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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan 2015-2018 van wijk 4 van de Hervormde Gemeente te Barneveld. 

Het leven binnen de kerk staat niet stil. Ook niet binnen onze wijkgemeente. Daarom 

benoemen we een aantal onderwerpen die in onze gemeente wezenlijk zijn. Bij de 

onderwerpen hebben we een aantal beleidsvoornemens opgenomen. Aan de hand van deze 

beleidsvoornemens willen we de komende jaren werken aan uitvoering van ons beleid. Voor 

de duidelijkheid hebben we een werkplan opgenomen. U mag dit beleidsplan lezen tegen de 

achtergrond van het algemeen beleidsplan van onze Hervormde Gemeente. 

Hoofdstuk 1. Profiel van de wijkgemeente 
Wijkschets 

Onze wijkgemeente omvat Barneveld Zuid en Veller met een agrarisch buitengebied. 

Barneveld-Zuid is rond 1985 voltooid. Hier wonen veel gezinnen met kinderen in de 

tienerleeftijd. Er is een redelijke doorstroming en er vestigen zich jonge gezinnen. De wijk 

Veller is in aanbouw en verrijkt wijk 4 met jonge gezinnen. 

Wijkgemeente 4 heeft zich ingezet om meer wijkdiensten in de Goede Herderkerk te 

beleggen. De GHK is het centrum van onze wijkgemeente. De wijkavonden, de 

huisbijbelkringen en de blokteams moeten er mede voor zorgen dat onze wijkgemeente 

groeit in geloof en in meeleven met elkaar. Een morgendienst in de GHK binnen de 

mogelijkheden is hierbij onmisbaar. 

Identiteit 
We ontlenen onze identiteit in de eerste plaats aan de Bijbel, het Woord van God en in de 

tweede plaats aan de drie Formulieren van Enigheid. Er mag een Schriftuurlijke prediking 

klinken waarin het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, voor onze zonden, centraal 

staat. Met regelmaat worden de sacramenten (Heilig Avondmaal en Heilige Doop) bediend. 

De identiteit uit zich in betrokken gemeenteleden (met de kerk en met elkaar). Er wordt 

voortdurend gewerkt aan de opbouw van de gemeente. We voelen ons onderling verbonden, 

geven elkaar ruimte, hebben aandacht voor de jeugd en diaconale zaken. We zijn door God 

aan elkaar gegeven en willen met elkaar het geloofsgesprek aangaan.   

Profielschets bij te beroepen predikant 
In de profielschets bij te beroepen predikant hebben we onze visie beschreven: 

Algemeen  
De predikant leeft en werkt vanuit een persoonlijk levend geloof. Dit geloof voedt hij vanuit 

gebed en onderzoek van de Schrift. Voortgaande studie is vruchtbaar voor eigen welzijn en 

voor het welzijn van de gemeente. Hij staat in de traditie van het gereformeerd belijden. Bij 

de prioritering van zijn werkzaamheden en tijdsbesteding staat de prediking voorop, dan het 

pastoraat en daarna de catechese. De predikant heeft oog en oor voor de diversiteit binnen de 

gemeente. Hij is toegankelijk voor gemeenteleden en kerkenraad.  Hij werkt in goede 

verstandhouding samen met de collega-predikanten en weet zich betrokken bij wijk 

overstijgende activiteiten. 

Specifiek 

Prediking en eredienst 
De prediking is het hart van de eredienst. In de prediking van het evangelie klinkt de stem 
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van God en die wordt gehoord door de luisteraars. Het is het verlangen van de predikant om 

door middel van de prediking jong en oud bij Christus te brengen en te bewaren, opdat ze 

daar uit leven. De prediking is appellerend  en draagt waar passend het beleid van de 

kerkenraad uit. Hij verstaat de tijdgeest en wapent de gemeente daartegen vanuit Gods 

Woord. De prediking geeft richting aan het gemeentewerk en heeft betekenis voor het 

alledaagse leven. Toezicht hierop is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kerkenraad 

en predikant. Een regelmatige preekbespreking in de kerkenraad past daarbij. Voor de 

ontwikkeling van onze identiteit en geestelijke groei zijn leerdiensten (ook over een actueel 

onderwerp) van grote waarde. In de liturgie wordt ook gebruik gemaakt van de lijst met 

liederen van onze gemeente en psalmen in de nieuwe berijming. 

Pastoraat en gemeenteopbouw 
In het pastoraat en diaconaat werkt de predikant nauw samen met de kerkenraadsleden en 

hulpverleners. Hij richt zich op het leggen en onderhouden van relaties. Afspraken worden 

gemaakt over een goede taakverdeling. Hij ondersteunt de ambtsdragers bij hun pastorale en 

diaconale taken en geeft waar nodig toerusting. Het wel en wee bij de gemeenteleden vraagt 

op de kerkenraadsvergadering aandacht. Hij ondersteunt activiteiten die gericht zijn op de 

gemeenteopbouw en ontwikkelt met de kerkenraad een duidelijke visie op de plaats van de  

wijkgemeente binnen het geheel van de gemeente. Met name de integratie van de 

nieuwbouwwijk Veller vraagt aandacht en inzet. De kerkenraad  heeft uitgesproken de 

eigenheid van de wijkgemeente te stimuleren  o.a. via meer wijkgebonden diensten in de 

Goede Herderkerk. Hij bezint zich met de kerkenraad op de vraag hoe  randkerkelijken en 

niet-gelovigen te bereiken met Gods Woord. 

Catechese, vorming en toerusting  
De predikant weet zich betrokken bij jongeren in hun ontwikkeling. Hij is er van overtuigd 

dat de kerk mede door middel van de catechese het geloofsleven bij jongeren ontwikkelt. 

Maar ook jongeren weerbaar en dienstbaar maakt door het inbrengen van kennis, inzicht en 

vaardigheden. Hij schenkt  aan zaken die bij de jongeren leven in de prediking aandacht. De 

predikant rust leidinggevenden (o.a. mentoren) voor hun taak toe. Hij geeft aan ouders 

voortgezette doopcatechese en rust waar mogelijk ouders toe bij de (geloofs)opvoeding. De 

predikant zet zich in voor het met anderen vormgeven van de relatie school-gezin-kerk. 

Samenwerking en inzet 
Predikant en kerkenraad werken als een team en zijn bereid aan elkaar verantwoording af te 

leggen. Regelmatig wordt de werkbelasting van de predikant onder de loep genomen. 

