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HOOFDSTUK 1 - BEGINSELVERKLARING
Als Hervormde Gemeente Beth-El belijden wij dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Wij 
weten ons verbonden met de oudchristelijke belijdenissen t.w. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 
geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Daarnaast weten wij ons 
verbonden aan de reformatorische belijdenissen t.w. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Wij belijden dat Christus een eeuwig Koning is, Die zonder onderdanen niet zijn kan (art. 27 N.G.B) en
dat Hij Zijn Kerk bewaart.
Onze Beth-Elgemeente is in kerkordelijke zin een zgn. gemeente van bijzondere aard. Voortgekomen 
uit een – toen zo geheten – deelgemeente (vóór 2004) in de Nederlandse Hervormde Kerk. En 
daarvoor was deze deelgemeente ontstaan uit een zgn. zelfstandige Hervormde 
Evangelisatievereniging op Gereformeerde Grondslag. De huidige positie in de Protestantse Kerk van 
Nederland is dus die van een gemeente van bijzondere aard. Er zijn geen formele banden met de 
andere PKN  gemeente “De Stroom”, inzake bestuur en beheer. Er is dus ook geen algemene 
kerkenraad. Ondanks deze gebroken kerkelijke situatie ontbreekt in onze gemeente het zicht op het 
geheel van gemeente en kerk niet.
Wij beloven ons te houden aan de verkondiging van het Evangelie van Christus en de Sacramenten te 
bedienen naar Zijn inzetting.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te verwerpen die 
daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Bij de inrichting van het leven van de gemeente beloven wij ons te houden aan de inhoud van deze 
beginselverklaring.

De kerkenraad van de Beth-El gemeente te Moordrecht.

Preses: Ds. P.D. Teeuw                                                                   Scriba: D.F. Noorlander

Datum:
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HOOFDSTUK 2 - GEMEENTE
1. Begripsomschrijving.
Wij geloven en belijden, op grond van Gods Woord, één heilige, katholieke, Christelijke Kerk. Verder is
het onze roeping om, als gemeente van Jezus Christus, in deze wereld Gods Naam te verkondigen. 
Deze opdracht behoort te gebeuren vooral door de prediking van het Evangelie en de bediening van 
de sacramenten, zoals de Heere Jezus Christus ons heeft bevolen in Mattheus 28:19.
Dit bovenstaande mag ook zijn vorm krijgen in de lokale situatie van onze gemeente Moordrecht 
waar onze Beth-El gemeente deze roeping en opdracht vervult.
Wij geloven dat de Heere Jezus Christus de Koning van Zijn Kerk is, het Hoofd van Zijn lichaam en Zich 
daarbij bedient van Zijn Woord en gebruik maakt van mensen.
Om het zout der aarde en het licht der wereld te kunnen zijn geloven wij, dat we dit alleen kunnen als
we ons volledig onderwerpen aan het onfeilbaar Woord van God. Wij geloven en belijden dat dit 
Woord de Kerk bouwt en daarom bidden we voortdurend dat dit Woord zijn loop mag hebben.
Op grond van Gods genadeverbond worden tot de gemeente gerekend de belijdende leden, doop-, 
geboorte- en eventuele gastleden.

2. Uitgangspunten.
1 Korinthe 12, Efeze 5:23 t.e.m. 30, Colossenzen 1:18, Openbaring 1:10-20, H.C. vr. en antw. 54 en 55, 
NGB art. 27.

3. Doelstelling/gerichtheid.
De gemeente en iedere gelovige afzonderlijk, richt zich op de dienst en de eer van God en de 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
In 2004 hebben wij als kerkenraad het zgn. convenant van de classicale vergadering van Alblasserdam
aanvaard. Wij hebben hiermee uitgesproken onze verbondenheid met al die andere gemeenten 
binnen de Protestantse Kerk van Nederland die ook dit convenant hebben aanvaard.
Een exemplaar van dit document ligt ter inzage bij de scriba van onze gemeente.
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HOOFDSTUK 3 - STRUCTUUR
1. Begripsomschrijving
De kerkenraad is het college dat gevormd wordt door de ambtsdragers en het wordt gekozen uit en 
door de belijdende leden van de gemeente. Zij draagt in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid voor 
alle ambtelijke taken en geeft leiding aan de gemeente in leer en leven, met name door de 
verkondiging van Gods Woord.
Uitgangspunten: 1 Timotheüs 3, Titus 1, NGB art. 30 en 31, klassiek bevestigingsformulier 
ambtsdragers (herziene versie).

2. Doelstelling/gerichtheid
Het onderhouden van de eredienst, de catechese, het pastoraat, het zendings-en evangelisatiewerk, 
het diaconaat, de zorg voor vorming, toerusting en beheer.

3. Structuur.
De kerkenraad bestaat uit de predikant, 6 ouderlingen (waarvan 3 ouderlingen-kerkrentmeester) en 3
diakenen.

4. Preses
- Bereidt samen met de scriba en de assessor de kerkenraadsvergadering voor
- Geeft leiding aan de vergadering van de kerkenraad
- Vertegenwoordigt, waar nodig, de kerkenraad.

