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Hoofdstuk 1: Inleiding: 

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor 

dat de kerkenraad telkens voor een periode van 4 jaar een beleidsplan moet opstellen.  

Elk jaar kan de kerkenraad besluiten om eventuele wijzigingen door te voeren in het 

bestaande beleidsplan.  

Nadat de kerkenraad het beleidsplan heeft opgesteld, of dat er wijzigingen zijn doorgevoerd, 

wordt het beleidsplan aan de gemeente gepubliceerd. Nadat de gemeenteleden hun mening 

hebben gegeven stelt de kerkenraad het beleidsplan of de doorgevoerde wijziging definitief 

vast. 

In het beleidsplan wordt naast de identiteit van de Sionsgemeente ingegaan op missionaire 

roeping van de gemeente en een aantal organisatorische aspecten binnen de gemeente. Het 

beleidsplan is in de Protestantse Kerk in Nederland van grote waarde omdat veel zaken per 

afzonderlijke (wijk)gemeente kunnen worden vastgelegd. 

Wij zijn als kerkenraad van mening dat een beleidsplan een goed middel is om de structuur en 

de ligging van de gemeente duidelijk vast te leggen waardoor ook nieuwe ambtsdragers het 

document kunnen gebruiken om snel inzicht te krijgen in de identiteit van de gemeente. Maar 

het geestelijke leven in de gemeente wordt niet door een beleidsplan bepaald. De Heere werkt 

door Zijn Woord en Geest in mensen harten het geloof en dat kunnen en mogen wij niet 

sturen. Maar de kerkenraad hoopt en bidt wel dat het beleidsplan uiteindelijk mag bijdragen 

tot uitbreiding van Zijn koninkrijk en een gezond geestelijk gemeenteleven. 
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Hoofdstuk 2: Historie Sionsgemeente: 

 

In dit hoofdstuk wordt in het kort het ontstaan van de Hervormde Sionsgemeente in Assen 

getekend.  

In 1953 kwamen een aantal gemeenteleden uit de plaatselijke Ned. Hervormde Kerk bijéén 

om hun bezorgdheid te uiten over de inhoud van de prediking, uiteindelijk komt het op 3 

maart 1955 tot de oprichting van een Reveilkring. 

De doelstelling van deze Reveilkring was als volgt omschreven: “Wij willen midden in de 

Nederlandse Hervormde Kerk blijven staan”, wat toch immers “De Reformatorische Kerk” is. 

Het gaat ons hierbij om het handhaven van de goede belijdenis en gehoorzaamheid aan de 

Heilige Schrift. 

Vanuit de Reveilkring komt de roep om te komen tot de oprichting van een Hervormd 

Gereformeerde Evangelisatie. Op 30 januari 1963 wordt de officiële oprichting van de 

Hervormde Gereformeerde Evangelisatie een feit. Op een ledenvergadering in 1964 wordt 

gepleit om te komen tot een afdeling van de Gereformeerde Bond die binnen de Ned. Herv. 

Kerk in Assen diensten moet kunnen gaan beleggen. 

Na een lange periode van overleg en discussie met de toenmalige centrale kerkenraad van 

Assen wordt op zondag 21 april 1985 een kerkenraadscommissie geïnstalleerd die onder 

verantwoording van de centrale kerkenraad diensten gaat beleggen met de modaliteit van de 

Gereformeerde Bond. 

De instelling van de kerkenraadscommissie betekent dat de diensten ook een ambtelijk 

karakter krijgen waarin ook de sacramenten van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop 

mogen worden bediend. Vanaf dit moment wordt de Hervormd Gereformeerde Evangelisatie 

een slapende vereniging. 

De kerkenraadscommissie is inmiddels een orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad 

van de Protestantse Kerk in Assen. De kerkenraadscommissie heeft op dit moment één 

afgevaardigde naar de algemene kerkenraad, zonder stemrecht. Op 29 maart 2005 is er i.v.m. 

de vorming van een Protestantse Gemeente Assen een overeenkomst getekend tussen de 

algemene kerkenraad en de Sionsgemeente waarin de onderlinge verhoudingen en 

bevoegdheden zijn geregeld. De kerkenraadscommissie heeft een geheel eigen financieel 

beheer. Eén keer per jaar legt de kerkenraadscommissie, uiterlijk op 01 maart, via een 

jaarverslag verantwoording af aan de algemene kerkenraad over het gevoerde beleid van het 

afgelopen jaar binnen de kerkenraadscommissie. In april 2010 heeft de kerkenraadscommissie 

stil gestaan bij het feit dat de kerkenraad- commissie  haar 25 jarig bestaan mocht gedenken.   