Gestreefd wordt naar een goede taakverdeling. Predikant en kerkenraad zetten zich in om 

gemeenteleden te richten op het dragen van verantwoordelijkheid voor de wijkgemeente. De 

predikant is bij voorkeur geen voorzitter van de kerkenraad. 

Wie zijn we en waar willen we naar toe 
Als wijkgemeente willen we ons inzetten voor de opbouw en versterking van het geloof van 

onze gemeenteleden. Daarbij horen wijkgebonden diensten, preekbesprekingen na de 

diensten, koffie drinken met elkaar, huisbijbelkringen, blokteams, catechese, jeugdwerk en 

noem maar op. Dit doen we vanuit de geografische situatie van wijk 4. Daar de kerkdiensten 

steeds meer worden ingericht naar modaliteit is de toekomst van onze(wijk) gemeente heel 

ingewikkeld geworden. 

In de komende jaren willen we het volgende bereiken 
a. Evenwicht tussen geografische wijk en modaliteitendiensten 

b. Goede structuur voor de catechese o.l.v. een catechesecommissie 
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c. Bloeiende -12 clubs binnen wijk 4 o.l.v. een jeugdcommissie 

d. Meer aandacht voor het jongerenpastoraat 

e. Verdere uitbouw van huisbijbelkringen 

f. Be(s)preking van hetzelfde thema op de huisbijbelkring en in de eredienst 

g. Missionaire bewogenheid vanuit de kringen 

h. Vergroten van het diaconaal bewustzijn 

i. Toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers 

j. Stimuleren van activiteiten binnen de blokteams 

 

 

Hoofdstuk 2. Karakteristiek van de wijkgemeente: demografische en 
geografische informatie over de wijk 
Samenstelling bevolking van de wijkgemeente 

Wijkgemeente 4 betreft Barneveld-Zuid en de volop in aanbouw zijnde wijk Veller tevens 

valt er een gedeelte van het buitengebied tussen Barneveld en Lunteren onder. Barneveld-

Zuid verschuift langzamerhand van een wijk met veel tieners naar een wijk met veel jonge 

ouderen. Omdat Veller in aanbouw is verwachten we de komende jaren een verrijking met 

veel jonge gezinnen. 

Omvang en leeftijdsopbouw 
Onderstaande grafieken tonen de omvang en leeftijdsopbouw van wijk 4 van de Hervormde 

Gemeente over de laatste 8 jaren. 
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 2003 2009 2014 

Leden 1609 1365 1498 

Belijdende leden 564 498 586 

Doopleden 876 728 780 

Overige leden 169 139 132 

Pastorale eenheden 609 537 589 
 

 

 
Leeftijdsopbouw 

 

Voor de vergelijking met de andere wijken verwijzen we naar bijlage 2. 

 

Kerkelijke gebouwen 

Binnen onze wijk staat de Goede Herderkerk. Naast de zondagse kerkdiensten wordt deze 

kerk ook gebruikt voor o.a. de  catechese, club- en verenigingswerk. 

Onderstaande grafiek geeft het aantal kerkgangers weer. 

 

 
Opmerking: Duidelijk is te zien, dat de 8e dienst meer kerkgangers naar de GHK trekt. 
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Maatschappelijke voorzieningen 
Een van onze hervormde scholen de Prins Willen Alexanderschool is binnen de wijk 

gesitueerd. Daarnaast gaan er ook leerlingen naar de Willem van Oranjeschool en de 

Prinses Amaliaschool. 

In de wijk Veller is het appartementencomplex  De Vlinder gebouwd voor zelfstandig 

beschermd wonen. Hier wonen ook gemeenteleden van ons.  

 

Beleidsvoornemen 2015-2018 
In de komende jaren zal er gekeken worden naar mogelijke grenswijzigingen tussen de 

wijken i.v.m. de toekomstige woningbouw tussen Veller en De Burgt (Eilanden Oost). 
  

Hoofdstuk 3. Deelterreinen met beleidsvoornemens    

3.1 Eredienst 
In de eredienst gaat het vooral om de ontmoeting met de drie-enige God door middel van de 

verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten. 

Kenmerkend voor de Gereformeerde Theologie zijn de vijf sola’s: sola fide (alleen door 

geloof), sola gratia (alleen door genade), sola Scriptura (alleen door de Schrift), solus 

Christus (alleen Christus) en sola Dei gloria (alleen aan God de eer). De sola’s 

karakteriseren de verkondiging van het Woord van God. 

De Psalmen zijn het uitgangspunt voor de liturgie. Er worden ook gezangen en liederen 

gezongen, die in overeenstemming zijn met het Woord van God. 

De eredienst is er niet voor een bepaalde doelgroep, maar voor iedereen. 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. Heel de Schrift wordt verkondigd, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. 

2. Twee keer per seizoen vindt er een preekbespreking plaats in de kerkenraad. Daarnaast is het 

gesprek in de consistorie van groot belang. 

3. Gedurende het winterseizoen wordt er een prekenserie gehouden in de GHK in combinatie 

met het boekje van de huisbijbelkringen. Daarnaast wordt er twee keer per seizoen een 

preekbespreking gehouden voor de gehele gemeente. 

4. Voor wijk 4 zijn de wijkgebonden diensten in de GHK van groot belang. Wanneer er 

wijzigingen worden voorgesteld met betrekking tot het preekrooster en de verschillende 

erediensten, dan worden de wijkgebonden diensten bewaakt. 

3.2 Kerkenraad 

Samenstelling 
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 

Predikant  1 

Kerkelijk werker Voor 8 uur per week 1 

Ouderlingen Blokouderling 12 

 Jeugdouderling 1 

 Evangelisatieouderling 1 
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 Kerkrentmeester 2 

 Scriba 1 

Diakenen  Diaken 5 

 Jeugddiaken 1 

Taakverdeling 
In de eerste vergadering van elk kalenderjaar worden de taken van de ambtsdragers 

vastgesteld. 

Zie bijlage 3.2.2 

Vergadercyclus 
a. De kerkenraad vergadert minimaal 6 keer per jaar.  

b. De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste 7 dagen van te voren 

bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen 

komen (de agenda). 

c. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 

vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld. 

d. De jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van het 

nieuwe kalenderjaar. 

e. In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een 

bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de 

(betreffende) leden van de gemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat 

voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op de zondag, die aan de 

bijeenkomst vooraf gaat. In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad in het kort 

kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen. 

f. De wijkkerkenraad kan besluiten dat wijkgemeenteleden of personen van buiten tot een 

bepaalde vergadering toegelaten worden. 

g. Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba. 

