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                         1. Inleiding 
 

Geografische ligging 
Zijderveld ligt in de provincie Utrecht, in de landstreek Vijfheerenlanden. Het uiterste van haar 

grens valt samen met de provincies Gelderland en Zuid-Holland. Burgerlijk valt het dorp onder 

de gemeente Vijfheerenlanden. In het verleden viel Zijderveld onder de gemeente Everdingen. 

Een gedeelte van de buurgemeente Everdingen behoort ook nu nog kerkelijk bij Zijderveld, te 

weten de Parallelweg, het gedeelte van de Kerkweg op het grondgebied van Everdingen, de 

Diefdijk tussen de rijksweg A2 en de Lange Meent, de zuidelijke helft van de Lange Meent, de 

zuidelijke helft van de Bolgerijsekade, de Graaf Huibertlaan tussen de Lange Meent en de 

rijksweg A2. Vroeger hoorde dit gedeelte wel bij Zijderveld, toen vielen de grenzen van de 

kerkelijke en burgerlijke gemeente samen. 

 

Profielschets van dorp en beroepsbevolking 

Op 1 november 2021 telde het van oorsprong agrarische dorp Zijderveld 860 inwoners. In het 

eerder genoemde gedeelte van de gemeente Everdingen dat kerkelijk bij Zijderveld hoort wonen 

ongeveer 200 mensen, zodat in totaal ongeveer 1000 mensen wonen op het territorium van de 

kerkelijke gemeente Zijderveld. Door de bouw van een aantal huizen zal in de toekomst het 

inwoneraantal iets toenemen. Er bestaat een duidelijke tweedeling in de bevolking, met name 

tussen kerkelijken en onkerkelijken.  

In de loop der jaren is het aantal werkenden in de agrarische sector verder afgenomen. 

Tegenwoordig werken velen in de dienstensector in Vianen, Nieuwegein en Utrecht. Daarnaast 

is door de geografisch gunstige ligging en de goede infrastructuur het aantal werkenden in het 

transportwezen sterk toegenomen. Globaal gezien hebben de mensen een scholing op VMBO of 

MBO – niveau, al is er de laatste jaren een groei in HBO’ers te constateren.  

Zijderveld bezit naast een zelfstandige Hervormde Gemeente met de bijbehorende clubs 

en verenigingen een bloeiende sportvereniging, Oranjevereniging, Zangvereniging, afdeling van 

de Nederlandse Bond Vrouwen van nu en een Toneelvereniging. Daarnaast zijn velen lid van 

andere verenigingen en clubs, die een groter werkgebied hebben dan alleen Zijderveld.  

De stichting "De Krooshof" exploiteert een verenigingsgebouw ten behoeve van de 

plaatselijke bevolking. In het dorp is een Christelijke basisschool, C.N.S. “Herédium”, die deel 

uitmaakt van de Vereniging voor Protestants Christelijk primair onderwijs Trivia, Scholen die 

daar onder vallen zie Https://www.pcpo-trivia.nl/Onze-scholen 

Een peuterspeelzaal wordt gedurende drie ochtenden per week verzorgd door de 

stichting “De Mierenhoop “ in het schoolgebouw van “ Herédium “.  

  

 

De Hervormde gemeente Zijderveld 
De Hervormde gemeente Zijderveld bestaat per 13-07-2021 uit: 

160 belijdende leden (74 m. en 86 v.). 

293 doopleden (156 m. en 137 v.). 

27 geboorteleden incl. meegeregistreerden (9 m. en 18 v.). 

Het aantal pastorale eenheden bedraagt : 226 

Totaal zijn er 480 leden. Tot die 480 leden behoren 70 leden die vanuit een andere gemeente 

naar Zijderveld zijn geperforeerd.  

De leeftijdsopbouw is als volgt: 

00-19 jaar 85 personen, waarvan 34 mannen en 51 vrouwen. 

20-64 jaar 268 personen, waarvan 144 mannen en 124 vrouwen. 

65-.... jaar 127 personen, waarvan 61 mannen en 66 vrouwen. 
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Er is gedeeltelijke predikantsplaats gevestigd. Tot op heden was dat voor 90%. De toekomstige 

invulling is mede afhankelijk van de financiële ruimte die we hebben.  

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, vier ouderlingen, drie ouderling-

kerkrentmeesters en drie diakenen. Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit: de voorzitter 

van de kerkenraad, de scriba, de voorzitter van het college van diakenen en de voorzitter van het 

college van kerkrentmeesters. 

Eén van de kerkenraadsleden is belast met jeugdzaken. 

Het college van kerkrentmeesters heeft een orgaan van bijstand, de commissie van notabelen. 

Deze commissie van notabelen bestaat uit zes leden. Bovendien is door het college  van 

kerkrentmeesters een administrateur en / of een kerkelijk ontvanger benoemd. 

 

 

2. Kerkdiensten 
 

Doelstelling 

De kerkdiensten hebben tot doel het uitleggen van de Heilige Schrift, dat is de Bijbel en de 

toepassing van de Schrift voor het geloofsleven met als doel de mensen tot geloof en bekering te 

brengen. Tevens wordt de tijd belicht waarin wij leven en wordt de gemeente toegerust, 

vermaand, vertroostend en bemoedigd om als Christen te leven in de praktijk van het dagelijkse 

leven.  

Globaal is de prediking te verdelen in vrije stof en leerdiensten en het is goed om tussen die 

twee een zeker evenwicht aan te houden, b.v. als de eigen predikant één dienst vrije stof 

behandelt en één leerdienst houdt. Onder vrije stof wordt verstaan de uitleg van verhalende 

gedeelten in de Bijbel over de geschiedenis van Israël, het leven van de Heere Jezus en andere 

personen in de Bijbel of het onderwijs in gelijkenissen door de Heere Jezus. In de leerdiensten 

worden de moeilijker gedeelten uit de Bijbel die gaan over de geloofsleer of de profetieën  

behandeld. Daarnaast kan (een onderdeel uit) één van de drie oecumenische 

belijdenisgeschriften, dan wel (een gedeelte uit) één van de drie reformatorische belijde-

nisgeschriften worden behandeld. Met een vaste regelmaat zal gepreekt worden uit de 

Heidelbergse Catechismus. In het algemeen staat in de morgendienst de Schriftuitleg en -

toepassing centraal en draagt de avonddienst een leerstellig karakter. 