Hierin zien we Gods genade en trouw over onze gemeente.  We hopen dat het bestaan van de 

Sionsgemeente  tot Gods eer en uitbreiding van Zijn koninkrijk mag zijn.      
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Hoofdstuk 3: Identiteit Hervormde Sionsgemeente. 

 

A. Identiteit van de Sionsgemeente in de Protestantse Kerk in Nederland: 

 

• De prediking van het evangelie dient altijd in de eredienst centraal te staan. (Mat 

28. vers 19-20) De 2e dienst op zondag behoort, zolang dit mogelijk blijft, bij de 

viering van de zondag. 

 

• In de Hervormd Gereformeerde prediking staat altijd het zoenoffer van Jezus 

Christus voor zondaren centraal, verzoening door voldoening. 

 

• Naast de Bijbel weten we ons gebonden aan de belijdenisgeschriften van de 

gereformeerde traditie. (3 formulieren van Enigheid). 

 

• In de prediking wordt gewezen op de noodzaak van een persoonlijke geloofsrelatie 

met de Heere Jezus Christus, gewerkt door Zijn Woord en Geest. Daarom klinkt in 

de prediking steeds de oproep tot bekering en geloof. 

 

• De Sionsgemeente wil door woord en daad een getuigende gemeente (missionair) 

zijn naar allen die nog buiten het koninkrijk van God staan.  

 

• Naast de zondagse prediking neemt de catechese, kringwerk, jeugdwerk en 

pastoraat een belangrijke plaats in om gemeenteleden te onderwijzen en te vormen 

in het christelijke geloof. 

 

 

B. Uit het bovenstaande volgt dat we als Hervormde Sionsgemeente midden in de traditie 

van de Gereformeerde Bond staan, dit betekent voor de erediensten: 

 

• Een Schriftuurlijke-bevindelijke prediking voorstaan 

 

• Gebruik maken van de Herziene Statenvertaling tijdens de erediensten 

 

• Gebruik maken van de psalmberijming en enige gezangen (1773). 

 

• Dat de psalmen op ritmische wijze worden gezongen. 

 

• In de middagdiensten, indien mogelijk, een catechismus preek wordt gehouden. 

 

• Het ambt van  ouderling en diaken alleen open staat voor mannelijke leden. 

 

• Regelmatig ( 4x per jaar) bediening van het Heilig Avondmaal. 

 

• Dat op verzoek de Heilige Doop kan worden bediend. 

 

• Er gebruik wordt gemaakt van de hertaalde klassieke liturgische formulieren in 

bijzondere diensten. 
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In de komende jaren zal de kerkenraadcommissie zich nog gaan buigen over een aantal 

beleidsmatige aspecten aangaande de erediensten en het gemeente zijn. We denken hierbij 

aan: 

 

Onderstaande punten bespreken 

• Uitzoeken of er een betrouwbare psalmberijming is die mogelijk beter 

aansluit bij ons hedendaags taalgebruik. Tijdens kringwerk en andere 

gemeenteactiviteiten wordt er al gebruik gemaakt van de bundel Weerklank. 

• Jongeren betrekken in de gemeente bijvoorbeeld tijdens activiteiten zoals  opening en 

sluiting winterwerk 

 

. 
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Hoofdstuk 4: Verklaring van verbondenheid met het Gereformeerd belijden. 

 

De Sionsgemeente heeft inhoudelijke bezwaren tegen enkele onderdelen van de Kerkorde van 

de Protestantse Kerk in Nederland omdat deze kerkorde ruimte biedt om bepaalde keuzes te 

maken die tegen het onfeilbare Woord van God ingaan. 

Gelet op het besluit van het triomoderamen van de generale synode waarin de mogelijkheid 

wordt geboden om de Verklaring van verbondenheid met het Gereformeerd Belijden te 

onderteken heeft de Sionsgemeente in Assen deze verklaring opgenomen in het beleidsplan en 

wil hier ook naar handelen: 

 

Verklaring: 

Als kerkenraad van de hervormde Sionsgemeente in Assen weten we ons door onze 

Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover 

wij in het geweten bezwaard zijn. 

Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de 

apostel: “indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw”(2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf 

levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de 

Koning van der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. 

