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A.	De	basis	van	ons	gemeente-zijn	
Als	Nederlands	Gereformeerde	Kerk	maken	we	deel	uit	van	de	wereldwijde	Algemene	Christelijke	Kerk.	
We	 staan	 in	de	 lange	 tradi<e	 van	het	 christelijk	 geloof,	 dat	 het	 goede	nieuws	 van	God	al	 vroeg	 in	de	
kerkgeschiedenis	 in	 belijdenissen	 hee@	uitgesproken	 en	 vastgelegd	 en	 dat	 nu	 al	 zo’n	 2000	 jaar	wordt	
doorgegeven	aan	miljoenen	mensen.	

We	kennen	Jezus	Christus	uit	de	Bijbel.	De	Bijbel	is	eeuwenoud,	maar	nog	steeds	de	basis	en	actueel	en	
relevant	voor	onze	<jd.	De	verkondiging,	uitleg	en	toepassing	voor	ons	dagelijks	leven	zijn	van	wezenlijke	
betekenis	in	onze	kerkdiensten.	Er	wordt	nadruk	gelegd	op	geloofsoverdracht	aan	kinderen	en	jongeren.	
Graag	willen	wij	groeien	in	een	levende	rela<e	met	Jezus	Christus	als	volgelingen	van	Hem,	in	de	liefde	
tot	en	toewijding	aan	God	en	in	dienstbetoon	aan	elkaar	en	aan	de	naaste.		

Wij	komen	samen,	vooral	in	de	dienst(en)	op	zondag,	om	God	en	elkaar	te	ontmoeten	en	het	feest	van	
die	ontmoe<ng	te	vieren.	De	diensten	zijn	ingericht	om	God	te	eren	in	aanbidding	en	lofprijzing,	om	naar	
zijn	 Woord	 en	 de	 uitleg	 daarvan	 te	 luisteren	 en	 daarvan	 te	 leren,	 om	 voorbede	 te	 doen	 voor	 de	
gemeente	en	voor	de	wereld.		

Wij	willen	een	gemeente	zijn	waarin	de	leden	oog	voor	elkaar	hebben,	met	elkaar	meeleven	in	vreugde	
en	verdriet,	voor	elkaar	zorgen,	op	elkaar	leMen	en	elkaar	ondersteunen	om	dicht	bij	God	te	blijven	en	
als	volgelingen	van	Jezus	Christus	te	leven.	

B.	De	gemeente	in	2014	

1.	 Geschiedenis,	opbouw	en	organisaLe		
De	gemeente	is	ontstaan	uit	leden	die	rond	1968	niet	langer	deel	konden	uitmaken	van	de	vrijgemaakte	
kerken	 Ermelo,	 Harderwijk	 en	 PuMen.	 Leden	 uit	 de	 drie	 lokale	 gemeenten	 zochten	 elkaar	 op	 en	
begonnen	 in	 1970	 een	 vrijgemaakte	 kerk	 buiten	 het	 verband.	 In	 de	 beginjaren	 was	 ds.	 Zwarteveen,	
predikant	van	Voorthuizen,	consulent	voor	Ermelo.	In	1976	hee@	de	gemeente	samen	met	de	gemeente	
van	Voorthuizen	een	beroep	uitgebracht	op	Ds	Versluis.	Ds.	Versluis	was	van	1976	–1996	predikant	 in	
deel<jd	 (aanvankelijk	 dus	 samen	 met	 Voorthuizen,	 voor	 elke	 gemeente	 50%	 ).	 In	 1999	 hee@	 de	
gemeente	 een	 beroep	 uitgebracht	 op	 Ds	 J.	 van	 Riessen,	 die	 vanaf	 1999	 –	 2013	 	 predikant	 was	 van	
Ermelo.	Beide	predikanten	zijn	als	emeritus	verbonden	aan	en	nog	lid	van	de	gemeente.		
De	NGK	Ermelo-Harderwijk-PuMen	is	een	streekgemeente	gebleven.	Zij	(de	leden	zijn	a^oms<g	uit	de	3	
burgerlijke	gemeenten)	telt	per	1	januari	2014	291	leden.	(179	belijdende	leden	en	112	doopleden).	De	
omvang	van	de	gemeente	is	de	alle	jaren	redelijk	stabiel	(tussen	de	240	en	300	leden).	Sinds	1	november	
2013	is	de	gemeente	vacant.		

