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Voorwoord 
 
Ontstaan beleidsplan. 
Door de kerkorde wordt voorgeschreven om als plaatselijke gemeente een beleidsplan op te 
stellen voor de komende jaren. 
 
Wat is een beleidsplan. 
Een beleidsplan is een plan waarin beschreven wordt hoe doelgericht gewerkt kan worden 
aan de opbouw, het leven en werken van de gemeente. Het wil aangeven met welke middelen 
en langs welke weg bepaalde doelen kunnen worden bereikt. 
 
Voor wie is het beleidsplan bedoeld. 
Het beleidsplan is in de eerste plaats bedoeld voor de gehele gemeente en meer in het bijzon-
der voor de kerkenraad, als richtinggevend aan het werk in het algemeen. Het geeft een 
overzicht van de in een aantal facetten. Het geeft zo een beeld van de gemeente nu en waar 
de gemeente in de komende jaren voor wil staan. 
 
Uitgangspunten. 
De uitgangspunten voor het beleidsplan van de hervormde Gemeente te Elst (Utr.): 
De Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. 
De drie algemene geloofsbelijdenissen, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belij-
denis van Nicea en de belijdenis van Athanasius. 
Tevens de drie belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie te weten de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, in het bijzonder de 
Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 54 en 55, Nederlandse Geloofsbelijdenis arti-
kel 27. 
 
Toekomst. 
We leven vanuit het geloof, dat wij mensen in al het werk ons afhankelijk mogen weten van 
de levende Heere, Die zich in Zijn Zoon aan ons heeft geopenbaard. 
 
 
 
Wij bidden om Zijn leiding en zegen op het werk in de gemeente. 
 
Psalm 127 vers 1 zegt het zo: 
“Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan.” 
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HOOFDSTUK 1 – DE GEMEENTE 
 
 
Begripsomschrijving 
De aan bepaalde geografische grenzen gebonden Christelijke gemeenschap, gesticht en on-
derhouden door het kerk vergaderend werk van de Koning der Kerk, Jezus Christus, door 
Zijn Woord en Geest. Het is een gemeenschap die gekenmerkt wordt door gelovig horen en 
leven naar het Woord en in haar geloof gesterkt wordt door het gebruik der Sacramenten en 
zich zo stelt onder haar Hoofd Christus en daarin één lichaam vormt. 
Naar het verstaan van de reikwijdte van het genadeverbond worden tot de gemeente gere-
kend de lidmaten, doopleden en niet gedoopte kinderen van gemeenteleden.  
 
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
De gemeente en ieder gelovige afzonderlijk, levend vanuit de gaven en schatten van Chris-
tus, richt zich op de dienst en de eer van God en op het aanwenden van de geschonken ga-
ven tot nut en zaligheid van de leden der gemeente en van hen die buiten de gemeenschap 
der Kerk zijn. 
 
Structuur / Organisatie 
De gemeente wordt gevormd door hen van wie de inlijving van de gemeenschap van de kerk 
is bekrachtigd door de Heilige Doop en die ook als zodanig zijn ingeschreven als lid van de 
gemeente. 
De kerk kent doopleden en belijdende leden. 
Doopleden, belijdende leden, gastleden en niet gedoopte kinderen van gemeenteleden, als-
mede zij die blijk geven van verbondenheid met de gemeente worden als zodanig ingeschre-
ven in het register van de gemeente. 
 
Combinatie 
Onze gemeente vormt een combinatie met de hervormde wijkgemeente “Bethel” te Rhenen. De 
predikant is in beide gemeente voor 6/12 deel in dienst. 
 
Plaats in de Kerk 
Op 8 juni 2004 heeft de kerkenraad het “Convenant” van de Classis Alblasserdam onderte-
kend, zoals door de Classis Alblasserdam is vastgesteld. Dit betekent in de praktijk, dat de 
gemeente zich uitspreekt dat ze binnen de Protestantse Kerk in Nederland kerk blijft op ba-
sis van de Heilige Schrift en de drie belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, 
waarbij het haar verlangen is dat heel de kerk waarachtig belijdende kerk zal zijn, levend 
overeenkomstig het Woord van God. (Zie bijlage 1.) 
Deze verbondenheid met de gereformeerde traditie, geven we aan met de “Verklaring van 
verbondenheid met het gereformeerd belijden”. Deze verklaring is op 10 maart 2005 door de 
kerkenraad ondertekend. De gemeente weet zich op deze manier exclusief gebonden aan de 
gereformeerde belijdenisgeschriften en wenst vanuit deze visie de kerk aan te spreken op 
haar belijden. (Zie bijlage 2.) 
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HOOFDSTUK 2 – DE AMBTEN 
 
 
Begripsomschrijving 
Het is die bijzondere bediening die vanuit de zorg van Christus voor Zijn gemeente is gege-
ven en waartoe God roept en bevoegdheid verleent tot onderwijzing van, opzicht over en 
dienst der barmhartigheid aan de gemeente. Zo vertegenwoordigen de ambtsdragers Chris-
tus als het Hoofd van de gemeente. 
 
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
Opbouw van de gemeente als het Lichaam van Christus, de volmaking der heiligen. 
 
Structuur / Taken 
 

Predikant 
- Bediening van Gods Woord en de sacramenten. 
- Het geven van catechese. 
- Het geven van pastoraat in de brede zin van het woord. 
- Het leiden van trouwdiensten, rouwdiensten en  begrafenissen. (zie verder onder: kerken-

raad / eredienst / catechese / pastoraat) 
- Het afleggen van doopbezoeken. 
- Is aanwezig op kerkenraadsvergaderingen. 
- Is bij voorkeur preses van de kerkenraad. 
- Is volgens rooster afgevaardigde naar de classicale vergadering. 
 

Ouderling 
- Houdt opzicht over de leer en het leven der gemeenteleden. (zie: kerkenraad / eredienst / 

pastoraat) 
- Verricht huisbezoek samen met een medeambtsdrager of bezoekbroeder. 
- Doet consistoriegebed. (ook bij huwelijksdiensten) 
- Is aanwezig op kerkenraadsvergaderingen en houdt volgens rooster bij de aanvang van de 

vergadering een korte meditatie en beëindigt die vergadering door het opgeven van een 
psalm en dankgebed. 

- Sluit condoléances (indien gewenst) met Schriftlezing en gebed. 
- Is aanwezig bij rouwdiensten. 
- Is volgens rooster aanwezig bij de doopzitting (-catechese) en sluit met gebed. 
- Brengt met een mede ambtsdrager doopbezoek (bij het eerste kind dat voor de doop wordt 

aangegeven met predikant) bij ouders uit zijn wijk die hun kind voor de doop hebben 
aangemeld. 

- Is volgens rooster aanwezig bij censura morum. 
- Geeft leiding aan de kerkdienst of rouwdienst bij (plotselinge) afwezigheid van 

(gast)predikant en leest als dienstdoend ouderling een preek. 
- Is aanwezig bij het laatste huwelijksgesprek tussen de predikant en het a.s. echtpaar en 

sluit dit met gebed. 
- Is volgens rooster aanwezig bij de diensten onder verantwoording van de kerkenraad in 

zorgcentrum “Het Boveneind” en verpleeghuis “De Meent” te Veenendaal. 
- Is volgens rooster afgevaardigde naar de classicale vergadering. 
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Ouderling - kerkrentmeester 
- Kan in principe alle bovengenoemde taken van de ouderling verrichten en heeft daarnaast 

een beheerstaak. (zie onder: beheer) 
Zo nodig wordt voor de beheerstaak ruimte gemaakt door hem een kleinere wijk toe te be-
delen. 

 

Jeugdouderling 
- Kan in principe alle bovengenoemde taken van de ouderling verrichten en heeft supervisie 

over het jeugdwerk via de Jeugdraad. 
 

Bejaardenouderling 
- Kan in principe alle bovengenoemde taken van de ouderling verrichten en bezoekt de be-

jaarden in de gemeente in overleg met de predikant. 
Hij is tevens, waar mogelijk samen met de predikant of mede ambtsdrager, aanwezig bij 
activiteiten t.b.v. de bejaarden. 

 

Diaken 
- Verzamelt de gaven om uit te delen. 
- Verleent en / of organiseert daadwerkelijke hulp. (zie ook onder: eredienst / pastoraat / 

diaconaat) 
- Is aanwezig op kerkenraadsvergaderingen. 
- Is volgens rooster aanwezig bij de diensten onder verantwoording van de kerkenraad in 

zorgcentrum “Het Boveneind” en verpleeghuis “De Meent” te Veenendaal. 
- Is volgens rooster afgevaardigde naar de classicale vergadering. 
- Is volgens rooster afgevaardigde in de Jeugdraad. 
- Verricht huisbezoek samen met predikant of ouderling. 
- Draagt zorg voor de praktische gang van zaken tijdens de bediening van het Heilig 

Avondmaal. 
 
