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I.  Inleiding. 

 

II. De kerkelijke gemeente. 

 

2.1 De plaatselijke situatie. 

De Protestantse Gemeente van bijzondere aard “EBEN HAËZER” is gevestigd te Lemmer 

en valt onder de classis Heerenveen. 

 

Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam  Eben-

Haëzer  en zei: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 

1 Samuël 7 vs. 12 

 

De gemeente behoort wat de modaliteit betreft tot die van de Gereformeerde Bond in de 

Protestantse Kerk in Nederland 

De gemeente is sinds 1 november 2009 een zelfstandige gemeente en is ontstaan uit de 

Vereniging Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Lemmer en Omstreken die al sinds 

april 1992 diensten belegt. 

 

Het is een streekgemeente. Leden en belangstellenden komen uit de wijde omtrek. 

Zij wonen voornamelijk in de burgerlijke gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, 

Noordoostpolder, Skarsterlân, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf. 

 

 

2.2 Het belijden. 

De Protestantse Gemeente “Eben Haëzer” te Lemmer belijdt: 

 

In verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen: 

De Apostolische Geloofsbelijdenis. 

De Geloofsbelijdenis van Nicea. 

De Geloofsbelijdenis van Athanasius. 

 

In verbondenheid met de Vaderen en de Kerk van de Reformatie: 

De Heidelbergse Catechismus. 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

De Dordtse Leerregels. 

De Catechismus van Geneve. 

 

Zij weet zich verbonden met de Kerken van: 

De Augsburgse Confessie. 

De Westminster Declaration. 

 

 

2.3 De gemeente.  
De Nieuw-Testamentische gemeente vindt haar oorsprong op het Pinksterfeest. 

 

Handelingen 2 vers 41 –  47  Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; 

en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden 

in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de 

apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 
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gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die 

onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel 

bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot 

zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het 

volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

 

De Christelijke gemeente is niet in plaats van Israel gekomen, maar naast het volk Israël is ze 

door de Heere God ons gegeven. 

De Christelijke gemeente heeft een onlosmakelijke band met het Joodse volk. 

Op verscheidene plaatsen in het Nieuwe Testament wordt over de gemeente geschreven. 

Mattheüs 5 vers 13 – 16  U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren 

heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen 

en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op 

een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de 

korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht 

zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 

verheerlijken. 

De gemeente is een vergadering van Christenen, die al hun zaligheid verwachten van het 

bloed van Jezus Christus, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. 

In de gemeente moet het zuivere Woord van God verkondigd worden, de sacramenten  

moeten bediend worden, zoals door Christus ingesteld en de tucht, waarnodig toegepast. 

De gemeente van Christus heeft een plaats in de wereld. Daarom behoren de leden van de 

gemeente niet alleen elkaar, maar ook anderen in aanraking te brengen met het Evangelie van 

Jezus Christus door evangelisatie en zending. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in 

Handelingen 10, waar de engel tot Cornelius zegt dat hij Petrus moet ontbieden om het 

Evangelie te verkondigen. 

Handelingen 10 vers 22  En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een 

rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis 

geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn 

huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid te horen. 

 

 

III. DE EREDIENST. 

 

 

3.1 Prediking. 

De apostel Paulus zegt daarover in de beide brieven aan de gemeente in Korinthe heel 

duidelijk dat de prediking het door God Zelf gekozen middel is en dat er verzoening is door 

het offer van de Heere Jezus aan het kruis. 

Door die verzoening wordt de verbroken relatie, door de zondeval, tussen God en de 

mensheid hersteld. 
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1 Korinthe 1 vers 21  Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God 

niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te 

maken hen die geloven. 

 

2 Korinthe 5 vers 19 en 20  God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf 

verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de 

verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons 

smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 
 

 

De Woordverkondiging neemt in de eredienst een zeer belangrijke plaats in. 

In artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt het als volgt verwoord: 

Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en 

regering van de hele wereld en ten tweede maakt Hij Zichzelf volkomen bekend door Zijn 

heilig en Goddelijk Woord, tot Zijn eer en de zaligheid van de Zijnen. 

 

Van de predikanten, die in onze gemeente voorgaan, wordt verwacht dat zij de Heilige Schrift 

erkennen en geloven als het zuivere Woord van God en dat zij “staan” voor de Gereformeerde 

prediking. 

 

In de prediking wordt de gemeente voorgehouden wat de Heere Jezus zelf zegt in 

Mattheüs 7 vers 13 en 14  Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is 

de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de 

poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. 

 

In de prediking komen de drie aspecten ellende, verlossing en dankbaarheid aan de orde. 

 

De prediking heeft tot doel het geloof te werken en te versterken zoals beschreven is in  

2 Korinthe 5 vers 11  Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot 

het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens 

openbaar te zijn. 

 

De predikant houdt een appelerende preek en past de preek toe op het persoonlijk geestelijk 

leven. 

 

 

3.2 Liturgie. 

De diensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Riensingel 4 te 8531 GH Lemmer. 

De aanvang van de diensten wordt vastgesteld door de kerkenraad en zijn van 1 mei tot 1 

september om 9.30 uur en 18.00 uur en van 1 september tot 1 mei om 9.30 uur en 16.00 uur. 

 

De eredienst heeft een vaste indeling: 

Intochtslied. 

Stil gebed. 

Afkondigingen. 

Votum en Groet. 

Lied. 

Wetslezing of Geloofsbelijdenis. 

Lied. 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest. 

Schriftlezing. 
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Dienst der offeranden (twee collecten). 

Lied. 

Verkondiging. 

Lied. 

Dankgebed en voorbeden. 

Slotlied (staande). 

Zegen. 

 

 

Het intochtslied wordt door de kerkenraad opgegeven. 

 

Bij overlijden van een (meelevend) lid van de gemeente wordt er geen intochtslied gezongen 

maar komt de kerkenraad onder het orgelspel de kerk binnen. 

Door de predikant wordt  mededeling gedaan van het overlijden en daarna wordt één van de 

volgende Psalmen gezongen. 

 

 Ps. 39 vers 3  

 

"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij; 

Mijn dagen zijn bij U geteld; 

Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij; 

Een handbreed is mijn tijd gesteld; 

Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit, 

De sterkst' is enkel ijdelheid." 

 
  

Ps.103 vers 8 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer 

 

Psalm 89 vers 8           

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven.  

vs. 19 

Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; 

Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur; 

Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? 
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Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? 

Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons, als tevoren, 

Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. 

 

Daarna worden de mededelingen van  de kerkenraad gedaan en vangt de dienst aan met 

Votum en Groet. 

 

In de morgendienst wordt de Wet van God gelezen en de samenvatting daarvan en in de 

tweede dienst wordt de geloofsbelijdenis gelezen (de twaalf artikelen, de belijdenis van Nicea 

of de belijdenis van Athanasius). 

Bij uitzondering kan een vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechismus worden gelezen. 

Predikanten wordt gevraagd om in de tweede dienst de Heidelbergse Catechismus te 

behandelen. 