Werkzaamheden predikant/kerkelijk werker 
a. Jaargesprek 

 Eén keer per jaar bespreekt het moderamen van de wijkkerkenraad de werkzaamheden met 

de predikant en kerkelijk werker. Zij doet hiervan verslag aan de wijkkerkenraad 

b. Permanente educatie 

 De predikant stelt een scholingsplan op, dat met het moderamen wordt besproken. De 

bespreking van de vorderingen worden meegenomen in het jaargesprek. 

Verkiezing ambtsdragers 
a. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maand november. 

b. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, wordt tenminste 2 weken voordat de 

verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan. 

c. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, 

door de kerkenraad gedaan. 

d. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde 

leden. 

e. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en 

diakenen stelt de wijkkerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit 

de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente plaatsvindt. 

f. De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de wijkkerkenraad hiertoe voor een 

periode van 6 jaar gemachtigd.  
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g. De belijdende leden zijn stemgerechtigd. 

h. De stemming geschiedt schriftelijk. 

i. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een 

herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 

j. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het 

lot. 

k. Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee 

gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde 

stemmen kunnen uitbrengen. 

De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de 

wijkkerkenraad getoond. 

Vorming en toerusting ambtsdragers 
Voor beginnende ambtsdragers zijn er cursussen voor ouderlingen en diakenen. Regelmatig 

laat de kerkenraad zich informeren over belangrijke zaken, die de kerk aangaan. 

Beleidsvoornemen 2015-2018 
1. De zogenoemde zesjaarlijkse stemming wordt gehouden. 

2. De verkiezing van ambtsdragers wordt op tijd ter hand genomen. 

3. Ieder jaar wordt de taakverdeling van de kerkenraad vastgesteld. 

4. Jaarlijks wordt het jaargesprek gehouden met de predikant. Dan wordt ook het scholingsplan 

doorgenomen. 

3.3 Pastoraat 
Het bijzondere van het pastoraat is, dat het leven van de pastorant in verband gebracht wordt 

met de drie-enige God. Door middel van het lezen uit het Woord van God zoeken wij naar 

de weg die wij moeten gaan. Wie is God in de betreffende situatie? Door middel van het 

gebed brengen wij de materiële, lichamelijke, psychische en geestelijke nood voor het 

aangezicht van God, maar natuurlijk ook wanneer er sprake is van blijdschap en 

dankbaarheid. (Vergelijk 1 Thessalonicensen 5:12-22.) 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. Het pastoraat beantwoordt aan het doel. 

2. In het consistorie (2x) vindt de toerusting van de blokouderlingen plaats en wordt de 

voortgang van het bezoekwerk bewaakt. Er is hier aandacht voor het kerkbezoek, de 

deelname aan de huisbijbelkringen en de registratie van vrijwilligers in de gemeente. 

3. Het verdient aanbeveling, dat er 1x per jaar een gesprek plaats vindt met de ambtsdragers. 

Het moderamen is hiervoor verantwoordelijk. 

4. De blokouderlingen stimuleren doopleden, die in het huwelijk treden of een kind laten 

dopen, om belijdeniscatechese te volgen. Er vindt een terugkoppeling plaats in het 

consistorie. 

5. De blokouderlingen geven de namen van jongeren, die aandacht nodig hebben, door aan de 

jeugdouderling. Er vindt een terugkoppeling plaats in het consistorie. 

6. De afgelopen periode lag de focus op de dertigers en midden generatie. De komende periode 

vindt een evaluatie plaats. 

7. De komende periode wordt aandacht gevraagd voor de singles in de gemeente. 
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8. Verbetering van het functioneren van de blokteams. Minimaal 1x per jaar komen de 

blokouderling, blokdiaken en andere verantwoordelijken bij elkaar. De huisbijbelkringen 

hebben een belangrijke signaleringsfunctie (kringleider → blokouderling). 

9. Bij het bovenstaande wordt er van uitgegaan, dat het ‘gewone’ pastoraat goed functioneert: 

reguliere huisbezoeken (1x per 1 ½ jaar); bezoeken rondom doop, huwelijk en begrafenis; 

bezoeken rondom ziekte en rouw; psychische problemen (evt. PPB); geestelijke problemen 

(evt. Pastoraat en Bevrijding); crisispastoraat. 

3.4  Diaconaat 
In de Bijbel zijn veel woorden en begrippen te vinden met een diaconaal gehalte. Drie 

kernwoorden kan men beschouwen als heel fundamenteel voor het diaconaat. Het zijn de 

kernbegrippen:  barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon. Deze Bijbelse 

grondbegrippen willen we hanteren bij het beleid van onze wijkdiaconie. Een voortzetting 

van het beleid van voorgaande jaren. 

 

Barmhartigheid 
In onder andere Mattheüs 25 geeft de Heere Jezus in het kort aan wat de werken van 

barmhartigheid zijn: 

a. De hongerigen eten geven 

b. De naakten van kleding voorzien 

c. De dorstigen drinken geven 

Toepassing: Elke diaken heeft de zorg voor een deel van de gemeente (blokteams), 

bovengenoemde drie werken van barmhartigheid vallen onder wijkondersteuningen, 

diakenen gaan bij een hulpvraag op bezoek en bieden hulp aan, en verwijzen soms door naar 

de voedselbank. Ingezamelde diaconale gaven worden zo doorgegeven. In complexe 

gevallen wordt de commissie Ondersteuningen ingeschakeld.  

d. De gevangenen bezoeken 

Toepassing: Dit bezoekwerk komt gelukkig zelden voor, we denken hierbij echter ook aan 

gemeenteleden die gevangen zitten in allerlei vormen van verslaving, zo nodig wordt 

doorverwezen naar professionele hulpverleners. 

e. De zieken bezoeken 

Toepassing: Hierbij rekenen we ook de bezoeken aan hen die thuis naar de uitzendingen van 

de kerkdiensten luisteren, via kerkradio of op andere wijze. Deze bezoeken worden twee 

keer per jaar gedaan. Daarnaast willen we actief eenzamen, ouderen en gehandicapten 

bezoeken. 

f. De vreemdelingen een thuis geven 

Toepassing: Er zijn inmiddels goede contacten met deze doelgroep in onze wijk, 

nieuwelingen helpen we zo nodig met praktische zaken.  

g. De doden begraven 

Toepassing: Na het overlijden van een geliefde kunnen er vele soorten van hulp nodig zijn. 

Het is onze roeping juist dan barmhartig te zijn. Ook mag men dan “troostrijke woorden uit 

de schrift”  van diakenen verwachten. Samen met onze predikant is dit thema besproken en 

willen we deze opdracht gestalte geven in het bezoekwerk. 