Tevens is het mogelijk om in de prediking een actueel onderwerp thematisch aan de orde te 

stellen. 

 

Erediensten op zondag en andere dagen 

Elke zondag worden er twee erediensten gehouden. Daarnaast één keer op Eerste Kerstdag (als 

deze niet op zondag valt); Goede Vrijdag; Hemelvaartsdag; Bid- en Dankdag, Oudejaarsavond 

en Nieuwjaarsmorgen.  

 

Sacramenten  

Elke maand is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. In de week voorafgaande aan 

de doopbediening zullen de predikant en de wijkouderling de doopouders bezoeken en met hen 

een doopgesprek voeren. Tenminste vier keer in een jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend. 

In de week van voorbereiding is er onder leiding van de predikant of één van de ambtsdragers 

een bezinningsuur op de viering van het Heilig Avondmaal. Meestal wordt dit uur gehouden op 

een avond in de week voorafgaand aan de zondag van de viering van het Heilig Avondmaal.  

Ook de jonge belijdende leden worden betrokken bij de invulling van het bezinningsuur. 

Tevens is er bij uitzondering de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal aan huis te houden, in 

directe aansluiting op de avondmaalsdienst. 
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Huwelijksdiensten 

Deze erediensten worden in principe door de plaatselijke predikant geleid.  

 

Rouwdiensten 
Deze worden in het kerkelijk centrum of in de kerk gehouden. Rouwdiensten dragen geen 

ambtelijk karakter. Er wordt wel naar gestreefd, dat de wijkouderling tijdens de 

rouwplechtigheid aanwezig is. In overleg met de familie kan vooraf aan de rouwdienst door de 

ouderling van dienst een gebed uitgesproken worden in kleine familie kring. (bv bij het sluiten 

van de kist) 

 

De condoleantieavond wordt, in overleg met de familie, door de wijkouderling afgesloten met 

Bijbellezing en gebed.  

 

Kerkdiensten algemeen 

De kerkdiensten in onze gemeente dragen het karakter van een gereformeerde eredienst. (De  

gemeente voelt zich verwant met de Gereformeerde Bond). Concreet houdt dit onder andere het 

volgende in: 

-  Er zijn geen vrouwelijke ambtsdragers. 

- Er wordt gezongen uit de psalmberijming van 1773  met haar enige gezangen en gelezen uit de 

Herziene Statenvertaling. Tevens worden er liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 

Momenteel is dat één lied per kerkdienst. 

Met uitzondering van themaliederen, die gezongen worden tijdens de themadiensten.  

In 2010 zijn we begonnen met themadiensten samen met de jeugd. Voor de toekomst wordt 

gezocht naar verdere invulling en vormgeving van deze diensten en andere activiteiten rondom 

deze diensten; steeds samen met de jeugd. 

 

Wat betreft het zingen van themaliederen in de eredienst het volgende: 

a. De kerkenraad geeft te allen tijde aan of het een themadienst is. 

b. De kerkenraad blijft altijd verantwoordelijk voor wat er gezongen gaat worden, wat 

dus inhoudt dat de kerkenraad de te zingen liederen vooraf wil inzien. 

c. De kerkenraad ziet als themadiensten: Afsluiting Vakantie Bijbel Week Bij redelijk 

weer is de afsluiting VBW een dienst die in de buitenlucht plaats vindt. En een project 

van de H.G.J.B.  dat één keer in de twee jaar plaatsvindt.  

Tevens kunnen als themadienst worden aangemerkt: De diensten voor opening en 

afsluiting van het winterwerk en een dienst welke wordt ingevuld met en door de 

jongeren van de gemeente, dit in overleg en met goedkeuring van de kerkenraad.   

- Op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en op Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag worden er vóór 

en na de dienst een aantal geestelijke liederen gezongen.  

- Er wordt ritmisch gezongen. 

- Om de doelstelling t.a.v. de verdieping van het geloofsleven blijvend te bevorderen, wordt in 

geëigende kerkdiensten, bv. leerdiensten, de inhoud van de preek schriftelijk in kernpunten aan 

de gemeenteleden uitgereikt. 

In de stille week vindt reeds 3 jaar vesperdiensten plaats die georganiseerd wordt door enkele 

gemeente leden en in samenwerking met de ouderlingen wordt gehouden. 
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Kinderoppas 
Elke morgendienst wordt er kinderoppas geregeld. Ouders kunnen hun kleintjes in het Kerkelijk 

Centrum brengen, zodat zij samen de kerkdienst kunnen bezoeken. Een oppascommissie 

verzorgt een rooster van personen die oppassen. 

 

Beleidsvoornemens komende periode 

 

1 Voor de toekomst wordt gezocht naar verdere invulling en vormgeving van de 

Themadiensten en andere activiteiten rondom deze diensten; steeds samen met de 

jeugd. Daar themadiensten erg gewaardeerd worden is het een overweging om het 

aantal uit te breiden. 

2 De kerkenraad stelt zich ten doel de kerkgang, met name die in de avonddiensten, te 

stimuleren. Om dit doel te bereiken zal zo mogelijk van tevoren via het kerkblad of 

website de tekst of het Schriftgedeelte, waarover de preek zal, gaan vermeld worden. 

Ook zal in de  

               prediking aandacht worden besteed  aan belangrijke actuele gebeurtenissen (bv.   

               Israëlzondag, Bevrijdingsdag, verkiezingen etc. ). 

3 Er kan nagedacht worden om naast het orgel ook andere muziekinstrumenten te     

gebruiken in de eredienst. 

4 De psalmen uit weerklank? Er zal worden nagedacht over het mogelijk zingen van 

andere psalmen dan die van 1773.  

5  Invulling geven aan 1x per jaar een doop verjaardagsdienst, om op deze wijze de doop 

 weer eens onder de aandacht te brengen bij hen die gedoopt zijn. hiervoor uitnodigingen 

 doen uitgaan. 