 
Vrouwelijke ambtsdragers 
Naar het verstaan van Gods Woord is er geen ruimte voor de vrouw in het ambt. 
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HOOFDSTUK 3 – DE KERKENRAAD 
 
 
Begripsomschrijving 
De kerkenraad is het college dat wordt gevormd door de ambtsdragers die in gezamenlijkheid 
verantwoordelijkheid dragen voor de ambtelijke taken én leiding geven aan de gemeente in 
leer en leven. 
 
Uitgangspunten 
De Bijbel als onfeilbaar Woord van God, in het bijzonder Exodus 18:21-23, Spreuken 11:14, 
24:6, Efeze 4:8-12, 1 Timotheüs 3:8-12, Titus 1:5-9, 1 Petrus 5:1-4. 
De drie algemene geloofsbelijdenissen, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belij-
denis van Nicea en de belijdenis van Athanasius. 
Tevens de drie belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, te weten de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 
Klassiek bevestigingsformulier ambtsdragers. 
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
Het onderhouden van de openbare eredienst, de catechese, het pastoraat, het apostolaat, het 
diaconaat, de zorg voor vorming en toerusting en het beheer. 
 
Verkiezing ambtsdragers 
De verkiezing van de ambtsdragers geschiedt door de tot stemmen bevoegde belijdende leden 
van de gemeente’ 
Stemmen met volmacht is mogelijk volgens de in de plaatselijke regeling opgenomen proce-
dure. 
 
Zie verder de bijlage verkiezing ambtsdragers. 
 
Structuur 
De kerkenraad bestaat uit de predikant (preses), twee ouderlingen die niet tevens kerkrent-
meester zijn (de voorkeur is echter minimaal drie),, twee ouderlingen die tevens kerkrent-
meester zijn, een jeugdouderling, een bejaardenouderling en drie diakenen, die allen volgens 
de regels van de kerkorde zijn verkozen volgens door de lidmaten op de laatste zesjaarlijkse 
stemming gekozen procedure. 
→Daarnaast is er, ter aanvulling van het college van kerkrentmeesters, tenminste één kerk-
rentmeester die door de kerkenraad benoemd wordt. 
 

Preses 
- Bereidt samen met de scriba en de assessor de kerkenraadsvergaderingen voor. 
- Geeft leiding aan de vergadering van de kerkenraad. 
- Vertegenwoordigt de kerkenraad waar nodig. 
- Wordt jaarlijks gekozen uit de kerkenraad. 
 

Scriba 
- Bereidt samen met de predikant en de assessor de kerkenraadsvergaderingen voor. 
- Notuleert de kerkenraadsvergaderingen of laat notuleren. 
- Is in vacaturetijd aanspreekpunt voor kerkelijke aangelegenheden en regelt deze in sa-

menwerking met de consulent en kerkenraad. 
- Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de mutaties t.b.v. plaatselijke en landelijke le-

denregistratie,, huwelijksboek en doopboek. 
- Geeft doopbewijzen af. 
- Stelt kanselafkondigingen op. 
- Bij afwezigheid van predikant of in vacaturetijd verzorgt hij, samen met de andere leden 

van de kerkenraad, de kerkbodeberichten. 
- Vraagt voorgangers die verkondigen naar Schrift en belijdenis voor het vervullen van 

vrije- en vacaturebeurten of besteedt dit uit aan een door de kerkenraad aangesteld ge-
meente- of kerkenraadslid. 

- Wordt jaarlijks gekozen uit de kerkenraad. 
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Assessor 
- Bereidt als toegevoegd lid samen met de predikant en de scriba de kerkenraadsvergade-

ring voor. 
- Vervangt bij afwezigheid tijdens de kerkenraadsvergadering de preses of scriba. 
- Stelt bij afwezigheid van de scriba de kanselafkondigingen op. 
- Wordt jaarlijks gekozen uit de kerkenraad. 
 

Moderamen 
- Bestaat uit: predikant, scriba, assessor, voorzitter diaconie, voorzitter kerkvoogdij en 

eventueel een ander lid van de kerkenraad die bij een bepaald onderwerp is betrokken of 
(bij een pastorale kwestie) wiens wijk het aangaat. 

- Komt bijeen als zich een situatie voordoet waarover zo spoedig mogelijk een beslissing 
moet worden genomen waarbij niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende kerken-
raadsvergadering. 

- Is bevoegd bepaalde zaken voor te bereiden, besluiten te nemen over zaken die op het 
pastorale vlak liggen zonder ruggespraak te houden met de gehele kerkenraad en in alle 
andere gevallen met medeweten van de gehele kerkenraad. 

- Doet verslag in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zo vaak het bijeen is geweest. 
- Treedt bij tuchtzaken in de gemeente op namens de kerkenraad. 
 

Algemeen 
- Leden van de kerkenraad worden aangewezen om als contactpersoon zitting te nemen in 

een orgaan van bijstand van de kerkenraad (Zendingscommissie, Jeugdraad) of als 
ambtsdrager met een buitengewone opdracht aangewezen leiding te geven aan een spe-
ciale tak van kerkenwerk (de jeugdouderling en bejaardenouderling). 

 

Pastoraal medewerker 
- De kerkenraad kan worden bijgestaan door een pastoraal medewerker. Deze ondersteund 

de predikant en de bejaardenouderling met het pastoraat. 
- Voor hij met zijn werkzaamheden begint, legt hij ten overstaan van de kerkenraad de be-

lofte van geheimhouding af voor alles wat hem vertrouwelijk ter ore is gekomen. 

 

Kerkelijk werker 
- De kerkenraad kan worden bijgestaan door een kerkelijk werker. Deze ondersteund de 

predikant met de Catechese en de Bijbelkring en eventueel het pastoraat. 
- Voor hij met zijn werkzaamheden begint, legt hij ten overstaan van de kerkenraad de be-

lofte van geheimhouding af voor alles wat hem vertrouwelijk ter ore is gekomen. 
 

Bezoekbroeder 
- Wordt gevraagd door de kerkenraad en gaat mee op huisbezoek met de wijkouderling. 
- Voor hij met zijn werkzaamheden begint, legt hij legt ten overstaan van de kerkenraad de 

belofte van geheimhouding af voor alles wat hem vertrouwelijk ter ore is gekomen. 
 

 

Notulist(e) 
- Wordt gevraagd door de kerkenraad en notuleert de kerkenraadsvergaderingen 
- Voor hij/zij met zijn/haar werkzaamheden begint, legt hij/zij ten overstaan van de ker-

kenraad de belofte van geheimhouding af voor alles wat hem/haar vertrouwelijk ter ore is 
gekomen. 
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HOOFDSTUK 4 – DE EREDIENST 
 
 
Begripsomschrijving 
De eredienst mag en moet gezien worden als werkplaats van de Heilige Geest  waarom de 
samenkomst van de gemeente gezien mag worden als weerslag van het werken Gods, rond-
om Woord en Sacrament, gebed, lofzang en dienst der barmhartigheid  
 
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
De uitbreiding van Gods Koninkrijk, de opbouw in het geloof en de toerusting voor het leven 
van de gehele gemeente. 
 
 
Invulling van de eredienst. 
Volgens een jaarlijks op te stellen rooster worden er op zondagen, christelijke feestdagen, bid- 
en dankdagen erediensten gehouden in onze hervormde kerk. Op de middag van bid- en dank-
dag vindt gezamenlijk plaats met de hervormde wijkgemeente “Bethel”.  
Hierbij wordt een orde van dienst gehanteerd waarbij uit de Herziene Statenvertaling wordt ge-
lezen en de “psalmen en enige gezangen” worden gezongen in de berijming van 1773. 
 
De kinderen in de gemeente horen er (helemaal en gedurende de hele dienst) bij. Waar mogelijk 
zal er in de dienst/preek dan ook aandacht aan hen worden gegeven. 
 
De avonddienst kan het karakter van een leerdienst hebben. Deze is gericht op de groei van 
Bijbelkennis en de groei in het geloof. In de diensten waarin de eigen predikant voorgaat wordt 
van tijd tot tijd onder anderen de Heidelberger Catechismus behandeld.  
 
 
Structuur 
 

Orde van dienst 
- Votum en groet. 
- Zingen (uit Psalmen en Enige Gezangen berijming 1773). 
- Lezing van de Wet (uit Exodus of Deuteronomium, eventueel gevolgd door Nieuw Testa-

mentische samenvatting of Apostolische vermaning) in de ochtenddienst.  
- Geloofsbelijdenis (Apostolische geloofsbelijdenis, geloofsbelijdenis van Nicea, geloofsbelij-

denis van Athanasius of delen uit de Belijdenisgeschriften) meestentijds in avonddienst of 
bij bijzonder gelegenheden. 