Voor al dit werk willen we gemeenteleden bewust maken van  hun diaconale roeping om te 

zien naar onze naaste. Via de blokteams en de huisbijbelkringen willen we hier aandacht 

voor vragen. 
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Gerechtigheid 
Een diaconale taak is de dienst der gerechtigheid, indien nodig zullen diakenen protest 

aantekenen tegen bepaalde maatregelen van de overheid die niet  in overeenstemming zijn 

met Gods Woord. 

Ook vragen besluiten van de overheid steeds vaker onze aandacht. Wat zijn de gevolgen 

hiervan voor het diaconaat. 

 

Dienstbetoon 
Diakonia (dienstbetoon) is het zich ten volle inzetten om de ander te behouden. 

De volgende zaken verdienen komende tijd onze aandacht: 

a. De dienst der voorbede in praktijk brengen 

b. Gemeente (meer) diaconaal bewust maken d.m.v. bezoeken brengen aan de 

Bijbelkringen 

c. Mensen die door veranderend overheidsbeleid buiten de boot vallen helpen en hierbij  

gemeenteleden inschakelen 

d. Ouderlingen stimuleren met een diaconale antenne op huisbezoek te gaan 

e. Steeds meer gemeenteleden zijn diaconaal actief, ze zijn onmisbaar, we moeten met hen 

(en hun werk) in contact blijven 

f. Kerstgaven, hierbij moet de signaleringfunctie versterkt worden 

g. De taakverdeling van diakenen in de gaten houden, zo nodig taken herverdelen, 

uitbreiding van diakenen is (nog) niet nodig. 

 

Het jeugddiaconaat 
Het jeugddiaconaat krijgt in onze wijk steeds meer vorm. Jeugddiaken en jeugdouderling 

werken hierbij samen. Het Jeugddiaconaat werkt gemeente breed. Voor elke wijk is er een 

jeugddiaken die samen binnen het Jeugddiaconaat beleid maakt voor de gehele gemeente. 

Het doel van het jeugddiaconaat is het diaconaal bewust maken van de jongeren. We werken 

daarbij vanuit de volgende definitie:  

Jeugddiaconaat is jongeren bewegen in navolging van Christus tot het omzien naar en 

dienen van de ander. 

Hoe zien we dit terug binnen onze wijk? 

a. We streven er naar om minimaal eens in de twee jaar tijdens een catecheseavond met de 

jongeren ouderen in onze wijk te bezoeken om te komen tot een gesprek tussen jong en 

oud 

b. Tijdens Kerst en Pasen wordt de jeugd van de gemeente uitgenodigd om ’s morgens te 

komen zingen bij de ouderen in zorgcentrum Nebo plus 

c. Eens per twee jaar vindt het HGJB-project plaats in onze gemeente, waarbij de jeugd 

zich inzet voor een diaconaal doel ergens in de wereld 

d. Jongeren worden ingezet bij het bezorgen van kerstpakketjes voor de ouderen 

e. Verder worden er soms nog acties opgezet rondom speciale dagen als ‘make a difference 

day’ 

 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. Barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon in praktijk brengen in omzien naar de naaste 

via blokteams en huisbijbelkringen. 
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2. Een maal per jaar gaat de jeugddiaken met jongeren bij ouderen op bezoek. 

3. Om het jaar werken we met de jongeren mee aan een diaconaal HGJB-project. 

3.5 Missionaire opdracht 
Jezus geeft de opdracht om mensen discipelen van Hem te maken (Mat. 28:18-20), maar 

kunnen wij dat zomaar en hoe doen we dat? Als gemeente van Jezus Christus mogen we de 

blijde boodschap van redding en genade voor zondaren in ieder geval niet voor onszelf 

houden. Het is belangrijk om de drempel om naar ons toe te komen te verlagen, maar het is 

nog beter om daarnaast ook actief naar buiten te treden om anderen die de Heere Jezus 

persoonlijk (nog) niet kennen te bereiken met het evangelie. Jezus zocht de "zondaars" ook 

op. 

Onze gemeente is vanuit haar historie sterk intern gericht. Wel is er een aantal initiatieven 

waarmee we meer naar buiten treden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de jaarlijkse 

Jeugdweek, het bezoeken van randkerkelijken met het missionaire blad Echo, het welkom 

heten van de nieuwe bewoners in de wijk Veller en diverse andere activiteiten.  

De gewenste situatie is dat we als gehele gemeente missionair worden en een missionaire 

houding aannemen. Gewoon op onze eigen (dagelijkse) plek. Dus niet enkel vanuit een 

aantal personen, maar als totaal. We zijn van mening dat dit onderdeel uitmaakt van onze 

roeping hier op aarde. Ook zal het onze eigen relatie met God versterken. Deze omslag 

vraagt wel een cultuurverandering. De verwachting is dan ook niet dat we deze stap in één 

keer kunnen zetten. Komende beleidsperiode willen we ons daarom vooral richten op het 

ontdekken van hoe we dit kunnen vormgeven en de eerste stappen zetten. 

Om dit te kunnen bereiken, richten we ons op de volgende kernpunten: 

Toerusten van gemeente, faciliteren en organiseren en meeleven met onze zendingswerkers 

Toerusting van de gemeente 
Missionair zijn ben je en daar word je toe geroepen als gehele gemeente. Toerusting van de 

gemeente en de gemeente bewust maken van haar missionaire roeping is van groot belang. 

Dat kan via de prediking, maar ook via de Bijbelkringen en andere activiteiten binnen onze 

wijkgemeente. Missionair zijn is een belangrijke vrucht van de Geest. Hiervoor is gebed en 

aandacht in de toerusting nodig. Bij toerusten hoort ook ons licht op steken bij andere 

kerken, die een zelfde move willen maken of hebben gemaakt. 

Faciliteren en organiseren 
We willen dat de blokteams en kringen een grotere rol gaan spelen in het contact met de 

buurtbewoners. Het uitgangspunt daarbij is dat relaties met mensen en echte bewogenheid 

met hen, zoals Jezus mensen ziet, de basis is voor missionair werk. Relaties met collega’s, 

vrienden, medesporters en dergelijke, maar ook met buren in de straat. Iedere wijk en ieder 

blok is anders wat betreft leeftijdsopbouw, sociale opbouw e.d. Dit alles pleit voor een meer 

decentrale aanpak, waarbij de wijkkerkenraad in hoofdlijnen de besluiten neemt, maar de 

vertaling hiervan vindt plaats door de blokouderling, ondersteund door de 

evangelisatieouderling of een evangelisatiemedewerker en het blokteam. Om hier concreet 

invulling aan te geven zullen vanuit elk blokteam hiertoe initiatieven genomen worden. De 

initiatieven worden teruggekoppeld naar de evangelisatieouderling, die hiermee de 

voortgang bewaakt en ervaringen met andere blokteams kan uitwisselen. Blokteams kunnen 

hierbij eventueel samenwerken. 

