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Inleiding 
Het voorliggende beleidsplan vindt zijn oorsprong in het algemene beleidsplan dat is 
opgesteld door de algemene kerkenraad. De kerkenraad van wijkgemeente Kapel heeft 
kennis genomen van dit algemene beleidsplan en wil hiermee van harte instemmen. 
 
Het eerste deel van dit beleidsplan omschrijft de identiteit van onze wijkgemeente. Het 
tweede deel zal meer ingaan op de verschillende deelgebieden waarmee onze wijkgemeente 
zich bezig houdt.  
 
We willen bij het formuleren van het beleid ons richten op “wie wij willen zijn als gemeente”. 
Kernwoorden als leren, dienen, vieren, omzien naar elkaar en belijden staan hierbij centraal. 
 
Kerkenraad Wijkgemeente Kapel 
 
Ds. J van Rumpt (voorzitter)  J.R. de Bruin (scriba) 
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1. Gemeente van God: 
Het algemene beleidsplan omschrijft het als volgt en wij onderschrijven dat van harte: 
 
De Hervormde Gemeente van Nunspeet is een gestalte van Gods wereldwijde Kerk, een 
deel van het Lichaam van Jezus Christus in deze wereld. God roept ons door Zijn genade en 
krachtens Zijn verbond als leden van Zijn gemeente samen. De gemeente wil daarom leven 
uit en in gehoorzaamheid aan Gods Woord. De gemeente zoekt gemeenschap met haar 
Hoofd Jezus Christus en met elkaar in de erediensten. Centraal staan vooral de bediening 
van het Woord en van de sacramenten. Dit zijn de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. 
Hiermee wordt het heil hoorbaar en zichtbaar verkondigd. De gemeente zingt samen Gods 
lof, is verenigd in het gebed, deelt geestelijke en materiële gaven, ziet in dienende liefde 
naar elkaar om en neemt deel aan activiteiten. Hierin wil ze de wereld laten delen door haar 
getuigenis en barmhartigheid.  
Bij de gemeente behoren allen, die zijn gedoopt. Allen, die de Heilige Doop als teken en 
zegel van het genadeverbond hebben ontvangen worden opgeroepen tot het belijden van 
het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tot het leven vanuit gehoorzaamheid 
aan Gods geboden. Door het afleggen van openbare belijdenis van het geloof verkrijgen de 
leden de toegang tot het Heilig Avondmaal, uiten zij betrokkenheid op (en dragen zij 
geestelijke en financiële verantwoordelijkheid voor) de gemeente. Door persoonlijk 
getuigenis geven zij blijk van missionaire bewogenheid met deze wereld. De gemeente 
rekent eveneens tot haar gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden. 
Binnen de gemeenschap vallen ook mensen blijk geven van betrokkenheid met de 
gemeente. 
 
1.1 Wie wij zijn? 
 
De Hervormde gemeente van Hulshorst is gemeente van Jezus Christus. Wij weten ons als 
gemeente afhankelijk van God en willen Hem gehoorzamen als Heere van de kerk. We 
verlangen ernaar een gemeente te zijn die gevoed wordt door Gods Woord en die zo wil 
groeien in geloof, onderlinge gemeenschap en getuigenis naar de mensen om ons heen. 
Daarbij bidden we om de vernieuwende werking van Gods Geest die ons de weg wijst om 
kerk te zijn in de 21e eeuw. 
Onze gemeente bestaat uit meerdere stromingen van zowel Reformatorische als meer 
Evangelische aard. Toch streven we samen naar eenheid in verscheidenheid. 
 
1.2 Onze Visie en Missie 
 
De Hervormde gemeente van Hulshorst wil staan in de Gereformeerde traditie, een 
gemeente die zich richt op een heldere verkondiging van Gods goede boodschap in een 
postchristelijke cultuur. We willen een levende, betrokken en toegankelijke gemeenschap zijn 
voor gemeenteleden en voor mensen die onbekend zijn met het evangelie van Christus. 
Onze visie is dat geloven geen eenzame reis is, maar iets dat je samen met anderen doet. 
Deze verbondenheid met God en met andere gelovigen krijgt vorm in onze gemeente. De 
gemeente wil in Woord en Daad inhoud geven aan alle taken die zij op zich neemt. De 
samenkomsten van Woord en Sacrament, alle activiteiten van verenigingen, commissies en 
kringen worden ondernomen vanuit dit beginsel. 
 