- Gebed (in voorbede en dankzegging kunnen concrete noden  en vreugdevolle zaken wor-
den genoemd). 

- Schriftlezing (in de Herziene Statenvertaling). 
- Dienst der offerande, twee collectes tijdens de dienst en een derde bij de uitgang volgens 

een vastgesteld rooster. 
Op de eerste zondag van de maand de eerste collecte voor de diaconie. De extra collecte is 
een diaconale bestemmingscollecte voor een volgens collecterooster vastgesteld doel. 

- Zingen. 
- Prediking (naar Schrift en Belijdenis in Gereformeerde traditie). 
- Zingen. 
- Gebed. 
- Zingen. 
- Zegen. 
 
Bediening van de sacramenten. 
De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van de sacramenten. Hiertoe zal in en rond de 
diensten waarin de sacramenten worden bediend, worden onderwezen over de betekenis van 
de sacramenten en de bezinning op een heilige levenswandel die past bij het gebruik van de 
sacramenten. 
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De Heilige Doop 
Inhoud en betekenis van de Heilige Doop vinden we verwoord in het klassieke doopformulier. 
Dit zal dan ook tijdens de eredienst, voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop, 
worden gelezen. We maken gebruik van de hertaalde versie. Om de bediening van het sa-
crament zuiver te houden, zal tijdens de doopzitting gesproken worden over de leer van de 
Heilige Doop en over de levenswandel van de doopouders of wettige vertegenwoordigers. 
 
Doopouders of andere wettige vertegenwoordigers kunnen de doopbelofte slechts afleggen 
indien zij ook zelf (doop)lidmaten zijn van onze gemeente. Indien één doopouder die niet ge-
rechtigd is tot het afleggen van de doopbelofte, kunnen hun instemming betuigen met de be-
lofte die door hun echtgenoot of echtgenote is afgelegd. 
Voorts zal – indien zorgen hieromtrent aanleiding geven – het belang worden onderstreept 
van het afleggen van openbare belijdenis van het geloof en van een trouwe kerkgang. Zo no-
dig wordt dan ook uitstel van de doop besproken teneinde in leer en leven zichtbaar te ma-
ken dat de betekenis van de doopbelofte ernstig wordt genomen. De doop verplicht de doop-
ouders immers om hun kinderen in de weg van het geloof voor te gaan. 
 
Het Heilig Avondmaal 
Inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal vinden we verwoord in het klassieke avond-
maalsformulier. Dit zal dan ook in de diensten rond de bediening van het Heilig Avondmaal 
worden gelezen. We maken gebruik van de hertaalde versie. In de regel wordt het Heilig 
Avondmaal vier maal per jaar in het midden van de gemeente bediend. De bediening van het 
avondmaal wordt in de avonddienst afgesloten met een dienst van nabetrachting en dank-
zegging voor het sacrament. 
 
De kerkenraad draagt zorg voor een ordelijke en heilige viering van het Avondmaal. Met het 
oog daarop wordt de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal – bij 
voorkeur in de ochtenddienst – voorbereiding gehouden. Zo mogelijk wordt in diezelfde week 
van voorbereiding een gemeenteavond belegd ter bezinning op de viering van het Heilig 
Avondmaal. Ook wordt de gemeente tijdens de zgn. censura morum (letterlijk: beoordeling 
van de zeden) in de gelegenheid gesteld om met de kerkenraad zorgen rond belijdenis en 
wandel van avondmaalgangers te delen, om deze zo mogelijk door pastorale zorg of verma-
ning weg te nemen. Tijd en plaats van de zitting van de censura morum zullen tijdens de 
dienst van voorbereiding aan de gemeente kenbaar worden gemaakt. 
 
Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden van de Hervormde gemeente te Elst 
(Utr.). Ook belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten zijn van harte welkom om deel 
te nemen aan het Avondmaal indien zij in hun gemeente toegang hebben tot de tekenen van 
brood en wijn. Daartoe worden zij opgeroepen zich voorafgaand aan de bediening van het 
Avondmaal of daarna met de kerkenraad in verbinding te stellen. 
 

 
Bijzondere diensten 
Naast de gewone erediensten waarin het Woord, dan wel het Woord en het Sacrament bediend 
worden, zijn er ook diensten waarin andere kerkelijke handelingen worden verricht in het mid-
den van de gemeente. Te denken valt aan Christelijke feestdagen, Bid- en Dankdagen en Hu-
welijksdiensten. Ook deze bijeenkomsten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerken-
raad. 

 
Openbare belijdenis van het geloof 
Inhoud en betekenis van de openbare belijdenis van het geloof vinden we verwoord in het 
klassieke belijdenisformulier. Dit zal dan ook in de dienst van openbare belijdenis van het 
geloof worden gelezen. De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht 
van God in het midden van de gemeente tijdens een kerkdienst. In deze belijdenis spreekt men 
de overgave uit aan de drie-enige God, aanvaardt men de roeping om in een leven van waar-
achtige bekering de HEERE te dienen en om getrouw te zijn in Woord en gebed, zowel in het 
midden van de gemeente als persoonlijk. Zij die reeds gedoopt zijn willigen hiermee tevens het 
verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend en verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ont-
vangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het geloof. 
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Tevens houdt de openbare belijdenis in: 

 een be-amen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de 
belijdenis in gereformeerde zin van de kerk. 

 een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. 

 een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. 
 
Zij die belijdenis willen afleggen volgen de belijdeniscatechese en kunnen na instemming van 
de kerkenraad hun geloof belijden. Dit betekent ook dat van hen die belijdenis van het geloof 
wensen af te leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Door 
pastorale zorg wordt gestreefd hen te overtuigen dat in de regel beide zondagse erediensten 
dienen te worden bijgewoond. 

 
Huwelijksdiensten 
Inhoud en betekenis van het huwelijk vinden we verwoord in het klassieke huwelijksformu-
lier. Dit zal dan ook in de huwelijksdienst worden gelezen. Het huwelijk is een instelling van 
God en staat onder Zijn bijzondere zorg. De bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt 
plaats in het midden van de gemeente. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwe-
lijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waarin gesproken wordt over de betekenis van 
het huwelijk aan de hand van het klassieke huwelijksformulier, en over de invulling van de 
dienst.  
 
De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van het huwelijk als verbond tussen man en 
vrouw. Een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden kan dan ook alleen bevestigd 
en ingezegend worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na gebleken 
inkeer door verbreking van de samenleving.  
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus 
ook kerkelijke bevestiging van een “tweede” huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien 
en besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek tre-
den, zowel bij een dreigende scheiding als met betrekking tot een “tweede” huwelijk. 
 
Alleen een huwelijk van en man en een vrouw wordt in onze gemeente ingezegend. Onze ge-
meente staat afwijzend tegen het zegenen van andere levensverbintenissen. Dit kunnen twee 
personen, niet van hetzelfde geslacht, zijn die willen samenwonen of twee personen van het-
zelfde geslacht die willen samenwonen. 
 
De bevestigingsdienst zal in principe worden geleid door de eigen predikant van de gemeente. 
Op verzoek van het bruidspaar kan een predikant van een andere gemeente binnen de PKN in 
deze dienst voorgaan. De betrokken predikant dient in leer en leven aan te sluiten bij de identi-
teit van onze gemeente. De keuze voor een andere predikant zal in principe alleen worden toe-
gestaan indien dit de predikant is van de bruid of de bruidegom, dan wel deze in een zeer 
nauwe relatie staat tot het bruidspaar.  
In diensten waarin een andere predikant voorgaat, zal worden uitgegaan van de liturgie zoals 
die in onze gemeente gebruikelijk is. 
 
Rouwdiensten 
Op verzoek van de familie kan in ons kerkgebouw of in “Pniël” een rouwdienst gehouden 
worden, voorafgaand aan de begrafenis. Een rouwdienst heeft niet het karakter van een ere-
dienst is daarom geen ambtelijke dienst, maar een kerkelijke bijeenkomst, belegd op verzoek 
van de familie van de overledene. Vooraf wordt met de familie overlegd over de inhoud en de 
vorm van deze afscheidsdienst. De predikant draagt er zorg voor dat de invulling van de 
dienst past bij een Bijbelse visie op leven en sterven. Dit houdt in dat de bijeenkomst een 
waardig en sober karakter zal hebben, waarin niet de overledene, maar de verkondiging van 
het Woord centraal zal staan. De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de inbreng 
van de predikant in de afscheidsdienst. Op verzoek van de familie kunnen, naast de Psal-
men, ook enkele andere liederen gezongen worden die passen binnen de identiteit van de 
gemeente. 
Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoléance door de wijkouderling met 
gebed afgesloten. 
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Begraven en cremeren 
Wij belijden in verbondenheid met de algemene Christelijke Kerk dat Jezus Christus is ge-
storven, begraven en opgestaan. In navolging van Hem is de kerkenraad voor begraven en 
wijst crematie op Bijbelse gronden af. Haar pastorale verantwoordelijkheid voor hen die ach-
terblijven zal ze echter niet uit de weg gaan. In gesprekken met hen die de wens tot crematie 
uitspreken zal de kerkenraad aan de orde stellen dat begraven is in de lijn van Gods Woord. 

