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GEREFORMEERDE KERK SLIEDRECHT
(verenigd in de PKN)
Oprichting
Sinds 1853 is de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS) een zelfstandige gemeente.
De historie wordt nader toegelicht in het boekje ‘Er is niets nieuws onder de zon’, dat
in 2003 t.g.v. het 150 jaar bestaan werd uitgegeven en is samengesteld door ons
gemeentelid Jan van Leeuwen (archivaris).
Wie zijn wij?
De GKS is een veelkleurige gemeente: van traditioneel gereformeerd tot evangelisch/
charismatisch en ook vrijzinnig. Wij zijn met elkaar Gemeente van Jezus Christus en
proberen dat te zijn met aandacht voor de Wereld om ons heen. Wij proberen
Gemeente van Jezus Christus te zijn met respect en aandacht voor ieders mening en
persoonlijke geloofsbeleving.
Kerkgebouwen
De GKS beschikt over een eigen kerkgebouw, dat op 6 januari 1932 in gebruik is
genomen en wat in 2009 werd gerenoveerd, een eigen bijgebouw (De Voorhof) met
vier (flexibele) vergaderruimten, een droge en een natte ruimte voor jongeren
(1e etage), een studio, een keuken en toiletgroepen. Daarnaast beschikt de kerk over
een eigen (grote) pastorie (Merwestraat 60), welke vlakbij de kerkgebouwen is
gelegen.
De bijruimten staan in directe verbinding met de kerkzaal.
Beleidplan
Binnen de GKS wordt gewerkt vanuit het Beleidsplan 2006-2011, getiteld:
“Samen Kiezen voor de Toekomst’.
Organisatie
De kerkelijke organisatie wordt aangestuurd door een Breed Moderamen, waarin
naast de voorzitter, de scriba, de notuliste en de predikant, vertegenwoordigers
(ouderlingen met een bijzondere opdracht) zijn opgenomen van de secties:
- Erediensten
- Pastoraat
- Diaconie
- College van Kerkrentmeesters
- Vorming & Toerusting
- Jeugd- en Jongerenwerk
- Communicatie
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Het Breed Moderamen vergadert maandelijks en rapporteert aan de Kerkenraad,
welke 2-maandelijks bij elkaar komt. Tijdens de zomervakantie worden er in principe
geen vergaderingen gehouden. De vertegenwoordigers van de secties zorgen voor
een goede communicatie met hun resp. achterban.
Erediensten
Deze commissie, waarin ook de predikant zitting heeft, vergadert periodiek over de
(bijzondere) erediensten en de invulling daarvan (koren, ensembles, etc.). Met name
worden in deze commissie initiatieven besproken met betrekking tot de bijzondere
vieringen, zoals: Kerst, 40-dagen cyclus, Pasen, Pinksteren, Taizé, Thomas-viering,
Kinderdankdag, etc.
Vanuit deze sectie wordt ook contact gehouden met de organisten, de
preekvoorziening, de kindernevendienst en de oppasdienst.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek van de Kerken en de Evangelische
Liedbundel. Sinds kort wordt er eenmaal per maand voor de ochtenddienst een
Opwekkingslied ingestudeerd. Gelezen wordt uit de nieuwe Bijbel vertaling (NBG); in
de ochtenddienst wordt de eerste lezing verzorgd door een lector.
Het Heilig Avondmaal wordt in de ochtenddienst ‘lopend’ gehouden, waarbij wijn
gedronken kan worden uit een grote beker of uit een klein bekertje; voor kinderen is
er dan druivensap. In de dienst van 18.00 uur wordt het HA ‘in een kring’ gevierd. In
de middag is de predikant aanwezig bij de viering in huize Parkzicht.
Pastoraat
Deze sectie richt zich op de pastorale zorg in de gemeente. Aan de besprekingen
nemen in ieder geval deel: de predikant en de ouderlingen alsmede de pastorale
werk(st)ers; ook een vertegenwoordiging van de diaconie is aanwezig.
