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INLEIDING 
 
Overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Hervormde 
gemeente Besoijen binnen de Protestantse Kerk in Nederland voor de periode 2016 – 2020  
haar beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan is de huidige situatie beschreven en zijn aan-
dachtspunten en beleidsvoornemens voor de genoemde periode opgenomen. 
 
WERKWIJZE 
 
De kerkenraad heeft in haar vergadering d.d. 24-08-2015 een stuurgroep1 gevormd, die als 
opdracht heeft ontvangen, het bestaande beleidsplan te herzien/actualiseren.  
 
De stuurgroep heeft de indeling/format van het bestaande beleidsplan 2011-2015 intact gela-
ten. Per aandachtsveld is besproken welke onderdelen gerealiseerd zijn en welke onderwer-
pen toegevoegd moeten worden: 

- beschrijven huidige situatie 
- benoemen van aandachtspunten 
- voorstellen van beleidsvoornemens 2016-2020 

 
De stuurgroep heeft de informatie verwerkt en geredigeerd. Daarnaast zijn bepaalde items 
aangevuld, gewijzigd of verwijderd.  
 
Conform het bepaalde in de kerkorde heeft de kerkenraad de gemeenteleden de gelegen-
heid gegeven om op het concept-beleidsplan te reageren. Tijdens een gemeenteavond (de 
dato 4 april 2017) zijn de voorlopig vastgestelde hoofdstukken voorgelegd aan de gemeente-
leden. Eventuele vragen en opmerkingen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in de defini-
tieve versie.  
 
OPZET VAN HET BELEIDSPLAN 
 
In het beleidsplan komen 9 aandachtsvelden aan de orde. De geformuleerde beleidsvoor-
nemens per aandachtsveld vormen de speerpunten voor beleidsontwikkeling. De tekst is 
compact gehouden om leesbaarheid en doelmatigheid te bevorderen. 
In dit document wordt niet verwezen naar bijlagen. De kerkenraad neemt aan dat iedere 
commissie, werkgroep en college eigen documenten heeft, die aansluiten op het vastgestel-
de beleid.  
 
INHOUD 

                                                
1
 Bestaand uit: jeugdouderling: C.H.J. Klaasse, diaken: C.J. Mandemakers, ouderling-
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BELEIDSPLAN, JAARPLANNEN en EVALUATIE 
 
Beleidsplan: 
Het beleidsplan is in de eerste plaats bedoeld om gericht na te denken over de gemeente als 
het lichaam van Christus, over de opbouw van de gemeente en instandhouding daarvan. 
Het beleidsplan is ook een instrument om sturing te geven om de gestelde doelen te realise-
ren. 
 
Jaarplannen: 
Ieder jaar (november) wordt in de kerkenraadsvergadering vanuit het beleidsplan een nieuw 
jaarplan opgesteld, waarin een reëel aantal beleidsvoornemens is benoemd. 
 
Evaluatie: 
Ieder jaar (november) wordt het jaarplan geëvalueerd, waarbij wordt bezien in hoeverre aan 
de gestelde voornemens is voldaan. Deze jaarlijkse evaluatie kan o.a. leiden tot het opnieuw 
opnemen van voornemens in het jaarplan en tot bijstelling van het beleidsplan. 
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1 GEMEENTE-ZIJN 
 
1.1 Inhoud en doelstelling 
 
... op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen... (Mat. 16:18). 
 
Deze Bijbelwoorden vormen de basis, waarop Christus Zijn gemeente in deze wereld bouwt. 
Hij bouwt Zijn gemeente als een geestelijk huis. 
 
Voor Zijn werk schakelt Christus mensen in. Paulus spreekt over 'Gods medearbeiders'. 
Mensen die Hij roept in Zijn dienst. Mensen waarin Hij werkt met Zijn Geest, die Hij zendt om 
in en aan Zijn gemeente te werken in Zijn Naam en in Zijn kracht. 
 
1.2 Bijbelse en kerkelijke identiteit Hervormde Gemeente Besoijen 
 
1.2.1  Identiteit 
De Hervormde Gemeente Besoijen wil binnen de Protestantse Kerk in Nederland staan op 
het vaste fundament Jezus Christus als het Hoofd van de kerk en van Zijn gemeente. Het is 
onze roeping om in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de bron is van de verkondi-
ging in prediking en pastoraat, inhoud te geven aan gemeente opbouw. Daarin is het onze 
opdracht te getuigen van de trouw van God die Zijn beloften heeft gegeven, die het draag-
vlak zijn voor de gemeente. 
Tot dit belijden en handelen worden we telkens geroepen in gemeenschap met de Belijdenis 
van het voorgeslacht uit de Reformatie en de vroegchristelijke kerk, die de kracht van het 
Woord van God bevestigt. 
We weten ons daarbij verbonden met de doelstelling van de Gereformeerde Bond in de Pro-
testantse Kerk in Nederland: verbreiding van de waarheid en betrouwbaarheid van het 
Woord van God. 
Zo staan wij in de PKN als gemeente van Christus verbonden met Hem en met elkaar, door 
het geloof in Jezus Christus. 
 
1.2.2  Bijbelse opdracht 
Met het oog op deze identiteit zijn we geroepen tot de opbouw van de gemeente in Bijbels 
perspectief. Daarbij staat de eredienst en daarin de woordverkondiging centraal: de over-
dracht aan het volgende geslacht. Daarna komen pastoraat, catechese, diaconaat en missi-
onaire opdracht in beeld. 
Het aspect van gemeenteopbouw heeft de laatste periode specifieke aandacht gekregen. 
Verschillende Bijbelplaatsen geven ons daarbij richting. 
Zo mogen we ons door de Bijbel laten inspireren: invulling geven aan de Bijbelse opdracht  
in onze tijd en in onze situatie.  
Luisterend naar het Woord van God. Biddend wegen zoeken. Dienend en wervend staan in 
de gemeente van Christus. Anderen opwekken om mee op weg te gaan. 
Bouwen doen we immers niet alleen: het is samenwerken in het geloof, geleid door de Heili-
ge Geest. 
 