 

Met de Kerk belijden wij dat “Christus een eeuwige Koning is, die zonder onderdanen niet 

zijn kan” (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn Kerk bewaart. 

Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van 

Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten 

te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn 

ontferming. 

Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te verwerpen 

die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 

 

Als wij zo als gemeente -met vreze en beven- onze plaats innemen binnen het geheel van de 

verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met 

Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de 

inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze 

belijdenissen overeenstemmen. 

 

In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan 

naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen 

andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk tussen een man en een vrouw 

dat wettig voor de overheid is gesloten. 

 

Omdat wij ons schuldig weten onze gaven “ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten 

gewillig en met vreugde aan te wenden” (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar 

blijven oproepen om  - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van 

de kerk- de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. 

 

 

De kerkenraad van de Hervormde Sionsgemeente te Assen. 
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Hoofdstuk 5: Opbouw van de Sionsgemeente. 

 

Hieronder vindt u de samenstelling en de opbouw naar leeftijd van de gemeenteleden per   

4 maart 2021. 

De gemeenteleden van de Sionsgemeente komen uit Assen (geen geografische wijkgemeente) 

en omgeving.  

Op dit moment telt de Sionsgemeente 33 pastorale éénheden tegenover 26 in het vorige 

beleidsplan met in totaal  60 gemeenteleden tegenover 48 in het vorige beleidsplan.  

De onderverdeling is als volgt: 

 
Man/vrouw Leeftijd Aantal Percentage % 

M 0 jaar-10 jaar jaar 1 2 

V   5 8 

M 11-20 jaar jaar 2 3 

V       

M 21-30 jaar 5 8 

V   2 3 

M 31-40 jaar 1 2 

V   1 2 

M 41-50 jaar     

V   2 3 

M 51-60 jaar     

V   2 3 

M 61-70 jaar 10 17 

V   8 13 

M 71-80 jaar 3 5 

V   11 18 

M 81-90 jaar 4 7 

V   2 3 

M 90 jaar en ouder     

V   1 2 

        

  Totaal 60 100 
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Hoofdstuk 6: De erediensten. 

 

Doel van de eredienst:  

De eredienst is gericht op de verkondiging van Gods woord, de dienst van de gebeden, 

lofprijzing, de dienst der offeranden en op de onderlinge gemeenschap. 

 

De volgende diensten kunnen onderscheiden worden: 

 

• De normale zondagse erediensten. 

Iedere zondag worden er in principe 2 diensten belegd, hierbij staat de Woord 

verkondiging centraal. De diensten worden s’morgens gehouden in de Schulp, 

Buizerdstraat 10, 9404 BB in Assen. Aanvang 10.00 uur. Tijdens de maanden juli en 

augustus is er voor de gasten kinderoppas. 

De middagdienst wordt gehouden in De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB, Assen. 

Aanvang 17.00 uur. 

 

• Diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. 

Het Heilig Avondmaal wordt  in normale doen  4 x per jaar in het midden van de 

gemeente bediend. De zondag ervoor wordt in de morgendienst een 

voorbereidingdienst gehouden op de viering van het Heilig Avondmaal. Hierbij wordt 

het eerste gedeelte gelezen uit het hertaalde Avondmaalsformulier. 

In de regel komt in de week voorafgaand aan de viering van het H.A. op  

maandagavond de kring rondom het Heilig Avondmaal bijeen. 

 

• De zondagse eredienst kan een bijzonder karakter hebben als daartoe    

aanleiding is, we denken hierbij aan: 

✓ Dienst waarin de Heilig Doop wordt bediend 

✓ Dankzegging dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal 

✓ Dienst waarin Openbare Belijdenis wordt gedaan 

✓ Dienst waarin ambtsdragers worden bevestigd 

✓ Dienst waarin de overledenen worden herdacht (Laatste zondag kerkelijk jaar) 

✓ Dienst rondom de opening van het Winterwerk 

✓ Dienst rondom de sluiting van het Winterwerk 

 

• Kerkdiensten worden belegd ter ere van Christelijke feestdagen die niet op een 

zondag vallen: 

✓ 1e Kerstdag 

✓ Goede Vrijdag 

✓ Hemelvaartsdag 

 

• Naast de hierboven genoemde diensten worden er nog diensten belegd op:  

✓ Biddag voor gewas en arbeid 

✓ Dankdag voor gewas en arbeid 

✓ Dienst op oudejaarsavond 

 