http://www.ngk.nl/about/geloofsbelijdenissen
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=&id18=1&pos=0&l=nl&set=10%22%20%5Ct%20%22_blank


De	 gemeente	 wordt	 geleid	 door	 de	 kerkenraad.	 De	 gemeente	 is	 geografisch	 ingedeeld	 in	 6	
wijkeenheden:	3	wijken	 in	 Ermelo,	 2	 in	Harderwijk	 en	1	 in	PuMen.	 Iedere	wijk	 kent	ongeveer	15	–	20	
adressen.	Per	wijk	zijn	één	of	meer	pastorale	bezoekers	betrokken.	

Binnen	de	gemeente	is	sprake	van	een	aantal	vaste	ac<viteiten	
-	 Mannengroep	(komen	tweewekelijks	bij	elkaar)	
-	 Bijbelkringen	(komen	maandelijks	bij	elkaar)	
-	 Gezellige	middaggroep	(komen	tweewekelijks	bij	elkaar)	
-	 Beth	Moore	–	vrouwen	kringen	(gestart	in	2013,	10	wekelijkse	bijbelstudies)	
-	 Tikwa	gespreksgroep	

Een	 aanzienlijk	 deel	 van	 de	 gemeenteleden	 bezoekt	 geen	 kringac<viteiten,	 al	 wordt	 de	 vraag	 naar	
dergelijke	ac<viteiten	herhaaldelijk	gehoord.	Hier	ligt	een	uitdaging	om	dit	meer	te	s<muleren	bij	elkaar.	
Voor	de	jeugd	wordt	een	groot	aantal	ac<viteiten	georganiseerd	(zie	jeugdwerk).	

Jaarlijks	 wordt	 een	 gemeentelijk	 kampeerweekend	 georganiseerd	 in	 combina<e	 met	 een	
gemeentezondag.	 Aan	 het	 weekend	 nemen	 zo’n	 80	 gemeenteleden	 deel	 en	 de	 zondag	 wordt	 door	
ongeveer	150	leden	bezocht.	
Daarnaast	zijn	er	incidentele	ac<viteiten	zoals	maal<jden,	kledingbeurs	en	paasworkshops.		