1.2.3  Verbondenheid met Israël  
De gemeente dient zich bewust te zijn van de innige en onopgeefbare verbondenheid met 
Israël als het door God uitverkoren volk in het verleden, het heden en de toekomst. Deze 
verbondenheid vindt haar grond in het Woord van God. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt 
gesproken over de trouw van God aan Israël, ondanks de ontrouw van Israël. Het is van 
groot belang, dat we als gemeente beseffen dat het herstel van het land en van het volk Is-
raël èn het geestelijk herstel van Israël uiteindelijk het werk van God Zelf is.  
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1.2.4  Plaats in onze gemeente 
Op dit moment functioneert binnen onze gemeente geen interkerkelijke werkgroep Kerk en 
Israël. Haar opdracht zou kunnen zijn de bestudering van het onderwerp Kerk en Israël en 
het bewust maken van de gemeente van haar unieke verbondenheid met Israël. De kerken-
raad acht het van belang dat er binnen onze eigen gemeente regelmatig aandacht wordt 
besteed aan het thema Kerk en Israël.  
 
1.3 Hervormde Gemeente Besoijen naar de toekomst 
 
In de Protestantse Kerk in Nederland is in 2015-2016 veel nagedacht over de toekomst van 
de kerk. Dit heeft geleid tot een nota: ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’. Daarin 
wordt gesproken over de context van de kerk met bijbehorende uitdagingen. In verschillende 
kerkenraadsvergadering hebben we over deze thema’s gesproken. De uitkomst hiervan wil-
len meenemen in de aandachtspunten voor het beleidsplan 2016-2020. 
 
1. Seculiere samenleving 
Geloven is in 2016 vooral een optie geworden en niet meer vanzelfsprekend. We merken dat 
in onze familiekring, werkkring en ook in ons sociale netwerk komen we dit tegen. Ook in de 
politiek wordt zichtbaar dat geloven allerminst vanzelfsprekend is. Dit wordt vooral zichtbaar 
in besluitvorming rondom: zondagsrust, ruimte voor christelijk getuigenis en vrijheid van min-
derheden. 
De uitdaging van de kerk in deze tijd is om vrijmoedig en onbevangen te spreken (apologe-
tisch) en getuigen (levensstijl) over geloof en God. Mensen die we tegenkomen staan vaak 
wel open voor een gesprek, omdat een mens zin zoekt. 
2. Individualisering 
Dit zien wij als een groot probleem. Veel virtuele vrienden, weinig echte vriendschappen en 
ontmoetingen. We zien ook velen die druk bezig zijn met zelfontplooiing en daarbij geen of 
weinig ruimte hebben voor een ander (zelfs niet voor familie). Sommigen vinden (daardoor?) 
geen aansluiting in de kerk.  
De uitdaging van de kerk is om mensen deel uit te laten maken van een groep. Zodat men-
sen zich gezien, gehoord en gekend weten, want die behoefte is er wel. We realiseren ons 
hierbij dat mensen vaak een drempel ervaren om zich ergens bij aan te sluiten. 
3. Netwerksamenleving 
We leven niet alleen, maar samen. Vroeger was dat duidelijk: je hoorde bij die en die kerk. 
Dat was overzichtelijk (geografisch) en ook in een relatief beschermde omgeving. Die binding 
is enorm veranderd. Tegenwoordig is dat vooral in een los-vast verbinding. We constateren 
dat veel mensen zich niet (lang) willen binden aan een instituut, vereniging of kerk.  
Tegelijk zien we dat het beeld van de buitenstaander niet direct veranderd is. Dat is tegelijk 
ook de kracht van het instituut: stabiliteit, continuïteit. De uitdaging is om vanuit de kracht van 
de boodschap te vertrekken (niet aanpassen) en te zoeken naar verschillende vormen van 
binding (van los tot zeer vast). 
Hiermee willen we voorkomen dat mensen lidmaatschap als beklemmends ervaren. De uit-
daging hierbij is wél dat er een voldoende grote groep moet zijn die zich verbindt aan de mis-
sie van de kerk. 
4. Digitale revolutie 
Een up-to-date website is noodzakelijk. Wat laat je als gemeente zien? Hoe laat je zien wie 
je bent? We zien de website vooral als een gereedschap voor communicatie. Het is wel no-
dig om goed te kijken wat het juiste gereedschap, op het juiste moment is. Verwijzingen naar 
een website doen vaak onpersoonlijk aan. Uiteindelijk gaat het ons om een persoonlijk en 
warm contact! 
5. Globalisering. 
De wereld is een open dorp geworden en grenzen zijn relatief, zeker in de kerk. We leven 
met een open horizon. Wat betekent dit voor ons als hervormde gemeente?  
De globale samenleving laat zien hoe bekrompen en hoogmoedig we soms zijn. De ervarin-
gen in Tôn laten ons bijvoorbeeld zien hoe ver gastvrijheid gaat en hoeveel je dat (letterlijk) 
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mag kosten. Tegelijk laten ontmoetingen binnen de wereldwijde kerk ons ook ruimte zien. 
Ruimte om kinderen van één Vader te zijn, door het geloof in Jezus Christus. 
 
1.4 Hervormde Gemeente hier en nu 
 
1.4.1  Historische schets van de Hervormde Gemeente Besoijen 
 
Besoijen komt van ”Bij Ooijen”, dat betekent: bij gras en weiland.  
Daar komt de tekst uit Psalm 95:7 op het kerkzegel vandaan: Want Hij is onze God en wij 
zijn het volk van Zijn weide. 
 
Enkele jaartallen: 
1314   De eerste aantekeningen van Besoijen. 

Onze huidige kerk is gebouwd tijdens het Twaalfjarig Bestand. 
1611  De huidige kerk in gebruik genomen. 
1779-1789 Grote strijd tussen de Patriotten en de Prinsgezinden.  
1923 Modaliteitswijziging: Gereformeerde prediking. 
1970-1995 Veel gastleden uit Waalwijk en Sprang-Capelle. 
1993-heden Officiële overschrijving (perforatie) van gastleden. 
2004  1 mei 2004: wording van de Protestantse Kerk in Nederland. 
2010-2011 Viering 400 jaar Hervormde Gemeente Besoijen 
 
1.4.2  Schets van de gemeente nu 
 
De gemeente telt per 01-01-2016 495 doop- en belijdende leden en 63 leden register ver-
bondenen (v/h geboorteleden) binnen 289 pastorale eenheden. Er is één predikantsplaats. 
De gemeente is opgedeeld in 7 wijken.  
 
