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Inleiding 
 

1. PREAMBULE 

“Met artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden wij, dat de Kerk een heilige vergadering 
is van ware Christ gelovigen, die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, gewassen zijnde door 
Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest”. 

De Kerk is van God, in haar oorsprong, in haar ontwikkeling en in haar einde. Hij roept haar tezamen 
naar de orde van het Verbond door Zijn Woord. In de weg van geloof en bekering worden wij 
ingelijfd in Christus en belijden wij Hem als onze Zaligmaker. 

 
Vanuit de verwachting op Christus alleen is er voor de Kerk en ook voor de plaatselijke gemeente 
hoop voor de toekomst. 
 
De Wijkgemeenten volgen het belijden van de kerk in gemeenschap met de belijdenis van het 
voorgeslacht, zoals verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de 
geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels. 

 
2. GEMEENTEN 

De Hervormde Gemeenten te Sliedrecht (deel uitmakend van de PKN) is een modaliteitsgemeente, die 
bestaat uit 4 wijkgemeenten, waarvan de wijken 1 en 2 behoren tot de Confessionele modaliteit en de 
wijken 3 en 4 tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Tussen de wijken bestaat onderling een 
perforatieregeling op basis van modaliteitsvoorkeur. 

De wijkkerkenraden zijn vertegenwoordigd in de Algemene kerkenraad, het College van 
Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. 

De gemeente heeft 4 volledige predikantsplaatsen.  

Zowel in de wijken 1 en 2, als in de wijken 3 en 4 is een parttime pastoraal werker aangesteld. Elke 
wijk heeft eenzelfde budget voor bijstand in het pastoraat beschikbaar. De inhoud van de 
werkzaamheden wordt door de wijkkerkenraden bepaald. 

Tijdens een predikantsvacature is voor de betreffende wijk een extra aantal van 2 dagdelen 
beschikbaar voor pastorale zorg. 

De vier wijkgemeenten hebben uitgesproken de eenheid van de Hervormde Gemeente te willen 
bewaren. Om dit mede vorm te geven is een Plaatselijke Regeling samengesteld. 
De vier wijkgemeenten respecteren elkaar in de plaats die ze op basis van hun beleidsplannen (wijk 
1 en 2 & wijk 3 en 4) innemen in de Protestantse Kerk in Nederland. Hierbij is sprake van eenheid 
in verscheidenheid. De verscheidenheid tussen de modaliteiten wordt positief gewaardeerd.  

 
3. ALGEMENE KERKENRAAD 

 
3.1 Samenstelling 

De Algemene kerkenraad wordt gevormd vanuit de vier wijkkerkenraden. De samenstelling van de 
Algemene kerkenraad is geregeld in paragraaf 1 van de plaatselijke regeling van de Hervormde 
Gemeente te Sliedrecht, waarbij het uitgangspunt is, dat elke wijkkerkenraad vijf stemgerechtigde leden 
afvaardigt naar de Algemene kerkenraad.  
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3.2 Werkwijze en taak 

Werkwijze en taak: in het kort kan gezegd worden, dat de Algemene kerkenraad, als mede -
beleidsbepalend lichaam, de belangen van de gehele gemeente dient te behartigen. De taken en 
bevoegdheden van de Algemene kerkenraad zijn in de eerste plaats nader geregeld in ordinantie 4-9-
4 van de kerkorde. De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad 
en anderzijds de wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de algemene kerkenraad in overleg 
met de wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en bevoegdheden 
van de wijkkerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort, 
met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad. Aan 
de Algemene kerkenraad is  toevertrouwd: 

a. De Algemene kerkenraad is geroepen de eenheid in de gemeente te bewaren met inachtneming 
van de voorkomende kerkelijke verscheidenheid binnen het kader van de plaatselijke regeling; 

b. Overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel 
van de gemeente. In de Algemene kerkenraad wordt getracht om de wijkgemeenten zo veel 
mogelijk op één lijn te brengen. Het uiterste wordt gedaan om enerzijds de eenheid van de 
gemeente te bevorderen en anderzijds recht te doen aan de autonomie die de 
wijkkerkenraden op vele gebieden hebben; 

c. De vermogensrechtelijke aangelegenheden en alles wat te maken heeft met de rechtspositie 
van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers. Deze taken zijn gedelegeerd aan het 
college van kerkrentmeesters, de eindverantwoordelijkheid berust bij de Algemene 
kerkenraad; 

d. De Algemene kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door organen van bijstand en 
commissies, zoals genoemd in paragraaf 2.11 van de plaatselijke regeling (zie ook 
paragraaf 3.3). 

 
3.3 Organen van bijstand 

WEBSITECOMMISSIE 

De inhoud en het gebruik van de website staan onder verantwoordelijkheid van de Algemene 
kerkenraad. De Algemene kerkenraad wordt door een commissie ondersteund ten aanzien van het 
onderhouden van de website. De Algemene kerkenraad zal tweejaarlijks een voortgangsgesprek voeren 
met de leden van de commissie. De individuele wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor de wijk gebonden 
bemensing van de websitecommissie. De Algemene kerkenraad benoemt uit haar midden één lid in deze 
commissie. De websitecommissie kent twee taakvelden: 

 Technische commissie; 
 Redactionele commissie. 

Het doel van de websitecommissie: 
 De eigen kerkelijke gemeente zichtbaar maken op internet; 
 De uitzending van de kerkdiensten te verzorgen via internet; 
 Actuele informatie verstrekken via de website; 
 Het creëren van een uitstraling waaruit het missionaire en pastorale karakter blijkt. 

COMMISSIE KERKBLAD 
Voor een goede gang van zaken rond het Kerkblad is een commissie kerkblad ingesteld. De commissie 
heeft als primaire taak de kwaliteit en publicatie van het Kerkblad te borgen. Daarnaast houdt de 
commissie voeling met de lezerskring om in te kunnen spelen op veranderende interesses en 
verwachtingen van zowel aanbieders van berichten als lezers van het Kerkblad. 
 
De commissie kerkblad bestaat uit vertegenwoordigers van de 4 wijkgemeenten binnen de Hervormde 
Gemeente Sliedrecht. Bij aftreden doet de wijkkerkenraad een voordracht en benoemt de Algemene 
kerkenraad.  
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De twee (eind)redacteuren van het kerkblad maken eveneens onderdeel uit van de commissie kerkblad. 
Iedere (eind)redacteur vertegenwoordigt een modaliteit.  
Daarnaast zijn de administrateur en de coördinator bezorging lid van deze commissie. De administrateur 
en de coördinator bezorging vertegenwoordigen niet een wijkgemeente. Commissieleden worden voor 
onbepaalde tijd benoemd.  
 
In de uitvoering van haar activiteiten is de commissie verantwoording schuldig aan de Algemene 
kerkenraad. Tweejaarlijks zal een voortgangsgesprek met de Algemene kerkenraad worden gehouden. 
 
3.4 Overige commissies 

IDENTITEITSCOMMISSIE WAARDEBURGH 

De Algemene kerkenraad draagt aan het bestuur van de Prot.Chr.St.”Waardeburgh” leden voor ten 
behoeve van de “identiteitscommissie Overslydrecht” van het woonzorgcentrum Overslydrecht. Vanuit 
elke wijkgemeente zal een vertegenwoordiger voorgedragen worden. De identiteitscommissie 
onderhoudt contacten met het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Prot.Chr.St.”Waardeburgh over 
onderwerpen die de identiteit van het woonzorgcentrum raken. Tweejaarlijks voert het moderamen 
van de Algemene kerkenraad een voortgangsgesprek met de voorgedragen leden en door 
Waardeburgh benoemde leden. 

