HERVORMDE GEMEENTE
ZWARTSLUIS
2021-2024

MISSIE ▪ VISIE ▪ BELEID

Voorwoord
Identiteit van de Christelijke kerk
De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God.
God doet de gemeente samenkomen om Hem te dienen.
Met het woord 'kerk' bedoelen we dan de gemeenschap van allen die geloven in Jezus
Christus, wereldwijd, door alle tijden heen. Daarvoor is ook de kerk als instituut nodig, met
een structuur en regels door mensen opgesteld, vanuit het Woord van God.
De eerste leden van de kerk kwamen uit Israël. Later worden de grenzen overschreden en
roept God niet alleen gelovigen uit Israël maar ook uit de rest van de wereld.
De kerk staat in het Nieuwe Testament in het teken van het koninkrijk van God,
dat gekomen is en komen zal. De kerk leeft van de gaven van Gods koninkrijk en verwacht de
komst van Gods rijk in al zijn glorie.
Namen als ‘volk van God’, ‘lichaam van Christus’ en ‘tempel van de Heilige Geest’ zeggen dat
de kerk het werk van de drieenige God is. Het is daarom zeker, dat Gods kerk toekomst
heeft. De aanduiding ‘lichaam van Christus’ spreekt van een permanent verbonden zijn met
Christus, die het Hoofd van de kerk is. God regeert de kerk door Zijn Geest en Woord. De
gemeenschap met Christus is een gemeenschap door de Heilige Geest en daaruit vloeit de
gemeenschap van de leden van de gemeente voort.
Alle ambten en diensten zijn gericht op de opbouw van de gemeente en op de toerusting
voor de taak die de gemeente heeft. Met de gaven die de kerk van God ontvangt, gaat de
roeping gepaard om in deze wereld als heilig volk van God te leven, van Hem te getuigen en
anderen voor Zijn dienst te winnen.
De kerk is dus een werk van God. Dit geloven wij, ondanks het gebrekkige en onvolmaakte
beeld dat we nu nog van de kerk zien.
Wij geloven van de kerk dat zij één, heilig, algemeen en apostolisch is (Geloofsbelijdenis van
Nicea-Constantinopel).
De eenheid van de kerk is een gave van God, haar roeping en ook het beeld waar
de Christelijke gemeente naar uit mag zien.
De heiligheid van de kerk is geen uitdrukking van morele volmaaktheid maar drukt uit dat de
gemeente in alles gericht is op de heiliging van Gods naam.
De algemeenheid van de kerk drukt uit dat de Christelijke gemeente leeft vanuit de volheid
van Christus. Wij mogen geen kerken uitsluiten die Hij niet uitsluit en geen kerken insluiten
die Hij niet insluit.
De kerk is apostolisch omdat de kerk vasthoudt aan het onderwijs van de apostelen.
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Wij geloven dat binnen de ware kerk men zich richt naar het zuivere Woord van God,
alle dingen die daarmee in strijd zijn verwerpt en Jezus Christus erkent als haar enige Hoofd.
(Nederlandse Geloofsbelijdenis).
Identiteit van onze gemeente
Wij geloven dat de Hervormde Gemeente van Zwartsluis, als lid van de Protestantse Kerk in
Nederland, deel uitmaakt van deze ene, heilige, algemene en apostolische kerk.
Het leven van de Hervormde Gemeente van Zwartsluis
Nadenkend over de identiteit van de Christelijke kerk voelen wij ons aangesproken door het
beeld wat de apostel Paulus ons schetst van de gemeente als het lichaam van Christus
(I Cor. 12, N.B.V.):
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt
in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één Geest doordrenkt,
of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije
mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.
God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat
wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan één lichaam
zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen zijn en dat die met elkaar één lichaam
vormen.
God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig heeft ook zorgvuldiger
behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar
met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee;
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
Binnen dit lichaam heeft de Heilige Geest de leden Zijn gaven gegeven :
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar
er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze
allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten
bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt
van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht
om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van
de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis
van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen
afzonderlijk heeft toebedeeld zoals Hij wil.
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Missie