 

In iedere dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor het College van 

Kerkrentmeesters en de tweede voor de Diaconie of voor het Pastoraat. 

Iedere eerste Zondag van de maand wordt er een extra collecte gehouden voor de verbouwing 

van de kerk. 

De bestemming van deze collecten wordt vooraf bekend gemaakt. 

 

Bij bijzondere gebeurtenissen in Nederland of in het Koningshuis worden de Zondag daaraan 

voorafgaande of de Zondag erna, na de zegen het eerste en het zesde couplet van het 

Wilhelmus gezongen en op Hervormingsdag (31 oktober) of de eerste Zondag na 31 oktober 

worden twee coupletten van het Lutherlied gezongen. 

Op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag worden er een kwartier voor de 

dienst liederen gezongen. 

Na de dienst op Eerste Kerstdag wordt het Ere zij God gezongen 

 

Er wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. 

 

We zingen uit de psalmberijming van 1773 waaraan toegevoegd enige Gezangen. 

 

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas.  

Hiervoor wordt jaarlijks een rooster opgemaakt. 

 

Tijdens de erediensten mag er niet gefilmd of gefotografeerd worden.  

 

 

 

3.3. DE SACRAMENTEN. 

 

 

3.3.1 De Heilige Doop.   

Wij geloven en belijden in aansluiting bij de Heilige Schrift dat de kinderen, die geboren zijn 

op het erf van het verbond gedoopt behoren te worden. Omdat zij in zonde ontvangen en 

geboren zijn behoeven zij reiniging door het verzoenende bloed van onze Heere Jezus 

Christus. Het doopwater mag hiervan het teken zijn. In het teken van de Heilige Doop wordt 

Gods trouw zichtbaar. Hij lijft de zuigeling in, in Zijn verbond der genade, neemt de gedoopte 

aan als Zijn kind en wil de dopeling heiligen als lidmaat van Zijn Gemeente. Bovendien mag 

de Heilige Doop ook een zegel zijn. De Heere verzegelt Zijn beloften aan het kind en schenkt 
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het kind Zijn Heilige Geest, zodat de dopeling alles ontvangen heeft wat tot zijn/haar 

zaligheid nodig is. Hier is de tekst van de apostel Paulus van toepassing zoals wij die lezen in 

 

Efeze 2 vers 8 - 10 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, 

het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn 

maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid 

heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” 

 

In de Heilige Doop betuigt en verzegelt de Heere immers dat Hij een eeuwig verbond der 

genade met ons gesloten heeft. Daarom behoren de kinderen van de gemeente gedoopt te zijn. 

Zo komt het eenzijdige werk van God met betrekking tot onze zaligheid in het teken en zegel 

van de Heilige Doop ten volle tot uitdrukking. Wanneer de kinderen op een leeftijd gekomen 

zullen zijn, dat zij de Heere Jezus zullen belijden als hun Zaligmaker, dan zullen deze 

verbondsbeloften waargemaakt worden en zullen deze tot een eeuwige zegen voor hen mogen 

zijn.  

 

Ten tijde van het oude verbond heeft God bevolen de kinderen te besnijden als teken en zegel 

van Zijn verbond opgericht met Abraham, Izak en Jakob.  

 

Besnijdenis – Verbond. 

Genesis 17 vers 7  Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun 

generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht 

na u. 

 

Handelingen 7 vers 8  En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izak 

en besneed hem op de achtste dag, en Izak verwekte en besneed Jakob, en Jakob de twaalf 

aartsvaders. 

 

Als Nieuwtestamentische gemeente belijden en geloven wij dat de doop in plaats is gekomen 

van de besnijdenis. In het oude verbond gold de besnijdenis als teken van de goddelijke 

belofte, die het eeuwige leven omvatte. Ook toen was dit sacrament van het verbond een teken 

van de vergeving der zonden en van de vernieuwing van het leven.” (W. van ‘t Spijker, Doop 

in plaats van besnijdenis”, Kampen 1985, pag. 42) “Wij zien dus, dat dezelfde geestelijke 

belofte in de besnijdenis aan de vaderen gegeven is, die ons in de doop gegeven wordt, daar 

de besnijdenis hun de vergeving der zonden en de doding van het vlees heeft afgebeeld.” 

(Calvijn) 

 

Galaten 5 vers 1 - 6  Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en 

laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat 

besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich 

laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus 

losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade 

gevallen. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij 

hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het 

onbesneden zijn,  maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. 

 

Kolossenzen 2 vers 10 – 15  En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van 

iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met 

handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de 

besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met 
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Hem bent opgewekt,  door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft 

opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw 

vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het 

handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen 

tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te 

nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt 

en daardoor over hen getriomfeerd. 

 

 

Doop. 
Johannes 1 vers 33  En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met 

water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, 

Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 

 

Kinderdoop. 
Handelingen 2 vers 39  Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf 

zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 

Markus 10 vers 13-16  En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar 

de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij 

het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, 

want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk 

van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en 

terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen. 

De kinderen zijn in het Verbond van God met Abraham opgenomen en behoren daarom het 

teken en zegel van dit verbond te dragen.  

 

Aan dit verbondsteken wordt zo grote waarde gehecht, dat kinderen die door hun ouders niet 

ten doop worden gehouden, niet apart worden gezegend door middel van de handeling van 

opdragen. 

 

De betekenis van de Heilige Doop is de afwassing van de zonden. 

 

Openbaring 1 vers 5b  Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in 

Zijn bloed. 

De bediening van de Heilige Doop is belangrijker dan de doopgelofte van de ouders. 

 

De verantwoordelijkheid ligt ten allen tijde bij de ouders zelf.  

De kerkenraad kan daarin wel duidelijk advies geven, maar nimmer een bindend besluit. 

Dit wordt per situatie pastoraal bekeken en in persoonlijke gesprekken behandeld. 

 

Wanneer een van beide ouders bewust niet kerkelijk meelevend is, is het mogelijk een 

alternatieve vraag te beantwoorden, waarin steun wordt toegezegd aan de ouder die de 

verantwoordelijkheid van de Christelijke opvoeding wel op zich neemt.  

 

In bijzondere situaties, of bij zeer jonge ouders is het mogelijk gebruik te maken van een 

doopgetuige, die namens de gemeente mede de verantwoordelijkheid op zich neemt. 
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Alleen binnen relaties, welke door onze gemeente als wettig huwelijk erkend worden, kunnen 

ouders hun kinderen ten doop houden. 

In bijzondere situaties zal door predikant, pastoraal medewerker of ouderling geen 

toezeggingen worden gedaan, maar dient iedere situatie eerst besproken te worden op de 

eerstkomende kerkenraadsvergadering. Na deze vergadering neemt predikant, pastoraal 

medewerker of ouderling weer contact op met de doopouders.  

 

Voorafgaand aan de Doop vindt er een doopgesprek plaats tussen predikant, pastoraal 

medewerker of ouderling en de doopouders. 

Tijdens dat gesprek komen aan de hand van het doopformulier de motivatie tot de doop en de 

bereidheid om het kind op te voeden in het geloof aan de orde. 