1.3 Onze identiteit 
 

• het geloof in de Drie-enige God vormt het fundament van onze identiteit: we geloven 
in God de Vader, die deze wereld heeft geschapen en in Zijn handen houdt 

• we geloven in Jezus Christus, die aan het kruis Zijn leven heeft gegeven tot 
verzoening van onze zonden en die is opgestaan uit de dood; 

• we geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt en leidt. 
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De inhoud van ons geloof baseren we op de Bijbel, het Woord van God. Dit geloof wordt 
kernachtig samengevat in enkele belijdenisgeschriften, waaraan we ons als gemeente 
verbonden weten. Het gaat dan in het bijzonder om de Catechismus van Heidelberg, de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De Hervormde gemeente van 
Hulshorst wil dus bewust staan in de Gereformeerde traditie en die lijn, in de taal van deze 
tijd, ook bewaren en doorgeven. Als belangrijke elementen daarbij noemen we hier het 
vasthouden aan: 

• Jezus Christus is onze Redder; het gaat om het geloof in Hem die voor onze 
zonden gestorven is aan het kruis (sola fide). 

• Door Gods genade is er vergeving en leven mogelijk (sola gratia).  
• De Bijbel is de gezaghebbende leidraad voor het leven (sola scriptura). 
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2. Eredienst 
 
2.1 Inleiding 
 
De zondagse erediensten vormen het kloppende hart van de gemeente. In deze diensten 
klinkt bij de vertolking van de lijnen in de Bijbel ook mee wat ons daarover vanuit de 
geloofstraditie wordt aangereikt in de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in 
Nederland. In de liturgie is veel nadruk op het Woord en de verkondiging. De liederen staan 
dicht bij de woorden uit de Bijbel. 
De eredienst is de dienst waarin er een ontmoeting plaats vindt tussen God en de gemeente. 
Alles in de dienst is gericht op die ontmoeting. Rondom het Woord van God wordt er 
gebeden en gedankt, beleden en gezongen, vreugde en verdriet gedeeld. De sacramenten 
worden bediend en gaven ingezameld. In de eredienst horen we niet alleen Gods Woord, 
maar geven er ook antwoord op in de liederen die worden gezongen. 
De ochtenddiensten hebben een overwegend vierend karakter. De avonddiensten hebben 
een onderwijzend karakter van een leerdienst met uitzondering van de bijzondere diensten. 
Dit kan worden gedaan door thema’s, catechismus, of de behandeling van een Bijbelboek 
waaraan de eigen wijkpredikant invulling zal geven.  
 
2.2 Liturgie 

De kerkenraad streeft naar een consistente lijn in de erediensten, zowel van Confessioneel 
als Gereformeerde Bondskarakter, in overeenstemming met wie wij als gemeente willen zijn. 
Dit is beschreven onder par. 1.1. De kerkdiensten worden gekenmerkt door een liturgie 
waarin het Woord centraal staat. Achtergrond daarvan is dat in de Protestantse visie op kerk-
zijn de lezing en uitleg van de Bijbel het hart van de eredienst zijn. Rond die lezing en uitleg 
is de hele eredienst opgebouwd, waarvan de liturgie van de eredienst op hoofdlijnen de 
volgende onderdelen bevat: 

• Stil gebed 

• Votum en zegengroet 

• Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis 

• Gebed om de opening van het Woord door de Heilige Geest 

• Schriftlezing 

• Prediking 

• Dienst der offerranden 

• Gebed (en voorbeden en dankzegging) 

• Zegen 

In Hulshorst wordt de zondag ingevuld volgens het zogenaamde ‘Compromismodel’. Dit 
betekent dat de diensten afwisselend in de morgen of de avond een Confessioneel karakter 
of een Gereformeerde Bondskarakter kennen. In de eredienst wordt zowel van de NBG-
vertaling gebruik gemaakt uit 1951 als de Herziene Statenvertaling (2010). Als gemeente 
hechten we aan de waarde van de psalmen. We willen tevens gebruik maken van wat ons 
aan andere liederen is overgeleverd in de loop der tijden. Daarbij laten we ons leiden door 
liederen die een juiste weergave zijn van de Bijbelse boodschap. We vinden het belangrijk 
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dat ook in het zingen thema’s zoals liefde, geloof, schuld, zonde, toewijding, aanbidding 
evenwichtig aan bod komen. Formulieren (avondmaal, doop etc.) worden doorgaans gelezen 
vanuit de Herziene vertaling. 
Naast het zingen van psalmen en de enige gezangen uit de oude berijming (1773) is er in de 
dienst met het Gereformeerde Bondskarakter ook ruimte voor het zingen van één of twee 
liederen die passen bij de verkondiging uit de bundel “Op Toonhoogte” (HGJB) en/of 
gezangen. In Confessionele diensten wordt daarnaast gebruik gemaakt van de Hervormde 
bundel van 1938.  