Visie
Wij geloven dat wij, van jong tot oud, gemeente van Christus mogen zijn, hier in Zwartsluis.
Allemaal verschillend maar één in Christus. Uitgerust met verschillende gaven van de Heilige
Geest, om elkaar toe te rusten tot dienst aan God en aan elkaar. Vanuit een saamhorige en
gastvrije houding willen wij naar elkaar omzien in vreugde en verdriet. Wij staan open voor
samenwerking met andere gelovigen, die onze visie delen. Wij willen de inwoners van ons
dorp en onze naasten wereldwijd laten delen in Gods Liefde. Met respect tegemoet treden
in woord en daad, in getuigenis en dienstbetoon, tot eer van Zijn grote naam.
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HET KERKELIJK LEVEN IN DE PRAKTIJK
Beleid
De leden
In de Hervormde gemeente van Zwartsluis ben je (zie ook de kerkorde (KO)):
Dooplid, als je in deze gemeente de Heilige Doop hebt ontvangen of in een andere
gemeente van de kerk deze Heilige Doop hebt ontvangen en naar deze gemeente
bent overgekomen.
De gemeente wordt in de erediensten en in de herderlijke zorg opgewekt tot de
vieringen van de Heilige Doop, in het bijzonder van de Heilige Doop van de kinderen
van de gemeente (KO)
Lidmaat, als je in deze gemeente Belijdenis van het geloof hebt afgelegd of in een
andere gemeente Belijdenis van het geloof hebt afgelegd en naar deze gemeente
bent overgekomen.
De lidmaten vormen de ruggengraat van de gemeente. Zij dragen de volle
verantwoordelijkheid en het zijn zij die verkozen mogen worden tot ambtsdrager
binnen de gemeente.
Gastlid. Dit zijn leden die nog niet definitief hun keuze voor onze gemeente hebben
gemaakt maar al wel deel nemen aan de vieringen en/of andere activiteiten.
De kerkenraad
Om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren is van
Christuswege het openbare ambt van Woord en Sacrament gegeven. Met het oog op deze
dienst onderscheidt de kerk het ambt van predikant, van ouderling en van diaken. Samen
vormen zij de kerkenraad (KO).
De kerkenraad telt ± 20 leden.
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het moderamen bestaat uit
predikant, voorzitter kerkenraad, diaken, ouderling-kerkrentmeester, 1e scriba en notulist.
De kerkenraad geeft leiding aan en is samen met de gemeente verantwoordelijk voor het
totaal van de activiteiten binnen de gemeente en het desbetreffende gevoerde beleid. De
kerkenraad draagt zorg voor een goede onderlinge afstemming van de diverse sectoren en
activiteiten.
Verkiezing van ambtsdragers voor deze kerkenraad.
Zie Plaatselijke Regeling Hervormde Gemeente
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Ledeninformatie Hervormde Gemeente Zwartsluis
artsluisper
per
20-10-2016
25-05-2020
Leeftijdscategorie
Man
Vrouw
Aantal

Belijdend
179
244
423

Doop

Gast

172
145
317

Totaal
51
46
97

402
435
837

Leeftijds- categorie

Belijdend

Man
Vrouw
Percentage

Aantal belijdend-, doop- en gastleden per
geslacht

Doop

21%
29%
51%

Gast

21%
17%
38%

Totaal

6%
5%
12%

48%
52%
100%

Percentage
belijdend-, doop- en gastleden
Gast
12%

300
250
200
150

Belijdend
51%

100
50

Doop
38%

0
Man

Vrouw

Belijdend

Leeftijdscategorie
00-09 jr.
10-19 jr.
20-29 jr.
30-39 jr.
40-49 jr.
50-59 jr.
60-69 jr.
70-79 jr.
80-89 jr.
90-99 jr.
Aantal

Belijdend
0
0
11
25
38
84
122
89
43
11
423

Doop

Doop

Gast

Gast

56
55
53
46
40
25
20
15
5
2
317

Totaal
3
1
1
6
9
18
14
35
7
3
97

59
56
65
77
87
127
156
139
55
16
837

Leeftijds- categorie

Belijdend

00-09 jr.
10-19 jr.
20-29 jr.
30-39 jr.
40-49 jr.
50-59 jr.
60-69 jr.
70-79 jr.
80-89 jr.
90-99 jr.
Percentage

Doop

0%
0%
1%
3%
5%
10%
15%
11%
5%
1%
51%

Gast

7%
7%
6%
5%
5%
3%
2%
2%
1%
0%
38%

Totaal

0%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
4%
1%
0%
12%

7%
7%
8%
9%
10%
15%
19%
17%
7%
2%
100%

< 40 jaar > 40 jaar

31%

69%
100%

Aantal belijdend-, doop- en gastleden per leeftijdscategorie

140

120
100

80
60

40
20

0
00-09 jr.

10-19 jr.

20-29 jr.

30-39 jr.

Belijdend

Actief
Aantal

776

Passief

40-49 jr.

50-59 jr.

60-69 jr.

70-79 jr.

Doop

Totaal

61

80-89 jr.

90-99 jr.