In alle overige gevallen waarin dit besluit niet voorziet, besluit de kerkenraad na vooraf 

gehouden gesprekken met betrokkenen. 

 

De Heilige doop wordt bediend in de morgendienst, in het midden van de gemeente. 

 

Bij de bediening van de Heilige Doop wordt gebruik gemaakt van het hertaalde klassieke 

doopformulier. 

 

Bij een doopdienst wordt een liturgie gemaakt. 

 

Na de bediening van de Doop ontvangen de ouders een doopkaart, getekend door de predikant 

en de dienstdoende ouderling. 

 

 

3.3.2 Het Heilig Avondmaal. 

 

Het Avondmaal is door de Heere Christus verordineerd en ingesteld, namelijk, tot Zijn 

gedachtenis, voor hen die door een waar geloof zijn ingelijfd. 

Het is bedoeld tot versterking van het geloof. 

 

Het Heilig Avondmaal wordt als regel vier maal per jaar bediend. 

De avondmaalszondagen worden aan het begin van het jaar door de kerkenraad vastgesteld. 

In de lijdenstijd (maart), juni, september en in de adventstijd (december).  

 

De Zondag voorafgaande aan de viering wordt, in de morgendienst, een dienst van 

voorbereiding gehouden waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. 

 

Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal maakt de kerkenraad bekend, dat er 

gelegenheid gegeven wordt bezwaren in te dienen over belijdenis en wandel van lidmaten, die 

mogelijk aangaan aan het Heilig Avondmaal, nadat voldaan is aan wat we lezen in  

 

Matth.18 vers 15-17  Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf 

hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar 

indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie 

getuigen alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der 

gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de 

tollenaar. 
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We noemen dit in de kerk het Censura Morum. De kerkenraad behandelt de ingebrachte 

bezwaren en neemt, zo nodig, de vereiste maatregelen. 

 

In de week voor de viering wordt een uur van bezinning gehouden, waarin de pastoraal 

medewerker een gedeelte uit de Bijbel of het avondmaalsformulier behandelt. 

Tevens is er dan gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen. 

 

Zij die gebruik wensen te maken van het Censura Morem worden verzocht dit kenbaar te 

maken bij de kerkenraad. In overleg wordt dan een tijdstip afgesproken waarop het gesprek 

zal plaatsvinden. 

 

De kerkenraad zal in pastorale zorg en of vermaning rondom de gemeente staan. 

 

Het Heilig Avondmaal wordt in de morgendienst bediend, na lezing van het tweede deel van 

het formulier. 

Zowel bij de voorbereiding als bij de viering wordt gebruik gemaakt van het hertaalde 

klassieke avondmaalsformulier. 

De Avondmaalsviering heeft een besloten karakter en is voor de bezoekers van onze diensten, 

die openbare belijdenis hebben afgelegd in een gemeente binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland of in een andere reformatorische kerk. Bij wijze van uitzondering kunnen ook 

doopleden aangaan. Er wordt dan wel van hen verwacht dat ze deel nemen aan de 

eerstvolgende belijdeniscatechisatie. 

Ook bestaat de mogelijkheid voor gasten, na voorafgaande toestemming van de kerkenraad, 

om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. 

 

De gemeente wordt genodigd en gemaand niet uit gewoonte aan te gaan. 

Uit liefde voor Christus en Zijn Gemeente vraagt de kerkenraad om het Heilig Avondmaal 

met eerbied te vieren en in goede eensgezindheid.  

Het Heilig Avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel 

des Heeren dienen en de ouderlingen mede verantwoordelijkheid dragen. 

De predikant breekt het brood en schenkt de wijn goed zichtbaar voor de hele gemeente 

Hij laat daarmee zien dat het lichaam van Christus is verbroken en het bloed van Christus 

gevloeid heeft. 

Aan het einde van de viering wordt er een avondmaalscollecte gehouden. 

De bestemming van deze collecte wordt door de diakenen vastgesteld en in de dienst van 

voorbereiding aanbevolen. 

 

In de tweede dienst vindt er dankzegging en nabetrachting plaats. 

 

In bijzondere gevallen kan het Heilig Avondmaal ook thuis bediend worden.  

De kerkenraad dient hiervoor toestemming te verlenen. 

Deze dienst wordt zo mogelijk vooraf aan de gemeente bekend gemaakt. 

Tijdens de huisbezoeken zal met regelmaat over het Heilig Avondmaal worden gesproken. 

 

3.4 Bijzondere diensten. 

Bijzondere diensten dienen in grote lijnen overeen te komen als kerkdiensten van de 

Protestantse gemeente op gereformeerde grondslag “Eben Haëzer” van Lemmer. 

 

3.4.1 Openbare geloofsbelijdenis. 



 10 

Ter voorbereiding op het afleggen van openbare belijdenis wordt men door de pastoraal 

medewerker een winterseizoen op belijdeniscatechese onderwezen in het Woord van God en 

in de leer van de kerk. 

Zij die langere tijd geen catechese hebben gevolgd of bewust afscheid namen van de kerk, 

wordt aangeraden om twee seizoenen deze catechese te volgen. 

De mogelijkheid om twee seizoenen belijdeniscatechese te volgen wordt ook geboden aan hen 

die behoefte hebben aan meer onderwijs. 

Van degenen die openbare belijdenis van het geloof wensen af te leggen, wordt verwacht dat 

zij kerkelijk trouw meelevend zijn met onze gemeente, wat zich uit in geregelde en trouwe 

kerkgang. 

Na de belijdeniscatechese voert de kerkenraad, of een deel daarvan, een gesprek met hen die 

belijdenis van hun geloof wensen af te leggen over hun motivatie en over hun geloof. 

 

De belijdenis houdt in, als het goed mag zijn: 

* Overgave met het hele hart aan de Heere God: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

* Door in geloof de Heere met het hele hart te dienen. 

* Belofte om trouw te zijn in het lezen en onderzoeken van de Schrift en in het gebed. 

* Beamen van de Schrift als Woord van God en instemmen met de belijdenis van de kerk der  

   eeuwen, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. 

* Toegang vragen tot het en deelnemen aan het sacrament van het Heilig Avondmaal. 

* Gezindheid om te helpen aan de opbouw van de gemeente. 

 

Twee Zondagen voorafgaande aan de belijdenisdienst worden de namen van degenen die 

belijdenis wensen af te leggen voorgelezen in de gemeente. 

Eventuele bezwaren tegen deze personen moeten schriftelijk, voorzien van naam en 

handtekening van degene die bezwaar maakt, worden ingeleverd bij de kerkenraad. 

 

Zij die al gedoopt zijn, geven hiermee antwoord op het Verbond van God, dat aan hun 

voorhoofd is getekend en verzegeld. Degenen die nog niet gedoopt zijn, ontvangen dit 

sacrament na de openbare belijdenis van het geloof. 

De openbare geloofsbelijdenis vindt plaats in een ochtenddienst in het midden van de 

gemeente. 