Opbouw van de gemeente (op basis van gemeentewerk): 
 
Leeftijd Aantal leden 2011 Aantal leden 2016 

0 – 3 jaar 19 leden 12 leden 

4 – 8 jaar 20 leden 19 leden 

9 – 10 jaar 14 leden 13 leden 

11 – 14 jaar 19 leden 17 leden 

15 – 18 jaar 22 leden 16 leden 

19 – 21 jaar 12 leden 16 leden 

22 – 30 jaar 53 leden 57 leden 

31 – 40 jaar 70 leden 60 leden 

41 – 50 jaar 78 leden 69 leden 

51 – 60 jaar 71 leden 66 leden 

61 – 70 jaar 91 leden 79 leden 

71 – 80 jaar 76 leden 85 leden 

81 – 90 jaar 27 leden 38 leden 

91 + jaar 9 leden 9 leden 
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Opbouw van de gemeente: 
 
Leeftijd Aantal leden 2011 Aantal leden 2016 

0 – 10 jaar 48 leden 47 leden 

11 – 20 jaar 48 leden 44 leden 

21 – 30 jaar 58 leden 59 leden 

31 – 40 jaar 70 leden 60 leden 

41 – 50 jaar 78 leden 69 leden 

51 – 60 jaar 71 leden 66 leden 

61 – 70 jaar 91 leden 79 leden 

71 – 80 jaar 76 leden 85 leden 

81 – 90 jaar 27 leden 38 leden 

91 + jaar 9 leden 9 leden 

 

 
Verloop ledentallen over de afgelopen jaren: 
 

 
 
1.4.3  Kerkenraad 
 
De kerkenraad wordt gekozen door en vanuit de gemeente (belijdende leden). Aan de  
kerkenraad is de bestuurlijke taak van de gehele gemeente opgedragen. Binnen de kerken-
raad zijn drie colleges: 

- college van kerkrentmeesters (kerkrentmeesters) 
- college van diakenen (diakenen) 
- consistorie (pastorale ouderlingen, ouderlingen met een speciale opdracht) 

 
Vanuit de kerkenraad wordt het moderamen (dagelijks bestuur) gekozen. Het moderamen 
wordt gevormd door de preses (voorzitter), scriba (secretaris), ouderling-kerkrentmeester, 
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ouderling en diaken. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en neemt 
indien nodig tussentijdse beslissingen. 
 
1.4.4  Communicatie en Informatie 
 
Het wekelijkse gemeentenieuws wordt geplaatst in het regionaal kerkblad Voetius, waarop 
veel gemeenteleden een abonnement hebben. Iedere zondag wordt aan de kerkbezoekers 
een ‘zondagsbrief’ uitgereikt met informatie over de eredienst en andere bijzonderheden, 
zoals alle activiteiten. In het informatiebulletin van de Hervormde gemeente Besoijen 
(Maandbrief) zijn diverse wetenswaardigheden van binnen en buiten de kerk opgenomen. 
Alle informatie is tevens te vinden op de website www.kerkinBesoyen.nl. Per winterseizoen 
worden minimaal twee gemeenteavonden gehouden, waarin informatie wordt gegeven over 
actuele onderwerpen (van binnen en buiten de gemeente).  
 
1.4.5  Samenwerking 
 
Vanuit onze gemeente wordt samenwerking gezocht met andere kerken. Dit doen we door te 
participeren in de Raad van Kerken Waalwijk (gastlid). Daarnaast zijn we als gemeente be-
trokken bij het samenwerkingsverband van de PGML (Protestantse gemeenten Midden 
Langstraat). In dat samenwerkingsverband ontmoeten de kerkenraden elkaar twee keer per 
jaar. Verder wordt er jaarlijks een bezinningsdag georganiseerd die openstaat voor alle ge-
meenteleden. Het doel van het samenwerkingsverband is onderlinge ontmoeting, bemoedi-
ging en het voeren van het geloofsgesprek. Gezien de toekomstige ontwikkelingen (reduce-
ren van het aantal classes) zijn deze ontmoetingen belangrijk. Verder fungeert de PGML ook 
als een platform om samen projecten op te zetten. 
Vanuit een geestelijke herkenning en verbondenheid zoekt de hervormde gemeente Besoijen 
op verschillende gebieden (catechese, zending, kanselruil, gezamenlijke vieringen) samen-
werking met de hervormde gemeente Sprang.  
Verder is er samenwerking met de kerken (de hervormde gemeente Sprang, de hervormde 
gemeente van ’s-Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle, de hersteld hervormde gemeenten van 
Sprang-Capelle en Loon op Zand en de gereformeerde kerk De Brug te Sprang-Capelle e.o.) 
die participeren in de commissie Kerk-School-Gezin van de protestants christelijke scholen in 
Sprang-Capelle.  
 
1.5 Aandachtspunten 
 
1. We willen benadrukken dat elk gemeentelid zijn of haar talenten en specifieke gaven 

inzet voor het gemeentezijn. Dit willen we doen om (langdurig) bestaande vacatures 
te kunnen vervullen. 

 
2. Werkwijze en besluitvorming van de kerkenraad zijn onvoldoende bekend bij de ge-

meente. 
 

3. Binnen de gemeente lopen de gedachten over de plaats van de vrouw in de gemeen-
te uiteen.  

 
1.6 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. Gemeenteleden aansporen om hun verantwoordelijkheid te nemen om hun talenten 

en specifieke gaven in te zetten voor de gemeente.  
 
2. Bezinning over de plaats van de vrouw in de gemeente c.q. het ambt. 
 
3. Overwegen om volwaardig lid te worden van de Raad van Kerken. 
 

http://www.kerkinbesoyen.nl/
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4. Herziening van het Plaatselijk Reglement (stemmen bij beroepen predikant, kerken-
raadssamenstelling). 
 