2.	 Kerkdiensten	
Iedere	zondag	zijn	er	twee	kerkdiensten	(9.30	en	17.00	uur).	De	morgendienst	wordt	goed	bezocht.	In	de	
afgelopen	jaren	is	gebleken	dat	er	zeker	sprake	is	van	afnemend	bezoek	in	de	middagdienst	(30-40%	van	
de	 morgendienst).	 Gedurende	 4	 weken	 in	 de	 zomervakan<e	 (basisonderwijs)	 wordt	 voor	 de	
middagdienst	daarom	geen	gastpredikant	meer	uitgenodigd.		
Met	 regelmaat	 hebben	 de	 diensten,	 vooral	 in	 de	 ochtend,	 een	 bijzonder	 karakter,	 zoals	 rond	 de	
christelijke	feestdagen,	doop	en	belijdenis,	zangdiensten,	jeugddiensten	e.d.	
Qua	 liedkeuze	 is	 er	 een	 grote	 mate	 van	 vrijheid	 voor	 de	 predikant,	 rekening	 houdend	 met	 de	
inhoudelijke	 kant	 van	de	verkondiging.	De	 liturgiecommissie	draagt	daar	op	posi<eve	wijze	aan	bij.	 Er	
wordt,	 naast	 de	 Psalmen	 en	 Gezangen,	 gebruik	 gemaakt	 van	 vele	 liedbundels	 (zoals	 Evangelische	
liedbundel,	 Zingende	 Gezegend,	 Psalmen	 voor	 Nu,	 Taizé,	 Opwekkingsliederen	 en	 liederen	 van	 Sela).	
Zoals	 bij	 veel	 Nederlandse	 Gereformeerde	 gemeenten	 het	 geval	 is	 zijn	 ook	 in	 onze	 gemeente	 zowel	
reformatorische/gereformeerde	als	ook	evangelische	elementen	in	de	erediensten	herkenbaar	aanwezig.	
Na	iedere	ochtenddienst	wordt	er	koffie	en	thee	geschonken	en	is	er	volop	gelegenheid	voor	onderlinge	
ontmoe<ng.	
De	gemeente	hee@	een	eigen	kerkgebouw,	dat	echter	niet	direct	als	kerkgebouw	te	herkennen	 is.	Het	
hee@	 gefunc<oneerd	 als	 jeugdgebouw	 van	 de	 Hervormde	 Kerk,	 van	 wie	 de	 gemeente	 het	 inder<jd	
gekocht	hee@.	Het	 staat	 centraal	 in	Ermelo,	aan	de	 rand	van	een	woonwijk	uit	de	eerste	hel@	van	de	
vorige	 eeuw.	 Het	 gebouw	 biedt	 voldoende	 ruimte	 voor	 de	 erediensten	 en	 beschikt	 over	 enkele	
nevenruimten.	

3.	 Kerkenraad	
Het	 bestuur,	 het	 pastoraat	 en	 het	 diaconaat	 van	 de	 gemeente	 zijn,	 als	 een	 primaire	
verantwoordelijkheid,	neergelegd	bij	de	KR	en	bestaat	naast	de	predikant	(vacant),	uit	7	ouderlingen	en	
3	diakenen.	De	vergaderingen	vinden	doorgaans	maandelijks	voltallig	plaats.	
Het	moderamen	(bestaande	uit	3	personen)	bereidt	de	agenda	van	de	vergaderingen	voor	en	is	in	eerste	
aanleg	verantwoordelijk	voor	de	voortgang	van	het	kerkelijk	reilen	en	zeilen.	
De	KR	ziet	het	als	een	belangrijke	taak	om	de	oren	en	ogen	te	zijn	van	de	gemeente,	zeker	ook	waar	het	
gaat	om	pastorale	aandachtspunten.	En,	waar	nodig	en	mogelijk,	elkaar	tot	een	hand	en	een	voet	te	zijn.	
Dat	wil	de	KR	ook	graag	s<muleren	in	de	breedte	van	de	gemeente.	
De	zijngsduur	van	de	kerkenraadsleden	is	in	de	regel	4	jaar.	De	ambten	staan	voor	zusters	en	broeders	
open.	
Voor	 de	 jeugd	 func<oneert	 al	 ruim	 10	 jaar	 een	 jeugdouderling	 die,	 samen	 met	 de	 jeugdwerker	
(gemeentelid)	de	ac<viteiten	van	de	jeugd	bevordert	en	coördineert.	



4.	 Pastoraat	
De	pastorale	zorg	vormt	een	van	de	pijlers	van	de	gemeente.	
Het	 pastorale	 werk	 in	 de	 wijken	 wordt	 zoveel	 als	 mogelijk	 ingevuld	 door	 pastoraal	 bezoekers	 onder	
verantwoordelijkheid	 van	 de	 wijkouderling,	 die	 zelf	 ook	 bezoeken	 aflegt.	 Het	 werk	 van	 de	 pastoraal	
bezoekers	 varieert	 van	 ‘vooral	 goed	 contact’	 tot	 het	min	 of	meer	 vertrouwde	 huisbezoek.	 Bijzondere	
situa<es	worden	in	beginsel	met	de	ouderling	afgestemd,	respec<evelijk	door	hem/haar	overgenomen.	
Jaarlijks	 vinden	 er	 per	 wijk	 voortgangsgesprekken	 plaats	 tussen	 de	 betrokken	 ouderling,	 diaken	 en	
pastoraal	bezoeker(s).		