Zoals hierboven omschreven zijn er vele mogelijkheden om het Woord van God te horen, de 

kerkenraad roept dan ook iedereen op om trouw onder de Woord verkondiging te komen 

omdat de Bijbel ons leert: “Dat het geloof gewerkt wordt door de Heilig Geest door middel 

van het horen van het Woord  van God. 
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Hoofdstuk 7: Liturgie in rouw- en trouwdiensten 

 

De kerkenraad heeft zoals hieronder verwoord  het beleid vastgesteld voor de komende jaren 

zoals dat bij rouw- en trouwdiensten zal gelden binnen de Sionsgemeente: 

 

1. Verzoek om een dienst te leiden van Woord en gebed bij een begrafenis:  

Een rouwdienst is geen officiële eredienst, wel zal naast de predikant er altijd een 

ouderling aanwezig zijn die voor aanvang van de  rouwdienst een gebed zal doen 

waarbij de naaste familie aanwezig is.   De  predikant zal vervolgens de rouwdienst en 

de plechtigheid bij het graf leiden. In overleg met de familie wordt besloten of de 

ouderling de begrafenis afsluit met gebed na de begrafenis in de koffiekamer of dat de 

predikant dit doet bij het graf. Gezien het feit dat het hier geen officiële eredienst 

betreft  zal een verzoek van de familie om enkele passende gezangen te zingen in 

overleg met de predikant en kerkenraad mogelijk zijn. 

 

2. Verzoek om een dienst van Woord en gebed bij een crematie te leiden:  

De kerkenraad zal altijd uitdragen dat een crematie niet naar Gods Woord is en zal dit 

duidelijk met de nabestaanden bespreken. Kiezen ze toch voor een crematie, dan zal 

de predikant samen met een ouderling aanwezig zijn in de rouwdienst. Bij voorkeur 

zal de dienst gehouden worden in de kerk. Deze plechtigheid is geen officiële 

eredienst, wel zal de ouderling een gebed doen voordat de dienst begint. De predikant 

en ouderling gaan niet mee naar de crematieplechtigheid. Indien de dienst gehouden 

wordt in een zaal van het rouwcentrum zal er ook een gebed door de ouderling worden 

gedaan. Direct na de dienst van Woord en gebed geven de predikant en ouderling de 

familie de hand en vertrekken voordat de plechtigheid wordt voortgezet. Indien de 

familie erop staat kunnen er in overleg met de predikant enkele passende liederen 

naast de psalmen worden gezongen omdat het geen officiële eredienst is.   

 

3. Verzoek aan de predikant om onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

een  trouwdienst te leiden: Een trouwdienst is een officiële eredienst waarbij we als 

kerkenraad de lijn hanteren dat er in de  dienst alleen psalmen worden gezongen. 

Tijdens de dienst is er dus minimaal één ouderling en één diaken aanwezig. Indien het 

bruidspaar een verzoek doet om ook enkele gezangen te zingen tijdens de trouwdienst 

kan dit voor en na afloop van de formele dienst.  
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Hoofdstuk 8: De missionaire roeping van de gemeente 

 

In Matthéüs 28: 19 lezen we de door Jezus Christus gegeven zending- en 

Evangelisatie opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de 

Vader, en van de Zoon en van de Heiligen Geest; lerende hen 

onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” 

Het is dus onze dure plicht om missionair bezig te zijn. 

Dit is de opdracht voor de gehele gemeente en niet alleen voor een paar 

personen (kerkenraadsleden, zendingscommissieleden en degelijke) 

Het verbreiden, doorgeven van het blijde Evangelie vormt een wezenlijk onderdeel van het 

geloofsleven van iedere christen. 

In haar in 2005 uitgegeven visienota  “Leren leven van de verwondering” van de PKN heeft 

de kerk haar missionaire roeping als één van de uitgangspunten van beleid genoemd. (“Wij 

verlangen ernaar dat er in Nederland- en daarbuiten- een steeds groter wordende groep komt 

die het Evangelie hoort en gelooft”) 

Bij zending en evangelisatie kan steeds meer samengewerkt worden met diverse externe 

organisaties. We denken hierbij in eerste instantie aan GZB, IZB en HGJB, maar ook andere 

instanties spelen een belangrijke rol nl: St.Woord en Daad, St. Dorcas, Open Doors, St. Hulp 

Oost Europa. 

