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Burgerlijke gemeente 
Burgerlijk behoort het dorp IJsselmuiden (12.468 inwoners in 2022) tot de gemeente Kampen 
(54.791 inwoners). Grafhorst is een kleiner dorpje ten noorden van IJsselmuiden. Maar vergis je niet: 
Grafhorst is een stad! Het kreeg in 1333 al stadsrechten. De prachtig meanderende IJssel vormt de 
scheiding tussen Kampen en IJsselmuiden. Vanuit IJsselmuiden is de aanblik van de imposante 
nachtelijke skyline van Kampen, met vooral de verlichte Bovenkerk, iets waar je ook na jaren nog 
steeds stil van kunt worden. 
 
IJsselmuiden zelf is historisch gezien een boerendorp, maar is nu meegegroeid tot een veelzijdig 
centrum van activiteit. We hebben bedrijven met internationale uitstraling waar we trots op kunnen 
zijn, maar er is ook nog een duidelijke agrarische component. Denk bijvoorbeeld aan de 
Koekoekspolder met haar vele tuinbouwbedrijven.  
 
We zijn ook een betrokken ‘zorg-dorp’: Philadelphia is bij ons geen onbekende. Er is een rijk palet 
aan basisscholen, een huisartsencentrum en een afdeling van de Kamper muziekschool Quintus. En 
tot slot kun je hier naar hartenlust kickboksen, voetballen en bijvoorbeeld volleyballen. Daarvoor 
hoef je niet ‘over de brug’. Voor een Tattoo-shop wel, maar dat is voor de meeste traditionele, 
behoudende dorpsbewoners nog een ‘brug’ te ver.  
 
Geschiedenis 
De Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ te IJsselmuiden en Grafhorst is gesticht op 1 november 
1989. Hieraan vooraf werden onder de vlag van de Confessionele Vereniging vanaf 1987 
gezinsdiensten gehouden in de gereformeerde kerk. In deze periode is veel inspanning geleverd om 
bij de moedergemeente (Dorpskerk) enige ruimte te krijgen om diensten te houden waarin ook de 
confessionele modaliteit beleefd kon worden. Alle pogingen, ook via het Breed Moderamen van de 
Hervormde Synode, hadden echter geen resultaat. Derhalve werd besloten tot het stichten van een 
afzonderlijke gemeente. De nieuwe gemeente heeft een snelle groei doorgemaakt. Na eerst wat 
‘gezworven’ te hebben, betrokken we in 1993 het huidige kerkgebouw aan de Goudplevier 103. 
 
Huidige situatie van de Hoeksteen  
We zijn als gemeente de Hoeksteen een mooie, bruisende gemeente, met een open, warme 
uitstraling en een zeer levend jongerenwerk. Dat vervult ons met grote dankbaarheid. Er zijn 
ongeveer 2800 leden en we streven naar 1,8 predikantsplaats (naast Ds. G.H. Labooy is er nu een 1,0 
predikantsvacature). We hebben een 0,8 jongerenwerker. Er zijn verder zeker 500 mensen actief in 
talloze commissies en groepen.  
 
De leeftijdsopbouw van onze gemeente is redelijk evenwichtig (zie statistieken in de bijlage). Ook zijn 
we dankbaar dat de financiële bijdrage van de verschillende generaties ook redelijk in evenwichtig is. 
Qua ligging zijn we confessioneel met een evangelicale inslag. Dat vind je met name terug in onze 
zang-gewoontes: orgel, maar regelmatig ook een (eigen) band. Uiteraard voel je regelmatig de 
spanning die dat met zich meebrengt: het schuurt soms, maar we hopen én zien dat het daardoor 
ook meer gaat glanzen.  
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Er is elke zondag een morgen- en avonddienst. De afgelopen 10 jaar is het bezoek van de 
avonddienst teruggelopen. Na de corona constateren we dat het (lijfelijk) bezoek van de 
morgendienst ook wat is teruggelopen. Dat ligt deels aan trouwe ouderen die echt vanwege hun 
leeftijd nu thuisblijven (met de corona-periode als kantelpunt), maar ook deels aan afnemende 
betrokkenheid van de midden-generatie (30-55). Uiteraard baart dat laatste ons zorgen.  
 