5. Scriba
- Draagt zorg voor de notulen van de kerkenraadsvergadering
- Draagt zorg voor alle voorkomende correspondentie
- Is in de vacaturetijd aanspreekpunt voor kerkelijke aangelegenheden en regelt deze in 

samenwerking met de assessor en de consulent.
- Is verantwoordelijk voor de archivering.

6. Assessor
De assessor maakt deel uit van het moderamen van de kerkenraad en vervangt bij afwezigheid de 
preses of de scriba.
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HOOFDSTUK 4 - AMBTEN

1. Begripsomschrijving
Wij geloven dat de Drie-enige God gebruik wil maken van ambtsdragers, t.w. dienaren van het Woord,
ouderlingen en diakenen, om Zijn Woord aan de mensen bekend te maken.
Op grond van Efeze 4 belijden we, dat het de taak is van deze ambtsdragers om de gemeenteleden 
toe te rusten tot dienstbetoon in deze wereld. Vanuit deze zorg verleent Christus bevoegdheid tot 
onderwijzing van, opzicht over en dienst der barmhartigheid aan de gemeente en daarin de grote 
Ambtsdrager vertegenwoordigend.

2. Uitgangspunten
Efeze 4:10 t/m 16, NGB art. 30 en 31, Klassieke bevestigingsformulier voor ambtsdragers (hertaald).

3. De kerkenraad: Structuur/taken
Eén predikant

- Bediening van Gods Woord en de sacramenten.
- Catechese.
- Pastoraat.

Drie ouderlingen:
- Opzicht over de leer en levenswandel van de dienaren van het Woord.
- Opzicht over de leer en het leven van de gemeenteleden.
- Een van de ouderlingen heeft in het bijzonder als aandachtsveld de jeugd. Hij heeft het 

opzicht over de jongeren van de gemeente en ondersteunt/adviseert leidinggevenden van de 
verschillende clubs/verenigingen.

Drie ouderlingen-kerkrentmeester
- Verricht in principe alle genoemde taken van de ouderling, uitgezonderd het huisbezoek. 

Draagt bijzondere verantwoordelijkheid voor het beheer.

Drie diakenen
- Verzamelt de gaven om uit te delen;
- Verleent en/of organiseert daadwerkelijke hulp (zie onder: eredienst /pastoraat/ diaconaat).

4. Verkiesbaarheid
Tot ambtsdrager in de gemeente kunnen verkozen worden de mannen die belijdend lid zijn van de 
gemeente en bij voorkeur minimaal 2 jaar deel uit maken van de gemeente. 

5. Visie op de vrouw in het ambt
De kerkenraad is van mening dat er op grond van de Bijbelse gegevens geen mogelijkheden zijn voor 
vrouwelijke ambtsdragers. (1 Kor. 14:34, 1 Tim. 2: 11-14). Dit doet overigens niets af aan de geheel 
eigen plaats die vrouwen op een andere wijze in de gemeente kunnen en mogen innemen.
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HOOFDSTUK 5 - EREDIENSTEN

1. Begripsomschrijving
De samenkomst van de gemeente is de werkplaats van de Heilige Geest, rondom Woord en 
sacrament, gebed, lied en dienst der barmhartigheid.

2. Uitgangspunten
 Gen. 4:26, Lev. 23:2 en 3, Rom. 10:10 t/m 15 en 17, Hebr. 10:25, 2 Tim. 4:2, Zondag 38 en 25 – 31 van
de Heidelbergse Catechismus. 

3. Doelstelling
De uitbreiding van Gods Koninkrijk, de opbouw van het persoonlijk en gemeenschappelijk geloof en 
de toerusting van het geestelijk leven in en van de gemeente.

4. Orde van dienst

De reguliere orde van dienst is als volgt:
1. Voorzang (We gebruiken hiervoor, in ieder geval in het zondagsschoolseizoen,  het 

psalmenrooster van de zondagsschool)
2. Stil gebed
3. Votum en groet
4. Gemeentezang
5. Lezing van de Tien geboden (morgendienst) of Geloofsbelijdenis (avonddienst)
6. Gemeentezang
7. Gebed om de opening van het Woord en voorbede
8. Schriftlezing 
9. Dienst der offeranden
10. Gemeentezang
11. Prediking
12. Gemeentezang
13. Dankgebed
14. Gemeentezang
15. Zegen van de Heere

5. Praktische uitwerking
- Tijdens de erediensten zingen wij uit de Psalmberijming 1773. Er wordt ritmisch gezongen. De

organisten zorgen voor de begeleiding van de gemeentezang.
- In de morgendiensten wordt de Wet van de Heere voorgelezen. De wet stelt ons schuldig 

tegenover een goeddoende God en dient tevens als leefregel van dankbaarheid.
- In de avonddiensten belijden we het ontwijfelbare geloof in verbondenheid met de Kerk van 

alle tijden en plaatsen.
- Als Bijbelvertaling wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.
- Als liturgische formulieren worden de hertaalde klassieke formulieren gebruikt. 
- De voorbede gebeurt bij voorkeur door de eigen predikant.
- De avonddiensten waarin de eigen predikant voorgaat zijn ‘leerdiensten’ waarin de 

Gereformeerde Belijdenisgeschriften, bij voorkeur de Heidelbergse Catechismus behandeld 
worden.