Hierbij denken we aan het binnen onze eigen sociale netwerk getuigen en bewust de ander 

gaan opzoeken, zodat gemeenteleden daadwerkelijk missionair actief zijn en relaties 
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ontstaan met rand- en buitenkerkelijke dorpsgenoten.  

Via de Jeugdweek aan de Woudseweg worden iedere zomer weer veel kinderen en jongeren 

op een laagdrempelige manier bereikt met het evangelie. Met Gods hulp willen we nog meer 

kinderen en jongeren en volwassenen bereiken die de Heere Jezus niet persoonlijk kennen. 

Meeleven met onze zendingswerkers 
Daarnaast willen we de gemeente stimuleren om meer betrokken te worden bij het meeleven 

met en het bidden voor de uitgezonden zendingsmedewerkers. Geleid door Gods Geest, 

hopen en bidden we dat hierdoor ook gemeenteleden zelf actief zullen worden in het 

zendingswerk, ver weg of dichtbij. 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. Via prediking, bijbelkringen, blokteams en andere activiteiten de gemeente toerusten om 

missionair te zijn. 

2. Via de huisbijbelkringen relaties leggen met de bewoners om ons heen. 

3. Via de Jeugdweek jongeren bereiken met het evangelie. 

4. De gemeente meer betrekken bij de uitgezonden zendingsmedewerkers.  

3.6 Kinderen en jongeren 

Catechese 
In het seizoen 2013-2014 zijn we in wijk 4 voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 15 jaar 

afgestapt van mentorcatechese en overgestapt naar duo-catechese. Kort gezegd komt het er 

op neer dat een catechesegroep maximaal zo’n 12 catechisanten telt en dat er een catecheet 

en een assistent-catecheet voor de groep staan. Omdat er daardoor vaak twee groepen per 

leerjaar zijn, geven de catecheten twee lessen op een avond. De leeftijdsgroepen vanaf 16 

jaar krijgen catechese van de wijkpredikant. In alle leeftijdsgroepen werd gebruik gemaakt 

van Reflector als methode. De evaluatie aan het eind van het seizoen viel positief uit. Er 

bleek meer dialoog mogelijk tussen catecheet en catechisant. Er waren gevarieerder 

werkvormen mogelijk. Ook het kennisaspect kwam beter uit de verf. Een ander voordeel is 

dat je als wijk minder afhankelijk bent van de inzet van veel gemeenteleden en ook dat bij 

uitval van de catecheet er gemakkelijker een oplossing gevonden kan worden. 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. Continuering van de duo-catechese met de methode Reflector. Alleen voor de groep van 12-

jarigen wordt een extra boekje uit de methode aangeschaft om meer variatie in de te 

behandelen onderwerpen aan te brengen. 

2. Aandacht voor het vergroten van de motivatie van de catechisanten door nadruk op: 

Goede introducties, gevarieerde werkvormen en goede ondersteuning met behulp van een 

beamer. (Alle catecheten hebben de beschikking over een beamer.) 

Vergroten van de ouderbetrokkenheid, o.a. door hen aan het begin van het seizoen 

uitdrukkelijk uit te nodigen voor een introductieavond waarop zij kennis kunnen maken met 

de (assistent)catecheten en met de methode.  

3. Aandacht voor de werving van reserve-catecheten, zodat bij uitval er vervanging is. 

4. Aandacht voor de ‘opleiding’ van de assistent-catecheet tot catecheet, zodat er ook op 

langere termijn continuering van het beleid mogelijk is. 

5. Jaarlijkse evaluatie van het catecheseseizoen met eventueel het doorvoeren van wenselijke 

aanpassingen. 
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6. Vergroting van de betrokkenheid van kerkenraad en catechesecommissie van wijk 4 bij het 

geheel van de catechese.  

7. Het vastleggen van gegeven lessen, zodat eventuele opvolgers kunnen profiteren van 

datgene wat ontwikkeld is. 

8. We onderzoeken of catechese vanaf 10 jaar mogelijk is. 

Jeugdwerk 
Binnen het jeugdwerk zijn de jeugdouderling en jeugddiaken heel belangrijk. Bij hun werk 

zijn de volgende kenmerken heel belangrijk: 

a. Betrokken en zichtbaar zijn 

Hierbij denken we aan:  

 Het oppakken van signalen uit de wijk, met name input van de blokouderlingen 

 Het bezoeken van jongeren 

 Het bezoeken van clubs, catechisatie en jeugdweek 

 Het bijwonen van overleg binnen de kerkenraad en de jeugdbeleidsraad 

b. Aanspreekpunt en coördinator zijn 

Hierbij denken we aan: 

 Contact onderhouden met coördinator -12 voor de invulling van leidinggevenden 

en de activiteiten jeugdwerk 

 Contacten leggen met andere jeugdambtsdragers i.v.m. de afstemming van de 

werkzaamheden en het delen van ervaringen 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. Het opzetten van een ‘volgsysteem’ 

Allereerst wordt er vanuit LRP een analyse gemaakt op het totale bestand van jongeren 

binnen wijkgemeente 4 tussen de 12 en 21 jaar. Op deze manier moet er een totaalbeeld 

komen van de jongeren per leeftijdsgroep. Hierin wordt ook bijgehouden welke jongeren 

naar catechisatie en club gaan, zodat er meer grip komt op eventuele ‘verlaters’. Dit kan een 

eerste signaal geven om eens na te gaan waarom iemand niet meer naar catechisatie komt. 

