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Inleiding

In de Protestantse Kerk in Nederland is het de gewoonte en ook voorschrift geworden om een
beleidsplan op te stellen voor de plaatselijke gemeenten. Daarbij dient dit geen papieren archiefstuk
te zijn, maar regelmatig besproken en zo nodig aangepast te worden. Dit is één van de
verantwoordelijke taken van de ambtelijke vergadering van een gemeente: de kerkenraad.
Een kerk is echter geen bedrijf of organisatie waar uitkomsten van een bepaald beleid altijd te meten
zijn of resultaten geboekt moeten worden. In het lichaam van Christus zou een zodanig beleidsplan
zelfs overbodig beschouwd kunnen worden, wanneer wij allen zouden leven naar Schrift en de
belijdenissen, die uit het Woord zijn voortgekomen in de loop van de kerkgeschiedenis. De oogst is
dan ook niet voor ons, maar voor Christus. Daarbij zijn 'resultaten' lang niet altijd door ons te meten,
aangezien wij 'aanzien wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan'.
Een groot deel van dit beleidsplan zouden we daarom beter kunnen omschrijven als 'visiedocument'.
Daarin gaat het er om antwoord te geven op vragen als:
-

Waar staan wij als Hervormde Gemeente van Tholen in het geheel van de Protestantse Kerk
in Nederland?

-

Welke keuzes maken we op het gebied van ambten, invulling van de eredienst, sacramenten,
huwelijk, diaconaat, apostolaat enz.?

-

Hoe brengen we deze visie in de praktijk van ons gemeente-zijn? Welke activiteiten
ontplooien we onder jong en oud, om hier handen en voeten aan te geven?

Daarbij moet opgemerkt worden, dat er tevens financiële draagkracht dient te zijn en te blijven om
dit gemeentewerk te dragen.
Een kerkelijk beleidsplan of visiedocument zou zich eigenlijk tot hoofdlijnen moeten beperken. De
(kerkelijke) tijd waarin we leven stelt ons echter voor zodanige vragen of (bijbels-gefundeerde)
keuzes, dat we er niet aan ontkomen op sommige gebieden uitgebreider in te gaan. Dit wordt
bijvoorbeeld sinds de vorming van Protestantse Kerk gedaan in het 'Convenant van Alblasserdam',
maar ook valt te denken aan de viering van de sacramenten en het huwelijk.
Naast dit beleidsplan kennen we ook nog een zogenoemde 'Plaatselijke Regeling'. Hierin zijn zaken
van kerkordelijke aard rond de ambten e.d. terug te vinden.
Bij het ontwikkelen en formuleren van onze visie en/of beleid hebben wij als mensen niet het laatste
woord. Het is de hartenwens van de kerkenraad dat Gods onfeilbaar Woord onze hele gemeente en
al het werk daarin de Weg zal wijzen. Want het is, zoals Psalm 127 het verwoordt: "Zo de HEERE het
huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden hieraan." In afhankelijkheid van Zijn onmisbare
zegen mag dit beleidsplan c.q. visiedocument dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere
opbouw van Zijn gemeente.

1 Preambule
1.1 Convenant Classis Alblasserdam^
"Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich
zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij
nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester,
geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou
wilen invoeren, om God te dienen, en door deze consciëntiën te binden en te dwingen, in wat
manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid
en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods;
waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods,
met hetgeen daaraan hangt" (De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32).
'Onze Hervormde gemeente Tholen staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk^. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt
toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op
de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend
voor leer en leven.
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige
Doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de
verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, n.l. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de
traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich ook
gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid,
n.l. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De
grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere
ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan
verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar
aangesproken willen en mogen worden.
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan
de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van
de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat
hiermee in strijd is verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder
meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie
van Leuenberg en de Barmer Thesen.

^ Preambule bij het Convenant op basis van beleidsplan.
Het Convenant op basis van beleidsplan is vastgesteld door de classicale vergadering van Alblasserdam in de
Nederlandse Hervormde Kerk, 13 maart 2003
^ Hierbij dient opgemerkt worden dat dit Convenant opgemaakt is voor de totstandkoming van de Protestantse
Kerk in Nederland, derhalve leze men voor Nederlandse Hervormde Kerk: Protestantse Kerk in Nederland.

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus
om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de
gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus
Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van Zijn gemeente
belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke
zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met
Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente - zowel
ouderlingen als diakenen - door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden
mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van
God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on
Bijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen
die deze instelling van God ontkrachten en in geen geval een alternatieve samenlevingsvorm
zegenen.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige
dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en
verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods
Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door
verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant
heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods'.

1.2 Verklaring 'Gebonden aan de gereformeerde belijdenis'
Als kerkenraad van de hervormde gemeente te Tholen 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 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 Protestantse Kerk in Nederland, 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 van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis
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 van man en 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 Heidelbergse Catechismus) 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.
Tholen, ^.•n..^..'r2019. De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Tholen,

ScribaJ.P.C. van Zielst

2 Gemeente
2.1 Visie
De Hervormde gemeente te Tholen is een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die
blijkens haar belijdenis deel van de Algemene Christelijke Kerk is.
In praktische zin kan de Hervormde gemeente te Tholen worden gerekend tot de modaliteit van de
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze eigen plaats in de kerk wordt
gewaarborgd door de preambule.
In zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus wordt beleden "dat de zone Gods, uit het ganse
menselijke geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en
Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginnen der wereld tot aan het einde, vergadert,
beschermt en onderhoudt".
De gemeente is het lichaam des Heeren. Christus is het Hoofd; de gelovigen zijn de leden.
De Heilige Schrift leert ons echter wel onderscheid te maken tussen de zichtbare kerk en de Kerk des
Heeren. Juist binnen de gemeente klinkt de oproep van de apostel Paulus; "Onderzoekt uzelven, of
gij in het geloof zijt" (2 Kor. 13:5).
Krachtens Gods genadeverbond behoren tot de Hervormde gemeente, die rondom Woord en
sacramenten vergaderd wordt:
> zij, die door openbare belijdenis van het geloof belijdende leden der kerk zijn geworden;
> zij, bij wie inlijving in de gemeenschap der kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop;
> zij, die uit Hervormde ouders zijn geboren;
> zij, die van buitenaf zijn lid geworden.

3 Kerkenraad
3.1 Visie
Overeenkomstig de Schrift en daarop gegrond zondag 21, dient de gemeente te functioneren ais
"gemeenschap der heiiigen" d.w.z. "dat de geiovigen ais iidmaten aan de Heere Christus en ai Zijn
schatten en gaven gemeenschap hebben en dat eik zich schuidig moet weten zijn gaven ten nutte en
ter zaiigheid van de andere iidmaten gewiiiig en met vreugde aan te wenden", in gebondenheid aan
de Schrift en de beiijdenisgeschriften van de kerk (zie paragraaf 4.1) vervuit de gemeente haar taak in
deze wereid naar binnen en naar buiten.
Naar binnen dient de gemeente op te wassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus.
Men is derhaive gericht op de geesteiijke voiwassenheid. De band met het Hoofd Christus dient
steeds inniger en hechter te worden.
Naar buiten toe dient van deze Naam getuigenis afgeiegd te worden in woord en daad, zodat
anderen van buiten ook worden toegevoegd tot de gemeente, die zaiig wordt.