- Tijdens de morgendiensten is er crèche voor de kinderen.
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- De predikant kan het psalmvers van de zondagsschool een andere plaats geven in de 
eredienst en een andere voorzang opgeven.

6. Decorum
Gelet op het bijzondere karakter van de eredienst, hecht de kerkenraad aan gepaste kleding. De 
kerkenraad uit dat bij voorkeur in een zwart pak, wit overhemd en gedekte kleur das. 
Van de gemeente mag voor de zondagse kerkdiensten een goede stijl worden verwacht. Er zal eerbied
zijn in Gods Huis. Dit mag ook tot uitdrukking komen in de kleding. Hier mag toch gewezen worden op
onderscheid in kleding? Het maakt toch wel verschil of onze kleding geschikt is b.v. voor ons werk, 
voor onze vrije tijd en/of sport. Zo dient ook onze kledingkeuze te worden bepaald door het besef in 
Gods Huis te zijn. 
Voor vrouwen wordt een hoofdbedekking op prijs gesteld, in het bijzonder bij de bediening van de 
sacramenten. Maar het wordt aan de verantwoordelijkheid van gemeenteleden zelf overgelaten om 
hierin een (andere) afweging te maken. Hierin vragen we mildheid naar elkaar (zie 1 Kor. 11:16).

7. Belijdenisdienst
De openbare belijdenis van het geloof wordt, na onderzoek door de kerkenraad, afgelegd door hen 
die de belijdeniscatechisatie gevolgd hebben. Zij die nog niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament 
direct na de openbare belijdenis van het geloof.

8. Huwelijksdienst
God heeft het huwelijk geschonken als een unieke verbintenis tussen één man en één vrouw. 
Kerkelijke huwelijksbevestiging en inzegening kan dan ook alleen tussen man en vrouw. Het 
samenleven als getrouwden zonder belofte van trouw achten wij derhalve in strijd met Gods Woord.
Als de verbintenis tussen man en vrouw naar burgerlijke wet tot stand gekomen is, dan volgt de 
kerkelijke bevestiging en inzegening. 
Net als de zondagse erediensten is ook een trouwdienst  een eredienst voor de gehele gemeente die 
valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Trouwdiensten worden – behoudens 
uitzonderingen – door de eigen predikant geleid en bijgewoond door de wijkouderling en een diaken. 
De kerkenraad is ook verantwoordelijk voor de organist en de orde van dienst. 

9. Rouwdienst
In principe wordt de rouwdienst geleid door de eigen predikant. Een rouwdienst kan worden 
gehouden in de kerk of in de aula van de begraafplaats. Bij voorkeur is de wijkouderling aanwezig bij 
de rouwdienst. Een rouwdienst heeft geen ambtelijk karakter.

De kerkenraad heeft voor de rouwdienst een protocol opgesteld dat opvraagbaar is bij de scriba.

10. Sacramenten

De Heilige Doop
In onze gemeente geldt zowel de volwassendoop als de kinderdoop. De volwassendoop wordt 
bediend aan hen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd en als kind niet zijn gedoopt. 
De kinderdoop wordt bediend aan de kinderen van de gemeente. Ouders die belijdend lid zijn (of 
dooplid, maar voornemens belijdenis te doen) mogen de doopvragen beantwoorden. In geval van 
overdoop is er zonder voorafgaande schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad geen toegang
tot het Heilig Avondmaal en tot lerende functies in de gemeente.

Rondom de bediening van de Heilige Doop worden twee avonden belegd:
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- Doopzitting: In de week voor de doopdienst wordt door de predikant een doopzitting 
gehouden waarin het doopformulier wordt behandeld. Hierbij is aanwezig de ouderling die 
tijdens de doopdienst ouderling van dienst is.

- Avond Geloofsopvoeding: In de week na de doopdienst worden de doopouders uitgenodigd 
voor een avond over de praktische kant van geloofsopvoeding. Deze avond wordt gehouden 
bij een – door de kerkenraad aangewezen – echtpaar thuis.

Het Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend in het midden van de gemeente. De zondag 
ervoor wordt in de morgendienst ‘Voorbereiding’ gehouden, waarbij het eerste gedeelte van het 
formulier wordt gelezen. Op woensdagavond is er gelegenheid voor ‘Censura Morum’ en wordt er 
een Avondmaalsbezinning gehouden, waarin het formulier wordt behandeld. 
Op de zondag van het Avondmaal wordt in de morgendienst het sacrament bediend. In de 
avonddienst vindt nabetrachting en dankzegging plaats.  
Belijdende leden worden toegelaten tot het Heilig Avondmaal. Gasten worden verzocht vooraf 
contact op te nemen met de predikant of scriba. 