5.	 Diaconaat	
De	diaconie	bestaat	uit	3	diakenen.	Ieder	van	hen	hee@	de	zorg	voor	2	van	de	6	wijken.	
Daarnaast	 hee@	 ieder	 zijn	 of	 haar	 specifieke	 takenpakket.	 Hierbij	 valt	 te	 denken	 aan:	 financiële	
administra<e,	 schrijven	 voor	 het	 kerkblad,	 contacten	 met	 diaconieën	 uit	 andere	 plaatselijke	 kerken,	
contacten	 met	 S<ch<ng	 Present	 en	 de	 Voedselbank.	 Per	 jaar	 komen	 de	 diakenen,	 naast	 de	
vergaderingen	van	de	kerkenraad,	4	tot	6	keer	bij	elkaar	om	te	overleggen.	
Er	 is	 een	 diaconaal	 beleidsplan,	 waarin	 de	 visie	 op	 het	 diaconaat	 uiteen	 wordt	 gezet.	 De	 volgende	
aspecten	krijgen	daarin	aandacht:	de	eredienst,	de	gemeente	en	de	samenleving	plaatselijk,	landelijk	en	
wereldwijd.	Sinds	enkele	jaren	is	de	aandacht	toegespitst	op	missionair	diaconaat.	We	haken	o.a.	aan	bij	
bestaande	ini<a<even	zoals:	ac<es	voor	de	voedselbank,	ac<es	voor	s<ch<ng	Present,	schrijfac<es	voor	
Open	Doors,	diaconieproject	in	een	ontwikkelingsland.	
De	laatste	jaren	wordt	er	iets	meer	financiële	hulp	aan	gemeenteleden	geboden	dan	de	jaren	ervoor.	In	
onderling	 overleg	 wordt	 er	 jaarlijks	 een	 collecterooster	 opgesteld.	 Daarop	 komen	 ook	 een	 aantal	
algemeen	 christelijke	 doelen	 voor,	 waarbij	 de	 keus	 wordt	 bepaald	 door	 binnengekomen	 schri@elijke	
aanvragen,	 door	 sugges<es	 van	 gemeenteleden	 of	 door	 de	 inbreng	 van	 de	 diakenen	 zelf.	 De	 plaats	
Ermelo	wordt	gekenmerkt	door	de	aanwezigheid	van	grote	zorginstellingen	die	er	geves<gd	zijn.	Diverse	
leden	werken	of	wonen	in	een	van	deze	instellingen.		

6.	 Jeugdwerk	en	catechese	
De	gemeente	kent	een	ac<ef	jeugdwerk	met	diverse	clubs	en	enthousiaste	leiding.	Er	wordt	jaarlijks	een	
jaarthema	 gekozen.	 Het	 seizoen	 2013-2014	 staat	 in	 het	 teken	 van	 ‘Kleur	 je	 wereld’,	 uitgewerkt	 in:	
Veelkleurigheid	van	God;	Regenboog	–	verbond;	Beken	kleur;	Hoe	gee@	God	kleur	aan	jouw	leven?		
Voor	de	lee@ijdsgroep	0	–	4	jaar	bestaat	er	de	crèche/oppas	onder	de	naam	‘Kom	aan	boord’.	Kinderen	
uit	 groep	 1	 t/m	 3	 van	 de	 basisschool	 zijn	 ’s	 zondags	 <jdens	 de	morgendienst	 welkom	 bij	 ‘Benjamin’,	
waarvoor	de	methode	‘Vertel	het	maar’	wordt	gebruikt.	Ook	voor	kinderen	uit	groep	4	t/m	6	is	er	een	
clubac<viteit	(‘Jozef’)	die	gebruik	maakt	van	dezelfde	methode.	Voor	groep	7	en	8	is	er	om	de	week	‘Het	
Mosterdzaadje’	die	‘Met	de	Bijbel	aan	de	slag’	werkt.	
Voor	de	oudere	jeugd	func<oneert	‘Shalom’	(groepen	1	en	2	van	de	middelbare	school).	Eén	keer	in	de	
14	dagen	gaan	zij	aan	de	slag	met	 ‘Rock	Steady’.	Vervolgens	 is	er	 ‘Plexat’	voor	de	groepen	3	en	4	die,	
samen	met	de	leiding,	zelf	hun	thema’s	voorbereiden	en	bespreken.	
Voor	 de	 clubs	 Shalom,	 Plexat	 en	 16+	 worden	 per	 club	 per	 seizoen	 een	 aantal	 ‘Meet	 en	 Feed’	
bijeenkomsten	gehouden	bij	vaste	gastgezinnen	in	de	gemeente.		
Voor	 de	 groep	 van	 18+	 bestaat	 er	 momenteel	 geen	 specifieke	 club.	 Het	 blijkt	 ook	 moeilijk	 om	 de	
jongeren	die	‘uitwaaieren’	voor	hun	studie	e.d.	betrokken	te	houden.		