6 Overwogen wordt om op andere bijzondere momenten in het jaar vesperdiensten te 

 organiseren. 

7 Er kan nagedacht worden over het houden van een missionaire / laagdrempelige dienst. 

8 We overwegen om de intochtspsalm niet meer opeenvolgend van 1 tot 150 te zingen. 

 

 

3. Pastoraat 
 

Doelstelling 

Het voornaamste doel van pastoraat is bemoediging, vertroosting en vermaning vanuit het 

Woord van God. Pastoraat is een bevestiging van de gemeenschap in de Christelijke gemeente. 

Het dagelijkse pastoraat en de actualiteit dient ook plaats te krijgen in de prediking. Prediking 

moet landen en daartoe zal de predikant de gemeenteleden moeten kennen.  

 

Uitvoering 
Het pastoraat is een taak van het consistorie, dat zijn de predikant en de ouderlingen.  

 

De ouderlingen streven er naar om eens in de twee jaar bij elke pastorale eenheid een 

huisbezoek te brengen. Zo’n bezoek wordt meestal gebracht door twee ouderlingen samen. 

Ook kan naast een ouderling een diaken of ouderling- kerkrentmeester aan het huisbezoek 

deelnemen, mits zij daartoe bereid zijn.  

Daarnaast streeft de wijkouderling ernaar om - als dat nodig of gewenst is - tussentijds een 

bezoekje te brengen. 
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De predikant neemt de volgende bezoeken voor zijn rekening:  

1. Ouderenpastoraat.  

2. Crisispastoraat.  

3. Pastoraat rond vreugde en verdriet.  

4. Hen die in een ziekenhuis of in een verpleegtehuis zijn opgenomen. 

 

Predikant en wijkouderling doen - zo mogelijk - samen doopbezoek.  

 

Tot het pastoraat rekenen we ook: 

* De uitzendingen via de kerkradio die elke twee weken op dinsdagavond worden verzorgd. 

* Het leiden van rouwdiensten. Rouwdiensten zijn niet ambtelijk. Indien de familie van de 

overledene dat wenst, wordt de condoleanceavond in principe door de wijkouderling afgesloten 

met Schriftlezing en gebed.  

*Pastoraat aan randkerkelijke gemeenteleden, m.n., rondom vreugde en verdriet. 

 

Beleidsvoornemens komende periode 

   

* Gemeenteleden stimuleren tot het afleggen van Belijdenis van het Geloof. 

* Streven om een kring voor jonge belijdende leden weer actief te maken. 

* Bezinning over het omgaan met LHBTI+ 

 

 

4. Catechese en jeugdwerk 
 

Doelstelling 

Catechese heeft tot doel het bijbrengen van kennis van de Heilige Schrift en de geloofsleer, 

mede aan de hand van de belijdenisgeschriften. Ook is een globale kennis van de geschiedenis 

van de kerk zinvol.  

Het jeugdwerk heeft tot doel kennis bij te brengen van de Schrift middels Bijbelstudies of 

andere verwerkingsmethoden en het bieden aan de jeugd van ontmoeting en gezelligheid om zo 

als Christelijke jongeren aan elkaar en aan de gemeente verbonden te zijn of te worden.  

Van al deze activiteiten is het ene grote doel dat de jongeren zullen komen tot een bewust en 

persoonlijk geloof. 

Hoewel geen direct te noemen beleidsdoelstelling, zal van ons als kerkenraad met name 

gevraagd worden een oefening in geloof, gebed en geduld. Dit om gesterkt te blijven in het 

uitoefenen  van de taken waarin we gesteld zijn. 

 

Uitvoering catechese 

De catechese wordt bij voorkeur gegeven door de predikant. De groepen waaraan catechese 

gegeven wordt vallen uiteen naar gelang de leeftijdsgroepen en het aantal catechisanten. Het 

aantal groepen wordt zo ingedeeld dat er in principe niet meer dan 15 catechisanten per groep 

zijn.  

Bij de catechese wordt gebruik gemaakt van boekjes en uitgebrachte methode bv. door de 

HGJB. We streven ernaar om in alle catechesegroepen leer- en maakwerk op te geven. Dit om 

de kennis van de catechisanten te vergroten. In de twee oudere groepen ligt de nadruk meer op 

dialogische verwerking door middel van gesprekken en discussies. Dit voor zover de groep het 

toelaat, want bij deze verwerkingsmethode is interesse noodzakelijk en verondersteld.  

Met de belijdeniscatechisanten wordt de geloofsleer thematisch doorgewerkt. Dit gebeurt  op de 

wijze van een persoonlijk getint leergesprek. Met name op de belijdeniscatechisatie moet de 
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grote doelstelling van bewust en persoonlijk geloof in het oog gehouden worden. Op deze wijze 

wordt geprobeerd dat de catechisanten zich de leer der kerk, zoals deze ook 's zondags aan de 

orde komt, eigen maken. 

 

Uitvoering jeugdwerk 

Bij het uitvoeren van deze taak heeft de kerkenraad als orgaan van bijstand een jeugdraad 

gevormd. Vanuit de kerkenraad hebben de predikant (als adviseur) en nog een lid van de 

kerkenraad zitting in de jeugdraad. Genoemd lid van de kerkenraad fungeert als voorzitter van 

de jeugdraad. De jeugdraad heeft in een eigen taakomschrijving nader inhoud en werkwijze van 

de clubs en verenigingen omschreven. Op de zondag waarop het winterwerk wordt geopend is 

de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. De jeugdraad organiseert tevens 

één keer per jaar een actie om haar financiën aan te vullen. Daarnaast hebben de clubs en 

verenigingen een eigen kas en kunnen ze contributie heffen. 

Tot geloofsopvoeding van de jeugd zijn er de volgende clubs  en verenigingen: 

- meisjesclub “’t Mosterdzaadje”. 

- jongensclub “Jedidja”. 

- tienerclub “Geef het door”. 

- jeugdvereniging “Daniël”. 

 

De vier clubs nemen deel aan de regionale activiteiten die door de HGJB worden georganiseerd. 