3.2 Ambten
in de gemeente zijn er naast het ambt van aiie geiovigen, van Christus wege de bijzondere ambten
van dienaar des Woords, van ouderiing en diaken. De naam 'Christus' betekent Gezaifde, de Heere
Jezus Christus is immers gezaifd tot Profeet, Priester en Koning. De Kerk des Heeren is immers "een
koninkiijk priesterdom, een heiiig voik, een verkregen voik; opdat gij zoudt verkondigen de deugden
Desgene, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar iicht" (1 Petrus 2: 9).
De drie ambten in de gemeente komen uit op het drievoudig ambt van Christus:
a) Het profetisch ambt uit zich in de verkondiging van Gods Woord in het openbaar, en in de
huizen, zoals dat door de dienaren van het Woord geschiedt.
b) Het priesterlijk ambt zien we terug in de diaconale bewogenheid die er binnen en vanuit de
gemeente mag zijn. Deze bewogenheid dient door de diaken te worden gestimuleerd.
c) Het koninklijk ambt zien we terug bij de ouderling, die "samen met de dienaren des Woords,
opzicht hebben te houden over de gemeente, die hun bevolen is; naarstig toe te zien, of een
ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel".
Enerzijds zijn deze ambtsdragers door de Heere aangewezen en in dienst genomen; anderzijds
komen deze ambtsdragers juist voort uit de gemeente zelf. Het doel van het ambtelijk werk is de
representatie van Christus, zoals dat hierboven in de drie ambten al naar voren kwam. Al het
ambtelijk werk is erop gericht om een ieder mens te brengen tot en te laten leven in Christus Jezus.
Hoewel de vrouwen in de gemeente ook bekleed zijn met het ambt van alle gelovigen en van daaruit
ten volle dienstbaar kunnen en mogen zijn aan de gemeente(-leden), maakt een veelheid van
gegevens uit de Heilige Schrift duidelijk dat de bijzondere ambten van dienaar des Woords, ouderling
en diaken niet door vrouwen gedragen kunnen worden. Dat maakt de positie van de vrouwen in de
gemeente niet tot een mindere, maar tot een andere.

4 Eredienst
4.1 Visie
Centraal in de eredienst staat de prediking als verkondiging van het Woord van God. Deze prediking
is uitlegging en toepassing van deze Schrift en geschiedt in gehoorzaamheid aan en in
overeenstemming met de belijdenis van de kerk, zoals deze door de Nationale Synode te Dordrecht
(1618/1619) is vastgesteld, bevattende: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels, en waarin vervat zijn de drie oecumenische belijdenissen: het
Apostolicum, de Belijdenis van Nicea en de Belijdenis van Athanasius.
De prediking is gefundeerd in de opdracht van Christus (Matth. 28:19-20) in relatie met het
doopbevel. Hiermee is tegelijk gegeven het trinitarisch karakter van de prediking die recht heeft te
doen aan het eigen werk van ieder van de drie Personen van Gods Wezen. Waar de Vader gepredikt
wordt, is er ruimte om te spreken over de schepping en onderhouding van de schepping, over recht
en verkiezende genade. De prediking van Christus spreekt over verzoening en levensvernieuwing. De
prediking van de Heilige Geest, Die Christus verheerlijkt, spreekt van de toepassende en
onderscheidende in het werk van God door de prediking.
Het doel van de prediking als middel in "handen" van de Heilige Geest is de mensen te bewegen en
te brengen tot het geloof en dient om verder te leiden op de weg van het geloof.
Deze aan Schrift en belijdenis gebonden prediking wordt inhoudelijk niet bepaald door de tijd, waarin
wij leven, maar staat wel in verhouding met de tijd en de omstandigheden waarin de gemeente zich
bevindt.
Om de gemeente te onderwijzen in de leer, die "naar de godzaligheid is", is de tweede dienst van de
zondag, zo dikwijls mogelijk, een leerdienst, waarin naast de Heidelbergse Catechismus ook de
andere hier boven genoemde belijdenisgeschriften aan de orde kunnen komen.

4.2.1 Kerkdiensten
De gemeente komt zondags tweemaal samen rondom de bediening van het Woord en sacrament. De
gemeente komt, op eerbare wijze, samen om dat Woord te horen en de sacramenten te gebruiken,
de Naam des Heeren aan te roepen in gebed en dankzegging, om haar gaven af te zonderen voor de
onderhouding van de dienst des Heeren en de christelijke barmhartigheid en om de lof des Heeren
te zingen.
In haar vorm wordt de eredienst bepaald door de richtlijnen zoals die door de synode van Dordrecht
werden gegeven en hieronder zijn weergegeven.
4.2.2 De orde van dienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen:
1. Voorzang waarna stil gebed
2. Votum en zegengroet
3. Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis
4. Schriftlezing
5. Dienst der offeranden
6. Prediking
7. Dienst der gebeden en voorbede
8. Gemeentezang
9 . Zegen
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed.
In enkele morgendiensten zingt de gemeente na het ontvangen van de zegen:
> 'Het Wilhelmus'(Gezang 301:1 en 6, Ned. Herv. Bundel 1938), op (de zondag na) Koningsdag
> 'Het Lutherlied' (Gezang 96:1 en 4, Ned. Herv. Bundel 1938, op (de zondag na) 31 oktober
> "Ere zij God" op de eerste Kerstdag.

4.3.1 Formulieren
De formulieren, gebruikt in de eredienst, zijn de klassieke gereformeerde formulieren, zoals
vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht (1618/1619).
4.3.2 Sacramenten
Het sacrament van de Heilige Doop w/ordt zo mogelijk om de zes tot acht weken bediend.
Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd.
De visie op de sacramenten en de praktijk komen in hoofdstuk 5 aan de orde.
4.4 Kerkelijk jaar
Ten aanzien van het kerkelijk jaar houdt de gemeente zich aan; de vier adventszondagen, de twee
Kerstdagen, de diensten op Oud/Nieuwjaarsdag, de zeven lijdenszondagen met de Goede vrijdag, de
twee Paasdagen, de Hemelvaartsdag en de twee Pinksterdagen. Ook op de Bid- en Dankdagen voor
gewas, arbeid en visserij wordt de gemeente vergaderd rondom het Woord. De Biddag wordt
gehouden op de laatste woensdag van februari en de Dankdag op de derde woensdag van
november.
4.5.1 Tijden
Alle kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw aan het Kerkplein te Tholen. De kerkdiensten
vangen aan om 09.30 uur en om 18.30 uur. De diensten op Goede Vrijdag, Oudejaarsdag en de
avonddiensten op Biddag en Dankdag beginnen om 19.00 uur.
Uitzonderingen:
- Wanneer Oudejaarsdag op een zondag valt, vangen de diensten aan als op een normale
zondag.
- Eerste Kerstdag zijn de diensten als op een zondag.
- Als Tweede Kerstdag niet op een zondag valt, is er 's morgens de kerstviering van de
zondagsschool en clubs. Indien Tweede Kerstdag op zondag valt, dan is de kerstviering van
de zondagsschool en clubs op Eerste Kerstdag 's middags of 's avonds.
Als de kerkdienst(en) wegens omstandigheden op een afwijkend tijdstip aanvangen zal dit worden
afgekondigd en/of worden aangegeven in de kerkbode en op de website van de gemeente staan.