Bij de bevestiging van nieuwe lidmaten wordt gebruik gemaakt van de knielbank. 

Bij een belijdenisdienst wordt een liturgie gemaakt. 

In bijzondere omstandigheden kan ook belijdenis van het geloof worden afgelegd ten 

overstaan van de kerkenraad of een vertegenwoordiging daarvan. Na het afleggen van de 

openbare belijdenis worden zij daarmee opgenomen onder de belijdende leden van de 

gemeente. 

 

 

3.4.2 Huwelijksdiensten. 

Omdat het Woord van de Heere alleen het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van 

God noemt, kunnen andere levensverbintenissen niet bevestigd of (in)gezegend worden. 

Het huwelijk moet wettig voor de overheid zijn gesloten. 

Samenwonen wordt op grond van Gods Woord afgewezen. 
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Van het bruidspaar dient ten minste een van de huwelijkspartners doop- of belijdend lid van 

de Protestantse Kerk in Nederland te zijn. Ook wordt van hen verwacht dat zij kerkelijk 

meelevend zijn. 

Voordat de bevestigingsdienst van het huwelijk plaats vindt heeft de pastoraal medewerker of 

de predikant die het huwelijk inzegent een gesprek met het a.s. bruidspaar. 

Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de betekenis van Gods Zegen over het huwelijk, het 

huwelijksformulier en het verdere verloop van de dienst. 

Wanneer een van de huwelijkspartners niet schuldloos is gescheiden wordt een kerkelijke 

bevestiging alleen toegestaan als blijkt dat de desbetreffende persoon zijn handelen voor God 

heeft beleden. 

 

Twee Zondagen voorafgaande aan de huwelijksbevestiging en inzegening wordt hiervan 

mededeling gedaan aan de gemeente. 

Eventuele bezwaren tegen deze personen moeten schriftelijk, voorzien van naam en 

handtekening van degene die bezwaar maakt, worden ingeleverd bij de kerkenraad. 

 

De bevestigingsdienst van het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente. 

De liturgie van de huwelijksdienst wordt door de predikant en het bruidspaar samengesteld. 

In de huwelijksdienst wordt het hertaalde klassieke huwelijksformulier gebruikt. 

Bij de bevestiging en inzegening van het huwelijk wordt gebruik gemaakt van de knielbank. 

Door de predikant, de pastoraal medewerker of door de ouderling van dienst wordt de 

trouwbijbel overhandigd. 

Het bruidspaar mag kiezen tussen Statenvertaling en Herziene Statenvertaling. 

 

Een huwelijksdienst staat onder verantwoording van de kerkenraad. 

 

Tijdens trouwdiensten mag er op verzoek wel gefilmd worden, mits aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan (vaste aangewezen plek, geen geluid, vaste opstelling, geen 

lichtondersteuning). Fotograferen is tijdens de dienst niet toegestaan. 

 

Een huwelijksdienst dient in grote lijnen herkenbaar te zijn als eredienst in onze gemeente. 

 

 

3.4.3 Rouwdiensten. 
Wij belijden in de Apostolische Geloofsbelijdenis dat Jezus Christus geleden heeft onder 

Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En wij geloven de wederopstanding van 

het lichaam dat gezaaid wordt in de schoot van de aarde om opgewekt te worden op de 

jongste dag. 

 

Als gemeente kiezen wij in navolging van onze Heere Jezus Christus voor begraven en wijzen 

cremeren af. 

 

Lukas 23 vers 53 En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn 

linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand 

gelegd was. 

 

 

Jeremia 7 vers 31 En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom 

zijn, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is 

niet in Mijn hart opgekomen. 
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Wanneer een (meelevend) lid van de gemeente overleden is, moet dit gemeld worden bij de 

scriba van de kerkenraad, die zo spoedig mogelijk de wijkouderling en de pastoraal 

medewerker hiervan in kennis stelt. 

De pastoraal medewerker of de wijkouderling brengt zo spoedig mogelijk een bezoek. 

 

De rouwdienst of bijeenkomst wordt geleid door de pastoraal medewerker of, met 

toestemming van de kerkenraad, door een gast-predikant. 

 

Als de overledene voor het overlijden werd verzorgd in een verzorgings- of verpleeghuis en 

daar pastorale zorg ontving, is het op verzoek mogelijk dat de aan dit huis verbonden 

pastoraal medewerker de rouwdienst of bijeenkomst leidt. 

Een verzoek daartoe dient aan de kerkenraad te worden gedaan. 

 

De liturgie voor de rouwdienst of  bijeenkomst wordt in overleg tussen de pastoraal 

medewerker of predikant en de familie samengesteld.   

 

De kerkrentmeesters zorgen voor een koster, organist en het stencillen van de liturgie. 

Voor, tijdens of na de dienst mag uitsluitend geestelijke muziek ten gehore worden gebracht. 

 

In de dagen na het overlijden tot de begrafenis wordt de rouwdragende familie iedere avond 

door een ouderling bezocht. Het tijdstip van bezoek wordt in overleg met de familie 

vastgesteld. Deze bezoeken worden afgesloten met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en 

gebed. 

 

Een rouwdienst of  bijeenkomst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de pastoraal 

medewerker of predikant. 

De kerkenraad is, indien mogelijk, voltallig aanwezig bij de dienst. 

De ouderling van dienst doet voor en na de dienst het consistoriegebed en vergezelt de 

pastoraal medewerker of  predikant op de begraafplaats. 

 

Alleen op verzoek van de familie wordt de plechtigheid na terugkomst van de begraafplaats 

officieel afgesloten door de pastoraal medewerker, predikant of wijkouderling.  

In andere gevallen wordt de plechtigheid op de begraafplaats afgesloten door de pastoraal 

medewerker of predikant met het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis en of met het 

Onze Vader. 

 

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij het overlijden van een baby, kan aan huis een korte 

rouwbijeenkomst worden gehouden. 

 

Bij de rouwdienst of bijeenkomst is de kerkenraad gekleed in ambtskleding. 

 

Als er sprake is van crematie, zal er geen medewerking worden verleend aan de 

crematieplechtigheid. Voorafgaande aan de crematie kan een rouwdienst of bijeenkomst 

worden gehouden. Deze dienst wordt niet gehouden in het crematorium. 

Met het afsluiten van deze rouwdienst of  bijeenkomst zijn ook de werkzaamheden van de 

pastoraal medewerker of predikant beëindigd. 

Predikant en kerkenraad zijn niet ambtelijk aanwezig bij de crematie. 
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Zowel de kerkenraad als de pastoraal medewerker nemen de pastorale zorg op zich voor de 

begeleiding van de nabestaanden. 

 

 

* Vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift gaan er geen vrouwelijke predikanten of 

pastoraal medewerkers voor in onze diensten. 

 

Er wordt gesproken over hoe te handelen na het overlijden van Heijboer. Staan, ook op 

oudjaarsavond als de overledenen worden herdacht. 

Opnemen dat een kerkenraadslid als vertegenwoordiging van de kerkenraad kan worden 

gevraagd. 