Verdere analyse 
Voor de oudere ‘opbouw-generatie’ was kerkgang vanzelfsprekend. Die trouw heeft een grote 
kracht. Maar niet altijd kun je het ‘waarom’ daarvan duidelijk maken aan de kinderen. Bij de 
kinderen, de midden-generatie van nu, staat die trouw door de huidige tijdgeest onder druk. De 
individualistische tijdgeest leert ons om jezelf als middelpunt te nemen, niet de gemeenschap. Zo 
staat de centrale betekenis van de gemeente onder druk. De tijdgeest vraagt ‘wat levert het op voor 
mij?’ Ze vraagt niet: ‘wat betekent mijn gedrag voor de gemeenschap?’ En die tijdgeest heeft ook 
invloed op ons allen. De gevolgen hiervan worden steeds meer overal in het land herkend: leegte en 
eenzaamheid grijpen om zich heen. Daarom heeft het geloof goud in handen: Christus verzamelt een 
kudde, een gemeente, een lichaam. Christus is niet los verkrijgbaar, zonder je broers en zussen; je 
bent deel van een lichaam. Of, zoals o.a. Augustinus het zei: wie God als Vader heeft, heeft de kerk 
als moeder.  
 
Prioriteit: gemeenteopbouw door oproep tot trouw aan de erediensten 
Hierom kiezen we voor de komende jaren deze prioriteit: de oproep tot trouw aan de erediensten. 
We kunnen dit alles niet uit onszelf: Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10). 
Want dit is een biddende weg. 
 
Het aanwijzen van een prioriteit betekent natuurlijk niet dat we andere doelstellingen niet belangrijk 
meer vinden. We hebben bijvoorbeeld een gemeente die veel oog heeft voor de taal en muziek van 
bepaalde doelgroepen. Zo zijn we al vroeg begonnen met jeugddiensten. Dat blijft allemaal staan: 
bijvoorbeeld de aandacht voor (en vaak zoektocht naar) diverse soorten muzikale begeleiding en 
voor goede Bijbelse prediking die het hart raakt.  
 
Kerkenraad en Moderamen 
Samenstelling kerkenraad: twee predikanten (waarvan één vacature); 15 ouderlingen (enige 
vacatures, zie daarvoor verder bij ‘pastoraat’); verder het college van diakenen (9); het college van 
ouderling- kerkrentmeesters (7); de jeugdraad (6); de voorzitter en de scriba en de missionaire 
ouderling.  
 
Het moderamen bestaat uit de voorzitter, de scriba, de predikanten, een afgevaardigde van beide 
consistories (de beide predikanten zitten ieder in een consistorie: wijk Noord 15 wijken en wijk Zuid 
16 wijken), de diaconie, de kerkrentmeesters, de jeugdraad en de missionaire ouderling. Wij kennen 
zowel mannelijke als vrouwelijke ambtsdragers. 
 
Eredienst 
De eredienst is het hart van het gemeenteleven: de levende God wil ons daar ontmoeten. Wij komen 
om hem te vereren, te aanbidden, lief te hebben en te dienen. Hij heeft het initiatief: Hij roept ons 
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en komt tot ons in zijn Woord. Daarom hechten we belang aan de prediking van zijn Woord. 
Dat moet in de eredienst een belangrijke plaats krijgen.  
 
Welke diensten worden gehouden? 
Elke zondag worden in de Hoeksteen twee kerkdiensten gehouden, een morgendienst en een 
avonddienst. Tijdens de morgendiensten op zondag is er kindernevendienst voor kinderen van groep 
1 t/m 5.  Vijfmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Op Goede Vrijdag en vier andere 
momenten in de morgendienst; telkens is er een voortgezette viering in de avonddienst. Dan wordt 
het Heilig Avondmaal ook gevierd in De Maarlenhof, het zorgcentrum in het dorp. Zesmaal per jaar 
zijn er Doopdiensten. Zesmaal per jaar zijn er Middagdiensten met een laagdrempelig/missionair 
karakter. Eén keer per jaar is er een dienst voor Anders-begaafden. Normaliter wordt op de 4e 
zondag van de maand in de avonddienst een Jongerendienst gehouden. De diensten worden 
voorbereid door de Jongerendienstcommissie, in nauwe samenwerking met de voorganger. In de 
Lijdenstijd houden we vespers op de woensdagavond.  
 