4.5.2 Praktische uitwerking
> In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging de wet des HEEREN voorgelezen met
meestal daaropvolgende de samenvatting van de wet, die door de Zaligmaker Zelf is
gegeven.
In de avonddiensten wordt het christelijk geloof beleden, meestal met de Apostolische
Geloofsbelijdenis, soms uit één van de andere belijdenisgeschriften.
> De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Statenvertaling.
Met name voor de verkondiging van het Woord wordt zij door ons gewaardeerd vanwege
haar zeer zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen.
> Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van de psalmen in de berijming van 1773 en
de zgn. enige gezangen. Deze worden niet ritmisch gezongen.
> Met inachtneming van de eigen taken van organist, koster, de kerkrentmeesters en de
collectanten worden alle onderdelen van de eredienst die niet door de gehele
gemeente verricht worden, door ambtsdragers verricht.
> De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerktelefoon en internet en worden ook
opgenomen om later verspreid te kunnen worden onder zieken en belangstellenden. Tevens
zijn de kerkdiensten tot drie maanden na datum terug te beluisteren.
4.5.3 Decorum
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding en een

verzorgd uiterlijk.
Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te denken in het licht van Gods Woord.
Daartoe behoren ook de Bijbelse gegevens over de hoofdbedekking van de vrouw zoals dat in de
Heilige schrift staat geschreven in 1 Korinthiërs 11. De kerkenraad gaat ervan uit dat vrouwen de
Eredienst bijwonen met gedekt hoofd. Dit heeft ook betrekking op vrouwen die belijdenis doen,
deelnemen aan de avondmaalsviering, een kind ten doop houden of hun huwelijk kerkelijk laten
bevestigen en inzegenen, om dit te doen met gedekt hoofd. In doop, belijdenis en trouwgesprekken
zal hier ook aandacht aan worden geschonken.
De kerkenraad, de kerkrentmeesters en de commissie van bijstand staan tijdens de gebeden.
De kerkenraad is uniform gekleed, te weten in een zwart kostuum. De kerkrentmeesters en de
commissie van bijstand zijn gepast gekleed.
Radio-opnamen van kerkdiensten zijn alleen mogelijk mits niet van invloed op de dienst. Dus geen
verstoring of voorwaarden tot aanpassing. Over verzoeken hiervoor zal per geval worden beslist.
Tijdens erediensten is het gebruik van apparatuur voor beeldmateriaal niet toegestaan. In overige
gevallen zal er per geval worden beslist door het college van kerkrentmeesters in overleg met het
moderamen.

4.6. Huwelijksdiensten
4.6.1. Aanvraag kerkelijk huwelijk
Er wordt van het aanstaande bruidspaar verwacht dat over het te bevestigen huwelijk ruim van
tevoren (tenminste zes weken; volgens Kerkorde Ord.5.3.2) contact wordt opgenomen met de
predikant en de scriba.
Het bruidspaar wordt tevens verzocht een trouwkaart te zenden aan de predikant en aan de scriba.
4.6.2 Voorbereiding
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die een aanvraag tot huwelijksbevestiging
indienen daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. Mede hierom kan een
huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en ingezegend worden na
schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na gebleken inkeer door verbreking van de
samenleving. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande
bruidspaar, waarin in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling van de
dag wordt ter sprake gebracht en dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en
inzegening.
4.6.3 Dienst van bevestiging
De dienst van bevestiging van het huwelijk, waarin gebeden wordt om de zegen van de Heere, vindt
plaats in het midden van de gemeente. Deze dienst wordt in de regel geleid door de eigen predikant.
Gebruikt wordt het huwelijksformulier zoals vastgesteld in de synode van 1618/1619, vanwege de
Schriftuurlijke samenvatting van het huwelijk.
Namens de kerkenraad wordt, in de regel door de ouderling van dienst, het bruidspaar de
zogenaamde trouwbijbel overhandigd in de Statenvertaling of indien gewenst in de Herziene
Statenvertaling.
Zie voor huwelijksdiensten ook de bijlage op bladzijde (.?.) bij dit beleidsplan; "Voorwaarden
inzegenen huwelijk in kerkgebouw Hervormde Gemeente Tholen"
4.6.4 Andere levensverbintenissen
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en
erkend.
De kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg aan hen die homoseksueel geaard zijn en aan
hen die ongehuwd blijven.
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Andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw zoals ingesteld door God zelf in
Genesis 2 zullen niet worden bevestigd of ingezegend in de Hervormde Gemeente te Tholen. Ook
zullen er geen stappen worden gezet om over te gaan tot het bevestigen of zegenen van andere
levensverbintenissen.