 

 

3.4.4 Bid- en Dankdag. 

Een bijzondere dienst wordt er gehouden op de middag van bid- en dankdag.  

In deze diensten, die dezelfde indeling hebben als de reguliere diensten, wordt zoveel 

mogelijk afgestemd op de jonge kinderen van de gemeente. 

 

3.4.5 Overig. 

* Op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag 

   en Tweede Kerstdag  worden er ochtenddiensten gehouden. 

* Op Bid- en Dankdagen is er een middag- en een avonddienst. 

* Op Goede Vrijdag en Oudejaarsdag zijn er avonddiensten. 

* In de Oudejaarsdienst wordt de necrologie van het voorbijgegane jaar voorgelezen en wordt  

   er een minuut stilte in acht genomen. 

* Na een doopdienst, een belijdenisdienst en na een dienst waarin ambtsdragers worden  

   bevestigd krijgt de gemeente de gelegenheid om de betreffende personen de hand te 

   drukken en Gods Zegen toe te wensen en is er koffiedrinken.  

* Met enige regelmaat en bij speciale gelegenheden is er na de dienst koffiedrinken. 

 

 

 

IV. DE KERKENRAAD. 

 

4.1 Principieel. 

Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in 

Hem geschonken is, de ambten ingesteld. 

Zo mogen de ambtsdragers Christus vertegenwoordigen in het midden van de gemeente. 

Hieraan ontlenen zij hun gezag en dragen zij een grote verantwoordelijkheid. 

Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente. 

 

De kerkenraad is: 

* verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de  

   sacramenten. 

* geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren en  

   daarbuiten. 

* gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden. 

* aandacht door middel van o.a. huisbezoek, het bezoeken van zieken en alleenstaanden. 

* geestelijke vorming van oud en jong. 

* de kerkrentmeesters zijn vooral belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de 
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   gemeente. 

 

Dit allemaal in dienst tot het doel: bekering tot Christus, hét Hoofd der gemeente en verdere 

groei in het geloof. 

 

De ouderlingen zijn geroepen tot het opzienersambt. Samen met de pastoraal medewerker 

zien zij toe op leer en leven van de gemeente. Zij staan de pastoraal medewerker bij met 

goede raad en zien toe dat alle dingen in de gemeente met orde gebeuren en verlenen 

pastorale zorg aan hen die raad en troost nodig hebben. Daarnaast hebben zij tot taak het 

huisbezoek vorm te geven. Ook hebben zij toe te zien op leer en leven van de pastoraal 

medewerker. Ten slotte hebben zij de functie van “tafelwacht” bij de bediening van het 

sacrament van het Heilig Avondmaal. 

Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien 

toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, de verzorging van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. 

 

De diakenen zijn geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden of 

liefdesgaven. Zij zullen oog hebben voor noodsituaties en met een bewogen hart uitdelen. Zij 

gaan voor in het dienen met het doel dat de hele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. 

Zij spreken de overheid en de samenleving aan op haar verantwoordelijkheid met betrekking 

tot sociale vraagstukken. Zij hebben ook een dienende taak bij de bediening van het sacrament 

van het Heilig Avondmaal. 

 

Ouderlingen en diakenen zijn ambtelijk tegenwoordig in de kerkdiensten. 

 

Omdat de kerkenraad als taak heeft om de gemeente te regeren en te vertegenwoordigen, acht 

de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor 

vrouwelijke gemeenteleden. 

 

1 Korinthe 14 vers 35 b. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te 

spreken. 

 

1 Timotheüs 2 vers 11–14  Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle 

onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man 

overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En 

niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 

 

 

4.2 Praktisch. 
De kerkenraad bestaat uit zeven kerkenraadsleden. 

* twee pastoraal-ouderlingen 

* twee ouderlingen-kerkrentmeesters 

* drie diakenen 

Daarnaast is er een kerkrentmeester, die geen deel uitmaakt van de kerkenraad. Hij verzorgt 

de financiële administratie van de kerk. 

 

 

4.2.1 Verkiezingen. 

De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christus wege door de gemeente bij 
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monde van de kerkenraad. Met het oog op de verkiezing herinnert de kerkenraad de gemeente 

aan de plaats en het werk van het ambt in de gemeente van de Heere. 

Verkiezing van ouderlingen en diakenen worden zo mogelijk in februari gehouden. 

Stemrecht hebben alleen belijdende leden van de gemeente. 

Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee 

gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde 

stemmen kunnen uitbrengen. 

Alleen belijdende (mannelijke) lidmaten komen in aanmerking om gekozen te worden. 

Zij dienen trouw meelevende gemeenteleden te zijn. 

Uitnodiging tot het doen van aanbevelingen die naar de mening van de gemeente voor 

verkiezing in aanmerking komen wordt tenminste drie weken voordat de verkiezing plaats 

heeft, door de kerkenraad gedaan. 

Aanbevelingen dienen schriftelijk en voorzien van naam en handtekening bij de kerkenraad 

ingeleverd te worden. 

De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een lijst op met 

daarop de namen van hen die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat 

ambt zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de 

namen van hen die door de kerkenraad voor dat ambt worden aanbevolen. 

Indien deze lijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt verkiezing 

plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. 

Indien het aantal namen op deze lijst gelijk is aan het aantal vacatures, worden de kandidaten 

door de kerkenraad verkozen verklaard. 

Indien het aantal namen op deze lijst kleiner is dan het aantal vacatures, geschiedt de 

voorziening in de overige vacatures door verkiezing door de kerkenraad zelf. 

Als er voor een vacature één aanbeveling is binnengekomen kan de aanbevolene, als deze 

verkiesbaar is, door de kerkenraad verkozen worden verklaard. 

Als de kerkenraad van deze bevoegdheid geen gebruik maakt, of als er voor een vacature 

meer aanbevelingen zijn ingekomen stelt de kerkenraad na kennisneming van de ingekomen 

aanbeveling(en) voor deze vacature een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de 

stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. 

Als er voor een vacature geen aanbeveling is binnengekomen geschiedt de voorziening in 

deze vacature door verkiezing door de kerkenraad zelf. 

De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste twee weken, voordat de verkiezing plaats 

heeft, door de kerkenraad gedaan. 

Ouderlingen en diakenen worden gekozen binnen een vergadering van stemgerechtigde leden. 

Alleen bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers wordt gebruik gemaakt van de knielbank. 

 

Verkiezing van een predikant is voor onze gemeente (nog) niet van toepassing. 

Als dit aan de orde komt, dan wordt de uitnodiging om te komen stemmen twee weken van 

tevoren gedaan. 

 

4.2.2 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn tweemaal terstond als 

ambtsdrager herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere 

omstandigheden afwijken na instemming van het breed moderamen van de classicale 

vergadering. 

Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na 

de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, 

verkiesbaar. 

Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager 
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zitting heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn 

verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als 

lid is benoemd. 

De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. 

Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de 

kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken. 

Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn 

bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun 

ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is. 

 

4.2.3 De werkwijze van de kerkenraad 

De vergaderingen van de kerkenraad worden ten minste een week van te voren 

bijeengeroepen door het moderamen. 