Sinds	een	aantal	 jaren	wordt	 catechisa<e	alleen	aangeboden	aan	de	 jongeren	van	16+.	Bij	de	 jongere	
lee@ijden	van	het	voortgezet	onderwijs	is	het	geloofsonderwijs	geïntegreerd	in	het	jeugd-	en	clubwerk.		
Een	echtpaar	 in	de	gemeente	verzorgde	de	 laatste	 jaren	de	reguliere	catechisa<e	voor	een	wisselende	
groep	van	6	à	8	jongeren.	De	meeste	jongeren	die	voor	catechisa<e	werden	uitgenodigd	namen	daar	ook	
ac<ef	aan	deel.		
In	het	lopende	seizoen	is	de	opzet	gewijzigd	en	worden	er	voor	deze	groep	maandelijks	bijeenkomsten	
georganiseerd	('Faith	Café')	waarin	iedere	keer	weer	een	ander	gemeentelid	(of	echtpaar)	iets	over	zijn	
of	 haar	 persoonlijk	 geloof	 deelt	 op	 basis	 van	 de	 Bijbel.	 Voor	 de	 jongeren	 is	 dit	 heel	 verrijkend.	
Tussendoor	 komt	 dit	 groepje	 ook	 samen	 om	 onder	 leiding	 van	 een	 gemeentelid	 samen	 een	 Bijbels	
thema	te	bespreken.		



Voor	 de	 kerkenraad	 en	 de	 gemeente	 blij@	 het	 een	 belangrijk	 aandachtspunt	 om	 op	 een	 goede	wijze	
invulling	 te	 geven	 aan	 het	 catecheseonderwijs	 voor	 de	 groep	 12-16	 jarigen.	 Het	 is	 een	 constante	
worsteling	om	de	goede	vorm	te	vinden.		
In	de	afgelopen	jaren	hebben	vaak	één	of	twee	jongeren	per	seizoen	belijdenis	van	hun	geloof	gedaan.	
Merkbaar	 is	 dat	 meer	 jongeren	 deze	 keuze	 uitstelden	 of	 hebben	 besloten	 om	 (vooralsnog)	 geen	
belijdenis	 te	 doen.	 Sommige	 jongeren	 gingen	 studeren	 of	 raakten	 om	 andere	 redenen	 uit	 beeld.	 Dat	
jongeren	geen	geloofskeuze	maken	en	 soms	uit	 beeld	 verdwijnen	wordt	 als	 probleem	ervaren.	 En	 los	
daarvan	 stelt	 de	 gemeente	 zichzelf	 de	 vraag	wat	we	 te	 bieden	 hebben	 aan	 jongvolwassenen	 die	 het	
jeugdwerk	ontgroeid	zijn.		