5. Bezinnen op nieuwe manieren van communiceren (digitaal). 
 
6. In de komende jaren willen we bestaande samenwerking voortzetten en indien moge-

lijk intensiveren.  
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2 EREDIENST & LITURGIE 
 
2.1 Inhoud en doelstelling 
 
Wij zijn gemeente van Christus, waarbij de onderlinge samenkomsten een belangrijk element 
zijn. Daar wordt het geloof door de prediking en de sacramenten gewerkt en versterkt, ge-
voed en onderhouden. In de eredienst staat de prediking centraal. 
De liturgie heeft tot doel de betrokkenheid van de gemeenteleden in de eredienst te verster-
ken door te zingen, door de dienst der gebeden en door de dienst der offerande. 
 
2.2 Huidige situatie 
 
2.2.1  Diensten 
Elke zondag worden 2 diensten gehouden. De morgendienst heeft het karakter van een ge-
zinsdienst met ook aandacht voor jeugd en kinderen. Kinderen kunnen de dienst ‘volgen’ 
d.m.v. geplastificeerde kaartjes, waarin liturgische elementen van de dienst worden gesym-
boliseerd door tekeningen. Tijdens deze dienst is tevens de zondagsschool voor de kinderen 
tot en met groep 5. De kinderen in groep 5 volgen eens per twee weken zondagsschool. 
Voor de overige kinderen is er een A4 met daarop vragen, opmerkingen en eventueel andere 
zaken over de dienst (gele formulier). In de dienst der gebeden is er de mogelijkheid tot een 
moment van persoonlijk stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
De avonddienst heeft doorgaans het karakter van een leerdienst. 
Naast de extra diensten op de christelijke feestdagen zijn er meerdere malen per jaar bijzon-
dere diensten en/of samenkomsten, zoals: 
- Opening winterwerk (tevens start jaarthema) 
- Afsluiting winterwerk (afscheid nemen van de kinderen die kindercatechese gevolgd heb-
ben) 
- Bijzondere erediensten (Kerk-School-Gezin, themadiensten (o.a. Micha-zondag, Israëlzon-
dag, bijbelzondag etc.), kampdienst, zondagsschoolproject) 
- Sing-in ter afsluiting van Meet & Greet Besoijen 
- Zangdienst op 2e paasdag en 2e pinksterdag i.s.m. Hervormd Sprang 
- Biddag: 2e woensdag maart (de middagdienst is gericht op kinderen en wordt georgani-
seerd in samenwerking met de hervormde gemeente Sprang) 
- Dankdag: 1e woensdag november (de middagdienst is gericht op kinderen en wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met de hervormde gemeente Sprang) 
- Eeuwigheidszondag: op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de morgendienst 
de overledenen van de gemeente herdacht. 
 
In de reguliere diensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. Er wordt gezongen uit 
de oude psalmberijming (1773), waarnaast 2 gezangen/liederen kunnen worden gezongen. 
 
2.2.2  Sacramenten 
De Heilige Doop wordt bediend als er een vraag om doop komt. De gelegenheid tot dopen 
wordt tenminste eenmaal per 2 maanden geboden. Voorafgaand aan de doop wordt een 
doopgesprek gehouden met de doopouders. 
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd (waarvan eenmaal op Goede vrijdag). 
In de week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt er een bezin-
ningsuur (gesprekskring) gehouden. In zorgcentrum Spoorwiel wordt het Heilig Avondmaal 
bediend tijdens de weeksluiting op vrijdagavond en op Goede Vrijdag (’s middags). 
 
2.2.3  Overige diensten 
Op verzoek van een a.s. bruidspaar wordt een huwelijksdienst ingepland. Het bruidspaar 
wordt nauw betrokken bij de invulling van deze dienst.  
Na overlijden kan een rouwdienst worden gehouden (met ambtelijke vertegenwoordiging) of 
een samenkomst van woord en gebed. 
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2.2.4  Bijzonderheden 
Op de 1e zondag van de maand en op christelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren) is er 
een bloemengroet. De bloemen worden bezorgd bij een gemeentelid (als teken van verbon-
denheid of medeleven) . 
Bij diverse bijzondere (zondagse) diensten is een uitgewerkte liturgie aanwezig, of worden de 
liederen geprojecteerd met de beamer. Bij de viering van sacramenten en bevestiging 
ambtsdragers wordt gebruik gemaakt van de hertaalde formulieren.  
Om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de erediensten te bezoe-
ken is er ‘s morgens kinderoppas aanwezig. 
Tevens is er een ‘kerkauto’ beschikbaar om voor gemeenteleden het vervoer rondom de 
eredienst te regelen.  
Voor gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn om de diensten te bezoeken, is er 
de mogelijkheid om via de kerkzender/internet of CD de diensten mee te beleven. 
 
2.3 Aandachtspunten 
 
1. Voortdurende aandacht is nodig voor de betrokkenheid van de gehele gemeente bij 

de erediensten. 
 
2. Er is sprake van teruglopende kerkgang, met name in de avonddienst. 
 
2.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. Kinderen worden meer betrokken bij de liturgie en/of prediking. Bijvoorbeeld in ver-

binding met de zondagsschoolprojecten (Pasen, Kerst). Ook in gewone diensten wil-
len we zoeken naar manieren om de kinderen bij thema’s te betrekken. 

 
2. De landelijke bezinning op de leerdiensten (avond) wordt gevolgd. In overleg met de 

kerkenraad worden eventuele voorstellen hierin mogelijk gevolgd.  
 
3. Bezinning op eventuele nieuwe liederenbundels. 
 
4. Bezinning op of invoering van audiovisuele (hulp)middelen in de erediensten.  
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3 PASTORAAT 
 
3.1 Inhoud en doelstelling 
 
De gemeente is het lichaam van Christus, waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In het pas-
toraat moet dus tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God, 
zorgdragen voor het (geestelijk) welzijn van alle gemeenteleden. 
Hoewel pastorale zorg ook een roeping is voor de gemeenteleden onderling, is het een bij-
zondere roeping voor predikanten, ouderlingen, bezoekbroeders en wijkteams. 
 