2.3 Kinderen 

We vinden het erg belangrijk dat er kinderen zijn in de dienst en willen hen er zoveel mogelijk 
bij betrekken. Voor kinderen van de leeftijd van groep 1 tot en met groep 4 is er Uur voor 
Jou. Dit is een aparte dienst voor kinderen, waarvoor een eigen Bijbelgedeelte wordt 
behandeld. De voorganger betrekt in de prediking de kinderen door middel van 
aansprekende voorbeelden te gebruiken. Voor het einde van de dienst heeft hij een kort 
gesprek met de kinderen die naar Uur voor Jou zijn geweest. 
We vinden het belangrijk dat er in elke dienst aandacht is voor kinderen die niet naar Uur 
voor jou gaan. We bezinnen in de toekomst ons over de groep jeugd die in de kerk zit en hoe 
we die nog beter zouden kunnen benaderen binnen de gewone dienst. 
 
2.4 Diensten met een bijzonder karakter 

Er is binnen onze gemeente ook ruimte voor diensten met een meer bijzonder karakter. Het 
bijzondere zit hem onder andere in het gebruik van een breder scala aan 
muziekinstrumenten. Daarnaast is de liturgie zo samen gesteld dat de dienst het karakter 
van een gezinsdienst heeft. Het idee van de bijzondere diensten is ontstaan vanuit de 
missionaire gedachte om de laagdrempeligheid te bevorderen en zo de rand- en buiten 
kerkelijken te bereiken. De commissie bijzondere diensten heeft hierbij vanuit de kerkenraad 
de opdracht gekregen deze te organiseren. Omdat de diensten onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad valt is een afvaardiging aanwezig tijdens de vergadering. De bijzondere 
diensten vinden plaats op elke eerste feestdag in de avonddienst. Hiervan kan in 
uitzonderlijke gevallen worden afgeweken, maar alleen alvorens overleg te hebben met de 
kerkenraad. Naast de bijzondere diensten op de feestdagen zijn er appeldiensten, 
jeugddiensten, catechesedienst en CNS diensten. Ook voor deze diensten draagt de 
kerkenraad verantwoordelijkheid. Voor de jeugddienst is de jeugdouderling de afvaardiging. 
De catechesedienst, CNS dienst worden in samenwerking met de eigen wijkpredikant 
georganiseerd. 

2.5 Aandachtspunten 

- Betrokkenheid van de gemeente bij de tweede dienst 

- Motivatie van jongeren 

- Verantwoordelijkheid van ouders naar jongeren 

- Waarborgen het vierende en lerende karakter 

Actiepunten betreffende de 
Eredienst 
 

Wie Wanneer Supervisie/ 
Evaluatie 

Gereed 

Opstellen van lijst waar     
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predikanten rekening mee moeten 
houden in de eredienst + 
introduktie van predikant als hij 
voor het eerst voor gaat. 

Wijk overstijgend inventariseren 
hoe we de avonddienst zo in 
kunnen richten dat er meer variatie 
is in de avonddienst. 

    

Enquête opstellen om te komen tot 
2 thema’s in het beleid. Hierbij is 
vraagstelling erg belangrijk. 
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3. Pastoraat 
 

3.1 Inleiding 
 
Pastoraat is omzien naar elkaar en is een wezenlijk onderdeel van de gemeente. Het 
pastoraat dient er voor troost te bieden in tijden van moeite en verdriet. Daarnaast dient het 
om elkaar te bemoedigen en vast te houden zodat we één gemeente van God blijven. Als 
laatste kan het dienen om elkaar de goede weg te wijzen. 
Bij het pastoraat kunnen we niet altijd elkaars problemen oplossen. We kunnen wel het leed 
proberen te verzachten door een luisterend oor te bieden en zo meehelpen te “dragen”. 
 
3.2 Regulier pastoraat 
 
In principe is het pastoraat een opdracht voor de gehele gemeente maar in het bijzonder 
voor wijkpredikant, ambtsdragers, bezoekbroeders en psycho pastorale begeleiders (PPB-
ers) 
Bij het regulier pastoraat wordt vooral gedacht aan het huisbezoek dat door wijkouderlingen 
wordt gebracht aan huis. Dit dient te gebeuren met een frequentie van 1 maal per twee jaar. 
De ouderling heeft hier een helpende als ook signalerende taak. Daarnaast het bezoek 
rondom huwelijks jubilea en het bezoeken van 80+ gemeenteleden en weduwen en 
weduwnaars.  
 