11. Overige bijzondere diensten
- Op Bid- en Dankdag worden twee diensten belegd, waarbij de middagdienst in het bijzonder 

is afgestemd op de kinder- en tienerleeftijd. 
- Op Goede Vrijdag wordt ’s avonds een dienst belegd.
- Op Hemelvaartsdag en 2e feestdagen is er een morgendienst.
- Op 2de Kerstdag organiseert de zondagsschool de kerstfeestviering. Ook op 2e Paas- en 

Pinksterdag organiseert de zondagsschool een viering. Voor de viering op deze feestdagen is 
een rooster opgesteld, waarin beide feesten even vaak aan bod komen.

- Op Oudjaarsavond wordt een kerkdienst belegd, waarin de overledenen van dat jaar 
herdacht worden.

- Opening van het winterwerk vindt plaats in een zondagse dienst in september.
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HOOFDSTUK 6 - CATECHESE

1. Begripsomschrijving
Het onderwijs aan de jeugd van de gemeente en verder aan allen die dit onderwijs verlangen, naar 
het bevel van Christus, om te onderwijzen en te leren onderhouden alles wat Hij geboden heeft.

2. Uitgangspunten
Deut. 6:7 en 20 t/m 25, Psalm 119:9, Spr. 1:8, Matth. 28:19.

3. Doelstelling
- Dat kinderen leren thuis raken in de Bijbel.
- Hen voor te bereiden op de openbare geloofsbelijdenis.
- Het dragen van medeverantwoordelijkheid als belijdend lid voor de opbouw en 

instandhouding van de gemeente van Christus.

4. Reguliere catechese
In het winterseizoen wordt de jeugd vanaf 12 jaar verwacht op de catechisatie. De catechisatie wordt 
op maandagavond gegeven door de predikant aan de verschillende groepen. Als leidraad wordt 
catechesemethode ‘Leren om te leven’, geschreven door ds. A.J. v.d. Herik, ds. P. v.d. Kraan en A. Pals 
gebruikt

Er is ook ruimte voor vormen van catechese, gericht op speciale doelgroepen.

5. Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie wordt door de eigen predikant gegeven. Zij die te kennen geven zich te 
willen voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis volgen een seizoen, of langer, de 
belijdeniscatechisatie. Voorafgaand aan de belijdenisdienst vindt er een aannemingsavond plaats 
waarbij een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig is.
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HOOFDSTUK 7 – PASTORAAT

1. Begripsomschrijving
De verantwoordelijkheid van de herder en leraar met de ouderlingen en de diakenen is:

- De herderlijke zorg voor de gemeente
- Antwoord vragen op de prediking
- Oog hebbend voor de zorg en nood in de gemeente.

2. Uitgangspunten
1 Tim. 4:6 t/m 16, 2 Tim. 4:2, Titus 3:8 t/m 11.

3. Doelstelling
De gemeente opbouwen in het geloof en bewaren bij de belijdenis en bijstaan in eventuele zorgen en
noden.

4. Huisbezoek
Als regel eenmaal per twee jaar en één keer per jaar bij ouderen, weduwnaars, weduwen en 
alleenstaanden, door de wijkouderling met een van de andere ambtsdragers.
De kerkenraad vindt het uitermate belangrijk dat ook kinderen (gedeeltelijk) aanwezig zijn tijdens het 
huisbezoek.  

5. Ouderenbezoek
Vanaf 70 jaar door de predikant rond de verjaardag. Daarnaast zo'n twee à drie keer per jaar een 
bezoek door ouderling en/of bezoekbroeder/zuster, indien nodig meer of minder. 

6. Ziekenbezoek
In het ziekenhuis, eenmaal per week door de predikant, in ernstige situaties vaker;
Langdurig zieken thuis of verpleeghuis: bezoek regelmatig door predikant en wijkouderling;
Terminale patiënten: al naar gelang de omstandigheden enkele keren per week, zo nodig dagelijks.

7. Kraambezoek
Wordt gedaan door de predikant, zo mogelijk met zijn echtgenote.

8. Rouw en condoléance bezoek
Door predikant en/of ambtsbroeder. Afsluiten condoléance: indien gewenst door de wijkouderling of 
andere ambtsdrager.
Indien gewenst wordt er in de dagen tussen overlijden en begraven elke avond afgesloten door de 
wijkouderling en een ambtsbroeder.

9. Nieuw ingekomenen
Een welkomstbezoek wordt gedaan door predikant en/of de wijkouderling. Na overschrijving wordt 
hiervan melding gedaan in de kerkbode. De kerkenraad heeft voor gemeenteleden uit andere 
kerkgenootschappen dan de PKN een protocol opgesteld dat verkrijgbaar is bij de scriba.
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Hoofdstuk 8 - APOSTOLAAT

1. Begripsomschrijving

De gehele gemeente heeft de opdracht gehoor en uitwerking te geven aan de missionaire opdracht
van Christus tot onderwijzing en onderhouding van alles wat Hij geboden heeft.

