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1. VOORWOORD 

 

Als gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) wordt van ons 

verwacht dat wij een beleidsplan opstellen. Tot op heden was zo’n plan er niet. 
Dat betekent dat we behalve het huishoudelijk reglement geen duidelijke 
toetssteen hadden voor ons kerkenwerk en onze kerkelijke activiteiten. Het werk 

kon niet getoetst worden aan een duidelijk omschreven doelstelling. Met dit 
beleidsplan willen we daar verandering inbrengen. Allereerst om zelf als 

‘beleidsmakers’ een helder omschreven richting voor ons te zien. Maar we bieden 
als Kerkenraad ook de commissies en groepen in de gemeente dit plan aan om 
daarmee een richtlijn te hebben voor hun activiteiten nu en in de toekomst. We 

hopen dat het geen beperkende werking zal hebben, maar dat het beleidsplan zal 
bijdragen aan onze toekomst als levende gemeente van de Heer. 
 

2. EEN BLIK OP DE GESCHIEDENIS 
 
Na de Reformatie in de 16e eeuw, gevolgd door de nadere Reformatie in de 17e 
eeuw, begint in de 18e eeuw een periode waarin het geestelijk leven op een laag 
pitje komt te staan.  

Ook de Franse tijd brengt daar geen verandering in.  

 

“Het Reveil”. 
Na de Franse tijd is er een Internationale opleving van het Christelijk denken in 

het 19e eeuwse Europa. Ook in Nederland is deze beweging actief. Bekend onder 
de naam “Het Reveil”. Mede door haar toedoen zijn er Christelijke partijen 
ontstaan. Ook voor allerlei concreet maatschappelijk werk is “Het Reveil” van 

belang geweest. Ook de Christelijke Zending kreeg vanuit deze beweging 
belangrijke impulsen. Er wordt wel gezegd dat doleantie een gevolg was op “Het 

Reveil”uit de jaren 30 van de 19e eeuw. 
 

De Afscheiding. 
Ook op kerkelijk terrein was er veel onbehagen. 
A: Over de vlakke prediking. 

B: Het beheer der kerkelijke goederen. 
C: De grote leervrijheid. 

D: De grote invloed van de overheid op het kerkelijk beleid. 
In 1834 ontstaan er dan kerken buiten de Nederlands Hervormde Kerk, de zgn. 
Afgescheiden Kerken. In bepaalde gedeelten van Nederland zijn dit vrij grote 

groepen die zich afscheiden, o.a. in het land van Heusden en Altena. 
Ds. Scholte uit Genderen-Doeveren wordt vaak als één der vaderen van de 

afscheiding genoemd.  
Er zijn bij de afscheiding niet veel predikanten betrokken. Zodat er in die kerken 

een grote behoefte aan voorgangers is. Dit wordt vaak opgevangen door zgn. 
Evangelisten of Oefenaars. Meestal geen geleerde, maar wel vrome mensen.  
In onze streek waren o.a. actief: Boer Demper uit Langerak, de heer Betten, de 

voorganger van de Afgescheidene in Noordeloos. Hij was schaapherder geweest 
in Drenthe.  

In onze dorpen was dat Marinus van Oostende. Een schoenmaker uit Zeeland. Hij 
vestigde zich later in Ottoland en werd de eerste voorganger in de 
Gereformeerde kerk te Molenaarsgraaf- Brandwijk. 
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De Doleantie. 
In onze dorpen is er wel veel sympathie met de afscheiding, maar er nemen toch 
maar heel weinig de stap om zich echt af te scheiden. 

Wel bleef er veel ongenoegen bestaan over de gang van zaken in de Nederlands 
Hervormde Kerk.  

Er worden op veel plaatsen in het land, en ook in onze dorpen de zgn. “Vrienden 
der Waarheid”, een soort conventikels of gezelschappen opgericht.. 
Bij deze “vrienden” werden er Bijbel studies gedaan, kerkelijke zaken besproken, 

en kerkdiensten gehouden onder leiding van Oefenaars of Evangelisten.  
Er werden ook zondagscholen opgericht.  

