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HERVORMDE GEMEENTE OMMEREN 

Kerkenraad 

p/a scriba: 

Mevr. A.D. van Emst - Mulder 

Doejenburg 5, 

4024 HE Eck en Wiel 

 

 

INLEIDING 

De Hervormde Gemeente Ommeren is een pluriforme maar hechte gemeente. Wij zijn veelstemmig, 

meestal harmonieus, en raken niet van de wijs van zo nu en dan een contrapunt of zelfs een 

dissonant: wij vinden elkaar telkens weer door de Liefde van God, ook aan ons door de werking van 

de Heilige Geest geopenbaard in Jezus Christus. 

 

Wij geloven 

Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Wij geloven in de Heilige Geest. 

Wij geloven één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vlezes, 

en een eeuwig leven. 

Amen 

En dat geloof willen we levend houden en in woord en daad uitdragen. 

 

Een levend geloof in woord en daad 

Een levend geloof krijgen of behouden kan alleen door ontmoetingen. Wij ontmoeten God en elkaar: 

 in de erediensten. Daarin staat de verkondiging van Gods Woord en Zijn Verbond met 

mensen, ook die van de 21
ste

 eeuw, centraal; 

 in de viering van de sacramenten; 

 in het verlenen van pastorale zorg en het (groot) huisbezoek; 

 in gesprekskringen over het geloof; 

 in diverse andere bijeenkomsten. 
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Een geloof levend houden kan alleen door het door te geven aan jongeren door hen te onderrichten 

en hen voor te gaan in en hen zo vertrouwd te maken met Gods Woord: 

 in de bijeenkomsten van de kinderkerk, veelal parallel aan de eredienst 

 in de bijeenkomst van de tienerkerk; 

 in het geven van catechese; 

 in diverse activiteiten voor en met de jongeren. 

 

Een geloof in woord en daad uitdragen doen we in de diaconale taken, activiteiten en giften. Het gaat 

om: 

 het dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal; 

 de hulp aan en ondersteuning van de armen en hulpbehoevenden; 

 de zending; 

 goede doelen; 

 hulp bij rampen. 

 

Een geloof in daad en woord uitdragen doen we in het onderhouden en, waar nodig, het versterken 

van de materiële en financiële basis van onze gemeente door de kerkrentmeesters. Daarbij staat een 

goed rentmeesterschap centraal. De taken van dit college zijn divers, maar ze hebben vooral ten 

doel: 

 de voortgang van de wekelijkse eredienst en de andere activiteiten in onze gemeente; 

 onderhoud van de onroerende en roerende zaken. 

 

EREDIENST en PASTORAAT 

Eredienst 

De kern van een gelovige en levende gemeente is de eredienst. Want daar, wanneer Gods Woord 

wordt geopend en het evangelie wordt verkondigd, ontmoeten we Jezus Christus, onze Heiland en 

Verlosser. Week in week uit ontvangen we daar de bemoediging om ons staande te houden in het 

leven van alledag en de kracht om ons geloof levend te houden. 

Van belang is ook, dat we daar onze medegelovigen ontmoeten of hen, die op zoek zijn naar Gods 

Liefde. Maar nog belangrijker is dat daardoor de kerk, dat wil zeggen de gemeente van Jezus Christus 

in Ommeren, wordt gevoed voor nu en voor de toekomst. 

Gewoonlijk gebruiken wij in onze (ere)diensten De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004) en het 

Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (Liedboek 2013). 

 

Sacrament 

Jezus Christus leert ons twee sacramenten, namelijk de Heilige Doop en het Heilige Avondmaal. Zij 

maken, wanneer ze worden gevierd, veelal onderdeel uit van de eredienst of van een bijzondere 

dienst. 
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De doop wordt bediend wanneer gemeenteleden daarom hebben verzocht en zij van de betekenis 

van de doop zijn doordrongen. 

Het avondmaal wordt met enige regelmaat gehouden, minimaal vier maal per jaar. Toegelaten 

worden volwassenen en, wanneer wordt deelgenomen in gezinsverband, kinderen vanaf tien jaar. De 

kinderen dienen zich dan wel eenmalig voor te bereiden met twee catechesemomenten. 

 

Pastorale zorg 

Een geloof dat leeft uit zich onder meer in de pastorale zorg aan: 

 onze ouderen; 

 onze (ernstig) zieken; 

 hen, die het verdriet van de dood ervaren; 

 en hen, die de moeite of het verdriet van het leven ervaren; 

 maar ook hen, die op zoek zijn naar de Bron des Levens. 