4.6.5 Hertrouw
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook
kerkelijke bevestig en inzegening van een volgend huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien
en besproken worden, hierbij laten we ons leiden door het Woord van God, zoals verwoord door de
Heere Jezus in Matt.19 en wat we lezen in 1 Kor.7. Hieruit kunnen we opmaken, dat een volgend
huwelijk alleen mogelijk is als het daaraan voorafgaande huwelijk gebroken is vanwege overspel door
de toenmalige echtgeno(o)t(e).
4.7. Belijdenisdienst
4.7.1 Openbare belijdenis van het geloof
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de
gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is, als het goed ligt, een met mond en hart
uitspreken van:
> de overgave met heel het hart aan de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
> van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te dienen.
> de belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het gebed, zowel in het midden van de
gemeente als persoonlijk.
> Dit uitspreken betekent dat diegene die belijdenis doet van harte instemt met de 3e
belijdenisvraag; "Wilt u in gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, waarvan ook de
Protestantse Kerk in Nederland en de Hervormde Gemeente alhier een gestalte is, u stellen
onder haar herderlijk opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de
Sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u
geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?"
Zij die reeds gedoopt zijn willigen hiermee ook het verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend en
verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het
geloof.
4.7.2 Voorbereiding
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende tenminste 1 seizoen, op de
belijdeniscatechisatie onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk. Zij die reeds lange tijd geen
catechese meer gevolgd hebben wordt aangeraden om 2 seizoenen deze catechese te volgen.
Het hiervoor genoemde betekent, dat van hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen een
trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Het verzuimen van kerkdiensten is in
tegenstelling tot de af te leggen belijdenis.
4.7.3 Tevens houdt de openbare belijdenis in:
> een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de
belijdenis van de kerk.
> een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal.
> een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
4.7.4 Overkomst naar Hervormde gemeente te Tholen
Indien een belijdend lid uit een andere kerkelijke gemeente, niet zijnde een Hervormde gemeente lid
wil worden van de Hervormde gemeente te Tholen wordt er eerst een pastoraal bezoek gebracht
door de predikant en de wijkouderling waarbij gevraagd wordt naar de beweegredenen van de
overkomst.
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In een daaropvolgende kerkenraadsvergadering dient hij of zij eerst de 3e belijdenisvraag van harte
met "ja" te beantwoorden voor de kerkenraad. Zie onder 4.7.1 lid 4
Zij die eerder deze 3e belijdenisvraag hebben beantwoord in een Hervormde gemeente behoeven
conform Ordinantie 9-5-7 van de kerkorde deze niet opnieuw te beantwoorden wanneer zij weer
belijdend lid wensen te worden in de Hervormde gemeente te Tholen.
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5 Sacramenten
5.1 Visie
De Heere werkt door de Heilige Geest middels de verkonding van het Woord het ware geloof en
versterkt het door de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zijn tekenen en zegelen van Gods genadeverbond.
Deze sacramenten "Zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen door God ingezet, opdat Hij ons
(d.i. de ware gelovigen) door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan
geve en verzegele" (Heidelbergse Catechismus antw. 66).
Voor de gedoopten geldt dat Gods belofte, in hun doop betuigd en verzegeld, oproept tot bekering
en Geloof. Immers, het uiterlijke waterbad is niet de afwassing der zonden zelf want alleen het bloed
van Jezus Christus reinigt van alle zonden. (Heidelbergse Catechismus antw. 72). De Nederlandse
Geloofs Belijdenis (NBG) betuigt hieromtrent in artikel 34: "{...) de Heere geeft hetgeen door het
sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en
reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en
die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid Zijner Vaderlijke
goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken". In het
sacrament van het Heilig Avondmaal worden de gelovigen vermaand en verzekerd dat zij aan de
enige offerande van Christus aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebben.
5.2.1 Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na
Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop, op nadrukkelijk bevel van Christus
(Mattheüs 28) bediend, zoals voorheen de besnijdenis, aan de jonge kinderen van de gemeente.
Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande
belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden
door het bloed en de Geest van Jezus Christus.
De bediening van de Heilige Doop vindt regelmatig plaats (indien mogelijk één keer in de zes tot acht
weken). Dit wordt bekend gemaakt via de kerkbode en de afkondigingen. Voorafgaande aan de
doopbediening worden de ouders uitgenodigd naar de doopzitting te komen. Daar wordt naast het
praktische deel, inhoudelijk op de betekenis van de doop ingegaan. De doopzitting wordt indien
mogelijk geleid door de predikant en een kerkenraadslid.
5.2.2. Pastorale zorg rondom de Heilige Doop
Er zijn omstandigheden rondom de bediening van de Heilige Doop waardoor er voor de doopouders
bijzondere aandacht gevraagd wordt. We willen er hier een paar benoemen.
Indien één of beide doopouder(s) geen belijdend(e) lidma(a)t(en) (is) zijn, vindt voor de
doopbediening een pastoraal bezoek plaats door de wijkouderling. In dit gesprek dient de houding
van de betreffende ouder(s) aan de orde te komen ten aanzien van het volgen van de
belijdeniscatechese en het eventueel afleggen van belijdenis des geloofs. Met pastorale klem dient
naar voren te worden gebracht dat je als (een belofte -uitsprekende-) doopouder een belijdende
ouder dient te zijn of ernaar dient te staan het te mogen worden.
Indien één van de doopouders wel lid is van de gemeente, maar zelf (nog) niet gedoopt, dan wordt in
een pastoraal gesprek de mogelijkheid aangeboden om te antwoorden op de volgende vragen:
1. Aanvaardt u, dat uw kind als lid van de gemeente van Christus gedoopt wordt?
2. Stemt u er mee in dat het in het Christelijk geloof zal worden opgevoed?
3. Belooft u daarbij alle hulp te geven en - voor zover in uw vermogen ligt - ook zelf aan uw
kind het Evangelie van Christus door te geven?
Wat is hierop uw antwoord voor God en Zijn gemeente?
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Indien de kerkenraad bijzondere zorg heeft over nalatigheid in kerkgang en / of levenswandel van de
doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. Uitstel van de doop wordt
besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Telkens
zal benadrukt worden dat de kerkenraad de doopbediening van een bepaald kind niet
verbiedt, maar ziet als Gods bevel in de weg van een christelijke levenswandel en opvoeding,
waartoe in ieder geval behoort een regelmatige kerkgang door de ouders.
Daarnaast kennen we in onze gemeente rond de Doopbediening de volgende praktijk:
Van doopouders en van hen die het kind binnenbrengen, wordt verwacht dat zij gepaste, nette
kleding dragen. Van de vrouwen wordt daarbij verwacht dat zij met gedekt hoofd aanwezig zijn.
De Heilige Doop wordt doorgaans bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Er
wordt gebruik gemaakt van het doopformulier zoals vastgesteld op de synode van 1618/1619.
De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen.
De doopbediening vindt, in de regel, plaats voor de preek.

5.2.3 Overdoop
Het rapport vanuit de Protestantse Kerk in Nederland over de Heilige Doop (2012) spreekt zich heel
duidelijk uit over de eenmaligheid van dit sacrament. "De doop betekent in de eerste plaats een
bevestiging van je bestaan: Je mag er zijn, want God heeft voor jou gekozen. Of meer bijbels
geformuleerd: met de doop wordt een mens ingelijfd in het lichaam van Christus, het teken verwijst
naar de afwassing van zonden, naar het vernieuwde leven dat mogelijk is door God te kennen. Omdat
de heilsverwachting die met de doop is verbonden niet te herroepen is, kan de doop niet meer dan
één keer bediend worden."
Dientengevolge is er ingeval van overdoop zonder voorafgaande schuldbelijdenis voor een delegatie
van de kerkenraad geen toegang tot het Heilig Avondmaal en tot lerende functies in de gemeente.
5.3.1 Heilig Avondmaal
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de
christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de gemeente
als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de
Vader van hen, die in een weg van geloof en bekering Hem leren kennen.
5.3.2. Voorbereiding en praktijk
Viermaal per jaar wordt het Avondmaal des Heeren bediend in het midden der gemeente. Op de
zondag daaraan voorafgaande is er een voorbereidingsprediking met het oog op het te bedienen
Heilig Avondmaal.
Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door
een waar geloof zijn ingelijfd en zich vooraf waarachtig beproeven zoals beschreven in het
avondmaalsformulier. Geweerd zullen worden allen die in openlijke zonden leven. Hiertoe zal
zonodig de kerkelijke tucht worden uitgeoefend.
In de week van voorbereiding wordt er Censura Morum gehouden. De bedoeling van Censura
Morum is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden.
Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden
behandeld door pastorale zorg en / of vermaning. De gehele kerkenraad is zo mogelijk bij het
Censura Morum aanwezig om elkaar op te bouwen en te bemoedigen in het allerheiligst geloof.
Indien er niemand verschijnt vanuit de gemeente om een ergerlijke zonde van één van de
avondmaalgangers kenbaar te maken, bespreekt de kerkenraad een gedeelte uit de Bijbel of uit de
schat van de kerkgeschiedenis wat betrekking heeft op het sacrament.
Aansluitend daarop is er een gemeenteavond, die een nadere bezinning op de betekenis en inhoud
van dit sacrament ten doel heeft.
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Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal verlenen twee ouderlingen dienst als tafelwacht tot
waarborging van de heiligheid der bediening. In de avonddienst wordt er nabetrachting en
dankzegging gehouden op het bediende Heilig Avondmaal.
Van hen die aan het Heilig Avondmaal deelnemen, wordt verwacht dat zij gepaste, nette kleding
dragen. Van de vrouwen wordt daarbij verwacht dat zij met gedekt hoofd aangaan.

5.3.2 Kinderen
Kinderen en/of doopleden worden niet toegelaten tot het Heilig Avondmaal, ook zullen er geen
stappen worden gezet om dit mogelijk te maken. Tot het Heilig Avondmaal worden alleen zij
genodigd, die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van
toepassing zijn.
5.3.3 Gasten
Van gasten die van elders komen en willen deelnemen aan de tafel des Heeren wordt verwacht dat
zij voor aanvang van de eredienst toestemming vragen aan de kerkenraad.
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6. Pastoraat

6.1 Inleiding
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en
verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen
naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn
tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het
reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat.
6.2 Huisbezoek
De gemeente is verdeeld in verschillende wijken, met voor iedere wijk een eigen wijkouderling en
wijkdiaken. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de wijk geregistreerde adressen eens in
de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt plaats volgens afspraak.
Gewoonlijk gaat de ouderling op huisbezoek met een ambtsbroeder.
In geval van een gezin wordt de deelname van de kinderen aan het huisbezoek op prijs gesteld en
gestimuleerd.
Algemene bevindingen worden in het consistorie-overleg gedeeld. Het kan echter ook zijn, dat er
vanuit een huisbezoek noodzaak is voor een bijzondere vorm van pastoraat. Dit zal dan te allen tijde
in overleg zijn met de predikant.
Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke
belangstelling en meeleven in de persoonlijke- en gezinsomstandigheden.
Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de Heere.
Vanuit algemene omstandigheden moet via de kerkgang en het meeleven binnen de gemeente ook
het persoonlijk geloofsleven aan de orde komen. Het gaat daarbij ook om de uitwerking van de
prediking, de sacramenten en om de huisgodsdienst.