 
 

Formuliergebruik 
- De hertaalde formulieren uit het dienstboek van de voormalige Nederlandse Hervormde 

Kerk worden gebruikt. 
 

Orgelspel 

- Zie bijlage. Het orgelspel in de eredienst van de Hervormde Gemeente van Elst. 
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HOOFDSTUK 5 – DE CATECHESE 
 
 
Begripsomschrijving 
Het onderricht aan de jeugd van de gemeente om te komen tot kennis van het Woord van 
God en van het geloof en verder aan allen die dit onderricht begeren naar het bevel van 
Christus om te onderwijzen en te leren onderhouden alles wat Hij geboden heeft.  
 
Uitgangspunten 
De Bijbel als onfeilbaar Woord van God, in het bijzonder Deuteronomium 6:7,20-25, Psalm 
78:1-7, Psalm 119:9, Spreuken 1:8, Mattheüs 28:19. 
De drie algemene geloofsbelijdenissen, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belij-
denis van Nicea en de belijdenis van Athanasius. 
Tevens de drie belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, te weten de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
De kinderen leren omgaan met de Heilige Schrift en leren thuis raken in de belijdenis van de 
kerk opdat zij  leren leven uit Gods beloften en naar Zijn geboden en hen voor te bereiden op 
de openbare geloofsbelijdenis en mitsdien tot het dragen van medeverantwoordelijkheid als 
belijdend lid voor de opbouw van de gemeente van Christus.   
 
Structuur  
De catecheet is de plaatselijk predikant of een kerkelijk werker die door de kerkenraad is 
aangesteld, in uitzonderlijke gevallen leden van de kerkenraad. 
In vacaturetijd wordt catechese verzorgd door de consulent of pastoraal werker/catecheet. 
De catechesetijdstippen zijn op een avond, welke in overleg tussen predikant en kerkenraad 
worden vastgesteld. 
De duur van een catechese les bedraagt ca. 45 minuten. 
Het tijdstip van de belijdeniscatechese wordt, waar nodig, in overleg met de catechisanten 
vastgesteld. 
 

Inhoud / catechesemateriaal   
- Het gebruikte materiaal voor de verschillende groepen wordt door de predikant of cate-

cheet, in overleg met de kerkenraad, vastgesteld. 
 

Organisatie voor en van de catechese   
- Voor de start van het seizoen zorgt de kerkenraad met de predikant voor het uitnodigen 

en indelen van de catechesegroepen. 
Na het begin van de catechese wordt geïnventariseerd welke catechisanten aanwezig zijn, 
Zij die worden gemist zullen alsnog (persoonlijk) benaderd worden door de predikant of de 
jeugdouderling, met het verzoek de catechisatie te volgen. 
Tijdens het seizoen zullen zij die af (dreigen) te haken persoonlijk worden bezocht door de 
predikant of de jeugdouderling. 

 

Voortgezette catechese 
Voor personen die zich na de geloofsbelijdenis verder willen verdiepen en de geloofsleer  

zijn er de zogenaamde bijbel(gespreks)kringen.  
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HOOFDSTUK 6 – HET PASTORAAT   
 
 
Begripsomschrijving 
De onder bijzondere verantwoordelijkheid van de dienaar des Woords en ouderlingen vallen-
de herderlijke zorg voor de schapen van de kudde, speurend naar vruchten van de prediking 
en oog hebbend voor hun zorgen en noden om die te behartigen als waren het hun eigen no-
den en zorgen.  
 
Uitgangspunten 
De Bijbels als onfeilbaar Woord van God, in het bijzonder 1 Timotheüs 4:6-16, 2 Timotheüs 
4:2, Titus 3:8-11.  
De drie algemene geloofsbelijdenissen, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belij-
denis van Nicea en de belijdenis van Athanasius. 
Tevens de drie belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, te weten de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
De gemeente de weg der zaligheid te wijzen, zo nodig aan te dringen op kerkgang en gemeen-
schap met de gemeente, in dit alles de gemeente op te bouwen en dieper in te leiden in het 
geloof en te bewaren bij de belijdenis van de kerk.   
 
Structuur 

 

Huisbezoek 
- Ten minste eenmaal per twee jaar door de wijkouderling en bezoekbroeder. 
 

Bejaardenbezoek 
- Vanaf ongeveer 70 jaar eenmaal per jaar, door de bejaardenouderling rond verjaardag. 

Vanaf ongeveer 80 jaar door de predikant rond verjaardag en een half jaar daarna door de 
predikant of bejaardenouderling. 

 

Ziekenbezoek 
- In het ziekenhuis doorgaans eenmaal per week door predikant of ouderling (in ernstige si-

tuaties zo nodig met hogere frequentie) en als regel bij thuiskomst, zeker als door kortdu-
rend verblijf geen bezoek in het ziekenhuis gebracht kon worden. 

- Langdurig zieken in verpleeghuizen / thuis: in ieder geval viermaal per jaar door predi-
kant / ouderling. 

- Terminale patiënten in ziekenhuis, zorgcentrum of thuis: al naar gelang de omstandighe-
den enkele keren per week of dagelijks.  

 

Bezoek aan weduwen, weduwnaars en oudere ongehuwden onder 75 jaar 
- Ten minste eenmaal per jaar door predikant of ouderling, waar mogelijk aangevuld door 

de bezoeksters van de Hervormde Vrouwen Dienst.  
 

Crisispastoraat   
- Dit pastoraat bij enige vorm van nood waarbij pastorale hulp ingeroepen wordt of gewenst 

is, wordt meestal verricht door de predikant in mindere mate door de wijkouderling of be-
jaardenouderling. 

 

Kraambezoek   
- Wordt gebracht de predikant, eventueel met echtgenote (in vacaturetijd door de wijkou-

derling of diens echtgenote of anderszins in onderling overleg). Waar mogelijk aangevuld 
door de bezoeksters van de Hervormde Vrouwen Dienst. 

 

Doopbezoek   
- Voorafgaande aan H. Doop door predikant en wijkouderling. 
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Bezoek bij jubilea   
- Wordt gebracht door de predikant, de wijkouderling, de bejaardenouderling of pastoraal-

werker  waar mogelijk aangevuld door de bezoeksters van de hervormde Vrouwen Dienst.   
 

Bezoek kerkradioluisteraars/ontvangers geluidsdrager: 
- Ten minste eenmaal per jaar door de predikant. 
 

Rouw- en condoleancebezoek    
- Bezoek bij overlijden, rouwbezoek: door predikant, eventueel met echtgenote, wordt na de 

begrafenis voortgezet door predikant of ouderling/diaken. 
- Afsluiten van condoleance (indien gewenst) door (wijk)ouderling). 
- In de week na de begrafenis bezoekt de predikant de rouw dragende familie. Waar nodig 

aangevuld door de diaconie.  
-  
 

Incidentele bezoeken  
- In alle voorkomende situaties, door m.n. predikant, bijv. na eerste Avondmaalsgang. 
 

Overzicht bezoekwerk   
- De predikant ontvangt overzicht van de (huis)bezoeken van de wijkouderlingen, jeugdou-

derling en bejaardenouderling en evalueert deze bezoeken regelmatig. 
 
NB Van alle bezoekwerk geldt dat, afhankelijk van de situatie, de aangegeven frequentie 
wordt verhoogd en eventueel andere ambtsdragers worden ingeschakeld. 
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HOOFDSTUK 7 – HET APOSTOLAAT 
 
 
Begripsomschrijving 
Gehoor en uitwerking geven aan de missionaire opdracht van Christus tot onderwijzing en 
leren onderhouden alles wat Hij geboden heeft in de weg van geloof en bekering.  
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
Het betuigen van Gods beloften en geboden voor alle mensen en machten om zo mensen te 
werven voor koning Jezus:  
- in evangelisatie onder vervreemden van de dienst van God,  
- in het gesprek met Israël betuigen dat Jezus is de Messias der Schriften,   
- in zending onder heidenen  
- in het getuigenis naar kerk, overheid en volk.  
 
Structuur  

Zendingscommissie (zie bijlage Beleidsplan zendingscommissie). 