Veelal bezoeken de predikant, de pastorale medewerkers, de ouderlingen en de vrijwilligers van de 

bezoekdienst deze mensen thuis. 

Ook willen we contact tot stand te brengen en onderhouden met hen, die het kerkelijke erf niet zo 

gemakkelijk betreden. Dat realiseren we ook door het met regelmaat organiseren van een groot 

huisbezoek. We nodigen daarbij alle leden uit een bepaald geografisch deel van onze gemeente uit 

bij iemand thuis. Daarmee, en door de aanwezigheid van bekenden uit de buurt, houden we de 

drempel, die sommigen toch ervaren, zo laag mogelijk.  

 

Bloemengroet en verjaardagenfonds 

Pastoraat uit zich in de eerste plaats door aandacht voor de ander. Voor vrijwel iedere zondag gaat er 

daarom vanuit de gemeente een groet of een blijk van meeleven in de vorm van een boeket bloemen 

naar een gemeentelid. Deze groet wordt zo mogelijk in dezelfde week bezorgd door de ouderling van 

dienst, of, na onderling overleg, door een ander lid van het consistorie. 

Omgekeerd kennen wij ook een verjaardagenfonds. Wanneer één van onze volwassen leden verjaart 

wordt er door een trouwe groep van vrijwilligers gecollecteerd. 

 

Gesprekskringen 

Over een levend geloof wordt ook gesproken. Daardoor kan het eigen geloof of het geloof van 

anderen worden opgewekt of versterkt. Wij ondersteunen het geloofsgesprek van harte in diverse 

gesprekskringen, die elk een eigen focus (kunnen) hebben. 
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Andere bijeenkomsten en activiteiten 

Soms is het ontmoeten van andere mensen of er even uit al een groot goed. Wij organiseren daarom 

met vaste regelmaat: 

 de ouderenmiddag; 

 de inloop-ochtend. 

De ouderenmiddag heeft een aantal vaste onderdelen zoals de lezing van een Bijbelgedeelte en een 

korte uitleg door onze voorganger. 

Tijdens de inloop-ochtend kan iedereen binnenvallen voor een kopje koffie of thee en een 

ongedwongen gesprek. 

 

 

JEUGD en JONGEREN 

Kinderkerk 

Parallel aan de eredienst organiseren we de bijeenkomsten van de kinderkerk. Het is belangrijk dat 

de kinderen op een voor hen begrijpelijke manier in aanraking komen met samenkomen, het lezen 

en begrijpen van de bijbel, zingen en bidden. Bovendien is het prettig wanneer kinderen ook op het 

kerkelijke erf een kring hebben van leeftijdsgenoten. 

Gewoonlijk zijn de kinderen aanwezig bij de aanvang van de eredienst. Op een geschikt moment 

zonderen zij zich af in hun eigen ruimte. Allen komen aan het einde van de dienst terug in de kerk. 

Voor de kinderkerk is er een actieve kring van vrijwilligers. Zij verrichten hun werk in samenspraak 

met de jeugdouderlingen. 

 

Tienerkerk 

Gewoonlijk één maal in de maand is er, eveneens parallel aan de eredienst, tienerkerk. Ook tieners 

hebben een eigen vertrouwde omgeving nodig om met de aspecten, die met kerk-zijn samenhangen, 

in aanraking te komen of om die te ontdekken. Zij beginnen hun dienst meteen apart maar komen 

eveneens aan het einde van de dienst in de kerk. 

Voor de tienerkerk is er een kleine kring van vrijwilligers. Ook zij verrichten hun werk in samenspraak 

met de jeugdouderlingen. 

 

Catechese en belijdenis-catechisatie 

Geloven is ook leren en leren is catechese. We organiseren catechisatie voor de verschillende 

leeftijdsgroepen. De indeling is in hoge mate afhankelijk van de deelnemers. 

Catechese wordt gegeven door onze predikant en een kleine kring van vrijwilligers. 

Een levende gemeente heeft ook behoefte aan nieuwe belijdende leden. We proberen daarom elk 

jaar mensen bij elkaar te brengen die belijdenis van hun geloof willen afleggen. Daartoe volgen zijn 

kortere of langere tijd belijdenis-catechisatie onder leiding van onze predikant. 
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Andere activiteiten 

Ook voor jongeren is de ontmoeting belangrijk. En die gelegenheid bieden wij hen met Checkpoint. 

Ze komen in de regel eenmaal per maand bijeen in de Bron of voor één of andere activiteit. 

De leiding bestaat uit een aantal jonge gemeenteleden. Zij coördineren hun activiteiten met de 

jeugdouderlingen. 