 

INTERKERKELIJKE COMMISSIE ‘KERK EN ISRAËL’ 

In de plaatselijke, Interkerkelijke commissie “Kerk en Israël” is vanuit beide modaliteiten elk 1 
vertegenwoordiger door de Algemene kerkenraad benoemd. Tweejaarlijks zal een 
voortgangsgesprek met de benoemde vertegenwoordigers en het moderamen van de Algemene 
kerkenraad worden gehouden. 

 
4. UITWERKING BELEID ALGEMENE KERKENRAAD 

 
4.0 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de actuele beleidsthema’s beschreven. Ieder thema start met een korte 
samenvatting van het beleid. Vervolgens worden de beleidsvoornemens aangegeven. Tot slot worden 
de acties genoemd welke in een gescheiden jaarplan opgenomen en uitgewerkt kunnen worden.  

 
4.1 Werkwijze Algemene kerkenraad 
De Algemene kerkenraad wordt bemenst door vertegenwoordigers uit de vier wijkgemeenten. Vanuit 
iedere wijk participeren de volgende ambtsdragers: 

 De wijkpredikant; 
 Twee ouderlingen; 
 Een kerkrentmeester; 
 Een diaken. 

In aanvulling op de vertegenwoordiging van de vier wijken worden de vergaderingen voorgezeten door 
een benoemde voorzitter, een ouderling met een bijzondere opdracht. De scriba van de Algemene 
kerkenraad is eveneens een benoemde ouderling met een bijzondere opdracht. 
 
De vergaderbelasting voor ambtsdragers is hoog. De deelname aan de vergaderingen van de 
wijkkerkeraden, van de commissies en van de vergaderingen van de Algemene kerkenraad leveren voor 
de ambtsdragers een stevige vergaderdruk op.  
De besluitvorming binnen de Algemene kerkenraad is complex. De complexiteit komt onder andere voort 
uit de wisselwerking met de wijkkerkenraden en de organen van bijstand. 
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4.1.1 Beleidsvoornemens 
 Op de agenda van de AK vergadering wordt tijd ingeruimd om van hart tot hart met elkaar te 

spreken; 
 Het streven is erop gericht de vergaderdruk van ambtsdragers te verminderen; 
 De Algemene kerkenraad gaat na in hoeverre de huidige werkwijze van de raad het tempo van 

besluitvorming negatief beïnvloedt; 
 De Algemene kerkenraad gaat na in hoeverre de huidige omvang van het aantal ambtsdragers 

verminderd kan worden (tot vier stemgerechtigde leden per wijkgemeente). Dit kan inhouden 
dat het aantal ouderlingen verminderd wordt tot één ouderling per wijkgemeente. Andere 
scenario’s kunnen verkend worden; 

 Het functioneren van de Algemene kerkenraad wordt iedere twee jaar in de 
novembervergadering geëvalueerd; 

 De wijkgemeenten willen zich met elkaar verstaan door de majeure beleidsbesluiten met elkaar 
te communiceren. 
 

Acties 
 Onderzoek doen naar de werkwijze en de organisatie van de Algemene kerkenraad. De thema’s 

werkdruk, de samenstelling van de raad en de wijze van besluitvorming worden sowieso bij het 
onderzoek betrokken; 

 Binnen de Algemene kerkenraad wordt het geloofsgesprek gevoerd. 
 
4.2    Samenhang beleid CvD, CvKr en AK 
De volgende colleges werken met een eigen beleidsplan: De Algemene kerkenraad, het College van 
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. In een cyclus van vier jaar worden de beleidsplannen 
van de Algemene kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen herijkt.  
Hierbij is tot op heden geen sprake van een heldere procedure. Een eenduidig tijdpad ontbreekt.  
 

