen, behoort tot de 
verantwoordelijkheden van de predikant . Aanwezigheid van de predikant bij hoogtijdagen en 
bijzondere gebeurtenissen in het dorp wordt zeer gewaardeerd. Bij de planning en invulling van 
bezoeken gaat  de predikant naar eigen inzicht te werk . 
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In bovenstaand stroomdiagram wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij het KERK MET ELKAAR  
vormgeven.  
 
In het gemeenteblad wordt het wel en wee van gemeenteleden in de rubriek "Uit de gemeente"  
gepubliceerd. Daarbij  wordt rekening gehouden  met de privacy  van mensen en de 
wenselijkheid van het vermelden van namen en omstandigheden . In overleg besluit het 
pastoraal team tot het wel of niet vermelden van namen en hun wel en wee in het gemeenteblad. 
 
Aandachtspunten  
In de komende periode willen wij: 

• het pastoraal bezoek op het bestaande niveau handhaven. 
• gemeenteleden stimuleren om te zien naar elkaar  
• eenmaal per jaar een gemeenteavond beleggen voor alle gemeenteleden waarin een 

thema uit  onze kerkpraktijk wordt besproken en er ruimte is voor een 
meningsvormende discussie. 

• openstaan voor nieuwe vormen van pastoraat, zoals het stroomdiagram laat zien. 
Onderling pastoraat vindt ook plaats in kringwerk, waarin het geloofsgesprek en het 
sociaal samenzijn bij elkaar komen. 

 
JEUGDWERK 

 
Toen er nog veel jeugd betrokken was bij onze gemeente, was er elke zondagochtend 
Zondagsschool. Later is de Zondagsschool overgegaan in de Kinderkring.  De Kinderkring was 
net als de zondagsschool bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar van binnen en buiten de 
kerk om hen in aanraking te brengen met bijbel, geloof en de traditie van de kerk.  Er werd een 
verhaal verteld, geknutseld en gespeeld. De leiding maakte gebruik van de methode ‘Kind op 
Zondag’ . Door een terugloop van het aantal kinderen en door corona zijn de bijeenkomsten 
gestopt. 
 
Het was tot de coronatijd traditie dat in de eerste week van de zomervakantie er een 
kinderkamp vanuit de kerk werd georganiseerd. De doelgroep van het kinderkamp is de 
basisschooljeugd van zes tot twaalf jaar. Het doel van de kampleiding is om zowel kerkelijk 
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meelevende als niet-kerkelijk meelevende kinderen een vakantie te bieden. Hen wordt een 
gezellige, actieve en leerzame week aangeboden. Daarnaast leren ze christelijke liedjes en 
worden er bijbelverhalen verteld. Het is van belang dat de leiding van het kinderkamp met een 
vaste regelmaat (ten minste één keer in het jaar) contact heeft met (een afvaardiging van) de 
wijkkerkenraad. Minstens één kerkenraadslid bezoekt het kinderkamp. Ook is een afvaardiging 
van de wijkkerkenraad aanwezig bij de reünie van het kinderkamp die  doorgaans na de 
zomervakantie in de kerkruimte plaatsvindt.  
 
In verband met het ontbreken van jongeren in de gemeente zijn de activiteiten van de 
jongerengroep gestaakt. 
We willen proberen met te stappen in de structuren die er voor corona zijn  gelegd en kijken of 
een doorstart gaat lukken.  
 
Als algemene visie op het jeugdwerk denken we aan de onderstaande punten: 
 
Aandachtspunten 

• In contact blijven met (de wereld van) de jongeren om het aanbod daarop af te kunnen 
stemmen. 

• Ondersteunen van initiatieven vanuit de jeugd. Meer onderzoeken waarom jongeren 
afhaken. 

• Activiteiten eventueel met andere gemeenten samen doen  
• Een eigentijdse vorm te bedenken voor de realisatie van (belijdenis) catechese. 

 
 
KERKENRAAD 
 
De    samenstelling en vergaderfrequentie van de wijkkerkenraad, alsmede de 
verkiezingsregeling en de procedure voor afvaardiging naar de algemene kerkenraad, staan 
beschreven in de plaatselijke regeling. 
 
Zowel het college van diakenen, als het college van kerkrentmeesters, werken volledig samen 
met de bij deze colleges betrokken ambtsdragers van wijk 2 . Voor wat betreft de 
werkzaamheden van deze colleges en het gevoerde beleid, verwijzen wij dan ook naar de 
plaatselijke regeling en het beleidsplan van de algemene kerkenraad. 
 