2. Bezoeken afleggen bij jongeren  

Vanuit de signalen die blokouderlingen uit de wijk krijgen kunnen bezoeken afgelegd 

worden. De focus ligt met name op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Met speciale aandacht 

voor 13-15 jarigen, omdat op deze leeftijd al de basis wordt gelegd voor belangrijke keuzes 

die ze later moeten maken. Er is voor gekozen bepaalde prioriteit te geven aan 

jongerenbezoek:  

a. Ziekte: Wanneer jongeren ernstig ziek raken gaat de jeugdambtsdrager op bezoek.  

b. Potentiële afhakers, bij kerkelijk meelevende gezinnen: Jongeren die niet meer naar 

kerk en catechisatie of club gaan, maar waar de ouders wel kerkelijk meelevend zijn 

worden bezocht.  

c. Jongeren in een lastige (thuis)situatie: Jongeren in een lastige thuissituatie, ziekte bij 

ouders of jongeren die worden gepest of een negatief zelfbeeld hebben worden 

bezocht.  

d. Jongeren met een (chronisch)ziektebeeld: Jongeren die te maken hebben met 

verslaving en/of psychische problemen krijgen bezoek. Daarbij zijn we alert of er  

doorverwijzing naar professionele hulpverlening nodig is.  

e. Randkerkelijke jongeren: Jongeren waarvan ouders ook niet meer kerkelijk 

meelevend zijn ontvangen aandacht. 
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3. Samenwerking jeugdouderling en jeugddiaken 

We maken afspraken over de taakverdeling. 

a. Verdelen van bezoeken aan clubs en catechisatie 

b. Samen een bezoek afleggen bij jongeren (mocht de situatie hierom vragen) 

c. Afstemming over afgelegde bezoeken doormiddel van het volgsysteem 

d. Overleg met jeugdbeleidsraad 

4. Uitstromers jongeren 

Als jongeren 21 jaar worden nemen we contact op, waarbij we aangeven dat ze in principe 

niet meer onder het jeugdwerk vallen en als volwassen worden gezien binnen de gemeente. 

Op dat moment kan worden gevraagd hoe ze in het geloof staan en wat ze voor de gemeente 

zouden willen betekenen. Zo krijg je een goede overgang van jongerenwerk naar volwassene 

in de gemeente. Daarnaast kan je ze een handreiking doen om actief te worden in de 

gemeente. 

5. Jongerenbezoekwerk 

Na verloop van tijd zou er weer aandacht kunnen komen om 'actieve' jongeren uit onze 

gemeente randkerkelijke jongeren te laten bezoeken. Zodat ze zien hoe jongeren van hun 

eigen leeftijd het geloof beleven. 

3.7 Vorming en toerusting 
Het doel van de Vorming & Toerusting van de gemeente is dat de gemeente in woord en 

daad leert leven voor het aangezicht van God door de Heere Jezus Christus. Daarbij is niet 

alleen aandacht voor het Woord van God, maar ook voor de belijdenisgeschriften. 

Uiteindelijk wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk van het leven van elke dag. 

 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. Het is van groot belang dat de gemeente onderwezen wordt vanuit Schrift en Belijdenis. Al 

enkele jaren kiezen we daarom voor een bepaalde prekenserie in de loop van het jaar. In het 

seizoen 2012-2013 was dat de brief aan Efeze (in Christus). In 2013-2014 werd gekozen 

voor het leven van Abraham en het Verbond van de Heere (Genesis). Dit willen we 

continueren. Voor 2014-2015 is gekozen voor de brief aan Jakobus (Levend geloof). Deze 

prekenserie voor wijk 4 wordt gehouden in de Goede Herder kerk in combinatie met het 

bijbelstudieboekje van de huisbijbelkringen. Met de overige predikanten worden afspraken 

gemaakt over het twee keer per seizoen houden van een prekenserie voor de hele gemeente. 

Voor de middagdiensten blijft het belangrijk dat de Heidelbergse Catechismus behandeld 

wordt of de Nederlandse geloofsbelijdenis of de Dordsche Leerregels. Dit vindt plaats na 

overleg met de andere predikanten. Ook zal er tenminste vier keer per jaar in de 

middagdienst van de Oude Kerk gekozen worden voor een actueel thema. (zie beleidsplan 

AK) 

2. Twee jaar geleden is begonnen met het houden van een lidmatenkring voor hen die 

belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Dit beleid wordt gecontinueerd. We willen op 

deze manier gedurende drie jaar vorming en toerusting voor nieuwe lidmaten gestalte geven. 

3. Al jaren kent onze wijk huisbijbelkringen. Sinds twee jaar werken alle huisbijbelkringen 

met hetzelfde bijbelstudieboekje. Dit hopen we voort te kunnen zetten. Sinds vorig jaar is er 

een aanzet gegeven om de huisbijbelkringen ook pastoraal, diaconaal en missionair in te 

zetten. Dit beleid willen we de komende jaren intensiveren.  

4. Naast de vaste kringen, zijn er momenten voor de hele wijkgemeente zoals het 

bezinningsuur Heilig Avondmaal (4x) en de wijkavonden (2x). Wijk 4 wil bewust proberen 
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het wijkgebeuren te intensiveren. Er zal daarom ingezet worden op het vergroten van het 

aantal deelnemers aan de wijkactiviteiten. In de afgelopen periode zijn we begonnen de 

vorm van het bezinningsuur iets meer interactief (met discussiegroepjes) te laten verlopen. 

Dit beleid willen we voortzetten. 

5. In de gemeente zijn er diverse kringen, die gerelateerd zijn aan belangrijke momenten in het 

leven zoals huwelijkskring, doopcatechese en opvoedkring. Er wordt verwacht, dat 

bruidsparen deelnemen aan de huwelijkskring en dat doopouders deelnemen aan de 

doopcatechese. 

6. Tenslotte noemen we de toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers. Toerusting voor 

ambtsdragers vindt plaats tijdens de kerkenraadsvergadering, in het consistorie en tijdens 

een bezinningsmoment voor de kerkenraad. Tijdens de evaluatie van de huisbijbelkring 

worden de kringleiders toegerust voor het volgende seizoen. 

7. Er zijn dus heel veel activiteiten op het gebied van vorming & toerusting. Het is de 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad om hier inhoudelijk invulling aan te geven. Wat is 

het thema / onderwerp dat het volgende seizoen aandacht vraagt? Het is belangrijk om hier 

de tijd voor te nemen op de kerkenraadsvergadering na het winterseizoen. 

3.8 Publiciteit en communicatie 
Om de leden van onze wijkgemeente te informeren is het belangrijk met hen te 

communiceren en hen op de hoogte te houden van activiteiten, voornemens en niet te 

vergeten het wel en wee van de wijkleden. Daarvoor gebruiken we een aantal kanalen: 

Wijkbericht kerkbode 
In de kerkbode worden onder de wijkberichten van wijk 4 de komende activiteiten 

omschreven. Ook geeft de pastor informatie over het wel en wee van de gemeenteleden.  

Actiepunt: We streven naar een leesbaarder geheel. 

Wijkbrieven 
Enkele keren per jaar wordt de wijkbrief uitgegeven. Hierin wordt aandacht besteed aan 

bijzondere gebeurtenissen in onze wijk. Een ernstig zieke wordt geïnterviewd, een 

uitgezonden wijklid krijgt aandacht, de cateraars van de GHK worden in het zonnetje gezet 

en noemt u maar op.  