Gert Suiker uit Brandwijk van beroep beurtschipper, hield zondagschool aan de 
Vuilendam. 
Deze groepen, die zich zo gevormd hadden, hadden slechts een leider nodig die 

hen de wegen zou aangeven, en die hen ook begreep. Abraham Kuyper was deze 
man. 

Deze afscheiding wordt Doleantie genoemd. 
 

De Doleantie in Ottoland. 
In Ottoland wordt de dolerende kerk, later dus ‘Gereformeerde Kerk’ genoemd. 
Opgericht in januari 1888. 

 
De Doleantie in Brandwijk. 
Enkele broeders uit Brandwijk verzoeken op 23 februari 1888 aan de kerkenraad 
van de Hervormde Gemeente te Brandwijk om ook over te gaan tot Reformatie 

van de kerk. 
De Kerkenraad neemt de brief voor kennisgeving aan, wat betekent dat het 
verzoek wordt genegeerd. 

Enkele maanden later in mei van hetzelfde jaar, gaat de kerkenraad wel tot actie 
over, omdat 2 van de 3 afzenders van het verzoek een kind laten dopen in de 

Gereformeerde Kerk te Ottoland door de dolerende en afgezette predikant, 
dominee Segboer uit Nieuw-Lekkerland. 
Dit doet voor de Hervormde Kerkenraad te Brandwijk de deur dicht En van de 3 

personen wordt het lidmaatschap der Nederlands Hervormde Kerk vervallen 
verklaard. 

Deze actie leidde er echter nog niet toe een eigen dolerende kerk in Brandwijk te 
stichten. 

 
De Doleantie in Bleskensgraaf 
In Bleskensgraaf heeft men ook geprobeerd om een dolerende kerk te stichten, 
maar dat is niet gelukt. De kerkenraad van de Hervormde Kerk van 
Bleskensgraaf beschikt afwijzend op het verzoek van enkele gemeenteleden om 

de Reformatie van de Kerk ter hand te nemen. 
Door de weigerachtige houding van de Kerkenraad en het kleine aantal 

sympathisanten met de doleantie kwam het hier nooit tot een zelfstandige 
Gereformeerde kerk. 
 

De Doleantie in Molenaarsgraaf. 
In Molenaarsgraaf bestond er wel veel sympathie voor het standpunt van de 

Dolerende. 
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Dit blijkt onder andere uit het feit dat de Kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente van Molenaarsgraaf sympathie betuigt met de geschorst ambtsdragers 
in Amsterdam. 

Ook preekte de heer van Oostende regelmatig in de kerk van Molenaarsgraaf. 
Ook preekt hij in deze periode in de Gereformeerde kerk van Ottoland. 
De sympathie betuiging met de geschorste broeders in Amsterdam had bij een 

aantal gemeenteleden de hoop aangewakkerd, dat De Doleantie ook ter plaatse 
zou doorzetten.  

Daarom schreef J. Brouwer Azn. een brief aan de Kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente met het dringende verzoek “De Reformatie ter hand te willen nemen’. 
Ook na een tweede verzoek antwoordde de Kerkenraad niet. Dit was de oorzaak 

dat 2 ambtsdragers bedankten voor hun ambt. (C. Kortleve als ouderling en W. 
Schakel als Diaken) 

Ook Marinus van Oostende maakt vanaf de kansel te Molenaarsgraaf bekend, dat 
hij in dat kerkgebouw niet langer voor zou kunnen gaan. We spreken nu over 
begin september 1888.  

Op 30 oktober van hetzelfde jaar wordt een vergadering belegd met leden van 
de kerk van Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Brandwijk om een nieuwe 

kerkenraad samen te stellen.  
Op 27 november worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. De Gereformeerde 

Kerk van Molenaarsgraaf is daarmee gesticht.   
 

Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf/ Brandwijk. 
De broeders en zusters uit Bleskensgraaf en Brandwijk werden lid van de 
Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf. Herhaaldelijk drong men erop aan, om 

ook in Brandwijk een Gereformeerde Kerk te stichten. Dit gebeurt pas op 4 
december 1896. 
Op 1 januari 1897 worden de ambten ingesteld. Ze gaan al wel direct een 

combinatie aan met Molenaarsgraaf. Na meerdere malen gecorrespondeerd te 
hebben met de in het kerkrecht gespecialiseerde professor doctor F.L. Rutgers 

van de V.U. besluit men op 1 februari 1898 tot ineensmelting van beide kerken. 
Het gezamenlijk bouwen van een nieuw kerkgebouw aan de Gijbelandsedijk te 

Brandwijk zal ook wel sterk hebben meegespeeld aan deze ineensmelting van 
beide kerken. 
De officiële naam wordt dan Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf/Brandwijk. 

 
Verwondering 
In het begin der 19e eeuw scheen het met het Gereformeerd leven in Nederland 
afgelopen te zijn, maar in de loop van die eeuw gebeurt er veel ten goede.  

Het kerkherstel is door Reveil, de Afscheiding, de Doleantie en door het 
kerkherstel binnen de Hervormde Kerk sterk bevorderd. 
Men kan als met dit geheel overziet gerust de schrijver en historicus H. Algra, 

nazeggen als hij uit verwondering spreekt van 
Het wonder van de 19e eeuw. 

 
3. ONZE KERK VANDAAG DE DAG 

 
Onze gemeente 
Onze gemeente telt ongeveer 390 zielen, waarvan 194 belijdend lidmaat, en is 
opgedeeld in 3 secties, te weten: Bleskensgraaf, Brandwijk en Molenaarsgraaf en 

buitengebied.  



 

Pagina 4 van 8  oktober ’15 

 

Sectieteam 
Al het werk, waaronder het pastoraat, binnen zo’n sectie wordt uitgevoerd door 
een sectieteam, dat bestaat uit: 1 Ouderling 

       2 Pastoraal werkers 
       1 Jeugdpastoraal werker 

       2 Contactpersonen 
       1 Diaken 
De ouderling  stuurt de sectie aan, en het sectieteam komt regelmatig bijeen om 

hun werk te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Eén keer per seizoen, 

organiseert men een wijkavond voor de gehele sectie. 

De kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit:  Voorzitter (ouderling met bijzondere opdracht) 

     Scriba (ouderling met bijzondere opdracht) 
     Predikant (tevens 2e voorzitter) 
     3 Sectieouderlingen  

     4 Diakenen 
     1 Ouderling kerkrentmeester 

 
De kerkenraad vergadert minstens 10 keer per jaar. Deze vergaderingen worden 

voorbereidt door het moderamen. Dit zijn de voorzitter, scriba, predikant en één 
diaken. 

Het college van Pastoraat 
Het college van Pastoraat komt 2 á 3 keer bijeen, in de volgende samenstelling: 
predikant, voorzitter, sectieouderlingen, pastoraal werker en ook de 

jeugdwerkers. 

Het college van diakenen 
Het dienstwerk van de diakenen bestaat uit: dienstbaarheid in de eredienst, 
Heilig Avondmaal, aan de gemeente en aan de nood in de wereld. Tevens zijn ze 
verantwoordelijk voor de collecten en de afdracht daarvan. De 

vergaderfrequentie is minimaal 4 keer per jaar. 
Het college van kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters vergadert minimaal 6 keer per jaar, en bestaat 
uit de voorzitter en secretaris, die tevens ouderling zijn, een penningmeester, en 

overige leden. Hun taak is het beheer van de gebouwen en financiën. Tevens zijn 
ze verantwoordelijk voor kosters, beheerders, organisten en de 

ledenadministrateur. 
 