Een keer per jaar vindt een jaargesprek plaats tussen predikant en een afvaardiging van de 
kerkenraad. In dit gesprek wordt het functioneren van predikant, kerkenraad en de 
samenwerking geëvalueerd en wordt samen naar de toekomst gekeken. Dit gesprek wordt 
voorbereid met de kerkenraad en er wordt een verslag gemaakt dat aan de gehele kerkenraad 
wordt gestuurd. 
 
De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente. Zij probeert 
op zodanige wijze sturing te geven aan alle activiteiten die door en vanuit de gemeente worden 
ontplooid dat alle mensen met hun eigen talenten daarin tot hun recht kunnen en mogen komen. 
Het streven is zoveel mogelijk mensen in de gemeente een taak te geven. Daarnaast streeft de 
kerkenraad ernaar op een zo goed mogelijke wijze bij te dragen aan het functioneren van de PKN 
op alle niveaus. 
Moderamen – en kerkenraadsvergaderingen moeten een acceptabele tijdsduur hebben: 
maximaal 2 uur. 
De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid 
door het moderamen.  
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Aandachtspunten 
• Intern in de kerkenraad: op regelmatige basis naast de zakelijke punten ook 

bezinningsonderwerpen agenderen. 
• Extern: aandacht schenken aan het gezicht van de kerk naar buiten. De kerkenraad 

tracht de diverse commissies en individuele gemeenteleden te stimuleren en te 
motiveren om de ‘buitenwereld’ te betrekken (in de ruimste zin van het woord) bij wat 
er binnen de muren van het kerkgebouw gebeurt. 

• Knooppunt levensvragen. 
• Op een eigentijdse wijze vorm te geven hoe we als kerk gehoor kunnen bieden aan 

mensen in het dorp die met iemand willen praten over de vragen van het leven. Hierbij 
zijn de volgende situaties van toepassing van o.a. rouw, eenzaamheid en verlies. Het 
gaat daarbij niet om evangelisatie, maar om presentie. 

• De kerkenraad is onderbezet: het streven is om met de gemeente beleid te maken om de 
taken zo veel mogelijk te verdelen.  

 
DIACONAAT 
 
Iedere wijkgemeente heeft drie diakenen. Samen vormen de zes diakenen het College van 
Diakenen. Als christelijke gemeente hebben we een diaconale taak. Dat houdt in dat we ons 
moeten inzetten om de gaven die God ons heeft gegeven te delen en te besteden aan mensen in 
nood. Dat betekent dat we in de eigen gemeente trachten om daar te helpen waar nodig. Tegelijk 
is er het besef dat er buiten ons dorp en wereldwijd heel veel materiële en niet-materiële nood 
is. 
Voor velen van onze verre naasten zijn hongersnood, oorlogsgeweld, natuurrampen, 
onderdrukking, armoede en andere noden dagelijkse werkelijkheid. Onze diaconale roeping is 
om iets van die nood te lenigen of te verzachten. Het Woord dat we belijden gaat over in de daad. 
Naast gezamenlijke projecten zijn er ook wijkgebonden projecten waar steun aan  verleend 
wordt. 
De samenstelling, werkwijze, e.d. staan beschreven in de plaatselijke regelingen. 
 
We proberen oog te hebben voor de context van wijkgemeente en kerk. Een terugtrekkende 
overheid veroorzaakt problemen, maar geeft (wijk)gemeenten en kerk ook kansen. De diakenen 
helpen wijkkerkenraden en wijkgemeenten om huidige maatschappelijke problemen onder ogen 
te zien. De rode draad in het beleidsplan van het College van Diakenen is: stimuleren en helpen 
om nood te lenigen en kansen op te pakken en uit te voeren.  
 
De afzonderlijke wijken bepalen zelf hoe zij de missionaire roeping handen en voeten geven. We 
moedigen elkaar aan en steunen elkaar waar mogelijk bij missionaire activiteiten  
 
Aandachtspunten 

• Opzetten van speciale dienst ( bijv 1x per jaar )  van een kerkdienst met een sterk diaconale 
accent waar wij bovenstaande zaken bij de gemeente onder de aandacht willen brengen. 