Zingen, begeleiding en verder… 
We zingen uit verschillende bundels, maar uitgangspunt en baken is Liedboek 2013 en Hemel Hoog 
(met alle Opwekking daarin). Ook Sela wordt graag gezongen. Naast het orgel streven we naar het 
regelmatig inzetten van onze ‘huisband’ Go(u)d. Als (kansel)bijbel gebruiken wij de NBV21. Alle 
erediensten worden via Internet ‘uitgezonden’ en zijn voor zieken en ouderen via internet of een set-
up box thuis te zien en beluisteren. Ter bevordering van de onderlinge contacten is er regelmatig de 
gelegenheid om. na de dienst samen koffie te drinken.  
 
Pastoraat 
Pastoraat is het in naam van Christus herderlijk omzien naar gemeenteleden. Pastoraat is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. Tegelijkertijd is het een bijzondere 
roeping voor predikanten en wijkouderlingen (15) en pastoraal bezoekers (6). Elke ouderling/pb-er 
heeft een wijk bestaande uit circa 35-45 pastorale eenheden. Ons streven is dat alle pastorale 
eenheden minimaal eenmaal per twee jaar bezoek krijgen. Er zijn 31 wijken; we hebben dus 
evenzoveel ouderlingen/pb-ers nodig. Helaas zijn er nu (1 maart 2023) 10 wijken vacant (waarvan 4 
in de wijk Noord van de te beroepen predikant) 
 
Verder werken wij aan onderling pastoraat door de bestaande Groeigroepen (16). Ook werken we 
aan wijkontmoeting/contactbijeenkomsten. Verder is er nog het pastoraat rond de doop: 
doopouders worden benaderd om samen te komen en elkaar te ontmoeten op avonden met een 
thema rond geloofsopvoeding. Ook is er nog specifiek ouderenbezoek door de zusterkring (HVD). 
 
Diaconie  
We onderscheiden de volgende deelterreinen in het werk van de diaconie: 
a. Diaconaal werk dichtbij (verricht in de eigen gemeente, in de directe omgeving en in Nederland): 

bv. Nooddiaconaat / behandelen van hulpaanvragen; Jeugddiaconaat; Fruitmanden verzorgen op 
Dankdag; Zomergasten  

b. Diaconaal werk wereldwijd (buiten Nederland): bv. Behandelen van hulpaanvragen; 
Jongerenproject Oekraïne; Seniorenproject Hongarije; Steun aan het werk van Liza van der Linde 
(zendelinge); 
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c. Ambtelijke taken: deelnemen aan het werk van de kerkenraad; Liturgische taken 
(collecteren, avondmaal in de kerk en in de “Maarlenhof”).  

d. Organen van bijstand: De zusterkring “Hervormde Vrouwendienst” (HVD). De HVD verzorgt 
bezoekwerk aan ouderen en organiseert middagen voor ouderen en alleen gaanden. En ‘kerk en 
keuken’ (gezamenlijke maaltijden/ontmoetingen organiseren voor alleen gaanden en andere 
belangstellenden)  

 
Catechese 
Momenteel wordt er gewerkt met verschillende methodes voor verschillende leeftijdsgroepen. We 
kennen de volgende vormen van catechese in de Hoeksteen: 
 Huiscatechese aangeboden voor kinderen van 12-14 jaar.  
 Groepscatechese is er voor kinderen van 15 t/m 17 jaar.  
 Groepscatechese is er voor jongeren van 16 t/m 19 jaar.  
 Catechese 20+ 
 Belijdeniscatechese.  
 Huwelijkscatechese. 
 
De catechese wordt gegeven door ouders, de jeugdwerker (vacature) en de predikanten. 
 
Naast de groepscatechese zijn er enkele groeigroepen, vaak voortkomend uit de zomerprojecten. 
Deze groepen komen 1x per maand bij elkaar. De bijeenkomsten hebben 3 componenten: activiteit, 
maaltijd en inhoud. Het streven is dat de groeigroep een extra activiteit is, maar de realiteit wijst uit 
dat jongeren hier vaak heengaan in plaats van de reguliere catechese.  
 