3.2 Huidige situatie 
 
3.2.1  Wijkteams 
In de Hervormde Gemeente Besoijen zijn wijkteams werkzaam. Iedere wijk is verdeeld in drie 
secties. Per sectie is een wijkcontactpersoon werkzaam. Het wijkteam bestaat uit de wijkou-
derling, wijkcontactpersonen, een wijkdiaken/wijk(ouderling)-kerkrentmeester.  
 
Contactmomenten 
Op verschillende momenten in het gemeenteleven, mogen gemeenteleden contact verwach-
ten vanuit de wijkcontactpersoon, wijkouderling of de predikant. Het is goed om lief-en-leed 
met elkaar te delen. De wijkouderling legt regulier huisbezoek af. 
 
Contacten 
Ieder wijkteam (wijkouderling en wijkcontactpersonen) komt minimaal een keer per jaar bij-
een, voor uitwisseling van ervaringen, bespreking van problemen en ondersteuning naar 
elkaar. Indien gewenst wordt hierbij de wijkdiaken en/of wijkouderling-kerkrentmeester uitge-
nodigd. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een vergadering belegd met het consistorie (alle 
ouderlingen en predikant) en de zes wijkteams.  
 
3.2.2  Taakverdeling bezoekwerk 
Een gedetailleerd schema reguleert het bezoekwerk tussen wijkcontactpersonen, ouderling, 
predikant en bezoekbroeders. Deze taakverdeling wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld.  
 
3.2.3.  Consistorie 
Minimaal 4 keer per jaar wordt een consistorievergadering belegd, waarin de verrichte pasto-
rale werkzaamheden worden besproken. 
 
3.2.5  Reguliere huisbezoek 
Aan iedere ouderling is een aantal pastorale eenheden toebedeeld, dat op geografische wij-
ze met elkaar een wijk vormt. De wijkouderling streeft ernaar eenmaal per twee á drie jaar 
een regulier huisbezoek af te leggen. In het consistorie worden inhoud en eventuele ge-
sprekspunten voor het huisbezoek besproken.  
 
3.2.6  Zieken-, crisis- en rouwpastoraat  
De predikant bezoekt met regelmaat langdurige zieken thuis en in de ziekenhuizen en ande-
re zorginstellingen. 
In andere moeilijke omstandigheden verzorgt de predikant het crisispastoraat. Sinds 2015 is 
er de mogelijkheid om ziekenzalving aan te vragen. 
De predikant begeleidt de nabestaanden in hun rouwproces, waarbij de ouderling hem on-
dersteunt. 
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3.2.7  Pastoraat voor jonge gezinnen 
Voor jonge gezinnen worden jaarlijks één of meerdere bijeenkomsten voor geloofsopvoeding 
gehouden.  
 
3.2.8  Ouderenpastoraat 
Ter ondersteuning van de predikant zijn enkele bezoekbroeders actief bij het ouderenpasto-
raat (75+). 
 
3.2.9  Huwelijk 
In 2009 is een notitie Huwelijk en samenwonen vastgesteld en besproken met de gemeente. 
 
3.3 Aandachtspunten 
 
1. Wijkouderlingen en wijkcontactpersonen zijn niet altijd voldoende toegerust voor (pas-

torale) bezoeken. 
 
2. Niet iedereen krijgt persoonlijke aandacht in de vorm van (huis)bezoek of gesprek 

(uit- of thuiswonende kinderen).  
 

3. Met gemeente is afgesproken dat de Notitie Huwelijk en samenwonen in de komende 
beleidsperiode wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  

 
3.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. Pastoraat in de gemeente versterken door leden van het wijkteam (indien men daar-

toe bereid is) ook pastorale bezoeken te laten doen (als bezoekbroeder en –zuster) 
 
2. Ambtdragers, bezoekbroeders, -zuster volgen periodiek een vormingsbijeenkomst. 
 
3. Oriëntatie op jongerenpastoraat. 
 
4. Evaluatie van notitie Huwelijk en samenwonen.  
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4 CATECHESE 
 
4.1 Doelstelling Catechese 
 
De catechese heeft tot doel de jongeren van de gemeente van 9 t/m 18 jaar (en eventueel 
ouder) kennis bij te brengen van de bijbel en de bijbelse leer gebaseerd op de belijdenis van 
de kerk der eeuwen. (Vormen) 
Catechisanten toerusten in hun persoonlijk geloof, zodat zij door de werking van de Heilige 
Geest mogen groeien naar een persoonlijke keuze in het doen van belijdenis van het geloof, 
om als christen in de samenleving te staan. (Toerusten) 
 
4.2 Huidige situatie 
 
De catechese is zodanig ingericht, dat deze aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. 
Daarvoor zijn verschillende groepen gevormd: 
 
4.2.1  Kindercatechese 
Wekelijks is er kindercatechese voor kinderen van 9 t/m 11 jaar. De kindercatechese is voor-
al gericht op het aanbieden van basiskennis over de Bijbel. Tijdens de kindercatechese wordt 
ook ‘het gele blad’ uit de zondagse eredienst met elkaar besproken. 
 
4.2.2  Tienercatechese 
In het winterseizoen ontvangen de jongeren van 12 t/m 16 jaar catechese uit de methode 
Follow Me van de HGJB. In deze catechese staat het vormen van een persoonlijke identiteit 
centraal. De jongeren van 17+ volgen Follow Me Next (i.s.m. Hervormde gemeente Sprang), 
waarbij de nadruk ligt op het verdiepen van het persoonlijk geloof. 
 
4.2.3  Belijdeniscatechisatie 
Voor gemeenteleden die zich willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van 
het geloof, wordt er gelegenheid geboden zich aan te melden voor deze belijdeniscatechisa-
tie. 
 
4.2.4  Doopcatechese 
Voor doopouders wordt doopcatechese aangeboden om inzicht te krijgen in de achtergron-
den van de doop en het belang van de doopbelofte. 
 
4.2.5  Huwelijkscatechese 
Voor pasgehuwde stellen en stellen met trouwplannen wordt huwelijkscatechese (of bij een 
enkel echtpaar één of meerdere gesprekken) aangeboden. Dit wordt aangeboden om meer 
inzicht te krijgen in de achtergronden van het huwelijk en het belang van de belofte. 
 