Hulpvragen die tijdens het pastoraat naar boven kunnen komen zijn o.a.: 

• Geloofsvragen 
• Sacramenten (doop en avondmaal) 
• Spanningen binnen het huwelijk 
• Spanningen op het werk 
• Spanning op school 
• Eenzaamheid 
• Occultisme 
• Andere pastorale onderwerpen 

 
Wanneer er sprake is van materiële zorgen, hebben de diakenen een belangrijke taak om 
noodlijdende gemeenteleden te helpen. 
 
3.3 Crisis pastoraat 
 
Crisis pastoraat wordt afgelegd door de wijkpredikant. Grondslag van pastoraat kunnen de 
zelfde hulpvragen zijn als genoemd onder par. 3.2. In dit geval is er sprake van acute nood. 
De predikant kan eventueel gebruik maken van de PPB-er. Daarnaast bekijkt hij of eventuele 
doorverwijzing naar zorgverlening noodzakelijk is. 
Met betrekking tot pastoraat voor de jeugd vervult de jeugdouderling de signalerende rol. Hij 
geeft indien noodzakelijk deze door aan de predikant. 
 
3.4 Toerusting ambtsdragers 
 
Ambtsdragers hebben toerusting nodig met het oog op het vervullen van hun ambt. Voor 
beginnende ambtsdragers is het wenselijk dat ze hiervoor een cursus volgen om zo meer 
toegerust te worden. 
 
Toerusting van ouderlingen vindt vooral plaats tijdens de consistorievergaderingen. Deze 
vergadering komt met een frequentie van minimaal 4 maal per jaar bij elkaar. Tijdens deze 
vergadering is er ruimte voor een stuk bezinning, maar worden ook pastorale situaties 



Beleidsplan Hervormde wijkgemeente Kapel Hulshorst 2014-2018 Pagina 8 
 

besproken, zodat broeders van elkaar kunnen leren als het gaat om omgaan met moeilijke 
situaties. 
 
3.5 Nieuw ingekomen 
 
Zodra er melding wordt gemaakt door het kerkelijk bureau dat er iemand nieuw ingekomen is 
in onze wijk wordt er zo snel mogelijk contact gelegd door bezoekdames. 
 
3.6 Ouderen pastoraat 
 
Minimaal 1 maal per jaar wordt er een bezoek door de predikant afgelegd op de 
verjaardagen. 
 
 
Actiepunten betreffende het 
pastoraat 
 

Wie Wanneer Supervisie/ 
Evaluatie 

Gereed 

Toerusting van ambtsdragers meer 
inhoud geven 

    

Wijkteams formeren van 1 
ouderling, 1 diaken, bezoekdames.  

    

Wijkteams beperken zich niet tot 
de kaartenbak, maar tot de hele 
wijk inclusief buitenkerkelijken. � 
Predikant coached. 

    

Toerustingsavond voor wijkteams 
aan begin en aan het einde van het 
seizoen. 

    

Uitzoeken wat we kunnen doen 
met digitaal bereiken van 
gemeente leden. E-mail, mobiele 
nummers, moderne media internet 
pagina. 

    

Contacten met school intensiveren 
onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn van een gemeenschappelijke 
gebedsgroep. 
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4. Diaconaat 
 
4.1 Inleiding 
 
Onderstaand beleid is grotendeels overgenomen uit het centrale beleidsplan. De reden 
hiervoor ligt in het feit dat diaconaat centraal georganiseerd is. 
 
4.2 Wat houdt het diaconaat in? 
 
Diaconaat vindt zijn oorsprong in Jezus Christus is gekomen om te dienen. In Zijn handelen, 
vindt de gemeente de diepste grond voor haar diaconale handelen. Vanuit het Evangelie 
mogen we uit dankbaarheid de ‘vertaalslag’ maken naar het leven van iedere dag. Zoals 
Christus naar ons heeft omgezien, zelfs Zijn leven voor ons heeft gegeven, hebben ook wij 
als leden van één lichaam om te zien naar elkaar en elkaar bij te staan in materiële en 
geestelijke noden. Uit liefde tot Christus en liefde tot de naaste. Het diaconale werk richt zich 
niet alleen op de noden in eigen gemeente (wijken). Ook regionaal, nationaal en 
internationaal worden goede doelen ondersteund en worden concrete bijdragen geleverd. Op 
onze diakenen rust de taak om structuur in het diaconale werk te creëren en leiding te 
geven. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van de noden. Vervolgens gaat het ook om 
het ontdekken van de vele talenten en gaven van gemeenteleden om deze aan te wenden in 
het diaconaat. De diakenen in de verschillende wijken vormen één werkverband: het College 
van Diakenen. Namens alle wijken is een beleidsplan opgesteld waarin het wijkgericht 
diaconaal werk is vastgelegd. Jaarlijks bespreekt het College van Diakenen het beleid met 
de AK. 
 