6.3 Pastoraal werker
Gezien de omvang van de gemeente worden de predikant en de ouderlingen in het pastoraat
bijgestaan door een pastoraal werker. In overleg met de kerkenraad verricht hij naast het pastoraat
ook ander werk, zoals catechese en waar nodig andere vorming en toerusting.
6.4 Specifieke vormen van pastoraie zorg
a. Bezoek nieuw-ingekomenen
Nieuw de gemeente binnenkomende leden ontvangen bezoek van een lid van de werkgroep "nieuw
ingekomen gemeenteleden".
Zij ontvangen dan namens de gemeente als welkom het gemeenteblad en worden geattendeerd op
het abonnement op de kerkbode, die als eerste kennismaking en als wegwijzers mogen dienen in de
gemeente.
Ook de wijkouderling ontvangt dit adres om een nader kennismakingsbezoek af te leggen. Indien
een nieuw-ingekomene te kennen geeft niet te willen meeleven met onze Hervormde gemeente,
maar wel lid is en wil blijven van de Protestantse Kerk in Nederland, wordt er een brief overhandigd
waarin wij nogmaals onszelf voorstellen alsook de contactadressen vermeld staan van de andere
gemeenten in Tholen, die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren.

16

b. Nieuwe lidmaten
In aanloop naar het doen van Openbare Belijdenis van het geloof is er tijdens het catecheseseizoen
een gesprek met de wijkouderling en later in het seizoen met de predikant, alvorens de
aannemingsavond plaatsvindt.
c. Rondom Heilig Avondmaal
Wanneer gemeenteleden hierover vragen hebben, kunnen ze te allen tijde terecht bij de predikant of
wijkouderling. Gemeenteleden, die voor het eerst deelgenomen hebben aan het Heilig Avondmaal
ontvangen uit meeleven kort daarna een bezoek van de wijkouderling.
d. Beiaardenpastoraat
Gemeenteleden boven 80 jaar worden kort na hun verjaardag bezocht door de wijkouderling.
Daarnaast ontvangen ouderen van 80 jaar en ouder in de regel twee maal per jaar bezoek van de
pastoraal werker.
e. Pastoraat in verzorgingstehuizen
Gemeenteleden die in verzorgingshuizen wonen, worden regelmatig bezocht door de pastoraal
werker. Daarnaast verlenen de predikant en pastoraal werker hun medewerking aan de wekelijkse
Bijbellezingen in de verschillende verzorgingshuizen op het eiland Tholen.
f. Pastoraat bil ziekte
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden wekelijks door de predikant, de
pastorale werker en / of een ouderling bezocht. Na thuiskomst wordt een bezoek gebracht door de
wijkouderling. Langdurige zieken die thuis worden verpleegd krijgen bezoek van wijkouderling en/of
predikant of pastoraal werker.
g. Crisispastoraat
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, psychische nood, gezins- en huwelijksproblemen e.a.) behoort
tot de taak van de predikant, zo nodig in overleg met de pastoraal werker of wijkouderling. In
sommige gevallen moet doorverwezen worden naar professionele hulp, maar dit is geen vervanging
van het meeleven via het pastoraat.

6.5 Begrafenissen
Bij een sterfgeval worden de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de
predikant. Samen met de wijkouderling wordt door de predikant zo spoedig mogelijk een
rouwbezoek gebracht bij de nabestaanden. In overleg met de nabestaanden, uitvaartverzorger en
predikant wordt de datum, plaats en tijd bepaald van de begrafenis. De rouwdienst wordt gehouden
vanuit de aula van Uitvaartverzorging "Amissio" of op verzoek van de nabestaanden vanuit het
kerkgebouw en/of de Wingerd, (zie voor een nadere omschrijving de plaatselijke regeling van het
college van kerkrentmeesters).
6.6 Voorbede
De voorbede is een Bijbels gegeven. Het is goed om de nood, de zorg en blijdschap in het midden der
gemeente voor het aangezicht des Heeren te brengen. In 2 Thess. 3:1 schrijft Paulus; "Voorts
broeders, bidt voor ons".
Als persoonlijke voorbede of dankzegging in de kerkdienst wordt gewenst, dient dit tijdig
doorgegeven te worden aan de scriba.

17

6.7 Consistorieoverleg
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het consistorie overleg. Dit
is een pastoraal overleg tussen de wijkouderlingen, de predikant en de pastoraal werker. Aangezien
de diakenen ook regelmatig meegaan op de huisbezoeken zijn zij hiervoor ook uitgenodigd Het
overleg wordt -minimaal- twee maal per jaar gehouden. Een belangrijk accent ligt op de onderlinge
vorming en toerusting.
Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de
verschuldigde geheimhouding en respect voor het vertrouwelijk karakter van het huisbezoek.
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7. Vorming en toerusting
7.1. Catechese
"Gewone catechese"
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en het
belijden van de kerk, in het verlengde van de door de ouders gedane doopbelofte en gericht op het
doen van openbare belijdenis. Deze catechese wordt door de predikant en de pastoraal werker
gegeven of in voorkomende gevallen door een ambtsdrager, bij voorkeur in kleine groepen van 10-15
personen. Er zijn per seizoen 20 catechese-uren per groep.
Beliideniscatechese
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het streven is de openbare belijdenis te
laten plaatsvinden met Pasen. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van
openbare belijdenis volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke catechese met een verdiepend
en verbredend karakter met name ten aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen.
Halverwege het seizoen vindt er een persoonlijk gesprek plaats van de belijdeniscatechisant met de
wijkouderling en in het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde
komt of men daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis.
Voorafgaand aan de 'aannemingsavond' wordt dit voornemen aan de gemeente bekend gemaakt
d.m.v. een afkondiging en de kerkbode.
Tevens heeft een delegatie van de kerkenraad op de laatste catecheseavond (aannemingsavond) de
gelegenheid zich er van te vergewissen dat geen verhindering bestaat tot het laten doen van
openbare belijdenis na vragen naar en over het persoonlijk geloof van de catechisanten.
Op deze avond worden deze catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met
alle rechten en plichten hierbij behorend.
Catechese voor gemeenteieden met een verstandelijke beoerkine
Al vele jaren functioneert in regionaal verband de catechese voor gemeenteleden met een
verstandelijke beperking, onder leiding van vrijwilligers van Sien. Dit initiatief verdient onze steun en
onze medewerking.