 

DIACONIE 

Financieel gesproken is de diaconie formeel, op grond van de kerkorde van de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN) en op grond van fiscale wetgeving, een apart onderdeel van de Hervormde 

Gemeente te Ommeren. Zij ontvangt geld uit collecten, giften en legaten en zij ontvangt baten uit 

goederen en bezit. Het college van diakenen moet daarvan verantwoording afleggen aan de 

gemeente en aan de PKN. Jaarlijks presenteert zij daarom de jaarrekening van het afgelopen jaar en 

de begroting voor het komende jaar. Voor beide stukken dienen zij de goedkeuring van de 

kerkenraad, de gemeente en de PKN te verkrijgen. 

Voor de collecten wordt jaarlijks in overleg met het college van kerkrentmeesters een rooster 

opgesteld. 

 

Viering van het Heilig Avondmaal 

De diakenen hebben een bijzondere taak bij de viering van het Heilig Avondmaal. Zij dienen daarbij 

door de tafel te verzorgen en de predikant tijdens de dienst te helpen. 

De collecte bij het Heilig Avondmaal heeft een bijzonder doel en wordt opgehaald voordat de 

gemeente wordt uitgenodigd aan de tafel. 

 

Armen en hulpbehoevenden 

De hulp aan armen en hulpbehoevenden is ten eerste plaatselijk en betreft mensen in Ommeren en 

in onze kerkelijke gemeente. Daarbij willen we, en soms moeten we, samenwerken met de 

gemeentelijke overheid en met plaatselijke organisaties door feitelijke en financiële ondersteuning. 

Daarnaast zien wij ook de nood regionaal, landelijk en wereldwijd. Ook daar wordt ter plaatse hulp 

geboden door organisaties. Wij verlenen financiële steun aan een zorgvuldige selectie uit al die 

organisaties 

 

Lukas-kastjes 

Voor met name ouderen die thuis de kerkdienst willen volgen en die niet over internet beschikken is 

Lukas (een samenvoeging van luister-kastje) beschikbaar. De diaconie draagt bij in de 

abonnementskosten voor deze apparatuur. 
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Zending 

De zending is van oudsher het terrein van de diaconie. Ook op dit gebied ondersteunen wij al of niet 

plaatselijke organisatie veelal financieel. 

 

Goede doelen 

Naast de eerder genoemde doelen voor financiële ondersteuning kan en mag de diaconie goede 

doelen financieel ondersteunen. Natuurlijk moet er wel verband zijn met de armen en 

hulpbehoevenden en zij, die niet voor zichzelf op kunnen komen. 

 

Hulp bij rampen 

Hulp voor armen en hulpbehoevenden en ondersteuning van goede doelen komen bijeen in de hulp 

bij rampen. Ook hier ziet de diaconie het als haar taak om financiële ondersteuning te bieden. Er 

wordt zorgvuldig gekeken welke hulporganisatie wordt gesteund. In het algemeen moeten ze in staat 

zijn om plaatselijk hulp te bieden. 

Tot collecteren voor rampen en andere calamiteiten wordt ad hoc maar in overleg met de 

kerkenraad besloten. 

 

KERKRENTMEESTERS 

Bij het werk van de kerkrentmeesters gaat het veelal over geld en goederen. Het college moet 

daarom voldoen aan formele eisen van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en 

van fiscale wetgeving. Zij ontvangt geld uit bijdragen, collecten, giften en legaten en zij ontvangt 

baten uit goederen en bezit. Het college van kerkrentmeesters moet daarvan verantwoording 

afleggen aan de gemeente en aan de PKN. Jaarlijks presenteert zij daarom de jaarrekening van het 

afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Voor beide stukken dienen zij de goedkeuring 

van de kerkenraad, de gemeente en de PKN te verkrijgen. 

 

Algemeen 

Ook de Hervormde Gemeente te Ommeren heeft te maken met materiële en financiële zaken. De 

zaken die niet tot de Diaconie behoren wordt behartigd door het college van kerkrentmeesters. 

Naast geld en goederen gaat het veelal over mensen die het werk moeten verrichten. Het college 

kiest voor een persoonlijke benadering. Kerk zijn doen we immers samen en daarbij hoort een 

persoonlijke betrokkenheid. Zij betrekt daarom veel vrijwilligers bij de verschillende taken. 

Reguliere inkomsten worden verkregen uit de jaarlijkse Actie Kerkbalans, uit collecten en de 

rommelmarkt. De Actie Kerkbalans sluit aan bij de landelijke actie. Van de collecten wordt een 

rooster opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met het collecte-rooster van de diaconie. De 

organisatie van de rommelmarkt is toevertrouwd aan onze bekwame rommelmarkt-commissie. 
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Ledenadministratie 

Om haar werkzaamheden te verrichten beschikt het college van kerkrentmeesters over een 

ledenadministratie. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Wij voldoen aan alle eisen die 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming, sinds 25 mei 2018 van kracht, aan ons stelt. 