2. Uitgangspunten 

Matth. 28:19, Hand. 1:8.

3. Doelstelling

Het betuigen van Gods beloften en geboden voor alle mensen, en evangelisatie onder mensen die
van de dienst van God vervreemd zijn.

4. Structuur

Evangelisatiecommissie en de Diaconie.

5. Taak en werkwijze

Voor ieder lid een taak naar de gaven die hem of haar gegeven zijn
Lectuurverspreiding (evangelisatieblad ‘Echo’).
Zorg voor de “Witte Tent week” en de nazorg daarvan.

Verkoop van de GZB-kalenders en dagboeken en verder alles wat noodzakelijk is ten behoeve van
onze zendingsopdracht.
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Hoofdstuk 9 - VORMING EN TOERUSTING

6. Begripsomschrijving

De activiteiten van geestelijke vorming en toerusting van de gemeenteleden gericht op 
onderscheiden doelgroepen. 

7. Uitgangspunten

Matth. 28:19, 2 Tim. 2:22 en 23 (zie Catechese).

8. Doelstelling

Kennis van en inzicht in de Schrift en de toepassing in praktische levenssituaties.

9. Structuur en werkwijze jeugdwerk

Het contact tussen de zondagsschool, jeugdclubs en –verenigingen enerzijds en de kerkenraad 
anderzijds verloopt via de jeugdouderling. Deze heeft ten opzichte van deze clubs en verenigingen de 
volgende taken:

- De kerkenraad laat zich bij het jeugdwerk zo veel mogelijk door zijn jeugdouderling 
vertegenwoordigen. 

- Aan hem leggen de leidinggevenden van de zondagsschool, clubs en het bestuur van de 
jeugdvereniging verantwoording af. 

- De jeugdouderling kan namens de kerkenraad bezwaar aantekenen tegen besluiten van de 
leidinggevenden en bestuursleden van de zondagsschool, de clubs en de jeugdvereniging. 

 
Bij geschillen tussen jeugdouderling en leidinggevenden/bestuur zal de kerkenraad de uiteindelijke 
beslissingen nemen. De jeugdouderling heeft in principe inzage in alle bestuur stukken van de 
zondagsschool, clubs en jeugdvereniging.

a. Zondagsschool “Immanuel”

De kinderen van de basisschool komen gedurende het winterseizoen wekelijks op de zondagmiddag 
bij elkaar. Ook de kinderen van buiten de zondagsschool zijn van harte welkom. Er wordt geleerd en 
verteld volgens het rooster van de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

b. Jeugdclub “Alemeth”

Eén keer per 14 dagen komt de jeugd van 10 - 12 jaar op woensdagavond bij elkaar. Er wordt in het 
eerste gedeelte van de avond een Bijbelgedeelte behandeld en in het tweede gedeelte is er ruimte 
voor ontspanning.

c. Jeugdclub “de Stuurhut”

Eén keer per 14 dagen komt de jeugd van 12-15 jaar op woensdagavond bij elkaar
Er wordt een Bijbelgedeelte behandeld en na de pauze is er ruimte voor ontspanning.

d. Jeugdvereniging “Onderzoekt de Schriften”

De jongeren van 16 jaar en ouder komen wekelijks op vrijdagavond bij elkaar. Het eerste gedeelte van
de avond wordt een Bijbelgedeelte behandeld. Het tweede gedeelte van de avond is er een actueel 
onderwerp of ruimte voor ontspanning.

e. Bijbelkring “Rondom het Woord”

Deze jonge mensen komen één keer in de maand op zondagavond na de dienst bij elkaar, onder 
voorzitterschap van een belijdend lid. Twee leden hebben volgens rooster de leiding, maken een 
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inleiding en zorgen voor discussievragen. De bespreking die daarna volgt, staat onder leiding van één 
van de voorzitters.

f. Bijbelkring 
“Emmaüs”

Een keer per maand komen de jonge lidmaten van de gemeente bij elkaar op zondagavond onder 
voorzitterschap van één of meerdere belijdende leden. Aan de hand van een Bijbelgedeelte wordt er 
een inleiding gehouden met aansluitend een bespreking.

10. Bijbelkring voor alle gemeenteleden

Onder leiding van de predikant wordt 6 keer per jaar een avond belegd. Er wordt dan een 
Bijbelhoofdstuk behandeld. Na de uiteenzetting wordt dit hoofdstuk in bespreking gegeven.

11. Gemeenteavond

Ook worden er thema-avonden belegd voor de gemeente met een bepaald onderwerp, ontleend aan 
de actualiteit.

12. Vrouwenvereniging “Tryfosa”

Deze vereniging maakt deel uit van de landelijke vrouwenbond, met een eigen bestuur. Na een 
inleiding aan de hand van het blad “De Hervormde Vrouw” worden de vragen besproken. De dames 
komen één keer per 14 dagen op donderdag bij elkaar. 
Eén keer per jaar wordt een verkoping gehouden. Een gedeelte van de opbrengst hiervan wordt 
gedoneerd aan een diaconaal doel.