De zendingscommissie of de diaconie stimuleert het verwerven van inkomsten voor de 

zending en deelname aan activiteiten van de GZB en IZB, het lidmaatschap van de GZB 

(AlleVolken) en de IZB (Tijding) en de jaarlijkse dagboekverkoop.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       12             

Hoofdstuk 9: De ambten en de informatievoorziening aan de gemeente. 

 

Doel van het Ambt: Binnen de gereformeerde traditie wordt zowel aan het ambt van 

predikant, van ouderling(kerkrentmeester) en diaken als het ambt der gelovigen grote waarde 

toegekend. Dit betekent dat de ambten in voordurende wisselwerking dienstbaar zijn aan 

elkaar en aan de opbouw van de gemeente. 

 

Ambtsdragers zijn door God zelf geroepen en worden dan ook in Zijn dienst genomen. 

 

In een voltallige kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente zijn de volgende ambten 

vertegenwoordigd: 

• 1 x Predikant (Bijstand in het pastoraat) 

• 2 ouderlingen 

• 1 x Ouderling-Kerkrentmeester 

• 2 x Diaken  

 

Vervulling vacatures kerkenraad: 

Geluisterd hebbende naar de kerkorde, met inachtneming van onze plaatselijke situatie, wordt 

bij een vacature de volgende procedure gevolgd: 

• Zodra de kerkenraad beslist een vacature te vervullen, krijgen zij, die belijdend 

lidmaat zijn van de Protestantse Kerk in Nederland en lid zijn van de Sionsgemeente, 

de gelegenheid om één of meerdere aanbevelingen te doen voor de opengestelde 

vacature. 

• Mededeling betreffende het indienen van een aanbeveling wordt gedaan d.m.v. een 

afkondiging in de zondagse eredienst en zo mogelijk in het mededelingenblad. 

• De termijn van aanbeveling omvat een periode van 6 dagen (maandag t/m zaterdag). 

Het indienen van namen dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren en dat voor elk 

ambt afzonderlijk en met vermelding van de naam en voorletter(s). De aanbeveling 

dient geadresseerd te worden aan de scriba van de kerkenraad. 

• Alleen namen van mannelijke lidmaten van de Protestantse Kerk in Nederland, die 

tegelijk ook lid zijn van de Sionsgemeente, kunnen worden ingediend ter aanbeveling 

voor een ambt. 

• De kerkenraad neemt in zijn vergadering kennis van de ingediende namen. Bij de 

definitieve keuze wordt rekening gehouden met de verschillende voor de vacature 

relevante criteria. Mocht de kerkenraad geen vrijmoedigheid hebben om tot een 

benoeming over te gaan dan wordt dit aan de gemeente meegedeeld. 

• Iemand die benoemd is in een vacature, wordt zo snel mogelijk schriftelijk door de 

scriba op de hoogte gebracht van zijn benoeming. Benoemde broeder(s) krijgen 

bedenktijd tot de zaterdag die volgt op de afkondiging van benoeming. 

• De eerst volgende zondag nadat de kerkenraad een lid benoemd heeft wordt dit in de 

zondagse eredienst meegedeeld. In de gemeente wordt voorbede gedaan en de 

gemeente wordt opgeroepen tot voorbede. 

• Nadat de beslissing van de benoemde broeder(s) bekend is, wordt dit aan de gemeente 

meegedeeld in een zondagse eredienst en in het mededelingenblad. 

• De gemeente heeft één week, na genoemde bekendmaking, de tijd om eventuele 

bezwaren tegen leer en leven van het gekozen kerkenraadslid in te dienen bij de scriba 

van de kerkenraad. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te 

worden ingediend. 
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• Als er geen bezwaren tegen de gekozen ambtsdrager worden ingediend, kan nadat de 

algemene kerkenraad op de hoogte is gebracht van de benoeming, tot bevestiging 

worden overgegaan. 

  

 

De volgende taken zijn door de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen 

aan de kerkenraadscommissie gedelegeerd: 

• Het onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad ambtelijk dienst doen in 

zondagse- en bijzondere kerkdiensten. 

• De pastorale zorg voor hen die zich rekenen tot de Sionsgemeente. 

• Het deelnemen aan vergaderingen van de algemene kerkenraad. De status van de 

afgevaardigde is adviserend lid. 

• Via een jaarverslag wordt jaarlijks verantwoording afgelegd  aan de algemene 

kerkenraad. 

• Het leiding geven aan kringen en het jeugdwerk. 

• Organiseren van (belijdenis)catechisatie voor jongeren. 