De kerkenraad komt in de regel iedere eerste woensdag van de maand bijeen. 

Iedere vergadering begint met schriftlezing en gebed. 

Verder zijn vaste agendapunten: diaconie, pastoraat, verenigingswerk en kerkrentmeesterlijke 

zaken. De vergadering wordt afgesloten met gebed. 

Van de vergaderingen wordt door de scriba een schriftelijk verslag opgemaakt, dat in de 

eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 

Relevante informatie betreffende de kerkenraadsvergaderingen wordt weergegeven in het 

kerkblad. 

In bepaalde gevallen, voorgeschreven door de kerkorde, kent en hoort de kerkenraad de 

gemeente. Zij belegt dan een bijeenkomst met alle leden van de gemeente (gemeenteavond). 

Deze vergadering wordt twee zondagen van te voren afgekondigd. 

 

 

4.2.4 Verkiezingen van het moderamen 

De kerkenraad kiest in de vergadering van januari van elk jaar uit haar midden een voorzitter 

en een scriba. 

Tijdens de eerste vergadering van de kerkenraad wijst de kerkenraad de plaatsvervangers van 

de voorzitter en secretaris aan. 

 

4.2.5 Diversen. 
De kerkenraadsvergadering is niet openbaar (via afkondiging is er gelegenheid voor gesprek). 

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba. 

De kerkenraad wordt in zijn arbeid m.b.t. de zending bijgestaan door de zendingscommissie. 

Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters beleggen hun eigen vergaderingen en doen 

daarvan verslag in de kerkenraad. 

Een ambtsdrager vertegenwoordigt de gemeente in de vergadering van de classis Heerenveen. 

en doet daarvan verslag in de kerkenraad. Belangrijke zaken worden vooraf in de kerkenraad 

besproken. 

De pastoraal medewerker vertegenwoordigt de kerkenraad in het gezamenlijk overleg van 

predikanten in Lemmer. 

 

 

 

V. HET PASTORAAT. 

 

5.1 Inleiding. 

Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente op bevel van de Heere Jezus Christus. 
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De leden van de gemeente onderhouden deze zorg t.o.v. elkaar door naar elkaar om te zien en 

contact met elkaar te onderhouden. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en 

verantwoordelijkheid. Het pastoraat heeft tot doel de gemeente op te bouwen in het geloof, te 

bewaren bij het Woord en de gemeenteleden te behoeden voor afdwalen. 

De pastoraal-herderlijke zorg bestaat uit:  

De verkondiging van het Woord, de bediening van de sacramenten, de gebeden, waarin de 

voorbeden voor zieken, rouwdragenden etc. een belangrijke plaats innemen. 

Voor de Woordverkondiging worden predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland 

gevraagd die lid zijn van de Gereformeerde Bond. 

Het pastoraalwerk wordt verricht door de pastoraal medewerker en de beide pastoraal-

ouderlingen.  

De ambtelijke zorg bestaat uit het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van 

pastoraat. 

 

5.2 Het huisbezoek. 

De gemeente is ingedeeld in twee wijken, met voor iedere wijk een pastoraal ouderling en 

diaken  

Alle geregistreerde adressen van de gemeente worden eens in de twee jaar door twee leden 

van de kerkenraad bezocht. Vooraf wordt een afspraak gemaakt. Zij tonen belangstelling en 

medeleven met het gezin in algemene zin, maar zijn in het bijzonder belangstellend naar het 

geestelijk welzijn. Er wordt gevraagd naar de prediking in de gemeente en het wel of niet 

aangaan aan het Heilig Avondmaal. 

 

5.3 Specifieke vormen van pastorale zorg. 

 

5.3.1 Bezoek nieuw ingekomenen. 

Bezoekers van de diensten die aangeven dat zij zich willen aansluiten bij onze gemeente 

ontvangen bezoek van de pastoraal medewerker of van een lid van de kerkenraad. Bij dit 

bezoek ontvangen zij een adressenlijst van kerkgangers, een kerkblad en het beleidsplan. 

 

5.3.2 Ziekenhuispastoraat. 

Wanneer een (meelevend) lid van de gemeente in het ziekenhuis is opgenomen en de 

kerkenraad is hiervan in kennis gesteld, wordt hij of zij bezocht door de pastoraal medewerker 

of een pastoraal ouderling. Na thuiskomst uit het ziekenhuis wordt er nogmaals een bezoek 

gebracht . Langdurig zieken worden met een zekere regelmaat bezocht. 

 

5.3.3 Ouderenpastoraat. 

Leden en meelevende leden van onze gemeente die 75 jaar of ouder zijn worden kort na hun 

verjaardag bezocht door de pastoraal medewerker of een pastoraal ouderling. 

 

5.3.4 Jeugdpastoraat. 

Speciaal voor de jongeren in de gemeente is er binnen de kerkenraad een jeugdouderling 

gekozen. Hij neemt deel aan de avonden van de jongerengesprekskring, die onder leiding 

staan van de pastoraal medewerker. Verder is een diaken betrokken bij de kinderclub. 

 

5.3.5 Crisispastoraat. 

Het crisispastoraat waaronder begrepen is: stervensbegeleiding, psychische nood, gezin- en 

huwelijksproblemen behoort tot de taak van de pastoraal medewerker. In veel gevallen moet 

doorverwezen worden naar professionele hulpverlening. 
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5.3.6 Consistorieoverleg. 

Consistorieoverleg is een vergadering die speciaal is bestemd voor pastorale zaken. Aan dit 

overleg wordt deelgenomen door de pastoraal medewerker en de beide pastoraal ouderlingen. 

Dit overleg gaat vooraf aan de maandelijkse kerkenraadsvergadering. In dit overleg worden 

de afgelegde bezoeken en gehouden gesprekken geëvalueerd. Tevens worden afspraken over 

af te leggen bezoeken gemaakt.    

 

 

VI. DE MISSIONAIRE OPDRACHT. 

 

6.1 De gemeente van Christus is geroepen om, door de kracht van de Heilige Geest, in de 

wereld te getuigen van de enige Naam tot zaligheid namelijk Jezus Christus en dienstbaar te 

zijn aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. 

 

Mattheüs 5 vers 13 U bent het zout der aarde.  

Om aan deze opdracht te voldoen is in onze gemeente een zendingscommissie werkzaam. 

 

6.1.1 Bij de uitgang van de kerkzaal hangt een bus waarvan de opbrengst bestemd is voor de  

diverse projecten van de zending. Ieder kwartaal kiest de zendingscommissie een ander 

project. Dit project wordt in het Kerkblad of in de Pastoralia bekend gemaakt. 

  

6.2 De zendingscommissie. 
De zendingscommissie werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad. In de jaarlijkse ledenvergadering van de kerk doet zij verslag van haar inkomsten 

en uitgaven. 

 

6.2.1 De taken van de zendingscommissie zijn: 

Het organiseren en coördineren van activiteiten om het zending bedrijven onder de aandacht 

van de gemeente te brengen. 