 
Taken / Werkwijze 
Aan de roeping van de gemeente om missionaire gemeente te zijn zowel voor hen die van het 
evangelie vervreemd zijn of het niet kennen dichtbij en ver weg geeft de kerkenraad leiding. 
Bij de uitvoering van die taak als ook bij de bewustwording van de gemeente om daadwerke-
lijk missionaire gemeente te zijn laat de kerkenraad zich ondersteunen door de eerder ge-
noemde organen van bijstand. 
Deze organen van bijstand kunnen de kerkenraad van advies dienen o.a. inzake het opzetten 
en uitvoeren van beleid.   
De leden van deze organen worden eenmaal per jaar uitgenodigd in de kerkenraad voor het 
bespreken van de schriftelijke verslaggeving en bemoediging.  
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HOOFDSTUK 8 – HET DIACONAAT 
 
 
Kern: 
Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom ho-
ren ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 1 Johannes 3: 16 
Door Jezus zijn wij vrijgekocht uit de zonde en zijn wij kinderen Gods. Jezus geeft ons in 
Johannes 15 vers 12 en 13 de opdracht om Zijn voorbeeld te volgen en elkaar lief te hebben. 
Hij kwam om te dienen  en dit voorbeeld willen wij van harte navolgen. 
 
Dienen: 
Wij zijn geroepen om deze taak van Christus voort te zetten en naar vreemdelingen, de 
zwakkeren en zieken in onze samenleving om  te zien en hen te ondersteunen. Naast het 
vanzelfsprekende ondersteunen van broeders en zusters binnen de eigen gemeente, betekent 
dit ook oog hebben voor de noden en de om zorg vragende mensen binnen ons dorp Elst, ons 
land, onze oudste broeder Israël en de wereld. Dienstbaar zijn, houdt in om voor anderen 
iets te kunnen en willen betekenen. Enerzijds gaat het om praktische hulp aan personen en 
om financiële ondersteuning aan personen en projecten of stichtingen. Anderzijds vindt het 
dienen van de gemeente ook plaats in persoonlijk en het gemeenschappelijk gebed voor el-
kaar, de omgeving, Israël en de wereld. 
 
Hoe dienen we: 
Binnen de gemeente van Christus zien we naar elkaar om. Binnen het lichaam van Christus 
zijn we immers allen verbonden. Voor de diaconie is dit een speciale taak binnen de gemeen-
te. De diaconie heeft daarin ten eerste een uitvoerende taak. 
Dit omvat: 
- De gemeente bewust maken van en aandacht vragen voor het leed dat er geleden wordt 
dichtbij of ver weg. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van informatie verschaffen over projecten 
en stichtingen waarvoor we geld inzamelen. 
- Gaven inzamelen voor plaatselijk werk , landelijk werk en ondersteuning van projecten in 
de wereld. Er wordt met zorg omgegaan met de ingezamelde gaven en er wordt een verant-
woording afgelegd in de administratie. 
- Bezoek aan mensen die om hulp vragen 
- Vervoer regelen naar de kerk voor ouderen 
- Kerkradio regelen voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen 
- Ondersteuning tijdens het Heilig Avondmaal 
Ten tweede heeft de diaconie een coördineerde taak. Onder de diaconie valt de HVD (Her-
vormde vrouwen dienst) die bezoeken brengt aan ouderen binnen de gemeente. Dit doen zij 
is samenwerking met de ouderlingen.  
 
Beleidspunten: 
Voor de komende jaren willen we ons inzetten om: 
- Mee te helpen/werken aan een sterkere  bewustwording binnen de gemeente van het die-
nen van elkaar. 
- De coördinerende taken uitbreiden door de jeugd erbij te trekken. Jeugd inzetten, eventu-
eel met de HVD, om ouderen te helpen 
- Jeugddiaconaat op te zetten, al dan niet samen met de pastorale werkers| 
- Meer nazorg bieden aan weduwen en weduwnaars 
- Een duidelijke uitstraling binnen en buiten de gemeente van de taken van de diaconie. 
- Met betrekking tot de economische situatie voldoende voorbereid zijn om plaatselijk meer 
te kunnen ondersteunen. 
Overige punten die de komende jaren extra aandacht verdienen: 
-Christenvervolging als ook de druk op Israël neemt meer en meer toe. Ook op deze gebieden 
dienen we mensen bewust te maken en projecten en stichtingen te ondersteunen die voor-
zien in hulp. 
-Het belang van voorbede doen voor de ander dichtbij en ver weg.
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HOOFDSTUK 9 – VORMING EN TOERUSTING 
 
 
Begripsomschrijving 
De activiteiten van geestelijke vorming en toerusting van de gemeenteleden, gericht op on-
derscheiden doelgroepen.   
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
Kennis van en inzicht in de Schrift en de confessie tot het verkrijgen van of opbouw in het 
geloof én de toepassing in praktische levenssituaties. 

 

 

Jeugdwerk 
 

Begripsomschrijving 
Het jeugdwerk omvat de activiteiten door welke de geestelijke vorming en geestelijke zorg 
voor de kinderen en jongeren worden gerealiseerd in diverse omgangsvormen. 
 
Doelstelling / Gerichtheid op 
Het jeugdwerk heeft ten doel bij te dragen aan de vorming van de jeugd, met name: 
a. De jeugd te houden bij en in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus. 
b. Leiding en daadwerkelijke bijstand te geven aan de jeugd in haar ontwikkeling. 
 
Structuur / werkwijze 
Het jeugdwerk valt uiteen in verschillende onderdelen, namelijk: 
 
a. Crèche: Opvang voor kinderen van 0-4 jaar tijdens de ochtenddiensten. 
b. Jeugdclub: Vereniging voor kinderen van groep 4 t/m 2e klas voortgezet onderwijs, inge-

deeld op leeftijdscategorie. Een clubavond bestaat uit een vormend en recreatief onder-
deel. De club vind eenmaal per twee weken plaats op een doordeweekse avond. 

c. Revive: Vereniging voor jongeren vanaf 3e klas voortgezet onderwijs. Deze avond bestaat 
uit een vormend en recreatief onderdeel. Revive vind eenmaal per twee weken plaats op 
zaterdagavond. 

d. Catechisatie: Zie hoofdstuk 5 - De catechese 
e. Jongvolwassenenkring: Vereniging voor jongeren vanaf 18 jaar. De kring bestaat uit een 

verdiepend en ontspannend onderdeel. De Jongvolwassenenkring vind eenmaal per twee 
weken plaats op een zondagavond. 

 
De volgende personen of instellingen hebben een rol in het faciliteren van het jeugdwerk: 
 
a. Jeugdraad: De Jeugdraad heeft een adviserende functie naar de kerkenraad toe en be-

staat uit de jeugdouderling, een (jeugd)diaken, een lid van commissie van bijstand kerk-
voogdij, vertegenwoordigers van de verschillende onderdelen van het jeugdwerk en een of 
meerdere gemeenteleden. Ze telt tenminste 7 en ten hoogste 15 leden. Voor de werkwijze 
van de jeugdraad verwijzen wij naar het ‘Reglement Hervormde Jeugdraad Elst (Utr.). 

b. Jeugdouderling: De jeugdouderling heeft supervisie over het jeugdwerk via de jeugdraad 
en stelt zich ten doel een brug te slaan tussen de kerkenraad en respectievelijk de jeugd, 
het jeugdwerk en de jeugdraad. 

c. De leiding van de diverse verenigingsverbanden. Zij worden voorgedragen aan en benoemd 
door de kerkenraad. 

 
Binnen deze verschillende verenigingsverbanden wordt op een passende manier aandacht 
geschonken aan: 
 
a. Jeugdpastoraat: het tijdig signaleren van de behoefte aan jeugdpastoraat en het doorver-

wijzen naar de jeugdouderling. 
b. Jeugddiaconaat: jongeren bewust maken van hun christelijke taak in de gemeente en in 

de maatschappij. 
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Beleidsvoornemen 
- Kinderen bij de crèche kennis laten maken met het evangelie d.m.v. spelletjes, voorlezen 

van Bijbelverhalen en kleurplaten. 
- Binnen de jeugdclubs, Revive en de Jongvolwassenenkring willen we het gebruik van een 

jaarthema stimuleren, waardoor meer structuur en overzicht ontstaat binnen de organi-
satie van de genoemde jeugdwerk onderdelen. 

- Jongeren ook bereiken via sociale media. 
- Verbeteren communicatie binnen de organisatie van het jeugdwerk. 
- Verbeteren zichtbaarheid van de diverse jeugdwerkonderdelen. (PR) 
- Nieuwe leiding de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen binnen het jeugdwerk. 
- Het opzetten van jeugddiaconaat in samenwerking met de diaconie. 
- Jongeren meer betrekken bij kerkelijk werk (bijv. bezoekwerk, activiteiten, collecteren in 

bijzondere diensten) 
- Verbeteren communicatie tussen catecheet en jeugdouderling. 
- Het aanstellen van een coördinator voor het up to date houden van beschikbare digitale 

informatie op de website en sociale media. 
- Het jaarlijks evalueren van de beleidsvoornemens en het beleid indien nodig aanscher-

pen. 
 