• Spreker uitnodigen die met kennis van zaken over een diaconaal doel kan praten  
• In de gemeente aandacht vragen voor het werk van de zending, werelddiaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking. 
 
 
FINANCIEN – COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Iedere wijkgemeente heeft drie ouderlingen-kerkrentmeesters. Samen vormen de zes 
ouderlingen-kerkrentmeesters het College van Kerkrentmeesters. Het College heeft de zorg voor 
de instandhouding van de erediensten en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Daartoe 
beheert het College de financiën van de gemeente voor zover deze niet van diaconale aard zijn. 
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De wijkgemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van hun 
wijkgemeente. Om naar de gemeente toe de geldstromen transparant te houden, zorgt het 
College voor het opstellen van een begroting en een jaarrekening per wijkgemeente. Dit 
betekent ook dat de inkomsten per wijkgemeente worden geadministreerd. 
De belangrijkste inkomsten voor wijkgemeente 1 zijn:  vrijwillige bijdragen via de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans, de collecten in de erediensten, giften en de jaarlijkse Bazaar en Rommelmarkt. 
 
De kosten vallen uiteen in gezamenlijke kosten (o.a. onderhoud en beheer van kerkelijke 
gebouwen en huur van locaties (zoals De Zwaan) voor kerkelijke activiteiten) en wijk-gebonden 
kosten (zoals predikantsplaats, erediensten, pastoraat, catechese e.d.). 
Het College van Kerkrentmeesters heeft als uitgangspunt het, zowel in materiële‐ als in 
financiële zin, gezond houden van onze kerk. 
 

• Het CvK beheert de goederen van de kerk en zal, waar nodig, actie ondernemen voor 
onderhoud en reparaties. Bij grote investeringen zal een advies aan de kerkenraad 
worden uitgebracht. 

• Het zorgdragen voor de geldwerving. Jaarlijks wordt via de actie Kerkbalans de 
toezeggingen  voor de vaste vrijwillige bijdrage bij de leden opgehaald en er wordt 
op toegezien dat de toegezegde bedragen ook binnenkomen. 

• Het bijhouden van kerkelijke registers,  
• Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan evenals het opmaken van de 

begroting en de  jaarrekening. 
• Zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 

arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet‐diaconaal terrein. 
• Coördineren van de verhuur van de kerk.  
• Coördineren van het digitaal volgen van de kerkdiensten.  
• Beheren van de archieven van de gemeente. 
• Beheren van de verzekeringspolissen. 

 
Om gestalte te geven aan het financiële beleid wordt door de Algemene Kerkenraad en het 
College van Kerkrentmeesters gezamenlijk een visie ontwikkeld, waarin de uitgangspunten van 
het financiële beleid wordt vastgelegd. In deze visie is geld dienstbaar aan de opbouw van de 
gemeente, de verkondiging en de verspreiding van Gods Woord. Op basis van de visie en 
gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten wordt samen met het College van Kerkrentmeesters 
een stappenplan voor verdere uitwerking opgesteld. Het College van Kerkrentmeesters stelt een 
meerjarenbegroting en een meerjarenonderhoudsplan voor het onderhoud van alle gebouwen 
(kerkgebouw en pastorie) op. Onderhoud en aankopen gebeuren zo veel mogelijk duurzaam.  
 
 
Aandachtspunten 
• Het bijhouden van een onderhoudsplan voor de gebouwen voor de komende vijf tot tien jaar  
• Met het oog op de toekomst van de wijkgemeenten een stimulerend beleid maken om geld te 

werven. 
• Plan opstellen met uitgangspunten voor het financiële beleid (zie eerste alinea) 
• Aandacht in de post-coronaperiode en na de ontwikkeling van het digitaal volgen van 

kerkdiensten en livestream voor de volgende zaken: blijft kerkbezoek  en de inkomsten stabiel, 
blijven mensen gemakkelijker weg. 

 
BAZAAR 
 
Eens in het jaar organiseert de wijkgemeente een kerkbazaar in het cultureel centrum 'de 
Zwaan'. Deze bazaar is er in de eerste plaats om financiële middelen te genereren voor de 
wijkgemeente 1. Daarnaast is de bazaar een sociale activiteit. De bazaarcommissie slaagt er 
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ieder jaar weer in om veel mensen op de been te brengen die anderszins nauwelijks contact 
hebben met de kerk. 
De wijkkerkenraad wil het werk van de bazaarcommissie zo veel mogelijk ondersteunen. Ten 
minste één van de kerkrentmeesters zal deel uitmaken van de commissie, om met name de 
financiële afwikkeling te begeleiden. 
 
