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Voorwoord

Met dit beleidsplan verwoordt de Hervormde gemeente van Dorkwerd haar visie 
op de identiteit, de roeping en de toekomst. Met dit stuk geeft de kerkenraad de 
weg aan die zij de komende jaren in wil slaan. Dit doet zij niet alleen, maar 
opziend naar en vertrouwend op God. In dit plan vindt u een korte beschrijving 
van de gemeente, van de organisatie van de gemeente, de activiteiten en de 
specifieke activiteiten van de verschillende ambten

Identiteit

Wij maken als gemeente deel uit van Gods wereldwijde kerk. Die kerk is een 
gevolg van Gods komst naar de mensen. Hij zoekt verloren mensen op, spreekt 
hen aan, wil hen helpen en troosten en leiden. Het belangrijkste middel waardoor
God werkt is Zijn woord.

Daarom willen we als gemeente een horende en lezende gemeente zijn. De Bijbel
staat centraal en aan de Bijbel willen we gehoorzaam zijn. 

Wij maken als gemeente deel uit van de Protestantse kerk in Nederland. Binnen 
die kerk willen wij staan op de basis van de gereformeerde belijdenis. 

Vormgeving                                                                                        

De kerkdiensten vormen het hart van onze gemeente. In die diensten wordt het 
woord van God gelezen en overdacht. We hechten aan een diepgravende en 
actuele preek. Daarnaast zingen we en bidden we samen. We zijn dankbaar voor 
de vele mensen die wekelijks onze diensten bezoeken en via internet 
meebeleven. 

Naast de kerkdiensten zijn er andere momenten waarop we met elkaar de Bijbel 
lezen, in het winterseizoen houden we doordeweeks activiteiten met het doel om 
samen God te eren en te zoeken. 

In het pastoraat kijken we naar elkaar om. Via diaconaat willen we tot zegen zijn 
voor mensen om ons heen.

In de diensten vieren we met regelmaat het Heilig Avondmaal om het lijden en 
sterven van Jezus te gedenken. De Heilige Doop wordt bediend aan hen die 
daarom vragen of voor wie als kind door gedoopte ouder(s) daarom verzocht 
wordt. Iemand die eerder gedoopt is, wordt niet opnieuw gedoopt. Het doen van 
geloofsbelijdenis is mogelijk na grondige voorbereiding in overleg met de 
voorganger en de kerkenraad. 

Het is mogelijk om in een dienst inzegening van een eerder gesloten huwelijk te 
ontvangen. Wij zien vanuit de Bijbel het huwelijk als een levenslange verbintenis 
tussen één man en één vrouw en daarom zullen andere levensverbintenissen niet
worden ingezegend. 

Ambten

De kerkenraad van onze gemeente wordt gevormd door ouderlingen, diakenen 
en een voorganger (kerkelijk werker). Ambtsdragers dienen belijdend lid van de 



gemeente te zijn. Het diakenambt kan volgens ons lezen van de Bijbel ingevuld 
worden door zowel mannen als vrouwen. Het ambt van ouderling en voorganger 
zien wij voorbehouden aan de man.