Commissies 

 
Commissie Eredienst 
Liturgievoorbereiding van diensten zoals de Paascyclus, Pinksteren en de Kerst. 
Tevens denken zij na over de betekenis van de liturgie en vernieuwing van de 

eredienst. 

Vorming en Toerusting 
Het opzetten van activiteiten die vormend en toerustend zijn voor de gemeente. 
Zij organiseren avonden, met onderwerpen voor diverse groepen. 

ZWO (= zending, werelddiaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking) commissie 
De nood van de wereld onder de aandacht brengen, en er op kleinschalige wijze 
iets aan doen, en projecten van de gemeente op dit gebied steunen. 
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Commissie jongerenvieringen 
Het organiseren van jongerendiensten, om hen zo te betrekken en te activeren 
bij de gemeente. 

Verjaringsfonds 
Gemeenteleden op of omstreeks hun verjaardag feliciteren en een bijdrage 

ophalen voor het orgelfonds. 
 

Bijbel, Gebed en gespreksgroepen 
 

Bijbelstudiekring 
Komen om de week bijeen. De Bijbelstudiekring bestaat uit een kleine groep 

mensen, die met elkaar nadenken over een Bijbelgedeelte. Centraal staan de 
vragen: wat heeft de Bijbel ons vandaag nog te zeggen en wat kunnen wij er 
mee in het dagelijkse leven? 

 
Jeugd 

 
Oppas 
Verzorgen opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, tijdens de morgendiensten en 
sommige bijzondere diensten. 

Kindernevendienst 
Verzorgen tijdens de morgendiensten de nevendienst wisselend voor de groepen 

1 t/m 8. Ook de gezinsdienst en het kinderkerstfeest worden door hen 
georganiseerd. 

Jeugdwerk 
De Muisjes(groep 4,5 en 6), OK(7 en 8), Provider(12 t/m 15), Xie Je(16 en 17), 
en Connection(18 t/m 25) zijn de groepen die regelmatig bijeen komen, om te 

praten over diverse onderwerpen die betrekking hebben op de Kerk, Bijbel, 
Geloof en Diaconaat. 
  
4. VISIE 

‘waar willen we naar toe?’ 

 
Hieronder vindt u verwoord wat onze visie is voor de komende jaren. 

Deze visie mag worden beschouwd als een toetssteen voor het werk en de 
activiteiten in onze gemeente. 
 

Vooraf is het goed te zeggen waar vanuit we deze visie hebben verwoord. 
Onze basis; onze missie waar vanuit wij als gemeente in de samenleving staan: 

 
We geloven dat we een roeping hebben als mensen die willen leven met 
God, de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Vader van Jezus 

Christus, onze Heer, door wie wij God onze Vader mogen noemen. Door 
Zijn Geest leven wij en vinden we kracht en inspiratie om aan onze 

roeping gehoor te geven.  
 
Onze gemeente is een pluriforme gemeente onder het dak van de PKN. 

In de christelijke gemeente en zo ook de onze zijn er verschillende beelden van 
geloof en geloofsbeleving te vinden.  

Daarom is een belangrijke doelstelling dat we telkens weer leren luisteren naar 
de ander. 
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Samen onderweg zijn op de weg van Jezus richting het koninkrijk van vrede en 

heil, vraagt van ons dat we, met respect en waardering voor de ander, willen 
zoeken naar wat ons bindt. 

God zelf heeft ons in zijn gemeente aan elkaar verbonden en daarom zoeken we 
samen naar een wijze om aan Zijn roepstem gehoor te geven, al verstaan wij die 
soms verschillend. 

We beseffen dat saamhorigheid niet afhankelijk is van alle neuzen dezelfde 
kant op, maar van aanvaarding en respect voor elkaar, in het besef dat God ons 

vergeeft, aanvaardt en liefheeft zoals wij zijn. 
Zo willen we als gemeente gestalte geven aan onze roeping door een gastvrije 
gemeente te zijn; open voor iedereen ongeacht sekse of geaardheid. De enige 

norm is of mensen Jezus willen navolgen, zich thuis voelen in onze gemeente en 
daar hun geloof kunnen beleven. Het ambt staat open voor elk belijdend lidmaat. 