Aandachtspunten 

• Continuering van de jaarlijkse paasactie 
• Andere geldwervingsactie opzetten. 

 
COMMUNICATIE 
 
Een levende kerk is naar binnen en naar buiten een communicerende kerk. We stimuleren 
elkaar om optimaal gebruik te maken van de moderne sociale media terwijl we de groep 
ouderen die daar geen gebruik van maakt, niet uit het oog verliezen.  
 
Het kerkblad 'Onze gemeente' wordt breed verspreid. Het blad verschijnt gemiddeld één keer 
in de zes weken op papier of in digitale vorm . Een redactie stelt het blad samen met input van 
de predikant en de kerkenraad en gemeenteleden.  
Het kerkblad in haar huidige vorm wordt door velen gelezen en gewaardeerd; voor sommigen is 
het kerkblad een laatste lijntje met de kerk. De kosten van het papieren kerkblad 'Onze 
gemeente' worden bestreden door abonnementsgeld aan de lezers te vragen. 
 
De Hervormde Gemeente in Berkenwoude is in bezit van een website: 
www.hervormdberkenwoude.nl 
 
Op de website is gedeelde informatie voor wijk 1 en wijk 2 te vinden en specifieke informatie 
voor beide wijken. Voor wijk 1 worden de diensten en voorgangers vermeld en andere 
informatie over activiteiten gedeeld.. De website is ervoor bedoeld om gemeenteleden te 
informeren over activiteiten en om niet-gemeenteleden een inkijk in onze gemeente te geven. 
 
Aan het begin van een nieuw seizoen verschijnt een informatiegids waarin een overzicht wordt 
gegeven van de activiteiten binnen de wijkgemeente. Deze wordt ook op de website geplaatst. 
 
Aandachtspunten 

• Opzetten van een nieuwe website met meerdere mogelijkheden en een hedendaagse en 
uitnodigende lay-out 

• Een goede communicatie (intern en extern) bevorderen ivm participatie en betrokkenheid. 
Ook dient de  communicatie afgestemd te zijn op de groep waarop we ons richten :  
gemeenteleden, , kinderen en hun ouders, randkerkelijken, ouderen,  

• Opstellen van een activiteitenkalender van commissies en groepen. 
• Bekendmaken van speciale ( randkerkelijke ) diensten. 
• Startdag aankondigen en verslag/terugblik  communiceren. 

 
BOVENGEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 
 
De predikant gaat drie tot vier maal per jaar voor in een weeksluiting in verzorgingstehuis 'De 
Westerweeren' te Bergambacht. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de bewoners die er veelal  
niet meer toe in staat  zijn een reguliere  kerkdienst  te bezoeken,  de gelegenheid  te geven om  
één keer in de twee weken hun geloof in een gezamenlijke  dienst te sterken. Naast de 
predikanten van Berkenwoude gaan ook de predikanten van de PKN-kerken in Bergambacht en 
Ammerstol voor in deze weeksluiting. Ook ouderlingen van deze kerken gaan voor in de 

http://www.hervormdberkenwoude.nl/
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weeksluitingen. Vanuit  het tehuis is de wens uitgesproken om de weeksluitingen, bijvoorbeeld 
middels het kerkblad, nader onder de aandacht te brengen van belangstellenden. 
 
Het interkerkelijk beraad Bergambacht (IKB) heeft als doelstelling de eenheid tussen christenen. 
Op het moment is het IKB een praktische commissie met twee hoofdactiviteiten: het organiseren 
van de Volkskerstzang en het organiseren van de Wereldgebedsdag. Vanuit beide  wijken van de 
Hervormde Gemeente in Berkenwoude is er op dit moment geen afgevaardigde. 
 
De wijkkerkenraad streeft ernaar om waar mogelijk en wenselijk de samenwerking te zoeken 
met andere gemeenten. Met name  wordt hierbij gekeken naar gezamenlijke  activiteiten  en 
overleg met de Hervormde Gemeente van Ammerstol, de Protestantse Gemeente Lekkerkerk en 
de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek 
 
Aandachtspunt 

• Zoeken naar samenwerking  op verschillende vlakken met  kerkelijke gemeenten met 
dezelfde signatuur in de regio Krimpenerwaard. 

 