 4.2.1 Beleidsvoornemens 
 De herijking van beleid wordt procedureel en inhoudelijk op elkaar afgestemd. Het is van belang 

deze onderlinge afstemming te faciliteren. Het beleidsplan van de Algemene kerkenraad zal twee 
jaar voorlopen op de beleidsplannen van de colleges; 

 Voor het opstellen van de conceptbegroting van de Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters geeft de Algemene kerkenraad input aan beide colleges. 

 
Acties 
 De Algemene kerkenraad stelt jaarlijks in de septembervergadering het jaarplan vast; 

 Het geven van input zal 
geagendeerd worden in de 
juni vergadering. 
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4.3    ”Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” 
De nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” is nader uitgewerkt en aangepast door het 
moderamen van de generale synode op basis van de feedback uit de diverse classes tijdens de laatste 
Generale Synode. De nota is, met het daarbij behorend tijdpad, in april 2016 vastgesteld door de 
Generale Synode. De nota is ter beschikking gesteld aan de gemeenten als handreiking bij bezinning 
op het kerk-zijn en als leidraad bij het formuleren van beleidsplannen.  
 
4.3.1 Beleidsvoornemens 

 De huidige werkwijze wordt gehandhaafd op het punt van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Algemene kerkenraad en wijkkerkenraden. 

 In de Algemene kerkenraad wordt verkennend gesproken over (nader te selecteren) majeure 
thema’s. Standpunten worden uitgewisseld en informatie wordt tussen kerkenraden gedeeld. 
 

Acties 
 De Algemene kerkenraad neemt kennis van de geactualiseerde nota “Kerk 2025: waar een 

Woord is, is een weg”.  
 De thema’s uit de nota worden besproken in de Algemene kerkenraad. 

 
4.4     Vorming en Toerusting 
In het kader van het missionair gemeente zijn is destijds door de moderamina van de vier wijken aan 
de Algemene kerkenraad gevraagd de wijkoverstijgende toerusting te verzorgen. De Algemene 
kerkenraad heeft daarop in 2016 een tweetal gemeenteavonden belegd over thema’s die vanuit 
gemeenteleden zijn aangedragen, te weten over het geloofsgesprek en over het gebed.  In de 
beleidsplanperiode wil de Algemene kerkenraad jaarlijks enkele gemeenteavonden beleggen voor 
toerusting van gemeenteleden.  
 
Er vanuit gaande dat er in de gemeente een diversiteit is in gemeenteleden zoals bijvoorbeeld van 
hoger en lager opgeleiden, van denkers en doeners, etc., kan er voor de diverse doelgroepen een 
passende toerusting worden aangeboden. Nagegaan moet worden of er belangstelling is voor avonden 
waarop een maatschappelijk thema aan de orde wordt gesteld. Hiervoor zouden ook naast 
gemeenteleden ook andere inwoners van Sliedrecht kunnen worden uitgenodigd, gelovig en niet-
gelovig. 

 
4.4.1 Beleidsvoornemens: 

 De Algemene kerkenraad geeft mede inhoud aan de toerusting van de gemeente; 
 Onderzoeken of er aparte toerusting moet komen voor de verschillende doelgroepen binnen de 

gemeente; 
 Nagaan of de gemeente discussieavonden kan organiseren over maatschappelijk relevante 

thema’s voor de inwoners van Sliedrecht. 
 

Acties 
 De Algemene kerkenraad werkt de beleidsvoornemens uit in een beleidsnotitie en stelt 

hiervoor een commissie vorming en toerusting in.  Gemeenteleden worden hierbij betrokken; 
 De Algemene kerkenraad organiseert jaarlijks ten minste twee gemeenteavonden, mogelijke 

thema’s: (interne)secularisatie ten opzichte van missionair gemeente zijn, gemeente-zijn en in 
de komende tijd, jongeren en instituties; 
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4.5 Communicatie 
 
SOCIALE MEDIA 
Gebruik van Sociale media is een interessante manier van communiceren binnen en buiten de eigen 
gemeente. Met name de jongeren gebruiken de traditionele communicatiemiddelen niet. Het is van 
belang dat buitenkerkelijke mensen de kerk weten te vinden en informatie kunnen ophalen. De website 
van de Hervormde Gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. 
Twitter, Facebook en andere digitale middelen kunnen individueel en in groepsverband gebruikt worden 
om informatie intern en extern te delen. 
 