7.2. Jeugdwerk
Voor het plaatselijk jeugdwerk heeft de kerkenraad de jeugdraad ingesteld. De raad adviseert de
kerkenraad inzake het jeugdwerk en begeleidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk.
Zij signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. Van tijd tot
tijd is er een jeugdraadsvergadering waarin afgevaardigden uit alle delen van het jeugdwerk
bijeenkomen. De jeugdouderling leidt deze raad.
Het jeugdwerk wordt gefinancierd vanuit een collecte t.b.v. het plaatselijke jeugdwerk.
De jeugdraad maakt zelf een beleidsplan. Dit wordt als een deelbeleidsplan aan het beleidsplan van
de gemeente toegevoegd
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7.3. Volwassenenvormingswerk
JonRvolwassenkring
De jongvolwassenkring is bedoeld voor hen die belijdenis van het geloof aflegden en zich verder
willen verdiepen in de Bijbel c.q. de geloofsleer. In de regel wordt deze kring bezocht door leden tot
de leeftijd van 35 jaar.
Lidmatenkring
De lidmatenkring is bedoeld voor degenen die de jongvolwassenkring verlaten en voor alle andere
gemeenteleden. Op de lidmatenkring worden actuele en Bijbelse onderwerpen behandeld. Deze
kring wordt bezocht door mensen die verdieping zoeken in hun geloofsleven.
Ouder-opvoedkring
Deze kring is bedoeld voor (jonge) ouders, waarbij er ingegaan wordt op vragen die de christelijke
opvoeding van kinderen raken. Een studieboek dient als leidraad voor de onderlinge gesprekken.
Mannenvereniging
De mannenvereniging komt eens per maand op de eerste donderdagavond bijeen. Nadat één van de
leden een inleiding of een toelichting op een Bijbelgedeelte gegeven heeft wordt de stof door de
aanwezigen besproken. Een eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden.
Vrouwenvereniging
De bijeenkomsten van de vrouwenvereniging zijn eens in de maand bijeen. Voornamelijk houdt men
zich bezig met Bijbelstudie.
Vrouwenkoffiemorgen
Eén keer per maand komt de vrouwenkoffiemorgen bijeen. De groep behandelt een bepaald
Bijbelgedeelte aan de hand van een Bijbelstudieboekje.
Zangvereniging Immanuël
De Hervormd gemengde zangvereniging Immanuël komt elke week op maandagavond bijeen voor de
repetities van het koor. Met enige regelmaat worden er zanguitvoeringen georganiseerd binnen en
buiten de gemeente.
Ouderencontactmiddag.
Eén keer per maand komt de ouderencontactmiddag op dinsdagmiddag bijeen. Het eerste deel van
de middag wordt ingevuld met meditatie, na de pauze leidt een gastspreker een onderwerp in al dan
niet met behulp van beeldmateriaal.
Gebedskring
Volgens een rooster komt de gebedskring bijeen. Na een overdenking brengt de gebedskring punten
t.a.v. de eigen gemeente, de leef- en werksituatie en landelijk en wereldwijd in gebed voor de Heere.
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7.4. Overige gemeenteopbouw
In voorkomende gevallen wordt er een thema-avond gehouden, vindt er volwassencatechese plaats
of worden (jonge) nieuw-ingekomen belijdende leden verzocht zich aan te sluiten bij de
belijdeniscatechese van dat seizoen.

7.5. Beleidsvoornemens
- Doorstroming van belijdeniscatechisanten naar verschillende vormen van gemeentewerk
bevorderen door het aanbieden van diverse taken binnen de gemeente.
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8. Zending en evangelisatie
8.1 Visie
De zendingstaak van de gemeente ligt verankerd in de arbeid van de zendende en getuigende Heere,
in het werk van de drie-enige God in de kruisdood, opstanding en verhoging van de Heere Jezus
Christus.
Het is voor de gemeente een opdracht - met de daarbij gegeven beloften - van Godswege om in deze
wereld te getuigen van Gods genade, mensen te roepen tot bekering en ze te brengen tot deelname
aan het leven van de gemeente en de kerk (Matt.28:19).
Een gemeente, die weet van de ontfermende liefde van Christus, van de heerschappij van Christus
over alle dingen, zal getuigen in deze wereld gericht op de lof van God en zal de wederkomst van
Christus verwachten. In het werk van zending en evangelisatie - door getuigen en belijden, door
levenswandel en dienstbetoon - is de gemeente ingeschakeld ook als zendende gemeente, als
biddende gemeente, als ondersteunende gemeente en meelevende gemeente van, voor en met hen
die in de dienst van kerk en gemeente in de apostolaire arbeid werkzaam zijn.
De gemeente is geroepen aan mensen in de eigen omgeving het evangelie van Jezus Christus te
verkondigen, waarbij allereerst de aandacht gericht is op die hervormde gemeenteleden die zich niet
of nauwelijks meer betrokken weten bij het gemeente-zijn ter plaatse.
8.2 Zendingscommissie
De zendingscommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad.
Samenstelling:
Een aantal gemeenteleden, waaronder één kerkenraadslid (met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 9.2).
Werkzaamheden:
- Werving van leden voor de GZB
- Verkoop van het door de GZB uitgegeven dagboek
- Bevorderen van zendingsbewustzijn van alle gemeenteleden
- Aandacht vragen voor de jaarlijkse zendingscollectes
- Verspreiden van nieuwsbrieven van het ondersteunde zendingsproject
8.3 Evangelisatiecommissie
Deze commissie valt in onze gemeente samen met de zendingscommissie.
Werkzaamheden:
- Betrekken van gemeenteleden bij de roeping tot evangelisatie
- Evangelisatie in Bergen op Zoom in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk.
Dit betreft kinderevangelisatie alsook een volkskerstzangdienst in één van de Bergse kerken.
- Selecteren en verspreiden van evangelisatielectuur.
- Boekentafel in de Koorkerk voor de bezoekers tijdens openstelling op de woensdag- en
zaterdagmiddag.
- Aanwezigheid met een stand en in de kerk tijdens de jaarlijkse braderie,
- Deelname aan de campingevangelisatie via Dabar.
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9. Diaconaat
9.1. Inleiding
In de Bijbel, het Woord van God, wordt al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan
de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6 wordt de
basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken.
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt Ordinantie 8.3 gewijd aan het werk van
de diaconie. Onder diaconaat wordt de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid verstaan. Dit
dient vorm te krijgen in het betrachten van onderling dienstbetoon;
-

Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming van hen die dat nodig hebben;
Het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn;
Het signaleren van knelsituaties en het bevorderen van de zorg en behoud van de schepping.

Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen
woonplaats of land.
In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag: "Wie zal de naaste zijn van degenen die
(dreigen te) bezwijken?"
Wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.
Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en begroting
opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde en goedkeuring gevraagd voor
het te voeren beleid. Na beoordeling door de kascontrolecommissie, bestaande uit twee deskundige
gemeenteleden, en na vaststelling door de kerkenraad, worden deze in het gemeenteblad
gepubliceerd. De diaconie stelt een werk- en beleidsplan op, waarin meer uitgebreid alle taken,
activiteiten, beleidsdoelstellingen, werkgroepen etc., zijn verwoord, teneinde mede de overdracht bij
wisseling van diakenen te vergemakkelijken. Dit voor 5 jaar opgestelde plan is door de kerkenraad
vastgesteld en in verkorte vorm weergegeven in dit overkoepelend beleidsplan.
Vorming en toerusting wordt verkregen door middel van brochures en het bezoeken van
toerustingsavonden van bijvoorbeeld: "Luisterend Dienen" of van de Gereformeerde Bond.