Gast

Actief

837

Percentage

93%

Passief
7%

Totaal
100%

Percentage actieve- en passieve leden
Passief
7%

Actief
93%
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De vieringen
Het hart van het gemeenteleven wordt gevormd door de wekelijkse erediensten op de
zondag (ochtend 10.00 uur en avond 19.00 uur). De avonddiensten worden onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid gevierd samen met de Gereformeerde Kerk van
Zwartsluis.
In de kerkdiensten vieren we de ontmoeting met de Here en met elkaar door:
▪ het zingen van geestelijke liederen tot eer van Zijn naam
▪ de bediening van de sacramenten (Heilige Doop en het Heilig Avondmaal),
▪ de Woordverkondiging
▪ de dienst van de gebeden
▪ de dienst van de gaven.
Verder kent de Hervormde Gemeente de volgende bijzondere diensten
▪ 1e Kerstdag
▪ Gezinsadventsdienst
▪ Oudejaarsavond
▪ Biddag voor Gewas en Arbeid
▪ Goede Vrijdag
▪ 1e Paasdag
▪ Hemelvaartsdag (samen met de Gereformeerde Kerk)
▪ In de oneven jaren wordt op de zondag na Hemelvaartsdag een “openluchtdienst”
gehouden samen met de plaatselijke kerken.
▪ 1e Pinksterdag
▪ Zomeravondzangdiensten (samen met de Gereformeerde Kerk)
▪ Startdienst 3e zondag in september
▪ Slotdienst
▪ Dienst in samenwerking met de GGG (GemeenteGroeiGroepen)
▪ Dankdag voor Gewas en Arbeid
▪ Oogstdienst (gezinsdienst)
▪ Tienerdiensten
▪ “Overstap” dienst kinderkerk
▪ Avonddiensten i.s.m. Frion/Klampe (diensten met en voor mensen met een verstandelijke
beperking)
De vieringen ’s morgens
Reguliere diensten
Doopdiensten
Avondmaalsdiensten (uitzondering Goede Vrijdag)
Bevestigingsdiensten
De vieringen ’s avonds samen met de Gereformeerde Kerk Zwartsluis
Reguliere avonddiensten (schema)
Zomeravondzangdiensten
Dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
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Voor wat betreft de ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten gelden de volgende
afspraken:
▪ Naast de predikant zijn in de erediensten minimaal voor zowel de ochtend- als
avonddienst twee ouderlingen, twee diakenen en één ouderling-kerkrentmeester aanwezig.
▪ Eén van de ouderlingen is ouderling van dienst en als zodanig verantwoordelijk voor de
gang van zaken tijdens de eredienst.
▪ Bij rouw- en trouwdiensten zijn een ouderling en een diaken aanwezig.
▪ Bij doopgesprekken is de ouderling van dienst aanwezig en bij de aannemingsgesprekken
met nieuwe lidmaten een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester.
De Vorming en Toerusting van haar leden
Het uitgangspunt van de Vorming en Toerusting is dat wij de doopleden zo toerusten dat zij
hun Doop leren verstaan en zo hun Doop voor eigen rekening gaan nemen in het doen van
Belijdenis van het geloof en dat de belijdende leden, actieve en zichtbaar in hun dagelijkse
gedrag als christen, leden blijven in onze gemeente.
Vorming en Toerusting van Connected in Christ
Missie
Alle jeugd van Zwartsluis een plek bieden om in aanraking te komen met het Christelijk
geloof.
Visie
• Door te streven naar samenwerkingen zorgen voor een breed aanbod voor de jeugd van
Zwartsluis.
• Het groepsgevoel bij de kinderen en leiding stimuleren.
• De jeugd een stem geven. De behoeftes van de jongeren op geloofsgebied invullen.
• Vernieuwing faciliteren.
Beleid
Om dit in te vullen worden de volgende activiteiten georganiseerd. Een uitgebreidere
beschrijving staat in de volgende hoofdstukken.
De Kinderkerk
Kindernevendienst waar de kinderen in een onderbouwgroep (4-8 jr) en een bovenbouw
groep (8-11 jr) uitleg krijgen.
De Jeugdkerk
Tienerdienst voor de jeugd van 12 tot 17 jaar.
Young Connected
Jongerenbijeenkomst op de 3e zondag van de maand vanaf 11.30 uur in het Trefpunt.
Leeftijd: vanaf 17 jaar.