13. Mannenvereniging “Tolle Lege”

Het bestuur wordt uit de leden gekozen, en de voorzitter is een belijdend lid van de gemeente.
Eens per maand komen de mannen bijeen.
Na de inleiding aan de hand van een Bijbelgedeelte of een vrij onderwerp, worden de vragen 
besproken.

Gebedskringen. Er zijn in onze gemeente gebedskringen. Gemeenteleden komen samen om met 
elkaar de HEERE te bidden om Zijn zegen en leiding. Voorbede wordt gedaan voor onze gemeente, in 
alle verbanden daarvan. Maar ook voor de Kerk wereldwijd, christenen in alle landen, zending en 
evangelisatie, en wat zich ook maar aandient van belang voor Kerk en Christenheid, zowel in het 
inwendige leven van Kerk en Gemeente alsook in het publieke leven in ons land en in de wereld. Ook 
hebben persoonlijke zorgen en noden en situaties van vreugde en dankbaarheid in onze gemeente in 
deze kringen een belangrijke plaats.

15. Beth-El koor

Een christelijk gemengd koor. Repetitie is er wekelijks op dinsdagavond. Onder leiding van een 
dirigent worden psalmen en andere geestelijke liederen ingestudeerd en in kerken en bijvoorbeeld 
verzorgingstehuizen uitgevoerd.
Het koor verleent – zo mogelijk – medewerking in samenkomsten van onze Beth-El gemeente, b.v. in 
de Advents-en Lijdensweken en mogelijke andere gemeentelijke samenkomsten.  Het koor gaat uit 
van de gemeente Beth-El

16. Toezicht

Alle hier voornoemde verenigingen en groepen staan onder toezicht en verantwoording van de 
kerkenraad.
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Hoofdstuk 10 - DIACONAAT

17. Begripsomschrijving

In de navolging van Christus gehoor geven aan de opdracht tot dienstbetoon in gemeente en in de 
wereld.

18. Uitgangspunten

Lucas 10:25 - 37, Hand. 4:32 - 37, Hand. 6:1 - 3, Galaten 6:10.

19. Doelstelling

Bijstand en dienstbetoon in woord en daad aan hen die in lichamelijke, psychische of sociale nood 
verkeren.

20. Samenstelling

De diakenen vormen gezamenlijk het college van diakenen. Dit college kent een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester.

21. Taken

De taken worden onderling geregeld en zijn:

Het inzamelen van gelden die door de gemeente in de erediensten voor diaconale doeleinden 
worden gegeven;

Het beheren en besteden van de aan hen toevertrouwde gelden; 
De zorg voor ouderen, zieken en behoeftigen;
Beheer en onderhoud van kerkradio voor ouderen en zieken; 
Het verzorgen van en dienstdoen bij de Avondmaalstafel.
Verantwoordelijkheid voor de opname van de kerkdiensten.

22. Collecten

a. Inzameling van gelden

De diakenen zijn geroepen om de diaconale belangen te behartigen, ze zijn hierin afhankelijk van de 
gemeente die haar de nodige geldmiddelen moet verschaffen.
Door middel van het Beth-El Magazine, de wekelijkse Nieuwsbrief en afkondiging in de dienst wordt 
de bestemming van elke diaconale collecte bekend gemaakt en aanbevolen. Het doel wordt ook in de
voorbede opgenomen. 

b. Bestemming van de collecten

De algemene collecten zijn hoofdzakelijk bestemd voor het werk in eigen gemeente en voor bijdragen
aan bovenplaatselijke instellingen.
De doorzendcollecten worden in zijn geheel doorgezonden, o.a. naar de volgende instanties: de 
Gereformeerde Zendingsbond, Eleos, stichting “Woord en Daad”, Zondagsscholenbond, enz.
Daarnaast wordt gecollecteerd voor het plaatselijke evangelisatie-, jeugd- en ouderenwerk.
De avondmaalscollecten krijgen een aparte bestemming, bijvoorbeeld een diaconaal project van de 
G.Z.B.
Verder wordt op de begroting een bedrag gereserveerd voor ondersteuning in bijzondere gevallen.
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23. Activiteiten diakenen in eigen gemeente

De diaconie heeft als taak om ouderen en alleenstaanden te betrekken bij de gemeente. Het 
toegankelijk maken van de zondagse eredienst door kerkradio of internet is daar een belangrijk
onderdeel van. Persoonlijk contact is van onschatbare waarde. De langdurig zieken of zij die 
thuiskomen uit het ziekenhuis worden door of namens de diaconie bezocht. Het ouderen- en
alleenstaandencontact, bestaande uit een aantal gemeenteleden en een diaken, dragen mede zorg
voor het onderhouden van het persoonlijke contact en organiseren een kerstmiddag en een activiteit
eens in het jaar.
Ook is het de taak van de diaconie om gelden in te zamelen voor het plaatselijke jeugdwerk en het
evangelisatiewerk. Zo mag de diaconie, zij het met beperkte middelen, dienstbaar zijn voor onze
naaste dichtbij en veraf.