 4.5.1 Beleidsvoornemens Sociale media 
 Het formuleren van communicatiebeleid.  
 De communicatie-uitingen van de Hervormde gemeente een meer missionair karakter geven. 

 
Acties 
 Een werkgroep van ambtsdragers, communicatiedeskundigen, kerkbladcommissie en een 

afvaardiging van de websitecommissie formuleert een notitie in voorbereiding op de vaststelling 
van het communicatiebeleid. 

 
CONTACT KERKELIJKE GEMEENTEN SLIEDRECHT 
 
Gereformeerde Kerk Sliedrecht        
Binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Sliedrecht participeren een Hervormde gemeente met 
vier wijkgemeenten en één Gereformeerde Kerk binnen de kaders van de PKN. De Hervormde wijken 1 
en 2 organiseren jaarlijks in samenwerking met de Gereformeerde Kerk een drietal diensten (Hemelvaart 
en twee Kerstnachtdiensten).  
 
4.5.2 Beleidsvoornemens contact Gereformeerde Kerk Sliedrecht 

 Het streven is erop gericht de onderlinge contacten tussen de Hervormde gemeenten en de 
Gereformeerde Kerk te onderhouden.  

 
Acties 
 Jaarlijks wordt er door het moderamen van de Algemene kerkenraad met kerkenraadsleden 

Gereformeerde Kerk gesproken. 
 Het moderamen van de Algemene kerkenraad inventariseert gezamenlijke gespreksthema’s. 

 
4.7 Huisvesting 

KERKGEBOUWEN 

In 2007 en in 2011 is na diepgaand onderzoek vastgesteld dat de zaalruimten van onze 
gemeenten te beperkt is (kwalitatief en kwantitatief). Het gaat kwantitatief onder andere om 
de veelheid aan activiteiten voor onder andere de jeugd (clubwerk, catechese enz) en 
activiteiten voor ouderen (Bijbelstudies, gebedskringen, koorrepetities enz)  

Vanwege het grote aantal kerkgangers bij de diensten van de wijken 3 en 4 worden dubbele 
diensten gehouden in hetzelfde kerkgebouw. 

Bij bijzondere diensten van de wijken 1 en 2 wordt ook het maximaal toegestane aantal kerkgangers 
bereikt, waardoor in enkele gevallen ook besloten is dubbele diensten te organiseren. 

Ten behoeve van de diensten van de wijken 1 en 2 dient voldoende ruimte in de naaste omgeving van 
het kerkgebouw beschikbaar zijn voor de kindernevendiensten. 
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4.7.1 Beleidsvoornemens kerkgebouwen 
 Binnen de beleidsperiode is er besluitvorming over de uitbreiding van de zaalruimte. 

 Zodra de uitbreiding van de zaalruimte van het (nieuwe) dienstgebouw beschikbaar is worden de 
externe gebouwen (Handpalm en CJMV gebouw) afgestoten. 

 
 Acties 

 Een werkgroep van de Algemene kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden tot uitbreiding van 
zaalruimte van de Grote kerk. 

 Zodra er zicht is op bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw zal er een projectplan geformuleerd 
moeten worden. Naast een programma van eisen zal er een communicatieplan en een plan 
tot fondswerving onderdeel van het projectplan moeten uit maken. 

 Afstoten van de twee externe gebouwen na realisatie nieuwe dienstgebouw (Handpalm en 
CJMV gebouw) 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente te 
Sliedrecht, 
 
Datum: ____________________  

 
 
 
 
 

Preses: Scriba:  
W.J. Dunsbergen D. van ‘t Hoff 
 
____________________________ ____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