4.3 Aandachtspunten 
 
1. Afhaken van 18+ jarigen, die niet doorstromen naar belijdeniscatechese. 
 
4.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. I.o.m. jongeren invulling geven aan catechese voor 18+jarigen.  
 
2. Onderzoeken (en zo mogelijk uitvoeren) of we catechese en jeugdwerk meer kunnen 

verbinden. 
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5 DIACONAAT 
 
5.1 Inhoud en doelstelling 
 
Diaconie is dienen en kunnen we omschrijven als het behulpzaam zijn bij het oplossen van 
sociale, economische en/of maatschappelijke noden van mensen. Daarbij richten we ons op 
de hele mens, dus zowel geestelijk als materieel. 
Deze diaconale taak wordt uitgeoefend tijdens de kerkdiensten, in de gemeente en wereld-
wijd. 
 
Bijbelse opdracht 
Het fundament voor het diaconaat vinden we in de Bijbel. Als voorbeeld kunnen we wijzen op 
Lukas 22 : 27b, waar de Heere Jezus zegt: “Ik echter ben in uw midden als Iemand Die 
dient.”.  
 
Tot het dienend in het leven staan worden primair de diakenen geroepen, zulks in navolging 
van de grote Diaken Jezus Christus. Daarbij mag het getuigenis niet ontbreken. Wij belijden 
immers de eenheid van Woord en Daad. Deze roeping gaat echter ook uit naar alle  
gemeenteleden. 
 
5.2 Huidige situatie 
 
5.2.1  Organisatie 
In de Hervormde Gemeente Besoijen (binnen de Protestantse Kerk in Nederland) wordt de 
diaconale taak uitgeoefend door het College van Diakenen.  
 
5.2.2  Financiële ondersteuning gemeenteleden 
De diaconie verleent daar waar nodig een financiële ondersteuning aan noodlijdende  
personen en gezinnen in de gemeente. Door middel van aanvragen, via ambtsdragers of via  
indirecte informatie, worden de steunadressen gevonden. 
 
5.2.3  Dienstverlening in de gemeente 
Bij acute noodsituaties onder gemeenteleden coördineert de diaconie de mogelijkheden tot 
hulpverlening vanuit de kerkelijke gemeente. 
 
5.2.4  Financiële ondersteuning projecten 
De diaconie draagt in financieel opzicht bij aan verschillende plaatselijke, landelijke en  
mondiale projecten van sociale en diaconale aard. Ook draagt zij bij in acute noodsituaties 
die zich van tijd tot tijd voordoen (hulp bij rampen), zowel landelijk als wereldwijd. 
 
5.2.5  Geldwerving en verantwoording 
De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de erediensten en dragen daarbij zorg voor het  
inzamelen van de liefdegaven. Door middel van de “maandbrief” worden de begrotingen en 
de verantwoordingen bekend gemaakt. Ook hierin wordt informatie verstrekt over de doelen 
en opbrengsten. Beleggingen gebeuren alleen defensief en diaconaal verantwoord, waarvoor 
een manifest opgesteld is. 
 
5.2.6  Commissie Tôn 
Deze commissie onderhoudt contacten met onze zustergemeente in Tôn in Slowakije. Er 
was sprake van diaconale ondersteuning. In 2014 os de bouw van het Michiel de Ruyterhuis 
afgerond. We beschouwen Tôn niet langer als een diaconaal project, maar als een zuster-
gemeente waarmee we geestelijk verbonden zijn. Ondersteuning zal op incidentele basis 
plaatsvinden en de bestaande contacten blijven behouden. 
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5.2.7  Kerkzender 
De diaconie is verantwoordelijk voor de uitzendingen via de kerkzender. De kerkdiensten 
worden via internet uitgezonden en zijn te beluisteren in Spoorwiel en door individuele ge-
bruikers thuis (d.m.v. een speciale ontvanger).  
 
5.2.8 Micha groep 
De Micha groep is opgericht om aandacht te schenken aan duurzaamheid, recht en gerech-
tigheid. De groep organiseert o.a. maaltijden voor noodbehoevenden. Dit kan ook in samen-
werking met diaconieën vanuit andere gemeenten. 
 
5.2.9 WMO adviesraad & SAW 
Vanuit de diaconie zijn we afgevaardigd naar het Samenwerkingsoverleg Armoede Waalwijk 
(SAW) en burgerlijke gemeente WMO adviesraad om als klankbord te kunnen fungeren en 
een stem te hebben in deze raad. 
 
5.2.10 Diaconale commissie 
De diaconale commissie bestaat uit 4 personen. die de diaconie ondersteunen bij het uitzoe-
ken van goede doelen en informatie hierover verzamelen en plaatsen in de beschikbare me-
dia. 
 
5.3 Aandachtspunten 
 
1. De diaconale roeping die elk gemeentelid heeft, kan meer aandacht krijgen. 
 
2. Mensen hebben ten onrechte schroom om een beroep te doen op de diaconie voor 

(financiële) ondersteuning.  
 
5.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. Het bevorderen van het diaconale bewustzijn voor heel de gemeente, waarbij o.a. 

gedacht wordt aan de volgende mogelijkheden: 
• Herzien van de Commissie Diaconale Ondersteuning; deze is de afgelopen 

periode ingesteld, maar functioneert momenteel niet. 
• herschikking van de collectedoelen naar concrete diaconale projecten; 
• informatieve bijeenkomsten voor geïnteresseerde gemeenteleden over diaco-

naal werk; 
 
2. Informatie verstrekken aan de gemeente hoe de diaconie (vertrouwelijk) kan worden 

bereikt met hulpvragen. 
 
3. Het onderzoeken van mogelijkheden voor meer activiteiten door gezamenlijke diaco-

nieën uit de regio, zoals het structureel ondersteunen van de plaatselijke Voedsel-
bank. Verdere ondersteuning van de nieuw opgerichte (per 1-1-2017) vestiging van 
regionaal maatschappelijk werk (Stichting Schuilplaats). 
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6 APOSTOLAAT 
 
6.1 Inhoud en doelstelling 
 
Levend vanuit het getuigenis van Pinksteren is de gemeente zelf ook geroepen te getuigen 
om zo anderen op te roepen tot geloof en bekering en te laten delen in de vreugde van het 
Koninkrijk van God. 
 