Van deze Bond wordt ook lesmateriaal gebruikt. 

De leidinggevenden worden op voordracht van de jeugdraad of de besturen van de clubs en 

verenigingen benoemd door de kerkenraad. 

De kerkenraad zal er op toezien dat nieuw te benoemen leidinggevenden trouw kerkelijk 

meelevend zijn. De voorbeeldfunctie voor jongelui is dermate belangrijk dat hiervan in principe 

niet kan worden afgeweken. 

 

Beleidsvoornemens komende periode 

1.  Het is ons een grote zorg dat de jongelui  zich over het algemeen minder betrokken weten bij 

de kerk en de kerkelijke activiteiten. De kerkenraad blijft zich samen met de jeugdraad 

inspannen om al het nodige en mogelijke te doen om de jeugd blijvend aan de kerk te binden. 

2. Kerkenraad en Jeugdraad laten zich samen toerusten, o.l.v. de eigen predikant of een spreker, 

om gemotiveerd en toegerust te blijven. 

3. We willen de komende periode nadenken hoe het leren op catechisatie verder vorm kan 

krijgen. 

Ook wordt onderzocht of de leeftijd waarop catechisatie wordt gegeven niet verlaagd moet 

worden naar de groepen 7 en 8 van de basisschool. 

4. De interactie tussen ouders en het catechetisch leerproces moet vorm krijgen door het 

vermelden van de behandelde stof in “de Zaaier” en of op de website. Ook kan de predikant in 

de preek terug koppelen naar de catechisatie  Daarbij wordt tegelijk een suggestie gedaan 

waarover thuis in het gezin kan worden doorgesproken. 

 

5. Vorming en toerusting 

 
Doelstelling 
Het doel van de activiteiten voor vorming en toerusting is de volwassen gemeenteleden naast de 

zondagse prediking tot verdere bestudering van de bijbel te doen komen. Het kan ook nader 

toegespitst zijn op een bepaald onderwerp, thema, onderdeel van de geloofsleer of aspect van 

het Christelijke leven. De uitwerking vindt plaats in kleiner of groter groepsverband. 
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Uitvoering 
In de gemeente functioneren de volgende kringen:  

* De Bijbelkring. Deze kring wordt geleid door de predikant en komt minimaal één keer in de 

veertien dagen (in de wintermaanden) bij elkaar.   

*  Gesprekskring. Deze is bedoeld voor volwassenen, die  niet toe zijn aan 

belijdeniscatechisatie, terwijl de drempel naar de Bijbelkring net iets te hoog is. De gespreksstof 

wordt door de deelnemers zelf aangedragen en vanuit het Woord belicht. Aangezien deze kring, 

die eens in de drie weken samenkomt, laagdrempelig is, voert de kerkenraad een actief  beleid 

tot deelname, omdat deze kring een duidelijke brugfunctie heeft tussen catechisatie en 

belijdeniscatechese.  

* Gebedskring. Deze komt één keer in de vier á zes weken bijeen. Na een Schriftlezing en een 

kort meditatief moment wordt een kringgebed gehouden, waarin de zorgen, noden en vreugden 

van gemeente, kerk en wereld in het gebed bij de Heere worden gebracht. 1x per jaar werkt de 

gebedskring mee aan de nacht van het gebed van "Open Doors". Dit in samenwerking met 

Hagestein en Everdingen. 

 

Beleidsvoornemens komende periode 

1. Getracht zal worden om meer mensen bij de Gebedskring te betrekken en het ledental 

omhoog te brengen. Daartoe zal deze kring extra onder de aandacht van de gemeente gebracht 

worden.  

 

6. Zending en evangelisatie 
 

Doelstelling 
Het doel van deze taakstelling is de bewustmaking van de gemeente van haar roeping om ook 

hen die buiten de kerk zijn met het Evangelie te bereiken. De gemeente steunt daarom het 

wereldwijde zendingswerk, met name het werk van de GZB en het landelijke 

evangelisatiewerk, met name het werk van de IZB. Tevens geeft de gemeente invulling aan haar 

roeping om plaatsgenoten trachten te bereiken die niet (meer) van God en Zijn Woord weten, of 

willen weten. 

 

Uitvoering 

De kerkenraad heeft daartoe een commissie van bijstand, de zending- en 

evangelisatiecommissie geïnstalleerd en de uitvoering van zijn zendingstaken aan deze 

commissie gedelegeerd. Deze commissie ontplooit de volgende activiteiten: 

* Ze organiseert zendingsavonden/cursusavonden. 

* Twee leden van de commissie bezoeken alle nieuwe inwoners van ons dorp. 

* Ze draagt zorg voor de te houden collecten voor zending en evangelisatie. 

* In de zomervakantie organiseert ze een Vakantie Bijbel Week. 

* Eenmaal in de vijf jaar een tentdienst organiseren in de feestweek van de Oranjevereniging. 

* Samen met de Herv. Gem. van Everdingen en Hagestein wordt jaarlijks een Alpha-cursus 

georganiseerd. 

 

Beleidsvoornemens komende periode 

* Samen met de commissie zal de kerkenraad bezien of er mogelijkheden zijn voor een cursus 

beginnend Bijbellezen of een oriëntatiecursus Christelijk geloof.     

* Bij themadiensten, welke worden verzorgd door de ZEC, worden personen die meestal niet in 

de kerk komen uitgenodigd door het huis aan huis verspreiden van een flyer. 

* De ZEC is op zoek naar een uiting om zichtbaar te zijn in ons dorp. 
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7. Overige zaken 

 
1.  Per 1 mei 2004 maakt de Hervormde Gemeente van Zijderveld deel uit van Protestantse 
Kerk in Nederland. In het geheel van de kerk zal de kerkenraad blijvend waken over de 
identiteit van de plaatselijke gemeente. Als gemeente willen we gaan in het spoor van Schrift 
en belijdenis zoals we dat hebben uitgesproken en vastgelegd in het ondertekenen van de 
"Verklaring inzake de verbondenheid met het gereformeerd belijden" en het "Convenant van 
Alblasserdam". De kerkenraad weet zich geroepen de gemeente in deze weg op te bouwen in 
het allerheiligst geloof. 