 

Vergaderingen kerkenraad: 

• De kerkenraad vergadert minimaal 6 x per jaar. 

• Minimaal wordt er 1 x per jaar een consistorievergadering gehouden. 

• Een afgevaardigde van de kerkenraad bezoekt de vergaderingen van de AK. 

• De kerkenraad is altijd vertegenwoordigd in commissies die door de kerkenraad zijn 

ingesteld. 

• Regelmatig bijwonen van ambtelijke vergaderingen die door de PKN of de 

Gereformeerde Bond worden belegd. 

• Regelmatige bezoeken van jaarvergaderingen van de IZB en/of GZB. 
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Hoofdstuk 10: Informatievoorziening naar de gemeente. 

 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de communicatie van alle zaken die de 

gemeenteleden en/of belangstellende moeten weten mbt het functioneren van de 

Sionsgemeente, dit geldt zowel voor geestelijke en stoffelijke zaken. 

 

De kerkenraad gebruikt de volgende communicatiekanalen om de gemeente en/of 

belangstellende te informeren over de kerkdiensten en ander gemeente nieuws: 

• Kanselafkondigingen in de zondagse erediensten. 

• Via het mededelingenblad van de Sionsgemeente. 

• Via de website: www.sionsgemeente.nl  

• Eenmaal in de 14 dagen heeft de Sionsgemeente een rubriek in het kerkblad van de 

Protestantse Kerk in Assen. 

• Via de gemeentegids voor de leden van de Sionsgemeente. 

• Via de informatiegids voor gasten en belangstellenden. 

• Via de site van het RD worden de kerkdiensten kenbaar gemaakt.  

• Kerkdiensten worden vermeld in het  Reformatorisch Dagblad. 

• Via de jaarlijkse gemeenteavond. 

• Eventueel kan er een extra gemeenteavond worden belegd. 

• Indien wenselijk kan de kerkenraad besluiten een nieuwsbrief uit te brengen. 

• Vermelding van kerkdiensten in de zomermaanden via aanplakbiljetten op campings 

in de regio. 
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Hoofdstuk 11: Pastoraat in de gemeente 

 

• Algemeen: 

Het pastoraat binnen de Sionsgemeente wordt in de eerste plaats gedaan door de 

predikant, ouderlingen en diakenen. 

Via een persoonlijk gesprek wordt met het gemeentelid over zijn relatie met God 

gesproken. Afhankelijk van de omstandigheden waarin het gesprek plaats vindt is het 

gesprek altijd bedoeld om gemeenteleden dichter bij de Heere Jezus Christus te brengen. 

In het gesprek zal een woord van vertroosting, bemoediging of indien nodig van 

vermaning klinken, dit moet altijd vanuit de liefde gebeuren. Het is daarom ook van 

belang om naast het gemeentelid te gaan staan en samen naar de wil van onze God te 

zoeken. 

 

• Predikant: 

De predikant bezoekt in de eerste plaats regelmatig de zieken en de rouwdragende binnen 

de gemeente. Hij mag hun de vertroostende genade van onze God verkondigen in de 

Heere Jezus Christus. Ook het ziekenhuis bezoek  en het crisispastoraat is in eerste 

instantie een taak van de predikant. Daarnaast bezoekt de predikant alle oudere 

gemeenteleden vanaf  75 jaar rond hun verjaardag. 

Ook zal hij bezoeken afleggen rond huwelijk, geboorte en doop. Verder probeert hij alle 

gemeenteleden eens in de 2 jaar te bezoeken, dit moet in een kleine gemeente als de onze 

in normale omstandigheden mogelijk zijn. 

Daarnaast kan ieder gemeentelid een pastoraal gesprek aanvragen als hij/zij daar behoefte 

aan heeft. 

Het blijft van groot belang dat gemeenteleden zelf doorgeven dat er bijzondere 

omstandigheden zijn, dit voorkomt later het verwijt dat men nooit iemand van de 

kerkenraad heeft gezien in moeilijke omstandigheden.  

 

• De ouderlingen: 

De ouderlingen staan de predikant bij in het pastoraat, de predikant kan dan ook altijd een 

beroep op de ouderlingen doen om hem bij te staan. De predikant en de ouderlingen 

samen vormen het consistorie van de kerkenraad, minimaal één keer per jaar komen zij 

bijeen om de pastorale zaken binnen de gemeente met elkaar te bespreken. 