6.2 Huidige situatie 
 
6.2.1  Zendings- en evangelisatiecommissie 
Onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is deze commissie actief. Er worden o.a. 
“Echo’s” bezorgd, er worden GZB-dagboekjes verkocht etc. Er wordt een MeetnGreet week-
end georganiseerd en er zijn contacten met een zendingsechtpaar (2016: Hans en Gerrie 
Kasbergen die namens de GZB uitgezonden zijn naar Malawi). 
 
6.2.2  Musicalgroep Besoijen 
Door middel van musicals wordt op een eigentijdse wijze het evangelie uitgedragen. Spelers, 
muzikanten, het koor en het ondersteuningsteam zijn enthousiast en gedreven om na vele 
repetitieavonden optredens te verzorgen. Het is een bijzondere manier om het evangelie 
onder de aandacht te brengen en een mooie vorm van samenwerking tussen de gemeente-
leden. 
Naast de Musicalgroep Besoijen is er ook een speciale musicalgroep voor kinderen: Musi-
calKIDS. Hier leren kinderen acteren en spelen om zo mede het evangelie te vertolken. 
 
6.2.3 Meet & Greet 
Eenmaal per jaar vindt er een Meet & Greet weekend plaats. Dit evenement heeft o.a. tot 
doel om contacten te leggen met mensen in de wijk waar het evenement plaatsvindt. Er is 
een kinderprogramma, programma voor vrouwen, mannen en gelegenheid voor ontmoeting. 
Het weekend wordt afgesloten met een sing-in. 
 
6.2.4  Overige 
Incidenteel vinden laagdrempelige bijeenkomsten plaats zoals orgelconcerten, open monu-
mentendag en Sing-in. 
 
6.3 Aandachtspunten 
 
1. De betrokkenheid van de gemeente bij zending- en evangelisatiewerk is gering.  
 
2. Het gegeven dat de secularisatie toeneemt, vraagt naar een bewogenheid voor evan-

gelisatie en toerusting in de (directe) omgeving. 
 
3. Er is weinig afstemming tussen (vormen van) evangelisatiewerk onder kinderen en 

jeugdwerk. 
 
6.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. De Bijbelse opdracht tot evangelisatie dient expliciet en regelmatig binnen de  

gemeente aandacht te krijgen. 
 
2. We willen onderzoeken hoe we als Hervormde gemeente Besoijen zichtbaar en pre-

sent kunnen zijn en welke activiteiten daarbij passen. 
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7 JEUGDWERK 
 
7.1 Inhoud en doelstelling 
 
De kerk heeft de taak om de jeugd van de gemeente speciale aandacht te geven. Kinderen 
en jongeren moeten zich thuis kunnen voelen en moeten zich gehoord en gewaardeerd we-
ten, zowel in de kerkdienst als in doordeweekse activiteiten. 
 
7.2 Huidige situatie 
 
7.2.1  Jeugdraad 
In de zorg voor het jeugdwerk laat de kerkenraad zich bijstaan door de jeugdraad, waarin de 
jeugdouderling zitting heeft (bij voorkeur voorzitter) en van iedere club een leidinggevende 
afgevaardigd is. De jeugdraad heeft als taak het stimuleren, begeleiden, adviseren en coör-
dineren van activiteiten voor de jeugd en leidinggevenden. 
 
7.2.2  Verenigingen en clubs 
We kennen momenteel: 

- De oppas op zondagochtend tijdens de eredienst, voor 0 t/m 4 jarigen.  
- Zondagsschool ‘Het Mosterdzaadje’ (zondagsschool tijdens de ochtenddienst voor de 

leeftijd van 4 t/m 9 jaar. 
- jeugdclub ‘Rainbow Kids’ op zaterdagmiddag voor de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, waar-

bij ook rand- en buitenkerkelijke kinderen aanwezig zijn (1 keer per maand). 
- Met daarbij ook RBK+ avonden welke moeten bijdragen aan een naadloze overgang 

tussen de 2 clubs 
- TOV (1 keer per maand op vrijdagavond) voor de leeftijd van 11 t/m 14 jaar. 
- Daarnaast wordt er nagegaan of er behoefte is aan een club voor de categorie 14+. 
- Een keer per jaar gaat alle jeugd samen met elkaar op kamp om binding onderling en 

met de gemeente verder te bevorderen 
 
Er blijft aandacht voor regionaal jeugdwerk ‘De Crocus’ in Doeveren, waarbij ook in PGML 
verband gekeken wordt naar andere vormen om de jeugd van de gemeente te laten zien dat 
zij niet alleen staan in de regio. 
 
7.3 Aandachtspunten 
 
1. De groep kinderen die nu actief betrokken zijn (t/m 12 á 13 jaar) blijven volgen en als 

groep bij elkaar proberen te houden. 
 

2. Leiding voldoende toerusten. 
 
7.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. Beleid en jaarplan schrijven voor het jeugdwerk (inhoud en structuur), met daarin per 

club richtlijnen, zodat er van iedere club een draaiboek is voor nieuwe leidinggeven-
den. 

 
2. Leidinggevenden motiveren om deel te nemen aan geschikte toerustingscursussen  

voor het jeugd- en jongerenwerk. 
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8 VORMING EN TOERUSTING 
 
8.1 Inhoud en Doelstelling 
 
De kerkenraad wil mogelijkheden scheppen om door vorming en toerusting de gemeentele-
den te laten groeien - verdiepen in geloof. Geloven krijgt dan vorm in de gemeente en is 
zichtbaar in het dagelijkse leven. Het versterkt de onderlinge contacten. 
 
8.2 Huidige situatie 
 
8.2.1  Vrouwenvereniging 
Vrouwenvereniging Lydia komt om de twee weken bij elkaar (onderwerp bespreken en na de 
pauze handwerken e.d.). Regelmatig wordt een grotere actie georganiseerd voor het financi-
eel ondersteunen van een kerkelijk doel. 
 