2.  De vragen rond huwelijk en gezin blijven een bijzonder punt van aandacht. De kerkenraad 
stelt zich tot taak om het huwelijk zijn Bijbelse betekenis te laten behouden. Zo nodig zal de 
gemeente daartoe moeten worden toegerust, vermaand en onderwezen. 

3. Een voornemen: een informatie folder verstrekken over het kerkgebouw. verwijzen naar 
website en telefoonnummers voor nader informatie en of rondleiding in de kerk. 

4. Nog een voornemen: kerkgebouw georganiseerd open stellen voor Zijdervelders rond 
bijvoorbeeld de actie kerkbalans 

 

 

Aldus gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Zijderveld 
in zijn vergadering, gehouden op .. december 202.. 

 

 

 

M. van Ballegooijen, voorzitter kerkenraad 

F. Kool, scriba kerkenraad 
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1. Inleiding 
 

Ambtelijke positie van het college van kerkrentmeester 
In Zijderveld bestaat het gehele college uit ouderling-kerkrentmeesters. 

Zij worden op dezelfde wijze verkozen als de ouderlingen en de diakenen. 

 

Wat is de taak van het college van kerkrentmeesters? 

 

De taak van de kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden 

van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. 

Zij worden bijgestaan door de commissie van notabelen. Deze commissie bestaat uit 6 

personen. Voor de betreffende taakomschrijving wordt verwezen naar de plaatselijke regeling 

van het kerkrentmeesterschap en het reglement voor de commissie van notabelen. 

 

De gelden moeten zo worden  beheerd dat de gemeente in staat is om te voldoen aan de 

genoemde verplichtingen en aan die welke zij heeft voor de predikantsplaats, de aangestelde 

werkkrachten en de Protestantse Kerk in Nederland in haar geheel. 

 

De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het "levend geld". De 

kerkrentmeesters vinden  in de werving hiervan een belangrijk deel van hun arbeid. De 

gemeente moet steeds worden herinnerd aan haar financiële verantwoordelijkheid en de leden 

moeten gewezen op hun verplichtingen. 

 

Al deze stoffelijke voorzieningen dienen slechts opdat de Heilige Geest een woonplaats zal 

hebben in de gemeente. Niet zonder reden heeft de kerkorde deze arbeid getrokken binnen de 

sfeer van de ambtelijke roeping. Het is van wezenlijk belang dat de kerkrentmeester zijn taak 

ziet in geestelijk licht, als dienst aan de gemeente, die is: "het lichaam van de Heere". 

 

 Deze omvat het beheer over: 

• Alle goederen waarvan de gemeente als rechtspersoon 

      eigenares of bezitster is. 

• Haar vermogen (beleggingen en liquide middelen) alle niet diaconale fondsen. 

• Gebouwen en terreinen die voor het gemeenteleven nodig zijn: 

 

2. Gebouwen 
 

- Kerk 
Het MJOP van 2014/2019 is afgerond, lopende onderhoud wordt uitgevoerd waar nodig en er 

zal onderzoek worden gedaan naar nieuwe subsidie bronnen en waar mogelijk op 

ingeschreven. 

 

- Het Kerkelijk Centrum “De Oude School” 
Het  Kerkelijk Centrum “De Oude School”(Kerkweg 9) is in 1997 aangekocht door de 

Nederlands Hervormde Gemeente te Zijderveld. 

Door de verkoper (gemeente Vianen) is bepaald dat ten allen tijde een gedeelte beschikbaar 

moet zijn als rouwcentrum ten behoeve van alle gezindten. 

Het gebouw beschikt over een geluidsarme opbaarruimte met ontvangstgelegenheid. 
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Zoals in ieder gebouw moet ook hier ieder jaar onderhoud worden uitgevoerd. Met 

medewerking van onder andere de Notabelen worden de kosten hiervan zo laag mogelijk 

gehouden. 

 

- De Pastorie 
De pastorie krijgt in de meeste gevallen een opknapbeurt bij de intrede van een nieuwe 

predikant. 

Daar het gebouw reeds circa 50 jaar oud is dient er rekening gehouden te worden met grotere 

kosten tijdens een opknapbeurt. 

Vanwege deze kosten zal de komende tijd besloten moeten worden of de pastorie op deze 

wijze zal moeten blijven bestaan, of dat er wellicht een gedeelte verkocht zal worden . Of dat 

er andere mogelijkheden zijn waarbij wel van belang is dat er geen vermogen verdwijnt. 

 

Ook heeft zij het beheer over: 

• de kerkenraadarchieven 

• Doop-, lidmaten- en trouwboeken 

• Leden administratie 

 

3. Geldwerving 
 

Inkomsten 
Het college van kerkrentmeesters is in haar taak afhankelijk van de bijdragen van de 

gemeenteleden en derhalve mag van elk doop- of belijdend lid worden verwacht, dat hij of zij 

naar vermogen bijdraagt in de geldelijke lasten van de gemeente. 

 Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van de inkomsten van het college: 

 

A. Kerk Balans 
Ieder jaar wordt in de maand januari de actie “Kerkbalans “ gehouden.  

Hier wordt aan de gemeenteleden gevraagd naar vermogen bij te dragen om het plaatselijk 

kerkenwerk in stand te houden en uit te breiden. 

Hoewel deze bijdrage “vrijwillig “ is wordt toch van ieder gevraagd verantwoordelijkheid te 

dragen voor het functioneren van de gemeente. 

Wij hebben alles wat wij bezitten immers in bruikleen van de Heere ontvangen. 

Eens moeten wij verantwoording afleggen hoe wij met de door de Heere gegeven talenten zijn 

omgegaan. 

 

B. De wekelijkse collecte voor de kerk 
De wekelijkse collecte voor de kerk is de tweede collecte in de kerkdienst, 

na de diaconiecollecte. Naast de fysieke collecte in de kerkdienst wordt ook een deel van alle 

collecte ontvangen via de bank. 