9.2. Doelstelling
Als belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn,
zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.
Tot leniging van de noden worden collecten bestemd en / of acties georganiseerd. Daarnaast wordt
aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat
op de juiste plaats en tijd praktische of financiële hulp geboden kan worden.

9.3. Financiën
De inkomsten worden voornamelijk verkregen uit:
- De collecten in de eredienst
- Vastgestelde doelcollecten, waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt
- Collecten bij de avondmaalsviering
- Rente op banktegoeden en leningen
- Diaconale actie lx per 2 jaar in samenwerking met de jeugdraad
- 1/4 deel van de opbrengst van collectebusjes van de kerktelefoon luisteraars
- Jaarlijkse contributie van de kerktelefoon (15 euro) als bijdrage in kosten van kerktelefoon
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'

Inkomsten uit de verkoop van geluidsdragers van de erediensten
Giften

De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen;
*
'
-

Kosten beheer, administratie en bankkosten
Verplichte bijdragen bredere organen (zoals diaconaal quotum)
Kosten kerktelefoon, internetuitzendingen en opnames van de erediensten op geluidsdrager
Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. financiële ondersteuning
Ouderencontactmiddagen, jeugdwerk en attenties zieken en bejaarden
Jaarlijkse giften aan stichtingen, verenigingen en instellingen welke jaarlijks vastgesteld
worden op de giftenlijst
Afdracht van collecten met internationaal doel
Afdracht van collecten met nationaal doel.

Visie inzake geldstromen:
Als Diaconie zijn we voor al onze bankzaken aangesloten bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer, SKG is de
financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk
Nederland.
Omdat we over voldoende financiële reserves beschikken, streven wij er naar om de jaarlijkse
inkomsten verantwoord uit te geven zodat ons kassaldo zo min mogelijk stijgt.

9.4. Activiteiten
De diaconie heeft een aantal taken die mede praktische uitvoering geven aan het diaconale beleid:
- Diakenen gaan zo mogelijk 1 keer per maand mee op huisbezoek.
- Naast de wijkouderling zijn ook de diakenen in de wijken ingedeeld.
- Kerktelefoon, internetuitzendingen en opnames van de erediensten op geluidsdragers.
- Jeugddiaconaat voor en door jongeren door de jeugddiaken.
- Het opstellen van het collecterooster in overleg met de kerkrentmeesters.
- Participeren in diverse diaconale/maatschappelijke organisaties, zoals: Voedselbank en
Zorgcentrum "de Schutse".
- Opmaken van aandachtspunten t.b.v. de voorbede in de erediensten.

Andere activiteiten die onder verantwoording, hetzij financieel, hetzij inhoudelijk, onder de Diaconie
vallen. Het college van diakenen is hetzij financieel, hetzij inhoudelijk ook hier bij betrokken. Hiervoor
worden (niet meer aan het arbeidsproces deelnemende) gemeenteleden ingeschakeld:
- Ouderencontactmiddagen
- Het bezorgen van een attentie rond de kerst bij ouderen van 70 jaar en ouder
- Wanneer één der gemeenteleden(een gemeentelid?) uit het ziekenhuis is teruggekeerd,
krijgt deze een attentie
- Zorg dragen dat gemeenteleden die de eredienst niet meer kunnen bezoeken thuis de
erediensten kunnen beluisteren door middel van kerktelefoon of een opname van een
eerder gehouden eredienst
- Crèche
- Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden
- Ouderenbezoek
- Kerkauto
Indien nodig vindt er overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de werkgroepen en het college
van diakenen.
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10. Kerkbeheer
10.1 Inleiding
Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke
zaken van de gemeente - voor zover niet van diaconale aard - en verricht de daaraan verbonden
werkzaamheden overeenkomstig een daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling.
Kerkbeheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We erkennen
onze God als Schepper en Onderhouder van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we hebben,
ontvangen we van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van
alle andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een
geestelijke aangelegenheid.

10.2 Het College van Kerkrentmeesters
De taak van dit college is om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van
de kerkelijke gemeente te scheppen en te onderhouden. Meer concreet gaat het om de volgende
taken:
> het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de
kerkelijke gemeente;
> het beheren en onderhouden van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
> het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
> het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de
jaarrekening;
> het zorg dragen voor de geldwerving;
> het beheren van de financiën van de gemeente;
> het verzorgen van de ledenadministratie;
> het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het
trouwboek;
> het beheren van het archief.
De boekhouding van de gemeente is uitbesteed aan het Kantoor der Kerkelijk Administraties,
een professionele administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.
De ledenadministratie is uitbesteed aan een gemeentelijke vrijwilliger die op verzoek
ledenlijsten uitdraait voor kerkenraad, kerkrentmeesters en anderen die een ledenlijst voor hun
functioneren binnen de gemeente nodig hebben met dien verstande dat men uitsluitend
geautoriseerd is voor het eigen werkveld.
Het beheren van het archief is ondergebracht bij het gemeentelijk archief van de gemeente
Tholen waarbij de Jongste 25 Jaar onder embargo zijn opgenomen, tenzij voor inzage toestemming is
verleend door het college van kerkrentmeesters.
Het college bestaat uit vijf kerkrentmeesters waarvan drie leden behoren tot de Kerkenraad als
ouderling-kerkrentmeester. Een van deze drie ouderling-kerkrentmeesters is de voorzitter.
De andere twee zijn lid van het college van kerkrentmeesters als kerkrentmeester-niet ouderling.

Collectanten
Het college wordt voor het collecteren tijdens de eredienst bijgestaan door een aantal collectanten
(acht). Volgens een vooraf opgesteld schema collecteren zij in de aangewezen gedeelte van de kerk
of assisteren bij de kerkrentmeesters.
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10.3.

Financieel beheer

De belangrijkste inkomsten van de gemeente worden gevormd door de collecteopbrengsten en de
inkomsten uit de vrijwillige bijdrage (Kerkbalans).
Het beleid van het college van kerkrentmeesters komt tot uitdrukking in een meerjarenbegroting.
Het college ziet zich in deze voor de taak gesteld er voor te waken dat het beleid het financieel
haalbare niet overschrijdt en dat de solvabiliteitspositie wordt behouden en waar mogelijk wordt
versterkt. De definitieve goedkeuring geschiedt door de kerkenraad.

ANBI instellingen
Onze gemeente is een zogenaamde ANBI gecertificeerde gemeente. Dit betekent dat giften gedaan
aan onze gemeente voor de aangifte Inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.
Om hieraan te kunnen voldoen moet de Jaarrekening van het voorbije jaar en de begroting van dit
jaar of het komende jaar op de website van de gemeente inzichtelijk zijn gemaakt die voldoet aan de
door de Belastingdienst hiervoor opgestelde richtlijnen.
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de jaarlijkse publicatie.
10.4.

Beheer gebouwen

De Grote Kerk is al eeuwenlang een gezichtsbepalend monument in het stadje Tholen. Het beleid is
er op gericht op het planmatig onderhouden van dit monumentale gebouw.
De jaarlijkse inspectierapporten van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) beter bekend als
de Monumentenwacht, geven aan dat de onderhoudstoestand van het kerkgebouw goed is. Het
beleid is er op gericht dit niveau vast te houden.
De huidige BRIM beschikking voor onze gemeente eindigt in 2019 (nieuwe naam SIM).
Het beheer van de gebouwen omvat naast de kerk, inclusief koorkerk, ook het verenigingsgebouw de
Wingerd.