De ouderlingen zijn ook verantwoordelijk voor het reguliere huisbezoek binnen de 

gemeente, zij kunnen zich laten bijstaan door een diaken of bezoekbroeder.  

Gemiddeld eens per 2 jaar krijgen alle pastorale éénheden van de Sionsgemeente 

huisbezoek van de wijkouderling. Bij een huisbezoek zijn schriftlezing en gebed een 

wezenlijk onderdeel van het huisbezoek. Verder zijn de ouderlingen verantwoordelijk om, 

samen met de dienaren van het Woord, opzicht te hebben over de gemeente en de rechte 

prediking te bevorderen in de gemeente.  

 

• De diakenen: 

Het diaconaat behoort tot het wezen van het gemeente zijn. De prediking van het 

evangelie kan niet zonder diaconaal dienstbetoon.  

De diakenen hebben in het bijzonder zorg voor hen die op welke wijze dan ook in 

financiële of immateriële nood verkeren. Zij staan hen bij in woord en daad. 

We denken dan in het bijzonder aan de alleenstaanden, werklozen, gehandicap- ten, 

langdurige zieken in het midden van de gemeente. De diaconale opdracht is “helpen waar 

geen helper is”. De ouderlingen kunnen tav diaconale taken (bv. bezoeken van 

rouwdragende ed.) altijd een beroep doen op de diakenen. 



                                                                                       16             

Van belang is dat een diaken de gave bezit om te traceren waar hulp nodig is, vaak komt 

een gemeentelid hier niet zelf mee uit schaamte. 

Verder gaan de diakenen regelmatig samen met een ouderling mee op huisbezoek.   

 

• Ambt aller gelovigen: 

Vanuit dit ambt is het belangrijk dat alle gemeenteleden beseffen dat zij ook een taak 

hebben binnen de gemeente. Zij dienen oog voor elkaar binnen de gemeente te hebben en 

elkaar te ondersteunen waar nodig is. We kunnen hier denken aan een bezoekje bij elkaar 

brengen in moeilijke omstandigheden. Medeleven binnen de gemeente doet altijd goed. 

Hierdoor mag ook iets ervaren worden van de gemeenschap der heiligen binnen de 

gemeente. 

 

Tot dit ambt behoort ook de voorbede. Voorbede voor predikant, kerkenraad en voor 

elkaar als gemeenteleden. 

 

Daarnaast hebben alle gelovigen de opdracht om het evangelie door te geven aan een ieder 

die nog niet tot de gemeente van Christus behoren met het doel om hem/haar te winnen 

voor het koninkrijk van God.         
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Hoofdstuk 12: Catechese en kring- en Jeugdwerk. 

 

Catechese: 

In het winterseizoen wordt er op de maandagavond voor de jongeren catechisatie gegeven. In 

principe zijn er 2 groepen te onderscheiden: 

• Jongeren van 12 tot 16 jaar 

• Jongeren vanaf 16 jaar 

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen groepen worden samen gevoegd. 

Het doel van de catechisatie is: 

• Overdracht van Bijbelkennis. 

• Het verstaan van de waarde van onze belijdenisgeschriften. 

• De jongeren de betekenis van hun doop doen verstaan. 

• Jongeren en/of ouderen voorbereiden op het doen van Openbare Belijdenis. 

 

Catechisatie behoort bij het wezen van de geloofsopvoeding en is dus niet zoals het 

jeugdwerk een vrije keuze om hieraan wel of niet deel te nemen. 

 

Indien er kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar in de gemeente zijn kan er ook 

kindercatechisatie worden gehouden op maandagmiddag met het doel om de kinderen alvast 

voor te bereiden op de gewone catechisatie. 

Op verzoek van gemeenteleden kan er ook belijdeniscatechisatie gegeven worden, de 

invulling hiervan wordt met de predikant besproken. 

 

Kring- en jeugdwerk: 

In het winterseizoen zijn er diverse mogelijkheden voor de gemeenteleden om met het Woord 

van God bezig te zijn. De kerkenraad roept alle gemeenteleden op naast de erediensten het 

kringwerk trouw te bezoeken, het is nodig in onze tijd om aan schriftonderzoek te doen. De 

bijbel zegt het niet voor niets dat velen verloren gaan omdat zij geen kennis aan de Schrift 

hebben. 

 

De volgende kringen zijn, bij voldoende deelname,  actief  binnen de Sionsgemeente: 

• Bijbelkring (komt eens in de 2 a 3 weken bijeen). 