Er wordt in de gemeente gewerkt met zgn. wijkteams (4) onder leiding van een
wijkouderling. Het wijkteam bestaat uit een of meerdere ouderlingen, enkele
pastorale werk(st)ers en een vertegenwoordiger van de diaconie.
Sinds kort zijn er op pastoraal gebied ook enkele jeugdpastoraal werk(st)ers
werkzaam. Zij worden aangestuurd door de jeugdouderling, die tevens
verantwoordelijk is voor de sectie Jeugd- en Jongerenwerk.
Diaconie
Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, is binnen de Diaconie een
taakverdeling afgesproken rond de activiteiten: kerkauto, jongeren diaconaat,
diakass, communicatie, etc. Er wordt met andere kerken samengewerkt in de
Interkerkelijke Diaconale Commissie, waarbij eventueel ondersteuning wordt
verleend aan niet-kerkleden.
Door de Diaconie worden ook de contacten onderhouden met de ZWO-commissie en
de Commissie Rwanda (een uitwisselingsproject tussen kerken hier en daar).
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Door Diacass worden tal van bezoeken gebracht aan zieken, jarigen (75 jaar en
ouder) en huwelijken (40 jaar en meer). Ook organiseert deze werkgroep zgn.
inloopochtenden.
College van Kerkrentmeesters
Deze sectie is verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van de kerk, in de
breedste zin des woords.
Binnen de commissie wordt aandacht besteed aan de jaarlijkse VVB actie, het
onderhoud van gebouwen, het vrijwilligerswerk rond schoonmaak/onderhoud, etc.
Vorming & Toerusting
Binnen deze sectie, waarin ook de predikant zitting heeft, vindt periodiek overleg
plaats over de organisatie van activiteiten voor kerkleden en andere
belangstellenden. Deze activiteiten variëren van bijbelgespreksgroepen tot het
bezoeken van een klooster.
Ook worden ambtsdragers geïnformeerd over trainingen en cursussen, is er contact
met de werkgroep Kerk en Israël en organiseert V&T bijzondere activiteiten, zoals het
schilderen van iconen, etc.
Jeugd- en Jongerenwerk
Deze sectie staat onder leiding van een jeugdouderling, die contacten onderhoudt
met de werkgroepen Kindernevendienst, Clubwerk, Jongerenkerk, (huis) Catechese,
KidsPraise, Jongerendiaconaat, etc.
Communicatie
Binnen de gemeente wordt een website onderhouden (www.gksliedrecht.nl), wordt
wekelijks een Zondagsbrief verzorgd alsmede een beamerpresentatie en komt
maandelijks ‘Ik Geloof’ uit; deze uitgave wordt aan elk kerklid thuis bezorgd.
De laatste jaren wordt er ook regelmatig geadverteerd (1/1 pagina z/w) in een
plaatselijk huis-aan-huisblad.
De kerkdiensten kunnen thuis beluisterd worden via de radio en/of via
www.kerkdienstgemist.nl; de Zendgroep Kerken verzorgt periodiek een uitzending op
Merweradio, een plaatselijk/regionaal station.
Overige activiteiten
Naast voornoemde werkvormen kent de kerkgemeenschap een kerkkoor
(Gereformeerd Kerkkoor) dat werd opgericht in 1950, worden er twee-maandelijks
zondagavondzangdiensten gehouden, is er een kerkelijk bureau, een archivaris,
wordt er jaarlijks een reisje georganiseerd voor gemeenteleden, worden er met de
NH-gemeente gezamenlijke diensten gehouden met Kerst (kerstnachtdiensten) en
Hemelvaartsdag en samengewerkt in de Evangelisatie Commissie (zgn. Open Deur
Diensten).
In samenwerking met andere kerken in Sliedrecht wordt er meegewerkt met de
aangepaste diensten voor anders begaafden.
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