7.	 Contacten	plaatselijke	(kerkelijke)	gemeenten,	inbedding	in	de	samenleving	
Van	formeel	contact	met	andere	plaatselijk	kerken	is	nauwelijks	sprake.	Dat	hee@	meerdere	oorzaken.	In	
de	jaren	‘80	 	zijn	er	wel	gesprekken	geweest	met	de	Christelijk	Gereformeerde	kerk	in	Ermelo,	maar	die	
zijn	niet	gecon<nueerd.	Naast	cultuurverschillen	met	de	andere	plaatselijke	kerken	vormen	de	regionale	
spreiding	en	de	“kerkdichtheid”		daarbij	een	struikelblok.	Als	streekgemeente	zijn	er	heel	veel	kerken	die	
in	aanmerking	zouden	komen	voor	contact	en	dat	is	prak<sch	onhaalbaar.	
Lokaal	(Ermelo)	is	er	sinds	2013	op	kerkenraadsniveau	een	eerste	posi<ef	contact	met	de	Gereformeerde	
kerk	vrijgemaakt.	
Individuele	gemeenteleden	hebben	diverse	contacten	met	leden	uit	andere	kerkelijke	gemeenten.		
Op	diaconaal	niveau	is	er	in	Ermelo	sprake	van	gestructureerd	overleg.	Ook	Harderwijk	en	PuMen	kennen	
een	diaconaal	pla{orm,	soms	neemt	een	diaken	daaraan	deel.		
De	gemeente,	i.c.	de	kerkenraad	neemt	deel	aan	regionaal	en	landelijk	overleg	van	ons	kerkverband.	
Inbedding	in	de	samenleving	is,	vanwege	het	eerdergenoemde	regionale	karakter	van	de	gemeente,	een	
las<g	punt.	

C.	Hoe	kijken	we	naar	de	toekomst?		
Als	 we	 deze	 vraag	 aan	 vijf	 willekeurige	 gemeenteleden	 zouden	 stellen	 zullen	 we	 waarschijnlijk	 vijf	
verschillende	 antwoorden	 krijgen.	 De	 werkelijkheid	 is	 dat	 prioriteiten	 en	 nuances	 vaak	 verschillend	
worden	beleefd	en	verwoord.	
Met	dat	idee	in	het	achterhoofd	proberen	we	toch	rode	draden,	dan	wel	speerpunten	voor	de	toekomst	
te	 benoemen,	 gebruik	 makend	 van	 de	 vele	 input	 die	 door	 gemeenteleden	 op	meerdere	momenten,	
waaronder	op	enkele	gemeentevergaderingen,	is	ingebracht.	

1.	Voortgang	in	versterking	van	ons	geloofsleven	
De	 zondagse	 samenkomsten	 blijven	 van	 essen<eel	 belang	 voor	 ons	 geloofsleven.	 Aansprekende	
prediking	is	en	blij@	een	kernpunt.	Een	(of	meerdere)	vaste	voorganger(s)	draagt	er	aan	bij	dat	er	sprake	
blij@	 van	 con<nuïteit,	 verdieping,	 opbouwen	 van	 (persoonlijke)	 rela<e(s),	 wisselwerking	 tussen	
gemeente	en	voorganger,	betrekken	van	de	jeugd	e.d.	Bij	woordverkondiging	vinden	we	het	brengen	van	
de	 ‘blijde	boodschap’	heel	belangrijk,	de	vreugde	en	blijdschap	om	onderdeel	 te	mogen	zijn	van	Gods	
Koninkrijk	mag	ac<ef	beleefd	worden.	
Prediking	mag	aanzeMen	tot	ac<ef	luisteren	en	oog	hebben	voor	de	toepasbaarheid	in	het	leven	van	alle	
dag.	 Aanmoediging,	 geloofsopbouw,	 en	 toerus<ng	 zijn	 net	 zo	 belangrijk	 als	 verootmoediging,	
dankbaarheid,	lofprijzing,	schuld	belijden	en	ontmoe<ng.	Een	prominente	plaats	voor	de	liturgie	en	het	
benuMen	van	muzikale	en	andere	aanwezige	talenten	binnen	de	gemeente	dragen	 in	belangrijke	mate	
bij	aan	verrijking	van	de	samenkomsten	en	vieringen.	