• Gesprekskring (komt eens in de 2 a 3 weken bijeen) 

• Kring rond het Heilig Avondmaal (komt maximaal 4 x per jaar bijeen) 

• Preekbespreking en/of vragen nav de preek mee naar huis nemen ( b.v. bij de opening- 

en/of  sluiting van het winterwerk) 

• Bij voldoende deelname zondagsschool. 

• Bij voldoende deelname jeugdclub (Eens in de 3 weken in de wintermaanden) 

 

Dit alles onder het voorbehoud van Jakobus: Zo de Heere wil en wij leven. 
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Hoofdstuk 13: Financiën en Diaconie. 

 

Financiën Sionsgemeente: 

De ouderling kerkrentmeester is verantwoordelijk voor het voeren van een gezond financieel 

beleid. De Ouderlingkerkrentmeester draagt zorg voor: 

• Uitbetaling traktement van de predikant. 

• Huur kerkgebouwen voor de zondagse erediensten. 

• Ruimten zoeken voor catechese en kringwerk. 

• Aanstelling kosters en organisten, na overleg met de kerkenraad, binnen de gemeente. 

• Zorgen dat er financiële middelen binnen komen door het organiseren van: 

• Collecten tijdens de erediensten. 

• Actie kerkbalans organiseren. 

• Beheer van giften. 

• Mogelijkheid onderzoeken om aan fondswerving te doen. 

 

De kerkrentmeester verzorgt de stoffelijke zaken van de gemeente, voorzover niet van 

diaconale aard. 

 

De gemeenteleden moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de kerkrent-meester te 

voorzien van voldoende middelen om bovenstaande taken te kunnen uitvoeren. 

De kerkenraadscommissie voert een geheel eigen financieel beleid, zoals vastgelegd in het 

plaatselijke reglement, en heeft als zodanig geen overleg met het college van kerkrentmeesters 

van de Protestantse Gemeente Assen. 

Dit betekent dat de Sionsgemeente aan het begin van elk jaar via het mededelingenblad een 

oproep doet aan de gemeente om naar draagkracht financieel bij te dragen(een eigen actie 

“Kerkbalans” organiseert om zo voldoende middelen te krijgen voor het kerkenwerk in eigen 

gemeente).  

De Sionsgemeente heeft dan ook een eigen bankrekening bij de Rabobank.    

Omdat de administratie voor de landelijke kerk door het kerkelijke bureau van de Protestantse 

Kerk in Assen gebeurd is afgesproken dat ieder pastorale éénheid in Assen die in de 

ledenadministratie van de PKN is opgenomen op dit moment een bedrag van minimaal 35 

euro bijdraagt aan de kosten die het kerkelijke bureau voor de administratieve taken moet 

maken. Deze kan voldaan worden via de actie  “Kerkbalans”  van de Protestantse Gemeente 

Assen. 

 

Diaconie: 

De taak van de diaconie bestaat uit het omzien naar onze medemens in nood, dichtbij en 

veraf, zoals eerder beschreven gebeurd dit door Woord en Daad. 

Dit betekent dat de diaconie zorg draagt voor: 

• Het jaarlijks opstellen van een collecterooster, deze wordt voorgelegd aan de 

kerkenraad ter goedkeuring. 

• Het vaststellen en doorzenden van extra collecten tbv rampen en hongersnoden. 

• Afhandelen van aanvragen om steun en giften, zowel binnen als buiten de gemeente. 

Hier zelf ook actief in zijn. 

• Het zendingsbewust zijn vergroten binnen de gemeente. 

• Bezoeken afleggen bij eenzame en rouwdragende gemeenteleden. 

• Samen met een ouderling huisbezoeken afleggen. 

• Taak om te zorgen dat het jeugdwerk functioneert binnen de gemeente.  

• Ouderen- en gehandicapten vervoer. 
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• Kerstgroet voor de ouderen en/of zieken in de gemeente verzorgen. 

• Op verzoek van gemeenteleden regelmatig CD’s met kerkdiensten bezorgen bij 

ouderen en zieken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       20             

De kerkenraad hoopt en bidt of God dit beleidsplan wil gebruiken tot opbouw en uitbreiding 

van de Sionsgemeente, hierdoor zal Gods lof en eer vergroot worden. 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente te Assen. 

 

 

 

Assen, mei 2021. 

 

 

Voorzitter,                                                      Scriba, 

 

 

 

 

E. ten Klooster.                                              H. van der Haar 

 

 

 

 

 

 

 

 