In onze gemeente kennen we de sacramenten van het Heilig Avondmaal en de 
Heilige Doop. 
We vieren sinds september 2006 de Maaltijd van de Heer met alle 

(doop)leden. De Maaltijd van de Heer wordt 6 maal per jaar gevierd. In de 
morgendienst krijgt dat gestalte in een zogenaamde lopende viering en in de 

avonddienst met een tafelviering. Op Witte Donderdag vindt de viering plaats in 
een kring. 

De Doopbediening vindt plaats in overleg en na doopgesprekken  met ouder(s), 
predikant en ouderling.  
Onze gemeente is een jonge gemeente wat gemiddelde leeftijd van haar leden 

betreft. 
De kindernevendienst wordt goed bezocht. Ons doel is geloofsoverdracht te 

verzorgen voor kinderen en jongeren van de gemeente.  
Jongeren tussen 15-25 jaar zien we minder in de kerkdiensten. Daarom worden 
er elk seizoen een aantal jongerenvieringen georganiseerd, waar de jongeren 

zelf een grote inbreng hebben. Zo hopen we deze leeftijdsgroep betrokken te 
houden op de gemeente en op elkaar. Om jongeren in de breedte van de kerk 

daarbij te betrekken is een moeilijke opgave, maar blijft wel het doel van deze 
vieringen. 
In november 2007 is besloten dat de mogelijkheid aan gemeenteleden geboden 

kan worden om een zogenaamde ziekenzalving aan te vragen. In deze dienst is 
het mogelijk om een zegening.en/of zalving in een dienst van de gemeente of in 

kleiner kring (kamer in huis of instituut) te houden. 
In maart 2009 is er besloten dat het binnen onze gemeente mogelijk is een 
zegen te vragen over andere vormen van levensverbintenissen dan de reguliere 

man – vrouw relatie. Deze zegening is onderworpen aan een aantal criteria die 
verwoord zijn in het handboek van onze kerk. 

De leden van onze gemeente wonen in de verschillende kernen van Brandwijk, 
Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. In elk van deze kernen bevindt zich ook een 
Hervormde gemeente, die alle drie ook behoren tot de PKN.  Zij zijn betrokken 

bij de Gereformeerde Bond binnen de Nederlands hervormde kerk. Tot nog toe is 
er weinig of geen samenwerking. 

Wij streven naar betere contacten en samenwerking daar waar mogelijk. 
Wij zien het als opdracht om als gemeente ook naar buiten te treden. 
We hebben als christelijke gemeenschap een verantwoordelijkheid voor allen aan 

de onderkant van de samenleving en mensen in de wereld voor wie honger, 
ziekte en een leven zonder perspectief vaak de alledaagse realiteit is. Ook in 

onze diaconale verantwoordelijkheid willen we Jezus volgen en in woord en 
daad omzien naar de ander. 
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Wij geloven dat we Jezus kunnen ontmoeten in ons omzien naar de noodlijdende 

mens  
Het is onze opdracht om als gemeente van Christus actief gestalte proberen te 

geven aan het doorbreken van het Koninkrijk van vrede en recht op aarde. 
Ons gebed is dat God ons de kracht geeft om dat waar te maken. 