24. Begroting en jaarrekening

Elk jaar wordt de begroting door het college van diakenen opgesteld en aan de kerkenraad 
voorgelegd. Na goedkeuring wordt deze ter beoordeling toegezonden aan het Classicale College voor 
de Behandeling van Beheerszaken.
De jaarrekening volgt dezelfde procedure. Na goedkeuring wordt de jaarrekening ter inzage gelegd 
voor de gemeenteleden.
De diaconie stelt samen met de kerkrentmeesters het collecterooster op.
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Hoofdstuk 11 - COLLEGE VAN OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER

PARAGRAAF 1 - REGEREN EN BEHEREN

25. Begripsomschrijving

Het college van ouderlingen-kerkrentmeester is naar de bepalingen van de kerkorde belast met de 
zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van deze gemeente - voor zover niet van diaconale aard - 
en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden, overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde 
en de ordinanties.

26. Uitgangspunten

Haggaï 1, Maleachi 3:10, 1 Korinthe 9:6 t/m 14, Titus 1.

27. Doelstelling

Voorwaarden scheppen voor de instandhouding van de prediking, pastoraat en catechese en 
onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

28. Het college van kerkrentmeesters.

Het college heeft in overleg met de kerkenraad de volgende taken:

Het verrichten van beheerstaken, waaronder het kerkgebouw en pastorie.
Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
Het zorg dragen voor de geldwerving.
Het bepalen en uitvoeren van het algemene personeelsbeleid.
Het bijhouden van de ledenadministratie van de gemeente.

29. Samenstelling

Het college van ouderlingen-kerkrentmeester kent een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

30. Taken

Zij regelen in onderling overleg hun werkzaamheden en zijn als college verantwoordelijk voor de 
genomen besluiten. 

Het college van ouderlingen-kerkrentmeester benoemt de medewerkers, die het voor het 
verrichten van haar werkzaamheden nodig heeft, zoals koster en organist(en). Het regelt van 
deze medewerkers de rechten en plichten.

De penningmeester is bevoegd tot het opnemen van kasgelden en het tekenen van 
betalingsopdrachten tot een maximum van € 10.000 en uitvoering gevend conform de 
begroting. Opnames en opdrachten daarboven worden in overleg met de kerkenraad door 
het college beslist.

31. Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte 

De gemeente wordt in alle vermogensrechtelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, in en 
buiten rechte vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. 

Het college van kerkrentmeesters is daarbij - met inachtneming van de regelen gesteld in 
ordinantie 11 - bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. 

Ter uitvoering van een besluit van het college van kerkrentmeesters wordt de gemeente 
tegenover derden gebonden door de handtekening van de voorzitter en de secretaris van het 
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college van kerkrentmeesters, terwijl bij belet of ontbreken van dezen het college van 
kerkrentmeesters eerst uit zijn midden en anders uit de kerkenraad tijdelijk één of meer 
plaatsvervangers aanwijst.

32. Bewaring van stukken

Het college van kerkrentmeesters bewaart alle stukken die betrekking hebben op de stoffelijke 
belangen van de gemeente op een behoorlijke archiefplaats overeenkomstig de richtlijnen 
voor het beheer van kerkelijke archieven van de PKN.

Het archief van de Nederlandse Hervormde Evangelisatievereniging op Gereformeerde grondslag 
te Moordrecht, opgericht op 17 september 1930, wordt bewaard in het streekarchief te 
Gouda.

33. De (kerk-)gebouwen

De zorg voor het kerkgebouw van de gemeente en voor de orde daarin tijdens de kerkdiensten, 
berust bij de kerkrentmeesters.

De gebouwen van de gemeente worden door kerkrentmeesters, in overleg met de kerkenraad, bij
voorrang voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden beschikbaar gesteld.

Het college van kerkrentmeesters is bevoegd het kerkgebouw of delen daarvan en daartoe 
behorende inventaris en de pastorie aan derden al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te 
stellen. Op de zondagen en doordeweekse dagen kan ons kerkgebouw in principe 
beschikbaar zijn voor kerkdiensten en samenkomsten van andere kerken en/ of groeperingen.
Er wordt op toegezien dat deze diensten en samenkomsten plaatsvinden en geleid worden 
door personen, welken zich bewegen binnen de grenzen van ons belijden, zoals omschreven 
in dit beleidsplan, hoofdstuk 1, de beginselverklaring en hoofdstuk 2, lid 3. Eén en ander zo 
nodig in overleg met (het moderamen van) de kerkenraad.  

Het college van kerkrentmeesters laat zich adviseren door een onderhoudscommissie

34. De koster

De kerkrentmeesters kunnen zich bij de zorg voor het kerkgebouw en de orde daarin tijdens de 
kerkdiensten doen bijstaan door een koster.
De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht door het college van kerkrentmeesters, 
bij voorkeur een der leden van de kerk.
De aanstelling van een koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
In zijn instructie is een regeling opgenomen die aangeeft dat hij tevens kan worden belast met 
werkzaamheden ten dienste van de kerkenraad.