 

6.3  De Vrouwenkring. 
De Vrouwenkring “Lydia” komt maandelijks bijeen. 

De avonden worden gevuld  met bijbelstudie en meditatie. Na de pauze volgt een ontspannend 

gedeelte met quiz, spel of iets creatiefs. 

Uit hun midden worden een aantal bezoekdames aangewezen die bezoeken afleggen bij 

geboorte, huwelijksjubilea, zieken, ouderen en alleenstaanden. 

In de maand december worden alle (mee)levende leden van 70 jaar en ouder bezocht door de 

leden van de vrouwenkring en overhandigen zij namens de diaconie een attentie. 

 

6.4 Israel. 

Het volk Israël zien wij als het volk, waarmee God een bijzondere band heeft, op grond van 

Zijn Verbond. Wij hebben met hen het Oude Testament gemeen, waarin de Psalmen en de 

Profeten wijzen op de beloften die in het Nieuwe Testament zijn uitgekomen of nog vervuld 

zullen worden. Wij geloven dat dit volk eens zal komen tot de erkenning van onze Heere 

Jezus Christus als de beloofde Messias. Daartoe steunen wij de zuivere 

Evangelieverkondiging onder de Joden en bepleiten wij de aandacht voor dit volk in de 
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prediking, alsmede in de voorbeden. Wij geloven, op grond van de Schriften, dat Israëls 

aanneming tot zegen zal zijn voor de volken. 

 

Romeinen 11 vers 26 en 27  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het 

verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. 

 

Romeinen 11 vers 32  Want.God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich 

over allen te ontfermen 

 

 

VII. HET DIACONAAT. 

 

 

7.1 Inleiding. 

In Handelingen 6 vers 2 – 4 lezen we over de verkiezing van zeven diakenen: En de twaalf 

riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten 

het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 

zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest 

en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.. Wij echter zullen 

volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. 

 

De diakenen hebben in de eerste plaats tot taak het inzamelen van de gaven en in de tweede 

plaats de uitdeling daarvan in blijmoedigheid, in eenvoud en met een bewogen hart. 

Ook hebben zij een dienende taak bij het avondmaal. 

 

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de 

kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard aan het College van Diakenen. 

Het College van Diakenen stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het 

gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan de 

kerkenraad. 

 

Onder diaconaat wordt de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid verstaan. Dit dient 

vorm te krijgen: 

* in het betrachten van onderling dienstbetoon. 

* het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben. 

* het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn. 

* het signaleren van knelsituaties in de samenleving en het bevorderen van de zorg voor het  

   behoud van de schepping. 

 

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de 

diaconale opdracht elders in de wereld. 

 

 

7.2 Activiteiten. 

De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de 

leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot 

de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en 

onder leiding van de diakenen wordt verricht. 
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De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder 

leiding van de diakenen en in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de 

kerk. 

 

Doordat de overheid steeds meer gaat bezuinigen op de sociale voorzieningen wordt van 

zowel de diaconie als van de gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in 

de gemeente en haar omgeving. 

 

De diaconie steunt de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond 

(IZB). Zij zoeken een bestemming voor de diaconale collecte die bij het avondmaal wordt 

gehouden. Een week voor dat de collectes t.b.v. een speciaal doel worden gehouden vragen zij 

aandacht voor het project door het plaatsen van documentatie in de Pastoralia of in het 

kerkblad. 

 

7.2.1 Inkomsten en uitgaven. 

De inkomsten worden verkregen uit collectes, giften en legaten. 

De uitgaven bestaan uit giften aan  zending en werelddiaconaat, diaconale zorg binnen de 

gemeente en uitgaven voor het verenigingswerk onder ouderen en jongeren. 

Bij het verlenen van financiële hulp in individuele gevallen wordt eerst gewezen op de 

mogelijkheden die de huidige sociale voorzieningen bieden.  

De diaconie verleent geen structurele financiële bijstand, maar helpt alleen in acute financiële 

nood. 

 

De vermogensrechtelijke aangelegenheden-diaconaal 

Het College van Diakenen bestaat uit drie diakenen. 

Het College van Diakenen wijst uit zijn midden een diaken aan voor de boekhouding en een 

ander voor de administratie. 

De penningmeester is bevoegd betalingen tot € 1.000,--  te doen namens de diaconie. 

Voor bedragen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 

penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

 

Van ieder kalenderjaar wordt een jaarrekening opgesteld. Er wordt een kascommissie, 

bestaande uit twee deskundige gemeenteleden, benoemd. De jaarrekening wordt eerst 

voorgelegd aan de kerkenraad en vervolgens door de kascommissie gecontroleerd. 

In de jaarlijkse ledenvergadering wordt door de administrerend diaken verslag gedaan en doet 

de kascommissie verslag van haar bevindingen. Bij goedkeuring wordt decharge verleend aan 

de administrerend diaken. Vervolgens wordt door de diakenen het te volgen beleid voor het 

komend jaar voorgelegd en vraagt daarvoor goedkeuring van de gemeente. 

 

 

 

VIII VORMING EN TOERUSTING. 

8.1 Catechese. 

 

8.1.1  Reguliere catechese. 

Het is nodig om de jongeren van de gemeente te onderwijzen in het Woord van God, de leer 

en de geschiedenis van de kerk. 

De pastoraal medewerker leidt samen met een kerkenraadslid de catechese 8+ . 

De catechese aan de groepen 12+ en 15+ wordt door de pastoraal medewerker gegeven. 
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8.1.2 Belijdeniscatechese. 

De belijdeniscatechese wordt een seizoen lang gegeven door de pastoraal medewerker. 

De nadruk ligt op de bestudering van de leer van de kerk, maar niet minder op de persoonlijke 

omgang met God. Na deze catechese is het de bedoeling om belijdenis van het geloof af te 

leggen voor God en Zijn gemeente. 

 

 

8.2 JEUGDWERK. 

 

8.2.1 Kinderclub. 

De kinderclub wordt gecombineerd met de catechese 8+ 

 

 

8.2.2 Jongerengesprekskring. 

Een maal per maand komt de jongerengesprekskring bijeen. 

Deze avond staat onder leiding van de pastoraal medewerker en wordt bijgewoond door de 

jeugdouderling. Er worden aan de hand van de Bijbel actuele onderwerpen besproken. 

Het hoofddoel van deze kring is Bijbelse vorming, maar het is ook belangrijk om de jongeren 

onderling samen te brengen. 

Aan deze avonden wordt deelgenomen door jongeren die bij onze gemeente horen en ook 

door jongeren van andere kerkgenootschappen.  

 

 

8.3 Toerusting volwassenen. 

 

8.3.1 Bijbelkring.  

 

De Bijbelkring komt een maal per maand bijeen en staat onder leiding van de pastoraal 

medewerker. Per seizoen wordt een Bijbelboek of een deel daarvan behandeld. 

 

8.3.2 Bezinningsavond. 

In de week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal wordt er een uur van bezinning gehouden. 