 

5. BELEID FINANCIËN, GEBOUWEN EN PERSONEEL 

 
Jaarlijkse begroting 
De inkomsten van onze kerk komen voornamelijk uit de VVB opbrengsten, 
collectes en giften.  
De VVB zorgt voor een groot deel van de opbrengsten, collectes is jaarlijks een 

vast gegeven en de giften zijn niet echt te begroten. De VVB vergt onze grootste 
aandacht. Doelstelling is jaarlijks een verhoging van 4% op de VVB te verkrijgen 

bij de leden om zodoende de stijgende kosten te kunnen dekken. Om de 
gemeente leden hiervan te doordringen is het wenselijk veel te communiceren. 
Met het ingezette beleid van de laatste jaren kunnen we zien dat er aanzienlijke 

verhogingen zijn behaald. Het is noodzakelijk de 4% regeling te blijven 
communiceren om de begroting in de toekomst sluitend te krijgen en te houden. 

De collectes geven een neergang te zien het is nog niet bekend of dat dit zit in 
minder kerk bezoek of minder afdracht in de collecte zak. 
Om dit inzicht te verkrijgen worden wekelijks de bezoekers geteld en dit wordt 

verwerkt in een staat zodat er een historisch overzicht wordt verkregen waarvan 
uiteindelijk een conclusie kan worden getrokken. 

Door het college wordt jaarlijks een begroting gemaakt en een vijfjaren 
begroting hiermee wordt inzicht verkregen in de financiële toekomst. 
Het is wel noodzakelijk dat in de toekomst er een constante stroom van nieuwe 

leden is. Want wanneer we geen nieuwe instroom van leden zouden hebben kan 
de kerk in de toekomst niet meer bestaan. 

Tevens moet de jongere generatie en de nieuwe leden bekend gemaakt worden 
wat de richtlijnen zijn van de grootte van de jaarlijkse VVB. Jaarlijks wordt door 
het college een advies hierover verstrekt. 

 

Gebouwen  
Het gebouw is opgebouwd uit een kerkgebouw met een pastorie en het gebouw 
de Akker. 

De Akker is een vrij nieuw gebouw en behoeft geen grootschalig onderhoud. 
Regulier onderhoud wordt jaarlijks meegenomen in de begroting. En de 
onderhoudspunten staan vermeld op de onderhoudslijst. 

De pastorie is vijf jaar geleden flink gerenoveerd en behoeft geen grootschalig 
onderhoud. Regulier onderhoud wordt jaarlijks meegenomen in de begroting en 

de onderhoudspunten staan vermeld op de onderhoudslijst. 
De onderhoudslijst is een lijst die actueel wordt gehouden in de vergadering van 
kerkrentmeesters. 

Inkomsten voor onderhoud komen uit de 3% opbrengst uit de VVB en de 
geplande collectes. 

Het kerkgebouw zelf staat voor een grootschalige renovatie. De bedoeling is het 
gehele interieur te vervangen: vloer; ramen; liturgisch centrum; cv en ventilatie; 

audio en video; 
elektrische voorzieningen; portaal; en het schilderwerk. 
De plannen hiervoor zijn volop in de maak. 
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De financiële middelen hiervoor moeten uit de eigen gemeente komen. De 

geldwervingsactie is reeds gestart. 
Bedoeling is dat 2007 wordt gestart met de renovatie.  

Inmiddels is het kerkgebouw, tot ieders tevredenheid, volledig gerenoveerd. 
  

Personeel 
Het beleid van de kerkenraad is om een predikant te behouden op basis van 
75%. 

Naast de predikant is er een interieur verzorger en een beheerder. 
Wanneer het in de toekomst niet meer is op te brengen binnen de begroting zal 

er een beheerder op vrijwillige basis moeten worden aangetrokken. 
 

  

6. SLOTWOORD 
Dit is dan ons eerste beleidsplan voor de jaren 2007-2011. We zullen dit plan 

jaarlijks toetsen, en in 2011 zal hij mogelijk herschreven worden. 
Wij hopen en bidden dat dit plan ons dichter bij elkaar brengt, als één gemeente 

van Onze Heer. Dat de kerkenraad, en daarmee de sectieteams weer voltallig 
worden, en de verbouwing kerkzaal tot ieders tevredenheid mag verlopen. Zodat 

we de komende jaren, met plezier naar de kerk mogen gaan. 
 

 