 

C. De uitgangscollecte 
Op de eerste zondag van de maand wordt er een extra collecte gehouden voor de kerk, deze 

collecte wordt als derde collecte in de dienst gehouden 

Deze collecte is voor de instandhouding van de eredienst een belangrijke bron van inkomsten. 

Geconstateerd moet worden dat  de opbrengsten de afgelopen jaren een dalende tendens 

vertonen er zal gekeken moeten worden hoe deze tendens is te doorbreken. 
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D. Biddag collecte en dankdag collecte  
De collecten op Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid zijn in onze streek van groot belang.  

Omdat het geen vrije dag is kunnen sommige gemeenteleden deze diensten niet bezoeken, ook 

oudere gemeente leden die via de kerkradio of internet de dienst meemaken kunnen aan deze 

collecte niet bijdragen. 

 In het kerkblad “De Zaaier” en op de website wordt gewezen op de mogelijkheden een gift 

over te maken. 

 

E. Extra collecte  
In de maand juni wordt een extra collecte gehouden voor de kerk, dit om inkomstenderving 

tijdens de vakanties te compenseren. 

 

     F  Collecte voor het orgelfonds  
Ter financiering van de onderhoudskosten van het orgel welke op termijn aanzienlijk zullen 

zijn wordt er geld gereserveerd in het orgelfonds. Naast de collecten zijn ook giften voor het 

orgelfonds welkom. 

 

     G. Giften 

Voorts ontvangt het college van kerkrentmeesters regelmatig giften door acties, via predikant, 

kerkenraadsleden, bezoekdames en andere gemeenteleden.  

 

     H. Verjaardagfonds 

Elk gemeentelid van 16 jaar en ouder ontvangt op zijn of haar verjaardag een felicitatie van de 

kerk. Bij deze felicitatie zit een envelopje ingesloten, dat door een van de medewerksters 

graag gevuld met een bijdrage weer wordt opgehaald. De opbrengst van dit fonds is bestemd 

voor de kerk. De organisatie van dit verjaardagfonds berust bij een door de kerkrentmeesters 

aangewezen gemeentelid. 

 

    I. Solidariteitskas 

Ingevolge een besluit van de Generale Synode wordt van de belijdende leden van de 

gemeente een verplichte jaarlijkse bijdrage gevraagd voor de Generale Kas van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Uit de bijdragen aan dit solidariteitsfonds worden gemeenten 

gesteund, die problemen hebben met het zelfstandig voortbestaan. 

Aan elk belijdend lid wordt in het derde kwartaal een bijdrage gevraagd van € 10. 

 

      J. Collectebonnen 

In onze gemeente bestaat de mogelijkheid tot het gebruiken van collectebonnen in de diverse 

collecten tijdens de erediensten, catechisaties en kringen.  

De collectebonnen zijn verkrijgbaar elke  eerste maandagavond van de maand op de 

Zijderveldselaan 40 tussen 19.00 en 20.00 uur. 

Ze zijn verkrijgbaar in waarden van € 0,80, € 1,50 en € 2,50 (20 bonnen per vel). 

Deze collectebonnen zijn alleen geldig in de eigen kerkelijke  gemeente. 

 

      K. ANBI en website 

Om de ANBI-status van onze gemeente te waarborgen is er een website online waarin naast 

kerkdiensten, verenigingsnieuws ook de financiële verantwoording op wordt vermeld. Deze 

financiële informatie dient periodiek bijgewerkt te worden. 
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4. Financieel beheer. 

 

Gronden 
 De hervormde gemeente te Zijderveld heeft in totaal een bezit van: 

                  Kerkgebouw met ondergrond en tuin, totaal 0.13.53 ha. 

Pastorie met ondergrond en tuin, totaal 0.18.15 ha. 

Verpacht land , totaal 9.07.43ha.  

C. van der Lee VAN00 Sectie G, nummer 265 1,1510 

A. Brouwer VAN00 Sectie G, nummer 253 0,5275 

A. Brouwer VAN00 Sectie G, nummer 254 0,4760 

Loonbedrijf van Dijk VAN00 Sectie G, nummer 361 1,4065 

Loonbedrijf van Dijk VAN00 Sectie G, nummer 362 1,1165 

Loonbedrijf van Dijk VAN00 Sectie G, nummer 958 2,1475 

Loonbedrijf van Dijk VAN00 Sectie G, nummer 938 1,1883 

Loonbedrijf van Dijk         VAN00 Sectie G, nummer 334 1,0610 

 

  

Erfpacht ondergrond “De Krooshof” totaal 0.09.00 ha. 

Kerkelijk centrum de Oude School, totaal 270m2. 

 

Bij aflopen van de pachttermijn wordt in overleg met de KKG en de pachter besloten voor 

welke periode de pacht opnieuw gaat lopen. 

Verkoop van gronden die pachtvrij komen is alleen acceptabel als er op korte termijn financiële 

middelen nodig zijn voor grote uitgaven welke niet uit de normale exploitatie betaald kunnen 

worden. 

Ten tijde van het verplaatsen van de eigendomsrechten van de oude locatie van de krooshof 

naar de huidige locatie van de “Krooshof “ is ook de erfpachtsom aangepast. Deze wordt ook 

jaarlijks aangepast naar rato van de inflatie. Hiermee is weer een realistischer opbrengst 

gewaarborgd. 

 

Gelden 
De gelden zullen worden belegd op een wijze waarbij het kapitaal  zeker is gesteld, er zullen 

geen onnodige risico’s worden genomen om een hoger rendement te verkrijgen. 

 

Financiële middelen 
De financiële middelen zullen met name worden gebruikt tot instandhouding van de 

predikantsplaats met alle daarbij behorende onkosten. 

 

5. Meerjarenraming  
 

In het vertrouwen dat God Zijn kerk in stand houdt, is een meerjarenraming opgesteld, welke 

wel een tekort laat zien wat extra aandacht vraagt. 