Gemeenteavonden   
- Deze worden belegd in het verenigingsgebouw “Pniël” met het doel informatie te geven 

over verschillende onderwerpen die in het belang zijn voor de vorming van de gemeente. 
 

Bijbelkringen   
- Er is een Bijbelkring onder verantwoording van de kerkenraad door een persoon die aan-

gesteld is door de kerkenraad. Deze kring wordt in het verenigingsgebouw “Pniël” gehou-
den, in principe een maal in de twee weken.  

- Op deze kring wordt een Bijbelgedeelte bestudeerd en besproken, eventueel  ondersteund 
door een boekje over het gekozen Bijbelgedeelte.   

- De kerkenraad kan tevens besluiten tot het houden van een (tweewekelijkse) bijbellezing. 
 

Ouderenwerk   
- De ouderenmiddagen worden op de derde vrijdag van de maand gehouden vanaf septem-

ber tot en met mei. 
- Doel van de ouderenmiddagen is rondom Gods woord een gezellig samenzijn.  
- De ouderenmiddagen zijn bestemd voor alle oudere mensen uit Elst en omgeving.  

Ook leden van de Hervormde wijkgemeente “Bethel” uit Rhenen bezoeken de middagen. 
- Deze middagen worden afwisselen geleid door de predikant en de bejaardenouderling of 

door een andere ambtsdrager of gemeentelid welke hiervoor door de kerkenraad wordt ge-
vraagd. De samenkomst wordt geopend met gebed, gevolgd door zingen, schriftlezing en 
een korte meditatie. 

- Naast het officiële gedeelte is er tijd voor ontspanning; meestal een presentatie door een 
gastspreker. 

- Eind december is er een kerstviering met een liturgie en een gezamenlijke maaltijd 
- Aan het einde van het seizoen wordt dit afgesloten met een ouderenreis.  
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HOOFDSTUK 10 – HET BEHEER 
 
 
Begripsomschrijving 
De zorg voor en het beheer over de materiële en financiële aangelegenheden van de gemeen-
te. 
 
Doelstelling / gerichtheid op 
Zorgdragen voor voldoende financiële middelen voor prediking, pastoraat en catechese met 
daartoe dienend de instandhouding van de (op dit moment 50%) predikantsplaats en onder-
houd van de kerkelijke gebouwen, mogelijk gemaakt door geldwerving en financieel beheer  

De Kerkvoogdij zal zorgdragen voor een jaarlijks sluitende begroting (zie bijlage Plaatselijke 

regeling voor de samenstelling en de werkwijze van het college van Kerkrentmeesters van de 

Hervormde gemeente te Elst). 
 
 
Structuur 
 

Kerkrentmeesters 
- Tenminste twee ouderlingen-kerkrentmeester en één kerkrentmeester met de functies 

voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 

Commissie van bijstand 
- Dit college bestaat uit zes leden,  die fungeren als klankbord voor de kerkvoogdij en heb-

ben ook verschillende hulpdiensten tot hun taak, zoals het assisteren bij het collecteren. 
 
Het beheer omvat 
 

Personele invulling 
- Predikantsplaats: één predikant in dienst voor 6/12 in combinatie met een 6/12 predi-

kantsplaats voor de Hervormde wijkgemeente b.a. “Bethel” uit Rhenen. 
- Twee kosters op vrijwillige basis. 
- Vrijwilligers voor het beheer en schoonmaak “Pniël” en het kerkgebouw worden gecoördi-

neerd door een kerkenraadslid. 
- Collectebonnen door een vrijwillig(st)er. 
- Ledenadministratie door een vrijwilliger. 
- Organisten: één organist voor 50% en twee organisten voor 25%, of zoveel meer als ge-

wenst, zulks ter beoordeling van Kerkvoogdij en hoofdorganist. 
 

Gebouwen 
- Het kerkgebouw, gelegen aan de Rijksstraatweg 24 in Elst (Utr.), dateert van 1819 en is 

na diverse verbouwingen grootschalig gerestaureerd in 2002. Het aantal zitplaatsen is ca. 
300. 

- Tijdens de restauratie is een ander historisch orgel geplaatst door Bakker en Timminga. 
- Het verenigingsgebouw “Pniël”, gelegen naast het kerkgebouw, is beschikbaar voor allerlei 

kerkelijke activiteiten en beperkt beschikbaar voor activiteiten van buitenaf. Het vereni-
gingsgebouw is in 2010 geheel vernieuwd en verkeerd in uitstekende staat van onder-
houd. 

- De voormalige pastorie is gesloopt in 1959. De huidige pastorie is in datzelfde jaar nieuw 
gebouwd achter de voormalige pastorie. De studeerkamer is verbouwd in 1991 en in 1999 
is er een grote aanbouw gerealiseerd met daarin een studeerkamer en gespreksruimte 
voor de predikant. De pastorie verkeert in redelijke staat. 

- In het jaar 2011 is Rijksstraatweg 26a aangeschaft, dit wordt voor langere tijd verhuurd, 
de staat van onderhoud is goed te noemen. 

- Uit de nalatenschap van Ds Klop is thans Kerkewijk xxx te Veenendaal in het bezit van de 
Hervormde gemeente te Elst. Op kortte termijn zal bezien worden of dit verhuurd dan wel 
verkocht zal worden. 
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Onderhoud 
- Voor zowel de Kerk, Pniël en de pastorie is een onderhoudsplan opgesteld, jaarlijks zal 

worden bezien welk onderhoud noodzakelijk is 
- Technische deskundigen verzorgen periodiek onderhoudsinspecties aan orgel, verwar-

ming, brand- en inbraakbeveiliging. 
- Algehele revisie van het kerkorgel heeft plaatsgevonden in 2002. 
 

Kerkradio 
- De kerkradio wordt verzorgd door een aparte commissie kerkradio die onder verantwoor-

ding van de kerkvoogdij valt. De financiële afhandeling geschiedt door het College van Di-
akenen. 

 

Ledenadministratie 

- De ledenadministratie is ondergebracht bij een ledenadministrateur die werkt op vrijwilli-
ge basis. Hij gebruikt hiervoor het online Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP). 

 
Geldmiddelen 
Tijdens kerkdiensten wordt er gecollecteerd volgens een, in overleg met het College van Dia-
kenen op te stellen, collecterooster. 
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CONVENANT 
 
 
Uitgangspunt 
In het voorjaar van 2002 heeft het moderamen van de triosynode aangegeven dat op 12 de-
cember 2003 het fusiebesluit in de hervormde synode in stemming wordt gebracht en bij 
aanvaarding per 1 mei 2004 de kerkorde van de verenigde kerk van kracht zal zijn. Inmid-
dels wordt er door velen gesproken over de vraag welke positie er ten aan zien van de kerk-
fusie moet worden ingenomen. De kerkenraden zullen zich in dit jaar moeten uitspreken 
welke weg voor Gods Aangezicht begaanbaar is.1 
Allerwegen wordt gesproken over breuken en scheuren, die dwars door de gemeenten heen 
dreigen te gaan lopen. Kerkenraden voelen zich verantwoordelijk voor de gehele gemeente(n), 
die krachtens hun ambtelijke ja-woord aan hun zorg is toevertrouwd. Vanwege deze verant-
woordelijkheid en grote zorg willen we al het mogelijke in het werk stellen om in de kerkelij-
ke verwarring van onze tijd de eenheid te bewaren in de gemeenten. 
We willen met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil zeggen de weg van de ambtelijke 
vergaderingen van kerkenraden en classes. 
 
Convenant 
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort. Bo-
vengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin gemeenten, die 
in de klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen. Aan het convenant 
ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleidsplan spreekt 
de kerkenraad namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan de Heilige Schrift als 
het geopenbaarde Woord van God, aan de oecumenische symbolen van de Kerk en aan de 
gereformeerde belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X van de hervormde kerk-
orde. Hiermee geven de gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de gerefor-
meerde belijdenisgeschriften voor hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. Met 
Gods hulp zullen zij weerspreken en weren alles wat in strijd is met dit belijden. Als gemeen-
ten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij niet zondermeer de Augsburgse 
Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden zij niet de Konkordie van Leuenberg 
en de Barmer Thesen. 
 