Openstelling kerkgebouw
De kerk is tijdens de zomermaanden elke woensdag- en zaterdagmiddag opengesteld voor publiek.
Verder is de kerk tijdens de Open Monumentendag te Tholen opengesteld. Met de braderie staat de
evangelisatiecommissie met een tent op de braderie en worden bezoekers gevraagd in de koorkerk
voor een gesprek. De openstelling is primair bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken met
het gebouw. Op genoemde dagen wordt het orgel bespeeld door (jonge) organisten uit onze
kerkelijke (buur)gemeente(n).
Verhuur kerkgebouw
Het is mogelijk om in onze kerk of in een van onze kerkelijke gebouwen een rouw- of trouwdienst te
beleggen door een ander kerkgenootschap. Zij kunnen dan een verzoek tot huur indienen bij het
college van kerkrentmeesters.
Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden:
1. Het betreffende kerkgenootschap dient naast Gods Woord de Drie Formulieren van Enigheid te
onderschrijven.
2. De liturgische invulling van de betreffende dienst dient vergelijkbaar te zijn met de invulling van
onze diensten bij dergelijke gelegenheden.
3. De dienst dient geleid te worden door een mannelijke voorganger.
4. Verder zijn van toepassing de voorwaarden inzegenen huwelijk in kerkgebouw Hervormde
gemeente te Tholen. Zie hiervoor de bijlage "Inzegenen huwelijk in kerkgebouw Hervormde
Gemeente te Tholen" bij de Plaatselijke Regeling.
De Kerkenraad behoudt zich desondanks het recht voor om een verzoek niet in te willigen.
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Aan het College van Kerkrentmeesters is voor de huur van het kerkgebouw een onkostenvergoeding
verschuldigd die door voornoemd college wordt vastgesteld.

Verhuur kerkgebouw voor burgerlijk huwelijk
De mogelijk bestaat om in de koorkerk het burgerlijk huwelijk te laten sluiten. Hiervoor zijn de
verhuurvoorwaarden van kracht "Inzegenen huwelijk in kerkgebouw Hervormde Gemeente te
Tholen" welke als bijlage aan de Plaatselijke Regeling zijn gekoppeld.
Verhuur kerkgebouw voor concerten en CD opnames
De kerk wordt regelmatig verhuurt voor orgelconcerten, zangavonden en het opnemen van CD's. Dit
alles gebeurt onder de verhuurvoorwaarden die hiervoor zijn opgesteld door het college van
Kerkrentmeesters en die als bijlage aan de Plaatselijke Regeling zijn gekoppeld.
Orgel beleid
Het monumentale Van Dam orgel uit 1832 speelt in de erediensten een belangrijke rol in het
begeleiden van de gemeentezang. Er zijn twee vaste organisten en een reserve organist. Tot op
heden is er een fonds dat weinig actief is geweest om een volgende restauratie mogelijk te maken.
In de komende beleidsperiode zal dit fonds actief mee gaan draaien in het collecterooster teneinde
een buffer te creëren voor toekomstig onderhoud aan het orgel.
In een volgende instandhoudingsperiode na 2019 zal een plan voor groot onderhoud aan het orgel
worden opgesteld welke wordt aangemeld voor SIM subsidie.
De organisten zijn als vrijwilliger in dienst en hiervoor zijn vrijwilligersovereenkomsten opgemaakt
waarin o.a. de basisafspraken m.b.t. de speelfrequentie en de onkostenvergoeding zijn vastgelegd.
10.5.

Communicatie en veiiigheid

De communicatie met de leden vindt plaats door gebruikmaking van een aantal middelen: de
afkondigingen in de erediensten, de Kerkbode die tweewekelijks verschijnt, het gemeenteblad dat
zes maal per jaar verschijnt, gemeenteavonden en de website. De verschijningsvorm van de
Kerkbode en het gemeenteblad is al vele jaren hetzelfde. De structuur en vormgeving van de
Kerkbode en het gemeenteblad verdienen in dit licht bijzondere aandacht. De website wordt gerund
en onderhouden door twee deskundige gemeenteleden. Dit vergt onze blijvende aandacht om in
deze snel veranderende ICT omgeving bij te blijven.

EHBO Hulpverlening
Er is een gestructureerde hulpverlening (vergelijkbaar met bedrijfshulpverlening) met als doel
adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten in de kerkelijke gebouwen. Wij noemen dit in onze
gemeente EHBO-ers. Deze hulpverlening worden regelmatig geëvalueerd en, indien nodig,
aangepast. Minimaal tweemaal per jaar is hiervoor een instructieavond met alle ontruimingsleiders
waar het repatriëren van een slachtoffer uit de kerkbank en het eventueel het reanimeren de
hoogste prioriteit heeft. Tevens wordt hier geoefend met het AED apparaat, om indien nodig een
patiënt te reanimeren.
Ontruimingsplan
Voor de ontruiming van de aanwezige kerkgangers in geval van een calamiteit is een ontruimingsplan
opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aanwezige deskundigheid van de gemeenteleden. Het
ontruimingsplan staat op de website van de gemeente en wordt in overleg met betrokkenen
geupdate. Verder is er een ARBO risico inventarisatie en evaluatie door een onafhankelijke ARBO
deskundige, een zgn RI&E waarbij voorkomen wordt, dat bedrijfsblindheid ontstaat voor gevaarlijke
situaties in ons kerkgebouw.
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Beleidsvoornemen:
Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen. Hierbij wordt gedacht aan
het meer onder de aandacht brengen van het geven van een periodieke gift voor Kerkbalans. Dit
betekent dat een begunstiger gedurende vijfjaar een vooraf vastgesteld bedrag geeft welk bedrag
dan in een gunstiger belastingtarief komt dan een gewone gift aan een ANBI instelling zonder
drempel voor de inkomstenbelasting.
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11. Tenslotte
In het voorgaande heeft de kerkenraad een beeld geschetst van zijn visie op het wezen van de
gemeente met als uitgangspunt de Schriftgegevens hierover.
Ook valt te lezen hoe die visie in de praktijk gestalte krijgt zodat een totaalbeeld ontstaat van de
Hervormde Gemeente Tholen.
Samen gemeente van Christus zijn waarin ieder lid zijn of haar plaats heeft en meedoet.
Zorgen zijn er ook, met name over gemeenteleden die heel moeilijk te bereiken zijn en nauwelijks
te motiveren. Hoe krijg je ze erbij?
Daarnaast is het een feit dat we een gemeente zijn, die gezegend is met veel jongeren en jonge
gezinnen. We zijn dankbaar dat vele kinderen en jongeren actief bij het jeugdwerk betrokken zijn en
blijven. Daarnaast willen we daar waar mogelijk hen in te schakelen bij diverse activiteiten, waardoor
de betrokkenheid wordt verhoogd.
Het gemeente-zijn mag gebeuren in afhankelijkheid van de HEERE. Mensen gaan aan het werk en
roepen anderen om mee te doen. Dit handelen is alleen zinvol "door Woord en Geest". Opdat allen
zullen komen tot het belijden van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Als middel zendt Hij Zijn dienaren om mensen te brengen tot Hem.
De Boodschap van genade voor zondaren gaat door tot op "de jongste dag", tot de laatste is
toegebracht.
De heerlijkheid wacht, maar als Jezus wederkomt, zal Hij ook geioof vinden? Laat ons gebed
daarvan vervuld zijn!

Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Tholen
in de kerkenraadsvergadering van K iWrWil 10lS~
TioiQ

ds. W.Meijer
Preses

Ouderling J.P.C. van Zielst
Scriba
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