35. De organist

De organist wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters en 
is bij voorkeur een lid van de gemeente.
De aanstelling geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
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PARAGRAAF 2 - VAN DE GELDMIDDELEN

1. Begroting en jaarrekening

Elk jaar wordt de begroting door het college van kerkrentmeesters opgesteld en aan de kerkenraad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt met inachtneming van de regels gesteld in ordinantie 11, artikel 6 en 7 van de kerkorde. 
Na goedkeuring wordt deze ter beoordeling toegezonden aan het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken.
De jaarrekening volgt dezelfde procedure. Na goedkeuring wordt de jaarrekening ter inzage gelegd 
voor de gemeenteleden. Het college van kerkrentmeesters stelt samen met de diaconie het 
collecterooster op.

2. Aansprakelijkheid van de beheerders

De beheerders zijn verantwoordelijk voor schade, voortvloeiende uit achteloosheid, verzuim of 
kwade trouw, onverminderd ieders aansprakelijkheid naar burgerlijk recht in overeenstemming met 
het bepaalde in ord.11 art 28.
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HOOFDSTUK 12 - VERTROUWENSPERSONEN
De kerk zou een veilige plek moeten zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is 
die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik 
voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit probleem, 
ook binnen de kerk en dat is de reden dat de kerkenraad ook in onze gemeente vertrouwenspersonen
aangesteld heeft.  
Er zijn twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw uit de gemeente. Eén uit de kerkenraad en
één van buiten de kerkenraad. De namen van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op de website 
en in het Beth-El Magazine. Het protocol seksueel misbruik is op te vragen bij de scriba en 
vertrouwenspersonen.
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HOOFDSTUK 13 - MET HET OOG OP DE TOEKOMST 

1. Onze taak 

Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften zijn en blijven bron en norm van ons kerk 
zijn. Binnen die grenzen is het onze opdracht om te zoeken naar wat samenbindt en niet naar wat 
scheiding maakt. 

2. Jonge gemeente

De Beth-El gemeente bestaat voor een groot gedeelte uit jonge mensen. Daar er voor iedere leeftijd 
een vereniging is, verdient het aandacht en voorkeur dat er een natuurlijke doorstroming is.
Dit betekent dat het jongerenwerk in de toekomst blijvend aandacht en inzet zal vragen. We moeten 
steeds bezig zijn met het vormen van kader. Er zijn mensen nodig voor allerlei verenigingswerk. De 
jongeren zullen zich verantwoordelijk moeten gaan voelen om in de toekomst eventueel onderdeel 
uit te gaan maken van de kerkenraad. Daarom dienen de jonge lidmaten en/of “jonge-ouders” onze 
blijvende aandacht te hebben. 
Dit doen we door o.a. de prediking, het kringwerk, huisbezoek en eventueel door het houden van 
gemeenteavonden. 

3. Samenwerking tussen de verenigingen

Het verdient aanbeveling om te zoeken naar middelen waardoor wij de verschillende verenigingen 
kunnen laten samenwerken. Het gevaar is anders groot dat iedereen zich terugtrekt in zijn eigen club,
zonder het geheel van de gemeente in het oog te houden. De onderlinge samenwerking is ook 
belangrijk om van elkaar te leren en de doorlopende lijn te verbeteren.

4.  Christelijk onderwijs

De kerkenraad, ouders en gemeente dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan
de kinderen van onze gemeente. Naar de mening van de kerkenraad dient dit onderwijs een positief 
christelijk karakter te dragen. De schoolkeuze is een eigen verantwoordelijkheid van de ouders zelf. 
De kerkenraad streeft ernaar goede inhoudelijke contacten te onderhouden met het basis-en 
voortgezet onderwijs met de scholen in, alsook buiten Moordrecht.
Met de ‘PCB Meester Lalleman’ is er sprake van officieel contact. Dit uit zich in een jaarlijks overleg 
met de predikant, samen met een predikant van PG De Stroom, voorafgaand aan de scholenzondag. 
In de tweede week van november wordt (een deel van) de school uitgenodigd in het kerkgebouw en 
in de kerkdienst die gaat over het thema van de scholenzondag.
Na de basis- en middelbare schooltijd willen we om jongeren heen staan en hen begeleiden wanneer 
ze beginnen aan het MBO, HBO, WO of beginnende leer/werksituaties.

5. Communicatiemiddelen

De kerkenraad informeert de gemeente via diverse kanalen:
De wekelijkse afkondigingen aan het begin van de kerkdienst.
De wekelijkse nieuwsbrief die digitaal wordt verzonden.
Het Beth-El Magazine dat 4 keer per jaar wordt uitgegeven.
De website www.kerkeninmoordrecht.nl 

Tenslotte 
Het zij ook voor de komende jaren onze bede dat de HEERE door zijn Heilige Geest in onze gemeente 
werkt! 

- Veni Creator Spiritus -
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