Het bewaren van de eenheid 
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de eenheid 
te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het Aangezicht 
Gods niet te verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten mee-
voeren in de SoW-kerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en scheu-
ren in en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te houden op 
basis van Schrift en belijdenis. Het convenant is daarom een verband waardoor gemeenten 
elkaar in de kerkelijke verwarring vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor 
zijn, maar wil een bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de onmogelijke positie 
van “wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” terecht zijn gekomen. Wanneer de Kerk 
onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant gesloten hebben, zelf 
geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze keuze zou immers onher-
roepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant laten zij de synode 
weten dat de SoW-kerk niet kan rekenen op hun instemming met het geheel van de nieuwe 
kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.2 

 
1  De gesprekken die de afgelopen jaren binnen onze hervormd-gereformeerde beweging gevoerd zijn, hebben laten 

zien dat er ten opzichte van de SoW-kerk verschillende posities worden ingenomen. In 1992 werd in Putten uit-

gesproken “wij kunnen niet weg en w ij kunne n niet mee”. Hoewel er na 1992 in hervormd-gereformeerde kring 

breed verzet is gebleven tegen het SoW-proces in zijn huidige vorm, is er aan de ene kant een beweging die zich 

terugtrekt op het “wij kunnen niet weg”. Anderzijds is er een beweging waarneembaar die zich beroept op het “wij 

kunnen niet mee”. Zo dreigt het SoW-proces de eenheid onder de gereformeerde belijders in onze kerk te onder-

mijnen. 
2  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. 
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Wat betekent dit in de praktijk? 
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige basis 
van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig belijden-
de kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God. Omdat wij met dit voorstel de 
kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de coördinatie van 
het convenant o.i. op de weg van de classes. 
 
De rol van de classis 
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort 
ziet de classis het als haar taak dit convenant te coördineren.3 
 
 
Namens het breed moderamen der classis Alblasserdam, 
 
 
 
 
 
W. van Weelden A.F. Kaars 
Preses Scriba

 

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 belijdenis-

geschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelij-

denis 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 word en gewijzigd door besluiten van meerdere ambte-

lijke 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 aan spreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden. 

a 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 al-

le dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. 

Als kerk, g ebor en 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. 

b Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en on-

ze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen 

van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 

c 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 afge-

legd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des 

Heeren te onthoud en, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de 

heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

d Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diake-

nen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende lede n van 

de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

e 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 censura-

bel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrach-

ten. 

f 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 ge-

tuigenis, 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 Gods. 
3  Wij kunnen ons voorstellen dat ook andere gemeenten, buiten het ressort van de classis Alblasserdam, dit con-

venant zouden willen ondertekenen. Daarom wil dit convenant geen initiatief zijn van gemeenten uit de classis 

Alblasserdam alleen, maar openstaan voor alle gemeenten die zich hierin willen verbinden. 
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VERKLARING 
 
 
Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde 
Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten be-
zwaard 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 le-
vend 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 sacramen-
ten 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 in-
richting 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’ (antw. 55 Heid. Cat.) 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.  
 
 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Elst (Utr.). 
 
 
 
 
 
 
L. Boon J.J. Bootsman 
Preses Scriba 
 
 
Datum: 22 januari 2013 
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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en 

werken van de Hervormde Gemeente Elst (Utr.) 
 

 

Inhoud 
 

Paragraaf Inhoud 
 

 Preambule 

1 Samenstelling van de kerkenraad 

2.1 Verkiezing van ambtsdragers – algemeen 

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
2.3 Verkiezing van predikanten 

3 De werkwijze van de kerkenraad 

4 De kerkdiensten 

5 Overige bepalingen 

 

 

Vaststelling  
 

Deze plaatselijke regeling is te Elst (Utr.) vastgesteld door de kerkenraad op 3 april 2012 en 

is vanaf deze datum geldig. 

 

 

Preambule 
 

De kerkenraad van de gemeente heeft de verklaring ‘Verbonden met het gereformeerd 

belijden’ zoals in het verenigingsbesluit van 12 december 2003 opgenomen, aanvaard en 

ondertekend en geeft op grond daarvan leiding aan het leven en werken van de gemeente 

binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Bovendien worden in het beleidsplan van de 
gemeente de inhoudelijke concretiseringen van dit belijden, zoals verwoord in het Convenant 

van de classis Alblasserdam, verwerkt. 

Op 6 juni 2004 heeft de kerkenraad dit Convenant ondertekend, zoals het door de Classis 

Alblasserdam is vastgesteld. Dit betekent in de praktijk, dat de gemeente zicht uitspreekt 

dat ze kerk blijft op basis van de Heilige Schrift en de drie belijdenisgeschriften van de 

gereformeerde traditie, waarbij het haar verlangen is dat heel de kerk waarachtig belijdende 
kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God. 

 

 

§ 1 Samenstelling van de kerkenraad 

 

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

Ambt Aantal 

Predikant 1 

Ouderlingen 3 

Ouderlingen-kerkrentmeester 2 

Diakenen 3 

Totaal 9 

 

Daarnaast zijn er ouderlingen toegevoegd met een bijzondere opdracht betreffende het 

jeugdpastoraat en het ouderenpastoraat. 
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Er is één kerkrentmeester - niet ouderling, indien er slechts twee ouderlingen-kerkrent-

meester zijn, ter voldoening van het minimum aantal. 

De ouderlingen zijn pastoraal werkzaam in een toegewezen sectie. 

 
 

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers – algemeen 

 

2.1.1 Stemrecht  

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. 

Gastleden, die belijdend lid zijn in hun eigen gemeente, worden in dezen gelijk gesteld met 
de belijdende leden en hebben dus actief en passief kiesrecht. Zij kunnen niet worden 

afgevaardigd naar een meerdere vergadering 

 

2.1.2 Regels voor het stemmen  

De stemming geschiedt schriftelijk uit de dubbeltallen die door de kerkenraad zijn opgesteld 
uit de door de belijdende leden ingediende namen. 

 

2.1.3 Stemmen bij volmacht 

Stemmen bij volmacht is mogelijk. Per belijdend lid mag er één stem bij volmacht worden 

uitgebracht. De verstrekker van deze schriftelijke volmacht maakt deel uit van de pastorale 

eenheid van dit belijdend lid. 
 

 

§ 2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 

2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats vanaf september van de 

oneven jaren (aftreden en bevestiging in de maand januari van de even jaren) 
 

2.2.2 De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, wordt tenminste drie weken voordat 

de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan in het kerkblad en tenminste twee 

maal als kanselafkondiging. 

De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats 

heeft, door de kerkenraad gedaan. 
 

2.2.3 Ouderlingen en diakenen worden gekozen door de stemgerechtigde leden door middel 

van een stembusverkiezing.  

 

2.2.4 Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen 
en diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit 

de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. 

De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode 

van zes jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit hoofde van Ord. 

3-6-6’, die hieronder is vermeld 

De procedure beschreven in dit artikel komt in de plaats van het bepaalde in Ord. 3-6-4, 
eerste deel. 
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Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-6 

 
Op 24 januari 2011 hebben de stemgerechtigde leden van de gemeente de kerkenraad van de gemeente voor de 
duur van zes jaar gemachtigd om voor de verkiezing van ambtsdragers de procedure, beschreven in Ord. 3-6-6, te 

volgen. 
De kerkenraad zal de gemeente hierover uiterlijk op 16 december 2016 opnieuw raadplegen. 
 
Voorzitter kerkenraad 

Scriba kerkenraad 

 

 

§ 2.3 Verkiezing van predikanten 
 

Op grond Ord. 3-4-7 PKO en met medewerking en goedvinden van het BM van de classis 

Doorn geschiedt de verkiezing van een predikant door de kerkenraad.  
In verband met de samenwerking met de protestantse wijkgemeente b.a. ‘Bethel’ te Rhenen 

(beiden 6/12 predikantsplaats) vindt het gecombineerde beroepingwerk plaats op de wijze 

zoals is omschreven in de kerkorde PKO betreffende het beroepen van een parttime 

predikant. De afspraken hierover zijn beschreven is de samenwerkingsovereenkomst tussen 

onze gemeente en de protestantse wijkgemeente b.a. ‘Bethel’. 

 
 

§ 3 De werkwijze van de kerkenraad 
 
De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant, de 

ouderlingen(-kerkrentmeesters) en de diakenen. 
 

3.1 De kerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar.  

 

3.2 De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste vijf dagen van te voren 

bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen 
komen (de agenda). 

 

3.3 Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 

vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  

 

3.4 Verkiezing moderamen: De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het 
moderamen geschiedt in de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar. 

 

3.5 In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een 

bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de 

(betreffende) leden van de gemeente, die wordt  
 aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en  

 afgekondigd op tenminste één zondag, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente 

wil horen. 

 

3.6 Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de 
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de 

gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g. 

 

3.7 De kerkenraad kan zich laten bijstaan door commissies. 
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§ 4 De kerkdiensten 
 

4.1 De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden twee maal per zondag gehouden in 

ons eigen kerkgebouw, Rijksstraatweg 24 te Elst (Utr.) 
 

4.2 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. Naast 

belijdende leden mogen ook doopleden de doopvragen uit het formulier beantwoorden. 