2.	Versterking	van	groei,	zowel	persoonlijk	als	gemeente	breed	
Vanuit	de	gemeente	worden	 signalen	ontvangen	dat	er	meer	behoe@e	 is	 aan	verdieping,	persoonlijke	
toerus<ng	en	groei.	Door	 zelf	 aangemoedigd	 te	worden	 zijn	we	beter	 in	 staat	ook	elkaar	 en	 rand-	 en	
buitenkerkelijken	 aan	 te	 moedigen	 en	 te	 versterken.	 De	 organisa<egraad	 van	 de	 gemeente	 in	
bijbelkringen	en	andere	groepen	is	redelijk	laag.	Een	groot	deel	van	de	gemeente	is	in	dit	opzicht	niet	of	
slechts	ten	dele	betrokken.	Er	is	wel	behoe@e,	zoals	blijkt	uit	de	aantrekkingskracht	die	de	laatste	2	jaar	
is	uitgegaan	van	de	Beth	Moore	groepen/cursussen	die	enthousiast	door	vrouwen	worden	gevolgd.	Er	
zal	nagedacht	moeten	worden	over	vernieuwde	of	nieuwe	vormen	van	ontmoe<ng	en	verdieping.		



Vanuit	een	sterke	onderlinge	betrokkenheid	en	een	levend	geloof	kunnen	we	als	missionaire	gemeente	
naar	buiten	treden.	Gemeentegroei,	niet	als	doel	op	zichzelf,	maar	wel	als	middel	om	te	laten	zien	dat	
het	heil	niet	alleen	voor	onszelf	is	weggelegd.	Of,	zoals	in	onze	website	staat	te	lezen:	“Wie	is	aangeraakt	
door	die	liefde,	wil	het	zo	graag	delen	met	anderen”.	

3.	Het	belang	van	structuur	en	visie	
De	 gemeente	 is	 bescheiden	 wanneer	 het	 gaat	 om	 het	 structureren	 van	 het	 gemeenteleven	 en	 het	
ontwikkelen	van	kortere	of	langere	termijnvisies.	
Duidelijk	 is	 dat	 we	 ons	 vertrouwen	 in	 onze	 Hemelse	 Vader	 stellen	 en	 niet	 in	 structuren	 en	
beleidsstukken.	 Papier	 is	 geduldig	 en	 het	 kan	 niet	 ontkend	 worden	 dat	 de	 gewaardeerde	 vrijheden	
binnen	 de	 Nederlands	 Gereformeerde	 tradi<e	 soms	 contraproduc<ef	 zijn	 voor	 het	 vastleggen	 van	
beleid(sregels).	Ook	onze	gemeente	hee@	daar	mee	te	maken.	
De	andere	kant	is	dat	we	ons	wel	nadrukkelijker	zouden	mogen	afvragen	waar	we	naar	toe	willen,	wat	
we	 op	 de	 korte	 en	 langere	 termijn	 wensen	 te	 bereiken	 en	 hoe	 we	 daar	 structuur	 aan	 willen	 geven.	
Daarbij	past	een	kerkenraad	die	bewust	 leiding	wil	 geven,	processen	en	samenhang	bewaakt	en	goed	
communiceert.	