Actiepunt: Minimaal twee keer per jaar verschijnt de wijkbrief. 

Website 
Op de website van de wijk vindt u informatie in de breedste zin over de wijkgemeente.  

Actiepunt: De website wordt up-to-date gehouden wat betreft de informatie en het 

fotomateriaal. 

Mailberichten 
Informatie rond wijkavonden, verkiezingen e.d. wordt via de mail aan de wijkleden 

verstuurd. 

Actiepunt: We streven naar de juiste emailadressen van zo veel mogelijk wijkleden. 

Meeleefbord 
Achter in de Goede Herderkerk wordt op het meeleefbord aandacht gegeven aan het wel en 

wee van onze wijkleden. 

Actiepunt: Gemeenteleden activeren om kaarten te sturen naar de genoemde wijkleden. 

Beleidsvoornemens 2015-2018 
1. We streven naar een leesbaarder geheel van de wijkberichten in de kerkbode. 



17 

  

BELEIDSPLAN 2015 -2018 VAN WIJK 4 17 

 

2. De wijkbrief verschijnt minimaal twee keer per jaar. 

3. De website wordt up-to-date gehouden wat betreft de informatie en het fotomateriaal. 

4. We streven naar de juiste emailadressen van zo veel mogelijk wijkleden. 

5. We activeren gemeenteleden om kaarten te sturen naar de wijkleden op de meeleefborden. 
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Hoofdstuk 4. Werkplan van de beleidsvoornemens van 2015-2018 
 

 

 

Deelterrein: 

Speerpunt in jaar:  

Door: 2015 2016 2017 2018 

2. Wijkgemeente      

1. In de komende jaren zal er gekeken worden naar 

mogelijke grenswijzigingen tussen de wijken i.v.m. de 

toekomstige woningbouw tussen Veller en De Burgt 

(Eilanden Oost). 

 X    AK + WK 

3.1 Eredienst      

1. Heel de Schrift wordt verkondigd, zowel het Oude 

Testament als het Nieuwe Testament. 

X X X X Predikant 

2. Twee keer per seizoen vindt er een preekbespreking plaats 

in de kerkenraad. Daarnaast is het gesprek in de consistorie 

van groot belang. 

X X X X Scriba 

3. Gedurende het winterseizoen wordt er een prekenserie 

gehouden in de GHK in combinatie met het boekje van de 

huisbijbelkringen. Daarnaast wordt er twee keer per seizoen 

een preekbespreking gehouden voor de gehele gemeente. 

X X X X Voorzitter 

kringen 

scriba 

4. Voor wijk 4 zijn de wijkgebonden diensten in de GHK van 

groot belang. Wanneer er wijzigingen worden voorgesteld 

met betrekking tot het preekrooster en de verschillende 

erediensten, dan worden de wijkgebonden diensten bewaakt. 

X X X X WK + AK 

3.2 Kerkenraad      

1. De zogenoemde zesjaarlijkse stemming wordt gehouden.  X   WK + AK 

2. De verkiezing van ambtsdragers wordt op tijd ter hand 

genomen. 

X  X  Scriba 

3. Ieder jaar wordt de taakverdeling van de kerkenraad 

vastgesteld. 

X X X X Scriba 

4. Jaarlijks wordt het jaargesprek gehouden met de 

predikant. Dan wordt ook het scholingsplan doorgenomen. 

X X X X Moderamen 

3.3 Pastoraat      

1. Het pastoraat beantwoordt aan het doel.  X   scriba 

2. In het consistorie (2x) vindt de toerusting van de 

blokouderlingen plaats en wordt de voortgang van het 

bezoekwerk bewaakt. Er is hier aandacht voor het 

kerkbezoek, de deelname aan de huisbijbelkringen en de 

registratie van vrijwilligers in de gemeente. 

X X X X Consistorie 

3. Het verdient aanbeveling, dat er 1x per jaar een gesprek 

plaats vindt met de ambtsdragers. Het moderamen is 

hiervoor verantwoordelijk. 

X X X X Moderamen 

4. De blokouderlingen stimuleren doopleden, die in het 

huwelijk treden of een kind laten dopen, om 

belijdeniscatechese te volgen. Er vindt een terugkoppeling 

plaats in het consistorie. 

X X X X Blokouderling 
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5. De blokouderlingen geven de namen van jongeren, die 

aandacht nodig hebben, door aan de jeugdouderling. Er vindt 

een terugkoppeling plaats in het consistorie. 

X X X X Blokouderling 

6. De afgelopen periode lag de focus op de dertigers en 

midden generatie. De komende periode vindt een evaluatie 

plaats. 

X    Scriba 

7. De komende periode wordt aandacht gevraagd voor de 

singles in de gemeente. 

X    Moderamen 

8. Verbetering van het functioneren van de blokteams. 

Minimaal 1x per jaar komen de blokouderling, blokdiaken 

en andere verantwoordelijken bij elkaar. De 

huisbijbelkringen hebben een belangrijke signaleringsfunctie 

(kringleider → blokouderling). 

 X   Kerkenraad 

9.Bij het bovenstaande wordt er van uitgegaan, dat het 

‘gewone’ pastoraat goed functioneert: reguliere 

huisbezoeken (1x per 1 ½ jaar); bezoeken rondom doop, 

huwelijk en begrafenis; bezoeken rondom ziekte en rouw; 

psychische problemen (evt. PPB); geestelijke problemen 

(evt. P&B); crisispastoraat. 

X X X X Kerkenraad 

3.4 Diaconaat      

1. Barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon in praktijk 

brengen in omzien naar de naaste via blokteams en 

huisbijbelkringen. 

 X  X Diakenen 

2. Een maal per jaar gaat de jeugddiaken met jongeren bij 

ouderen op bezoek. 

X X X X Jeugddiaken 

3. Om het jaar werken we met de jongeren mee aan een 

diaconaal HGJB-project. 

 X  X Jeugddiaken 

3.5 Missionaire opdracht      

1. Via prediking, bijbelkringen en andere activiteiten de 

gemeente toerusten om missionair te zijn.  

X  X  Evangelisatie 

ouderling 

2. Via de huisbijbelkringen relaties leggen met de bewoners 

om ons heen. 

X  X  Kringen 

scriba 

3. Via de Jeugdweek jongeren bereiken met het evangelie. X X X X Evangelisatie 

ouderling 

4. De gemeente meer betrekken bij de uitgezonden 

zendingsmedewerkers. 