Bij de huidige situatie is het wenselijk te overwegen of het naar de toekomst toe haalbaar is 

een volledige predikantsplaats voor de gemeente te behouden. In de meerjarenraming is 

gerekend met een bezetting van 80%.   
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Meerjarenraming (obv 80% predikantsplaats, 0,8 fte) 

Inkomsten 2022 2023 2024 2025 2026 

Kerkbalans 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Collecten 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Opbrengsten O.G. 13.000 19.195 19.393 19.594 19.798 

Renten 0 0 0 0 0 

Andere inkomsten 14.900 16.400 16.400 16.400 16.400 

Totaal * 106.900 114.595 114.793 114.994 115.198 

Uitgaven                

Predikantsplaats/pastoraat 78.500 82.694 84.547 86.437 88.365 

Kosten gebouwen 13.110 13.477 13.657 13.839 14.024 

Kosten kerkdiensten 2.350 558 567 575 584 

Bijdragen andere organen 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 

Salarissen/vergoedingen 4.440 4.488 4.576 4.666 4.758 

Diverse uitgaven 3.350 3.398 3.447 3.496 3.546 

Totaal * 107.000 109.865 112.044 114.263 116.527 

      

Overschot (+) / Tekort (-) -100 +4.730 +2.749 +731 -1.329 

 
 

6. Personele zaken 
 

Personele zaken A: bestaande uit  betaalde krachten 

Personele zaken B: dit zijn  vrijwilligers 
 

Personele zaken A  
Betaalde krachten zijn: 

• Predikant 

• Organisten 

• Koster 

• Beheerder rouwcentrum 

• Tuinman  

• Kerkelijk ontvanger. 

 

Predikant 

Gestreefd wordt de predikantsplaats voor 100% te bezetten. Het maximaal wordt bepaald door 

de financiële draagkracht van de gemeente. Momenteel is het 90% 
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De salariëring geschiedt volgens de regels zoals deze door het Bureau Predikanten is vast 

gesteld en als omschreven in de Generale regeling voor predikantstraktementen van de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Organisten 

In onderling overleg zorgen de organisten voor het bespelen van het orgel tijdens de zondagse 

erediensten. Het totale budget wordt hierbij naar evenredigheid van de werkzaamheden over 

deze personen verdeeld. 

 

Koster 

De taak van de koster kan voor de komende tijd worden omschreven :  

Hij draagt zorg voor de het goed functioneren van het Kerkgebouw en het Kerkelijk Centrum 

“De Oude School “ ten behoeve van erediensten en andere kerkelijke activiteiten. 

Momenteel berust deze taak bij twee echtparen. 

 

Beheerder rouwcentrum  

De taak van de beheerder bestaat uit het goed laten functioneren van het rouwcentrum dat is 

gevestigd in het kerkelijk centrum en de daarbij behorende wekelijks schoonmaakbeurten van 

de grote zaal, de opbaar-  en ontvangst ruimte en de centrale keuken. Deze taak berust 

momenteel bij de kostersechtparen. Voor de schoonmaak worden ze bijgestaan door een team 

van schoonmaakdames. 

 

Tuinman 

Het onderhoudt van de tuin wordt door een groep vrijwilligers gedaan, deze worden 

aangestuurd door een notabel. Het gras wordt gemaaid door een jong gemeentelid. 

 

Kerkelijk ontvanger 

Deze functie wordt verzorgd door een ter zake deskundige. 

Zou deze functie vacant komen door vertrek of ziekte dan is te overwegen de werkzaamheden 

uit te besteden, dan wel iemand te benoemen uit onze eigen gemeente. 

Het opstellen van een taakomschrijving, zodat derden deze werkzaamheden ook zouden 

kunnen uitvoeren, lijkt zinvol. 

De huidige kerkelijk ontvanger vraagt voor zijn werkzaamheden geen vergoeding. 

 

Kerkschoonmakers 

Deze activiteit wordt door een groep van gemeenteleden bij twee wekelijkse toerbeurt 

uitgevoerd. 

In de maand juni wordt in overleg met de organisatie bekeken hoe een blijk van waardering 

vanuit de kerk vorm kan worden gegeven.  

 

7. Beleidsaandachtspunten 

 

Om de financiële situatie gezond te houden zullen naar de toekomst toe de kosten van de 

pastorale zorg in verhouding moeten blijven van de inkomsten. 

 

Als de kosten van de predikant groter zijn dan 50% van de inkomsten moet er rekening mee 

worden gehouden dat we in de toekomst financieel in de gevarenzone komen.  

In de huidige situatie zijn de kosten voor het pastoraat groter dan 50%. Dit vraagt voor de 

komende jaren om een beleid dat er op gericht is deze situatie helder onder ogen te zien en bij 
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gelijk blijvende inkomsten een besluit te nemen of het nog wel mogelijk blijft een volledige 

predikantsplaats voor de Hervormde Gemeente van Zijderveld te kunnen behouden. 

De gemeente Zijderveld is nu zonder predikant. Er zal inzichtelijk moeten worden gemaakt 

voor welk percentage we een predikant kunnen gaan beroepen zonder daarbij onverantwoorde 

lasten op ons te nemen voordat tot beroeping over gegaan kan worden. 

 

 

Ook zal er oog moeten zijn voor de geldstromen binnen de gemeente. Er zal meer naar 

mogelijkheden moeten worden gezocht om de financiële middelen bijeen te brengen om de 

noodzakelijke inkomsten te verkrijgen. 

 

Voor de solidariteitskas wordt overwogen om gebruik te maken van een automatische incasso. 

 

 

=================================================================== 

 

 

Aldus gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te 

Zijderveld in zijn vergadering, gehouden op .. december 20.. 

 

 

 

 

D.A. de Leeuw, voorzitter kerkrentmeesters 

 

A.W. van Herk, secretaris kerkrentmeesters 

 

M. van Ballegooijen, voorzitter kerkenraad 

 

F. Kool, scriba kerkenraad 
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Doelstelling 

Het doel van de diaconie is de dienst der barmhartigheid gestalte geven. 

 

Uitvoering 

 

Vergaderingen 

De drie diakenen verdelen onderling de taak van voorzitter, secretaris en administrerend diaken. 