8.2.2  Kringwerk 
Binnen de gemeente bestaan een aantal kringen onder verantwoordelijkheid van de kerken-
raad: 

 Bijbelkring (bestuderen van een Bijbelboek per seizoen) 

 Vrouwenochtend (bespreken van thema’s met behulp van actueel boekje) 

 Contactmiddag (zingen, onderwerp/meditatie en na de pauze ontspanning) 

 Stagelopers (belijdenisgroep) 

 Gebedskring (eerste woensdag van de maand 19.00 uur) 

 Jongerengesprekskring (20&30-ers) 

 Verdiepingskring (gesprekskring die zich verdiept in een thema of een boek) 

 Theologische Vorming Gemeenteleden (mogelijkheid om deze cursus te volgen) 
 
8.2.3  Gemeenteweekend 
Elk nieuwe seizoen begint in september met het Gemeenteweekend voor de hele gemeente 
(jong tot oud). Tijdens dit weekend wordt het nieuwe jaarthema geïntroduceerd. Er zijn diver-
se activiteiten voor jong en oud, bezinning, inspanning, ontspanning en samen eten vormen 
een zinvolle en bemoedigende start en bevorderen de onderlinge gemeenschap. 
 
8.3 Aandachtspunten 
 
1. Het aantal gemeenteleden dat kring of vereniging bezoekt kan beter. 
 
2. Zorgen dat er voldoende kringen zijn voor verschillende doelgroepen.  

 
3. Vorming en toerusting in het algemeen kan meer aandacht krijgen. 
 

8.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
1. Stimuleren van gemeenteleden om één of meerdere vormen van toerusting te vol-

gen. 
 

2. Organiseren van thema-avonden (niet gebonden aan groep, maar gebonden aan 
thema). 
 

3. Vormings- en toerustingsprogramma van andere gemeenten (o.a. ook van de PGML) 
onder de aandacht van gemeenteleden brengen. 
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9 KERKRENTMEESTERSCHAP 
 
9.1 Doelstelling 
 
De kerkrentmeesters beheren de bezittingen (gebouwen en financiën) en behartigen de stof-
felijke belangen van de kerkelijke gemeente. Ze proberen binnen de kaders van de begroting 
het gemeentewerk financieel te ondersteunen.  
 
9.2 Huidige situatie 
 
9.2.1  Organisatie 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden. Het streven is, dat alle leden van het 
college van kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeester zijn, met de mogelijkheid open 
om één “gewone” kerkrentmeester te houden. 
Verder is het mogelijk om externe deskundigen te benoemen (bijvoorbeeld op het gebied van 
bouwzaken, financiële administratie, ledenadministratie, kerkbalans en begraafplaats). 
 
9.2.2  Beheer 
De kerkrentmeesters beheren de gebouwen (kerk, pastorie, woningen in de oude pastorie) 
en de begraafplaats.  
Tevens voeren de kerkrentmeesters het beheer uit van: 

 Stichting Hervormd Gemeentecentrum De Rank; 
 Stichting Hervormd Besoyen “Actie Besoyen”; 
 Stichting Pastorale Arbeid in de hervormde gemeente Besoyen.  

 
9.2.3  Personele zaken 
De gemeente heeft één predikantsplaats. Daarnaast zijn een koster en organisten in onze 
gemeente werkzaam. Aanstelling geschiedt middels een vrijwilligersovereenkomst. Er vindt 
periodiek werkoverleg/voortgangsgesprekken met vrijwilligers plaats (“personeelsbeheer”). 
 
9.2.4  Financiële middelen 
De uitgaven van de kerkrentmeesters worden voor het merendeel bekostigd uit levend geld 
(kerkbalans en collecten) en opbrengsten uit beleggingen en huuropbrengsten. Gezien de 
teruglopende financiële middelen wordt geprobeerd extra middelen (oliebollenactie, externe 
fondsen, specifieke acties) aan te trekken om het gemeentewerk ook op lange termijn moge-
lijk te maken.  

 
9.2.4  Informatieverstrekking 
Door middel van het informatiebulletin van de Hervormde gemeente Besoijen (maandbrief) 
worden de begrotingen en de verantwoordingen (jaarrekening) bekend gemaakt. Tevens 
wordt deelgenomen aan de landelijke actie Kerkbalans met de daarbij behorende informatie.  
 
9.3 Aandachtspunten 
 
1. Er is geen meerjarenonderhoudsplan, behalve voor de monumenten. De onderhoud- 

en beheerstaken die noodzakelijk zijn om de gebouwen, apparatuur en begraafplaats 
in stand te houden, zijn bij een groot deel van de gemeenteleden onvoldoende be-
kend.  

 
2. De financiële situatie van de gemeente is de laatste jaren verslechterd en zal de ko-

mende jaren nog meer verslechteren gezien de verwachte kostenstijgingen.  
 

3. Er is weinig aandacht voor een professionele archivering van officiële documenten. 
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9.4 Beleidsvoornemens (2016-2020) 
 
Belangrijkste beleidsvoornemen: 
Gestreefd blijft worden naar instandhouding van een 100% predikantsplaats (nu 80% voor 
onbepaalde tijd en 20% aanvulling voor een periode van 4 jaar). Om dit blijvend te kunnen 
realiseren zal de begroting sluitend moeten worden. Onderzoek om te komen tot een sluiten-
de begroting (verhoging baten) zal het voornemen moeten zijn. 
 
Sub-beleidsvoornemens: 
 
1. Ontwikkeling van een meerjarenonderhoudsplan, waaraan de onderhoud- en be-

heerskosten gekoppeld worden.  
 
2. Verbeteren van informatievoorziening over alle kerkrentmeesterlijke aangelegenhe-

den ten einde meer baten te genereren (o.a. schenkingen, legaten). 
 
3. Besluitvorming op professionele archivering van alle officiële documenten. 

 
4. Herziening van het beleid met betrekking tot de begraafplaats. 
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Aldus in haar vergadering op maandag 24 april 2017 goedgekeurd door de kerkenraad 
van de Hervormde Gemeente Besoijen. 

 
 
Voorzitter, 
Ds. A. de Wit 
 
 
Scriba, 
H.S. Spuijbroek 
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Bijlage 1: Organogram 
(z.o.z. : uitvouwen) 
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