Minstens drie maal per jaar wordt (indien nodig) de Heilige Doop bediend. Ongeveer twee 
weken voorafgaande aan de bediening wordt doopzitting gehouden door de kerkenraad. Na 

de doopaangifte volgt een doopbezoek bij de doopouders. 
 

4.3 Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van 

Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor leden die in het midden van de gemeente 
belijdenis des geloofs hebben afgelegd. 

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar in het midden van de gemeente bediend. In 

de week voorafgaande aan de bediening wordt door de kerkenraad Censura Morum 

gehouden. 
 

4.4 Aanstaande echtparen die waarvan een van de partners deel uitmaakt van de 
Hervormde gemeente van Elst, kunnen hun huwelijk in onze gemeente kerkelijk laten 

inzegenen, na een gesprek vooraf met de predikant en een afvaardiging van de kerkenraad 

over de vraag waarom zij de inzegening van hun huwelijk wensen. Daarbij zal met hen 

gesproken worden over de betekenis van het huwelijk, zoals Gods Woord ons dat voorhoudt 

en in het huwelijksformulier is opgenomen. Ook in de gevallen dat beide huwelijkspartners 

elders wonen en zich bij onze gemeente willen voegen, kan dezelfde procedure worden 
gevolgd. 

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. In de gemeente zal 

geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk tussen man en vrouw, 

dat wettig voor de overheid is gesloten. Andere levensverbintenissen van twee personen 
worden niet gezegend. 

 

 

§ 5 Overige bepalingen 
 

Pastoraat, apostolaat, diaconaat en jeugdwerk 
De kerkenraad en de gemeente weten zich in het bijzonder geroepen om de taken te (laten) 

vervullen in het kader van het pastoraat, het apostolaat, het diaconaat en het jeugdwerk. 

 

 

Aldus te Elst (Utr.) vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 3 april 2012. 

 
 

 

 

 

 
L. Boon,         J.J. Bootsman, 

preses         scriba 
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HERVORMDE GEMEENTE ELST (UTR) 

Protocol orgelspel erediensten 

 

 

Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid te bieden over de te volgen procedure bij het orgelspel 

voor, tijdens en na de erediensten in onze Hervormde Gemeente. 

Aanvang kerkdiensten: 
De ochtenddienst in onze kerk vangt aan om 9.30 uur. 
De avonddienst in onze kerk vangt aan om 18.00 uur. 
De middagdiensten op bid- en dankdagen voor gewas en arbeid vangen aan om 14.30 uur. 
De avonddiensten op bid- en dankdagen en oudejaarsdag*  vangen aan om 19.30 uur. 
*als oudejaarsdag op zondag valt, is de avonddienst een reguliere dienst die aanvangt om 18.00 uur. 
 
Inleidend orgelspel: 
De organist begint het orgelspel voor de dienst ca. 10 minuten voor aanvang. Er wordt doorgespeeld 
totdat de kerkenraad de kerk binnenkomt. Op dat moment rondt de organist zijn orgelspel af.          
De organist is vrij in de keuze voor te spelen muziekwerken. Wel wordt verwacht dat zij passend zijn 
bij het karakter van de erediensten binnen onze gemeente. 

Psalm voor de dienst (schoolpsalm):                                                                                                            
Nadat de ouderling van dienst de afkondigingen heeft gedaan, kondigt hij de te zingen psalm voor de 
dienst af (schoolpsalm). Nadat de ouderling van dienst de gemeente en kerkradioluisteraars een 
gezegende dienst heeft toegewenst, wordt aansluitend deze psalm gezongen. 

Samenzang: 
In onze gemeente worden de 150 psalmen gezongen uit de psalmberijming van 1773, aangevuld met 
de in deze berijming voorkomende enige gezangen. In onze gemeente wordt iso-metrisch (op hele 
noten) gezongen. Zonder toestemming van de kerkenraad wordt hiervan niet afgeweken. 
 
Bijzondere gelegenheden: 
Tijdens bijzondere hoogtijdagen worden na de dienst, direct na het uitspreken van de zegen, de 
volgende liederen gezongen: 
Eerste kerstdag: het Ere zij God. 
Koninginnedag, of de zondag direct daarna: Wilhelmus; coupletten 1 en 6. 
Hervormingsdag, of zondag direct daarna: Een vaste burcht is onze God; coupletten 1 en 2. 
Laatste zondag kerkelijk jaar: Na afloop van de ochtenddienst worden de namen van de in het 
achterliggende kerkelijk jaar overleden gemeenteleden voorgelezen. Na het voorlezen wordt één 
minuut stilte gehouden, waarna aansluitend de coupletten 8 en 9 van psalm 103 worden gezongen. 
Zodra de predikant gestopt is met voorlezen van de namen let de organist op het verstrijken van de 
minuut stilte en zet daarna zonder verdere aankondiging in met een korte intonatie en aansluitend 
samenzang.  
 
Zingen voor de dienst: 
Voorafgaand aan de kerkdienst op Eerste kerstdag worden 15 minuten voor aanvang van de dienst 
Kerstliederen gezongen. Voor aanvang van de kerkdienst op Eerste Paasdag worden 15 minuten voor 
aanvang van de dienst Paasliederen gezongen. De te zingen liederen worden onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad opgesteld en een week voorafgaand aan de betreffende 
kerkdienst ter beschikking van de dienstdoende organist gesteld. Op 2e Pinksterdag wordt zoals 
gebruikelijk een zangdienst gehouden. Daarom wordt op 1e Pinksterdag niet voor aanvang van de 
dienst gezongen. 
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Collectevoorspel: 
Tijdens de collecte wordt een uitgebreid voorspel gespeeld totdat de collectanten weer voorin de 
kerk de collectezakken hebben opgeborgen. Bij voorkeur zet de organist pas de samenzang in nadat 
de collectanten weer zijn gaan zitten. 
 
Orgelspel tijdens bediening van de Heilige doop: 
Voorafgaand aan het binnenkomen van de te dopen kinderen komen eerst de kinderen die de crèche 
bezoeken binnen. Daarna zet de organist de te zingen psalm in. Tijdens het zingen van deze psalm 
worden de te dopen kinderen binnengebracht. Na afloop van de doop deelt de predikant mee 
wanneer de kinderen de kerk weer kunnen verlaten. Het is bij vertrek van de kinderen gebruikelijk 
dat er zacht orgelspel klinkt totdat zij de kerk hebben verlaten. De gedoopte kinderen blijven in de 
kerk tot na het gebed. Meestal worden zij de kerk uitgedragen tijdens het collectevoorspel, maar 
soms wordt van deze procedure afgeweken. Voor de organist geldt hier: Opletten wat de predikant 
meedeelt! 
 
Orgelspel tijdens bediening van het Heilig avondmaal: 
Tijdens het gereed maken van de avondmaalstafel worden één of meerdere coupletten van een 
psalm gezongen. Gebruikelijk is een wat langer voorspel totdat de predikant gestart is met het 
gereed maken. Na het zingen opletten of de predikant gereed staat om de gemeente uit te nodigen. 
Is dat nog niet het geval, dan wordt zachtjes doorgespeeld totdat de predikant gereed is. 
Aan het einde van elke tafel kondigt de predikant een te zingen psalm af. Na het zingen is het 
gebruikelijk dat de organist zacht doorspeelt totdat de predikant de tafel opnieuw in gereedheid 
heeft gebracht. Let op, na het zingen even kort stoppen, omdat sommige predikanten nog iets willen 
zeggen. Nadat de predikant  aan de avondmaalsgangers d.m.v. een gebaar of gesproken woord heeft 
aangegeven dat zij terug kunnen gaan naar hun zitplaats dient de organist pas in te zetten met 
orgelspel. Na de laatste tafel zacht doorspelen totdat de predikant weer op de preekstoel is. 
 
Uitleidend orgelspel: 
Met orgelspel na de dienst wordt gestart nadat de kerkenraad uit het gezichtsveld van de organist is 
verdwenen. Er wordt doorgespeeld totdat de kerkgangers de kerk verlaten hebben en de 
collectanten weer naar voren lopen. 
 
Vergoeding: 
De organisten ontvangen een vergoeding van € 15,00 per gespeelde dienst. Deze vergoeding wordt 
aan het einde van het jaar of uiterlijk aan het begin van het volgende jaar uitgekeerd. Organisten die 
buiten Elst woonachtig zijn, ontvangen tevens een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. 
 
Verantwoordelijkheid: 
De organisten verrichten hun taak onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad der Hervormde 
Gemeente te Elst (Utr). In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist het college van 
kerkrentmeesters namens de kerkenraad. 
 
 
Dit protocol is door het college van kerkrentmeesters vastgesteld in de vergadering van  
maandag 9 januari 2012. 
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