De diaconie vergadert eenmaal per maand waarin diaconale aangelegenheden en 

werkzaamheden worden besproken. Deze vergaderingen hebben een informeel karakter en 

worden niet genotuleerd. De inhoud van deze vergadering wordt ingebracht in de daar op 

volgende kerkenraadsvergadering en vastgelegd in de notulen van de kerkenraad. 

De voorzitter of een diaken maakt deel uit van het moderamen van de kerkenraad. 

 

Financiën 

De diaconie: 

1. int de collecten en giften, draagt zorg voor het veiligstellen van deze gelden en geeft deze een 

bestemming. Collecten met een bepaalde bestemming worden afgedragen aan een plaatselijk 

orgaan of doorgezonden naar de instantie waarvoor ze was bestemd. 

2. legt voorgenomen giften voor aan de kerkenraad, tevens wordt de kerkenraad geïnformeerd 

over reeds gedane giften. 

3. legt financiële verantwoording af aan de gemeente en de hogere kerkelijke organen. Jaarlijks 

wordt een begroting en een jaarrekening aan de kerkenraad gepresenteerd en ter goedkeuring 

voorgelegd. Na goedkeuring worden beide stukken aan de Provinciale Diaconale commissie ter 

goedkeuring aangeboden, waarna de jaarrekening aan de gemeente wordt gepresenteerd.   

4. draagt financiële verantwoordelijkheid voor specifiek in de besluitenlijst van de kerkenraad 

genoemde zaken. 

 

Financiële hulpverlening 

Noodlijdende personen doen zich voor zowel binnen de gemeente, als binnen of buiten 

Nederland. Binnen de gemeente komt dit weinig voor zodat de  giften meestal geschonken 

worden aan instanties werkzaam binnen dan wel buiten Nederland. 

De giften worden aan erkende en vertrouwde organisaties, bij voorkeur van christelijke 

signatuur, toevertrouwd en voor projecten aangewend. Dit betreft hoofdzakelijk opvangcentra 

voor verslaafden, daklozen, hulp bij natuurrampen enz. binnen Nederland. Buiten Nederland 

worden de giften bestemd voor verspreiding van het evangelie en noodzakelijke materiële hulp. 

Het beleid van de diaconie is er op gericht de gelden als volgt te verdelen: 60% binnen 

Nederland en 40% buiten Nederland. 

 

Financieel beheer 

De diaconie heeft verpacht land in bezit ter grootte van 4.53.40ha. De pachtprijs verkregen uit 

eigendommen wordt vastgesteld op basis van het “Pachtnormenbesluit”, de diaconie laat zich 

hierin bijstaan en adviseren door het kantoor kerkelijke goederen (KKG.) 

De diaconie beheert eigen vermogen en belegt dit optimaal. De diaconie beheert haar gelden, 

verkregen door giften of legaten zodanig dat een optimaal vruchtgebruik wordt verkregen.  

Het vruchtgebruik van het vermogen wordt verkregen door renten en pacht. Het beleid van de 

diaconie is er op gericht vrijkomende gelden te besteden aan de hiervoor genoemde instanties 

met jaarlijks 1% vermindering van het vermogen.  
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Diaconale hulpverlening aan ouderen, zieken en gehandicapten 

 

De diaconie 

1. zorgt voor kerkradio binnen de gemeente via de ether en buiten de gemeente via 

internet kerkradio-ontvanger bij hen die niet meer naar de kerk kunnen en zorgt voor 

cd's met opgenomen kerkdiensten. 

2. coördineert het werk van de Hervormde Vrouwen Dienst, die ouderenmiddagen 

organiseert en die elke twee maanden de ouderen boven de 75 jaar bezoekt. Samen 

met de Hervormde Vrouwen Dienst wordt het Kerstfeest voor ouderen en 

alleenstaanden en de paasviering georganiseerd. 

3. organiseert zo nodig vervoer naar de kerk. 

4. bezoekt de gemeenteleden met een fruitbakje die langer dan 3 dagen in het ziekenhuis 

hebben gelegen. 

5. participeert in de Stichting Diaconale Vrijwillige Thuishulp. Eén diaken heeft zitting in 

het bestuur van de stichting. 

6. Namens de kerk heeft de diaconie samen met de Oranjevereniging en de 

sportvereniging SVZ zich in 2020 aangesloten bij nietalleen.nl ; een organisatie vanuit 

de PKN en de E.O. die hulp wil bieden aan mensen die getroffen zijn door het 

Coronavirus. Het betreft hulp voor Zijderveld en naaste omgeving. 

7. De Diaconie gaat een GZB zendingsproject ondersteunen als zgn. GZB-deelgenoot; 

hierbij wordt een gemeente verbonden aan een zendingswerker die uit een andere 

gemeente is uitgezonden. Hierdoor krijgt het zendingswerk meer een gezicht en gaat 

het zendingswerk in de gemeente meer leven. 

Beleidsvoornemens komende periode:  

De Diaconie heeft het voornemen om gezamenlijk met diverse verenigingen uit het dorp 

Zijderveld (Oranjevereniging; SVZ) structureel de voedselbank Leerdam / Vianen te gaan 

ondersteunen. 

De Diaconie heeft het voornemen om bij iedere geboorte in het dorp Zijderveld een leuke 

attentie met kaartje namens de kerk aan te bieden. Bij de jonge ouders die ook bij de Herv. 

Gemeente Zijderveld ingeschreven staan, wordt ook een psalmboekje bezorgt door  een 

(vrouw van) een diaconie lid zolang de Hervormde Gemeente van Zijderveld nog geen eigen 

predikant heeft. Wanneer de Hervormde Gemeente Zijderveld weer een predikant mag 

ontvangen wordt deze taak aan hem overgedragen. 

De Diaconie bezorgt vanaf 1-1-2022  een bloemetje of plantje bij ouderen  van de Herv. 

Gemeente van 80 jaar en ouder  voor hun verjaardag. 
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Aldus gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Zijderveld 

in zijn vergadering, gehouden op   december 20.. 

 

     C. van de Kraats, Voorzitter diaconie 

 

J. Blokland, secretaris diaconie 

 

 

M. van Ballegooijen, voorzitter kerkenraad 

 

 

F. Kool, scriba kerkenraad 
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