Rock Steady
Hervormde Gemeente Zwartsluis
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Tienerdienst voor de wat oudere jeugd gezamenlijk met de Gereformeerde kerk.
Stay Steady
Jongerennevendienst voor de wat oudere jeugd gezamenlijk met de Gereformeerde kerk.
Club
Een maandelijkse samenkomst op de vrijdagavond (8-14jr) waar een activiteit gekoppeld
wordt aan een Christelijk onderwerp. Het seizoen wordt afgesloten met een kampweekend.
De Tienergroepen
Het doel van de tienergroepen is om in een ontspannen sfeer bij de leiding thuis met onze
jongeren (vanaf groep 8) over het geloof te praten. Met de jongeren wordt gesproken over
wat het voor hen betekent om in deze tijd in God te geloven en om bij de gemeente van de
Here Jezus te horen.
Vorming en Toerusting van de volwassenen
Belijdeniscatechese
Het doen van belijdenis is het moment waarop je zelf je verantwoordelijkheid neemt voor je
geloof. Je zegt 'ja' tegen God en dat doe je na een intensieve voorbereidingstijd van
'belijdeniscatechese'.
Interkerkelijke Bijbelkring
De interkerkelijke Bijbelkring komt 1x in de maand bij een gemeentelid bijeen. Gezamenlijk
wordt er gezongen en gesproken over één van de Bijbelboeken.
Gemeenteavonden
Twee keer per jaar wordt er in het voor- en najaar een gemeenteavond gehouden. Eén
gemeenteavond heeft een huishoudelijk karakter en de andere gemeenteavond wordt vrij
ingevuld.
Seniorenmiddagen
Maandelijks worden in het winterseizoen de senioren genodigd om te genieten van een
programma dat door het team seniorenmiddagen wordt voorbereid. In december is er een
kerstviering en als afsluiting van het seizoen een reisje.
Mensen met een verstandelijke beperking
In Zwartsluis kent men twee woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking,
namelijk Frion en De Klampe.
Het uitgangspunt is om, samen met de plaatselijke kerken, de bewoners het evangelie op
een voor hen begrijpelijke manier te brengen. Zij worden 1 à 2 keer per jaar betrokken bij de
voorbereiding van een aangepaste dienst. Voor de bewoners wordt er een wijkavond
georganiseerd door predikant en wijkouderling van beide kerken.

Hervormde Gemeente Zwartsluis
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Koffieochtenden
Meestal de eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om gezamenlijk een
kopje koffie/thee te drinken in ’t Trefpunt. Voor de jongeren is er frisdrank.
Bijzondere taken in de gemeente
Het werk van de ouderlingen (pastoraat)
Het uitgangspunt voor het pastoraat zal zijn dat wij onze leden oproepen om trouw de
erediensten van onze gemeente te (blijven) bezoeken en dat zij worden bijgestaan in hun
pastorale nood. Het bijstaan van leden in haar pastorale nood wordt verricht door de
predikant en door de ouderlingen (bijzonder pastoraat/crisispastoraat). Het uitgangspunt
blijft het omzien naar elkaar (onderling pastoraat)
Het werk van de diakenen (diaconaat)
Het uitgangspunt voor het diaconaat zal zijn dat onze leden zo worden toegerust dat zij zich
verantwoordelijk weten voor de maatschappelijke nood van haar leden in de gemeente, in
ons dorp, en voor de nood verder in de wereld (landelijk/werelddiaconaat)
Hervormde Vrouwendienst (HVD)
Hervormde Vrouwendienst is een orgaan van bijstand aan de kerkenraad. In de praktijk
fungeert de HVD als “rechterhand” van ouderlingen en diakenen.
Het werk van het college van kerkrentmeesters
Het uitgangspunt voor het werk van het college van kerkrentmeesters is het beheren van de
stoffelijke bezittingen van onze gemeente en het er op toezien dat voldoende financiële
middelen beschikbaar zijn en blijven om het gemeentewerk te kunnen uitvoeren.
Media-beamerteam
Zij zorgen iedere zondag voor de online uitzending en de bediening van de beamers.
Het grensoverschrijdende gemeentewerk
Samenwerking met de Gereformeerde Kerk
Sinds jaren wordt er met de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis samengewerkt. De hierbij
gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een protocol (zie bijlage).
Samenwerking met de andere kerken in Zwartsluis
Samenwerking vindt plaats bij de “openluchtbijeenkomst” m.b.t. Zwartsluis onder Zeil en
één keer per jaar de dienst in samenwerking met Frion en De Klampe.
Missionaire werk binnen Zwartsluis
Kerken in Zwartsluis (KIZ)
De KIZ is een interkerkelijke commissie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde
Gemeente in Zwartsluis. De KIZ wordt gezien als een zelfstandige eenheid met een speciale
taak, welke zij verricht onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraden.
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