Er zijn drie groeigroepen, ingedeeld op leeftijd: 
 12+ (mee geweest op zeilkamp of interesse om komende zomer mee te gaan) 
 16+ (mee geweest met jongerenproject of interesse om komende zomer mee te gaan) 
 20+ (op het moment van schrijven: overloop vanuit 16+-groep) 
 
Jeugd- en jongerenwerk 
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd en aangestuurd door de Jeugdraad. In de Jeugdraad zitten zes 
jeugdouderlingen, een jeugddiaken, een kerkrentmeester, een secretaris en de jeugdwerker 
(momenteel vacature). De jeugdraad vergadert 10 x per jaar. We kiezen voor de nadruk op 
relatiegericht werken. Niet slechts een programma draaien, maar daadwerkelijk interesse hebben in 
de leefwereld van de jongeren. Dit geeft binding tussen jongeren en leiding, waardoor de leiding ook 
daadwerkelijk door de jongeren als rolmodel in het geloof gezien kan worden.  
 
We vinden het van groot belang dat we (vrienden)groepen vormen onder de jongeren, zodat zij 
elkaar betrokken kunnen houden binnen de gemeente en het geloof. Daarnaast: als jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten binnen de gemeente, vergroot dit de kans dat jongeren zich later gaan inzetten in 
de gemeente en betrokken gemeentelid zijn/worden.  
 
Doelstelling  
Wij als gemeente hopen en bidden dat de jeugd samen met ons leert te delen in de toekomst die van 
Christus is. De gemeente heeft de opdracht om de jeugd daarin te vormen én voor te gaan. Die 
opdracht ligt dus in de eerste plaats bij de hele gemeente, in het bijzonder bij de ouders. De 
jeugdraad en catecheten mogen er niet alleen voor staan. We streven er naar om een vloeiend 
verlopend traject in activiteiten (ontspannend en onderwijzend) aan te bieden als voorbereiding op 
het doen van openbare geloofsbelijdenis middels het principe van relatiegericht werken. Omdat we 
zien dat het jeugdwerk soms op allerlei manieren verder van het gewone gemeenteleven af komt te 
staan streven naar een diepere integratie van het jeugdwerk in het geheel van het gemeenteleven. 
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Missionair 
Er is een missionaire commissie met drie taakgebieden:  
1. het bevorderen van discipelschap in de gemeente;  
2. dat wij in onze omgeving als discipelen een missionaire levensstijl ontwikkelen en  
3. wereldwijd de verbreiding van het evangelie ondersteunen.  
 
Financiën en Beheer 
Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak de voorwaarden te scheppen en onderhouden 
waarbinnen de gemeente kan leven en werken. Daartoe dient ze o.a. levend geld te verwerven 
(kerkbalans, legaten, giften, etc.). Daarnaast stelt ze de begroting, jaarrekening en meerjarenraming 
op. Verdere taken zijn: het beheren van de roerende en onroerende zaken en de financiën, het 
voeren van een personeelsbeleid, het bijhouden van de registers van de gemeente en het beheren 
van het archief. Leidraad voor het College is het beleidsplan en de door de Kerkenraad vastgestelde 
begroting.  
 
Hoewel we dankbaar zijn voor het resultaat van de Actie Kerkbalans 2023 blijft de KRM zoeken naar 
mogelijkheden om de personeelskosten naar beneden te brengen en de inkomsten te vergroten. 
Nadat ons kerkgebouw in 2022 drastisch is verbouwd (nieuw dak, nieuwe ventilatie, zonnepalen en 
van het gas af) is het gebouw echt weer op orde. Het label ‘groene kerk’ zou op haar plaats zijn. 
 
Meer weten? 
Dan verwijzen wij graag naar onze website www.hoeksteenkerk.nl en de bijgevoegde bijlagen. 
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Bijlagen: statistieken/overzichten 
 
 
 
 
Getallen per 1 maart 2023 
Aantal leden:   2.818 
Pastorale Eenheden  1.138 
 
Leeftijdsopbouw  
0 – 25 jaar       947 
25-50 jaar       813 
50-65 jaar       542 
66-75 jaar       285 
75+        231 
Totaal     2.818 
 
Daarvan 
Ongedoopt/Vriend*      114 
Doopleden    1.180 
Bel. leden    1.524 
Totaal     2.818 
 
* Vriend is ongedoopt boven de 18 jaar, maar kan ook iemand zijn die ingeschreven staat bij een 
andere kerk, maar meeleeft in onze gemeente) 
 
Van de 2.818 leden wonen er 150 in Genemuiden, 231 in Kampen en in andere woonplaatsen zo'n 
107; de rest in IJsselmuiden/Grafhorst. 
 