4.	Behoud	en	verankering	van	pastoraat	en	diaconaat	
De	gemeente	mag	zich	gelukkig	prijzen,	dat	wil	zeggen	God	dankbaar	zijn,	dat	zowel	het	pastoraat	als	het	
diaconaat	in	de	gemeente	veel	aandacht	krijgt	en	tot	zegen	is.	Het	omzien	naar	elkaar,	een	gastvrij	huis	
bieden	voor	jong	en	oud,	open	zijn	en	elkaar	aanvaarden	worden	vaak	door	gasten	en	gemeenteleden	
genoemd	als	het	gaat	om	het	beschrijven	van	de	gemeente.		
Tegelijker<jd	blij@	het	een	punt	van	voortdurende	zorg.	Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	er	geen	wiMe	plekken	
vallen,	 dat	 aandacht	 evenredig	 en	 naar	 behoe@e	wordt	 verdeeld,	 hoe	 voorkomen	we	overlap	 en	 hoe	
bewaken	we	de	kwaliteit	ervan.	Vragen	om	over	na	te	denken	en	waar	mogelijk	en	gewenst	ook	door	
middel	van	visiedocumenten,	de	toerus<ng	en	het	pastoraat	en	diaconaat	nog	waardevoller	te	maken.	

5.	De	kostbare	parel	van	het	jeugdwerk	
Onze	gemeente	is	te	feliciteren	met	een	breed	opgezet	jeugdwerk.	Voor	alle	lee@ijden	zijn	er	jeugdclubs.	
De	jeugdouderling,	jeugdwerker	en	clubleiding	vormen	een	goed	team	om	het	jeugdwerk	aan	te	sturen	
en	 daaraan	 mooie	 bijdragen	 te	 leveren.	 Dat	 deze	 parel	 erg	 kostbaar	 is,	 is	 voor	 iedereen	 duidelijk.	
Tegelijker<jd	blij@	het	voortdurend	de	aandacht	vragen,	omdat	het	jeugdwerk	niet	alleen	kostbaar	maar	
ook	kwetsbaar	is.	
Zo’n	punt	van	aandacht	is	bijvoorbeeld	hoe	je	als	gemeente	kunt	blijven	werken	aan	geloofsopvoeding	
en	ondersteuning	van	ouders,	waarbij	zo	min	mogelijk	kinderen	of	jongeren	buiten	schot	blijven	of	uit	de	
boot	vallen.	Hoe	kan	catechese	in	een	aansprekende	vorm	bijdragen	aan	geloofsopvoeding.	En	ook:	hoe	
kunnen	we	als	kerkgemeenschap	jongeren,	vooral	de	18+,	vasthouden	en	begeleiden	naar	geestelijke	en	
maatschappelijke	zelfstandigheid.	

6.	Samenwerking	
Hierboven	 is	 aangegeven	 dat	 er	 tot	 2013	 geen	 sprake	 is	 geweest	 van	 een	 formeel	 georganiseerde	
samenwerking	tussen	onze	kerk	en	de	diverse	kerken.	Sinds	vorig	jaar	zijn	de	eerste	gesprekken	gestart	
tussen	 de	 vrijgemaakte	 en	 de	 Nederlands	 gereformeerde	 kerken.	 Het	 is	 nadrukkelijk	 de	 wens	 van	
kerkenraad	 en	 gemeente	 om	 goede	 contacten	 te	 leggen	 met	 de	 plaatselijke	 kerken,	 waarin	 m.n.	 de	
Gereformeerde	Kerk	Vrijgemaakt	en	de	Christelijk	Gereformeerde	Kerk.		

Tot	slot	
Als	gemeente	belijden	we	de	vijf	sola’s	(sola	scriptura,	sola	gra<a,	sola	Christus	en	sola	fide	en	soli	Deo	
gloria).	Dit	is	wat	God	ons	geschonken	hee@	en	waaruit	we	in	dankbaarheid,	in	aanbidding,	in	blijdschap	
en	in	vertrouwen	mogen	leven.	
En	 Jezus	 zelf	 zei:	 “Houd	 dit	 voor	 ogen:	 Ik	 ben	met	 jullie,	 alle	 dagen,	 tot	 aan	 de	 voltooiing	 van	 deze	
wereld”.	 In	dit	vertrouwen	willen	we	verder	gaan,	verder	bouwend	en	vertrouwend	als	gemeente	van	
Christus.	



Opgesteld	door	
Annemarie	van	Voornveld	
Marthy	van	Duyn	
Solke	Mensinga	
MaMy	Moggré	
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