Op deze avond, die onder leiding staat van de pastoraal medewerker, wordt een gedeelte uit 

de Bijbel of van het avondmaalsformulier behandeld. 

 

Alle bovengenoemde aktiviteiten worden geopend met gebed, schriftlezing, en het zingen van 

geestelijke liederen en weer afgesloten met gebed. 

Het verenigingsseizoen loopt van oktober tot en met april. 

 

 

 

IX. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN. 

 

9.1 Inleiding. 

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de 

kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van 

Kerkrentmeesters. 
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Het College van Kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake 

het gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan 

de kerkenraad. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. 

Twee ouderlingen-kerkrentmeesters en een kerkrentmeester die geen ouderling is. 

De kerkrentmeester die geen deel uitmaakt van de kerkenraad, wordt door de kerkenraad uit 

de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om 

haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen. 

Ten aanzien van de kerkrentmeester die geen ouderling is, is van overeenkomstige 

toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid 

bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en 

geschillen. 

Het College van Kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeesters. 

 

 

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor 

* de preekvoorziening. 

* de goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten. 

* het fungeren van koster en organisten. 

* arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de 

   gemeente werkzaam zijn. 

* voor vrijwilligers-overeenkomsten voor hen die als vrijwilliger bij de gemeente werkzaam  

   zijn 

* het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de 

   jaarrekening van de gemeente  

* de uitgifte van collectebonnen.   

 

 

9.2 De penningmeester. 

De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters verzorgt de financiële administratie 

van de gemeente en doet per kwartaal verslag in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering. 

Hij is bevoegd betalingen tot  € 1.000,-- te doen namens de gemeente. 

Voor bedragen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 

penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

Hij verantwoordt maandelijks de collecten en giften in het kerkblad. 

 

 

Van ieder kalenderjaar wordt een jaarrekening opgesteld. Er wordt een kascommissie, 

bestaande uit twee deskundige gemeenteleden, benoemd. De jaarrekening wordt eerst 

voorgelegd aan de kerkenraad en vervolgens door de kascommissie gecontroleerd. 

Daarnaast wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan een register accountant. 

In de jaarlijkse ledenvergadering wordt door de kerkrentmeester, die de financiële 

administratie van de kerk verzorgt,verslag gedaan en doet de kascommissie verslag van haar 

bevindingen. Bij goedkeuring wordt decharge verleend aan de betreffende kerkrentmeester. 

Vervolgens wordt door hem de prognose voor het komend jaar voorgelegd en vraagt hij 

daarvoor goedkeuring van de gemeente. 

 

Het College van Kerkrentmeesters  zorgt ervoor dat de boekhouding en het middelenbeheer 

niet in één hand zijn. 
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De scriba zorgt voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het 

doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. 

Hij beheert tevens het archief van de gemeente. 

 

 

9.3 Inkomsten. 

De inkomsten van het College van Kerkrentmeesters bestaan uit collecten, giften en legaten. 

 

 

9.4 Het kerkgebouw. 

Het kerkgebouw van onze gemeente is eigendom van de Vereniging Evangelisatie op 

Gereformeerde Grondslag te Lemmer en Omstreken en wordt door de gemeente gehuurd. 

Het kerkgebouw wordt door het College van Kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad 

bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 

Verzoeken voor andere bijeenkomsten worden per geval door de kerkenraad besproken en 

beoordeeld. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad. 

 

9.5 Pastoraal medewerker. 

De pastoraal medewerker verricht twee dagen per week pastoraal werk in onze gemeente. 

Daarnaast behoren tot zijn taken gemeenteopbouw, catechese en leiding geven aan de 

jongerengesprekskring en de bijbelkring. 

Hij hoopt zijn studie in 2013 af te ronden, waarna gekeken zal worden of het mogelijk is om 

hem in deeltijd als predikant in onze gemeente te beroepen. 

 

9.6 Koster. 
Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de 

kerkdiensten worden de kerkrentmeesters bijgestaan door een koster. 

De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het College van 

Kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk.  

De werkzaamheden van de koster worden omschreven in een, door het College van 

Kerkrentmeesters opgemaakte taakomschrijving. 

Bij afwezigheid wordt de koster vervangen door een reserve-koster. 

Eenmaal per kwartaal vindt er een evaluatie plaats tussen het College van Kerkrentmeesters 

en de koster.  

De koster wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een aantal interieurverzorgsters. 

Hiervoor wordt jaarlijks een rooster opgemaakt. 

 

 

9.7 Organist. 

Voor het begeleiden van de erediensten, rouw- en huwelijksdiensten heeft onze gemeente vijf 

organisten. Hiervoor wordt jaarlijks een rooster opgemaakt. 

De organisten worden eveneens benoemd door de kerkenraad op voordracht van het College 

van Kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. 

De aanstelling van de kosters en de organisten geschiedt door het College van 

Kerkrentmeesters. 

Voor de kosters, organisten en de interieurverzorgsters wordt een vrijwilligersovereenkomst 

opgesteld. 

 

9.8 Bedrijfshulpverlening. 
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Om te voldoen aan de wettelijke verplichting betreffende B.H.V. is ons gebouw inmiddels 

gekeurd door een gespecialiseerd bedrijf en zal elk jaar opnieuw worden gekeurd. Er is een 

coördinator aangesteld en er is een lijst van personen opgemaakt die in het bezit zijn van het 

vereiste B.H.V.diploma. 

 

De informatievoorziening aan de gemeente vindt plaats door de wekelijkse verschijning van 

Pastoralia en door het Kerkblad, dat op de laatste Zondag van de maand in de hal ligt om mee 

te nemen. 

De Pastoralia wordt verzorgd door de pastoraal medewerker. 

De kerkenraad heeft een redacteur van het kerkblad aangesteld. 

 

 

Het beleidsplan wordt telkens vastgesteld voor een periode van vier jaar. 

Wanneer het in deze periode noodzakelijk is om aanpassingen te doen, wordt de gemeente 

uitgenodigd voor een vergadering om hiervoor toestemming te geven. 

Op de jaarlijkse gemeenteavond worden de hoofdpunten van het beleidsplan besproken,  

zodat mede daardoor de communicatie met de gemeente wordt bevorderd. 

 

 

In alle gevallen waarin dit beleidsplan niet voorziet, beslist de kerkenraad. 

 

 

Beleidsvoornemens. 

Voor de komende tijd gaan we aan de slag met de volgende items: 

 

* wordt er een website van onze gemeente gemaakt. 

* wordt onderzocht naar de mogelijkheid om een onderhoudscommissie te benoemen. 

* wordt gesproken over het oprichten van een evangelisatiecommissie. 

* wordt het werk van de zendingscommissie geëvalueerd. 

* worden de taken van pastoraal medewerker, koster, organist en andere vrijwilligers 

  omschreven. 

* worden vrijwilligers-overeenkomsten opgemaakt. 

* wordt structuur gegeven aan het zingen na de tweede dienst. 

* wordt er gekeken naar de invulling van de kinderdienst op bid- en dankdag. 

* wordt aandacht besteed aan het jeugdpastoraat. 
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