Bijzonderheden zijn beschikbaar op onze website (zie ‘Algemeen - contact).’ 

 

Eredienst en andere activiteiten 

Naast de geldelijke middelen voor de eredienst en de andere activiteiten zorgt het college van 

kerkrentmeester ook voor: 

 de predikant en de gast-predikanten; 

 de kosters; 

 de organisten; 

 de technische installatie. 

Waar nodig wordt tijdig een rooster opgesteld zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat er 

van hen wordt verwacht. 

In onze gebouwen is een geluidsinstallatie beschikbaar. De kerkdiensten zijn, door een geluids-

verbinding met het internet, ook elders te volgen, direct en achteraf. 

 

Collecte-munten 

Bij de kerkrentmeesters kunnen collecte-munten worden gekocht. Voor een ieder die hiervan 

gebruikt maakt worden ook de giften voor een collecte (althans in beginsel) fiscaal aangemerkt als 

gift (zie ‘Algemeen - ANBI’). 

 

Kerkauto 

Gemeenteleden die graag de kerkdienst willen bijwonen maar niet meer op eigen gelegenheid naar 

de kerk kunnen komen kunnen gebruik maken van de kerkautodienst. Iedere zondag is er iemand die 

zorgdraagt voor de ‘kerkauto’. Het rooster daarvoor wordt vermeld in ‘De Bron’ inclusief de 

telefoonnummers van chauffeurs. 

Voor andere bijeenkomsten is geen regeling opgezet. Maar desgevraagd is er vaak vervoer 

beschikbaar. 

 

Onroerende zaken 

Het onderhoud en beheer van het onroerende zaken (voor zover ze geen eigendom zijn van de 

diaconie) is een taak van de kerkrentmeesters. Voor zover mogelijk worden de werkzaamheden 

verricht door vrijwilligers. Waar nodig worden deskundigen ingeschakeld of houden zij toezicht. 

Het kerkgebouw is een monument en wordt daarom jaarlijks geïnspecteerd door de 

monumentenwacht. Voor het onderhoud wordt wanneer mogelijk een beroep gedaan op 

beschikbare subsidieregelingen. 
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ALGEMEEN 

Contact 

Ongeveer zes maal per jaar verspreiden wij het gemeenteblad ‘De Bron’. Daarin vermelden wij de 

zaken die we interessant vinden voor de gemeente waaronder contactinformatie van de gemeente 

en haar activiteiten, overdenkingen en ingezonden stukken. 

Een aantal van deze zaken staat eveneens vermeld op de website van de Hervormde Gemeente 

Ommeren http://www.nhkerk-ommeren.nl. 

 

ANBI 

De Hervormde Gemeente te Ommeren is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland en 

daardoor is zij aangewezen als ANBI. Dit geldt ook voor de Diaconie. Wij dienen daarom te voldoen 

aan een aantal wettelijke en kerkordelijke eisen voor bestuur, financieel beheer, toezicht en 

(tucht)rechtspraak. Deze eisen zijn vooral zichtbaar in de verplichting om de begrotingen en 

jaarrekening te publiceren. Wij doen dat, na goedkeuring door de kerkenraad en door de gemeente, 

op onze website. 

 

Samenwerking 

Waar nodig en gewenst werken wij samen met omliggende gemeenten. Veelal gaat dat om het 

uitwisselen van ervaringen, kennis en kunde. Maar in deze moderne tijd, waarin de kerk is verworden 

tot een randverschijnsel, kan samenwerking op fundamentele onderdelen van kerk-zijn aan de orde 

komen. Wij wijzen dat op voorhand niet af en staan open voor gesprekken. Wij realiseren ons echter 

wel dat we een gezegende gemeente zijn en we willen zorgvuldig omgaan met wat onze gemeente 

eigen is. 

 

Beleid, een levend document 

Wij realiseren ons, dat dit document niet volledig is. Al te veel details hebben wij niet willen 

vermelden: dan zien ook wij door de bomen het bos niet meer. We hebben daarom besloten om 

deze verwoording van ons beleid tot een levend document te maken: wanneer het nodig of wenselijk 

is wordt het aangepast. 

 

Vaststelling 

De huidige versie van het document is besproken en uiteindelijk in de vergadering van de kerkenraad 

van 11 december 2018 vastgesteld. 