X  X  ZC 

predikant 

3.6 Kinderen en jongeren      

Catechese      

1. Continuering van de duo-catechese met de methode 

Reflector. Alleen voor de groep van 12-jarigen wordt een 

extra boekje uit de methode aangeschaft om meer variatie in 

de te behandelen onderwerpen aan te brengen. 

X X X X Catecheseteam 

2. Aandacht voor het vergroten van de motivatie van de 

catechisanten door nadruk op: Goede introducties, 

gevarieerde werkvormen en goede ondersteuning met behulp 

van een beamer. (Alle catecheten hebben de beschikking 

X X X X Catecheten 
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over een beamer.) Vergroten van de ouderbetrokkenheid, o.a. 

door hen aan het begin van het seizoen uitdrukkelijk uit te 

nodigen voor een introductieavond waarop zij kennis kunnen 

maken met de (assistent)catecheten en met de methode.  

3. Aandacht voor de werving van reserve-catecheten, zodat 

bij uitval er vervanging is. 

X X X X Kerkenraad 

4. Aandacht voor de ‘opleiding’ van de assistent-catecheet 

tot catecheet, zodat er ook op langere termijn continuering 

van het beleid mogelijk is. 

 X  X Catecheten-

commissie 

5. Jaarlijkse evaluatie van het catecheseseizoen met 

eventueel het doorvoeren van wenselijke aanpassingen. 

X X X X Catecheten-

commissie 

6. Vergroting van de betrokkenheid van kerkenraad en 

catechesecommissie van wijk 4 bij het geheel van de 

catechese.  

X  X  Catecheten-

commissie 

Scriba 

7. Het vastleggen van gegeven lessen, zodat eventuele 

opvolgers kunnen profiteren van datgene wat ontwikkeld is. 

X X X X Catecheten 

8. We onderzoeken of catechese vanaf 10 jaar mogelijk is.  X   Kerkenraad 

Jeugdwerk      

9.Het opzetten van een ‘volgsysteem’. X    Jeugdambtsdr. 

10.Bezoeken afleggen bij jongeren. X    Jeugdambtsdr. 

11.Samenwerking jeugdouderling en jeugddiaken. X    Jeugdambtsdr. 

12.Uitstromers jongeren.  X   Jeugdambtsdr. 

13.Jongerenbezoekwerk.   X  Jeugdambtsdr. 

3.7 Vorming en toerusting      

1. Het is van groot belang dat de gemeente onderwezen 

wordt vanuit Schrift en Belijdenis. Prekenserie en 

Leerdiensten. 

X X X X Predikant 

2. Twee jaar geleden is begonnen met het houden van een 

lidmatenkring voor hen die belijdenis van het geloof hebben 

afgelegd. Dit beleid wordt gecontinueerd. We willen op deze 

manier gedurende drie jaar vorming en toerusting voor 

nieuwe lidmaten gestalte geven. 

X X X X Predikant 

3. Al jaren kent onze wijk huisbijbelkringen. Sinds twee jaar 

werken alle huisbijbelkringen met hetzelfde 

bijbelstudieboekje. Dit hopen we voort te kunnen zetten. 

Sinds vorig jaar is er een aanzet gegeven om de 

huisbijbelkringen ook pastoraal, diaconaal en missionair in 

te zetten. Dit beleid willen we de komende jaren 

intensiveren.  

X X X X Kringen 

scriba 

4. Naast de vaste kringen, zijn er momenten voor de hele 

wijkgemeente zoals het bezinningsuur Heilig Avondmaal 

(4x) en de wijkavonden (2x). Wijk 4 wil bewust proberen het 

wijkgebeuren te intensiveren. Er zal daarom ingezet worden 

op het vergroten van het aantal deelnemers aan de 

wijkactiviteiten. In de afgelopen periode zijn we begonnen 

de vorm van het bezinningsuur iets meer interactief (met 

X X X X Kerkenraad 
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discussiegroepjes) te laten verlopen. Dit beleid willen we 

voortzetten. 

5. In de gemeente zijn er diverse kringen, die gerelateerd zijn 

aan belangrijke momenten in het leven zoals huwelijkskring, 

doopcatechese en opvoedkring. Er wordt verwacht, dat 

bruidsparen deelnemen aan de huwelijkskring en dat 

doopouders deelnemen aan de doopcatechese. 

X X X X Predikant en 

scriba 

6. Tenslotte noemen we de toerusting van ambtsdragers en 

vrijwilligers. Toerusting voor ambtsdragers vindt plaats 

tijdens de kerkenraadsvergadering, in het consistorie en 

tijdens een bezinningsmoment voor de kerkenraad. Tijdens 

de evaluatie van de huisbijbelkring worden de kringleiders 

toegerust voor het volgende seizoen. 

X X X X Moderamen 

7. Er zijn dus heel veel activiteiten op het gebied van 

vorming en toerusting. Het is de verantwoordelijkheid van 

de kerkenraad om hier inhoudelijk invulling aan te geven. 

Wat is het onderwerp dat het volgende seizoen aandacht 

vraagt? Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen op de 

kerkenraadsvergadering na het winterseizoen. 

X X X X Moderamen 

3.8 Publiciteit en communicatie      

1. We streven naar een leesbaarder geheel van de 

wijkberichten in de kerkbode. 

X    Moderamen 

2. De wijkbrief verschijnt minimaal twee keer per jaar. X X X X Wijkbriefred. 

scriba 

3. De website wordt up-to-date gehouden wat betreft de 

informatie en het fotomateriaal. 

X X X X Webmaster 

scriba 

4. We streven naar de juiste emailadressen van zo veel 

mogelijk wijkleden. 

X X X X Blokouderling

en scriba 

5. We activeren gemeenteleden om kaarten te sturen naar de 

wijkleden op de meeleefborden. 

X X X X Predikant  

Beheerder 

bord 

 

In de komende jaren willen we het volgende bereiken 
a. Evenwicht tussen geografische wijk en modaliteitendiensten 

b. Goede structuur voor de catechese o.l.v. een catechesecommissie 

c. Bloeiende -12 clubs binnen wijk 4 o.l.v. een jeugdcommissie 

d. Meer aandacht voor het jongerenpastoraat 

e. Verdere uitbouw van huisbijbelkringen 

f. Be(s)preking van hetzelfde thema op de huisbijbelkring en in de eredienst 

g. Missionaire bewogenheid vanuit de kringen 

h. Vergroten van het diaconaal bewustzijn 

i. Toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers 

j. Stimuleren van activiteiten binnen de blokteams 
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