De afgelopen beleidsperioden heeft de centrale diaconie ingezet op de volgende tien 
beleidsvoornemens: 
 

1. Diakenen meer gericht laten werken aan het omzien naar de naaste in eigen wijk. 
2. Betrokkenheid ontwikkelen voor aansprekende diaconale collectedoelen. 
3. Vorming van diakenen, door bezoek van landelijke en regionale diaconale 

bijeenkomsten 
4. Stille armoede. 
5. Aandacht vragen voor diaconaat tijdens kerkelijke bijeenkomsten en erediensten. 
6. Streven naar een wekelijkse diaconale collecte. 
7. Onderzoek naar meer aandacht voor hen die gevangen zitten en hun eventuele 

gezinnen. 
8. Het mede gestalte geven aan de uitwerking van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). 
9. Meewerken aan de opzet voor structurele contacten ten behoeve van de 

vreemdelingen, buitenlanders en asielzoekers, binnen onze gemeentegrenzen. 
10. Ondersteuning bieden bij diverse gemeenteactiviteiten, waardoor ook de diaconale 

arbeid geactiveerd kan worden. 
 
Deze beleidsvoornemens zijn geëvalueerd. Een aantal voornemens zijn afgelopen perioden 
goed uit de verf gekomen, een aantal worden meegenomen naar de volgende 
beleidsperiode, maar met een ander accent. We willen ze concreter gaan aanpakken. Als 
voorbeeld noemen we één van de belangrijkste, “stille armoede”. We willen onder andere 
met voedselhulp en boodschappenpakketten concreter zichtbaar zijn op dat onderwerp, om 
zo ook de verborgen armoede beter aan te kunnen pakken. 
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Samenvatting beleidsvoornemens 2013 - 2017: 
De vier belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de komende periode zijn: Stille armoede, 
zichtbaarheid in de wijk, en diaconaal project en jeugddiaconaat. Per beleidsdoelstelling zijn 
subdoelstellingen ter voorbeeld meegegeven. 
 
4.3 Stille armoede 

• voedselhulp 
• boodschappenpakketten 
• noodhulp aan gemeenteleden 

Door wijkgemeente Kapel wordt hier op de volgende wijze invulling aan gegeven: 
De laatste zondag van elke maand kunnen er produkten naar de kerk worden meegenomen. 
Eén maal per jaar worden er boodschappen pakket verzameld. Indien er noodgevallen 
binnen de eigen wijkgemeente zijn wordt er diaconale zorg op maat geleverd.  
 
4.4 Diaken zichtbaar in Wijk 

• ouderenbezoek / ziekenbezoek / jeugd (evt. via duo-sectie) 
• bezoeken weduwen/weduwnaars 
• wijkproject: diner organiseren met doelgroep (en persoonlijk uitnodigen) 
• ondersteuning gemeente activiteiten 
• meedraaien in gemeente activiteiten 
• vrijwilligersavond organiseren 

Vanuit de wijkgemeente Kapel is er per sectie een ouderling en diaken aangewezen die 
samenwerken in de sectie. Eén van de diakenen bezorgt de bloemengroet. Tijdens de 
kerstdagen is er een kerstuitdeling die wordt rondgebracht bij ouderen, langdurig zieken en 
mensen die een verlies hebben geleden van een naaste familielid. 
Diakenen dienen ook zichtbaar te zijn voor mensen buiten de kerkelijke wijkgemeente. 
 
4.5 Diaconaal project binnen- en buitenland 

• binnenland 
• buitenland (mogelijk via WOK, bv hulpreizen of werkvakanties) 
• actief de jeugd betrekken, bij mogelijk bezoeken van hulporganisaties of 

gevangenissen 

Op dit moment wordt het grootste deel van deze activiteiten gezamenlijk georganiseerd. 
Toch zouden we hier invulling aan willen geven door als wijk Kapel een diaconaal project te 
organiseren. 
 
4.6 Jeugddiaconaat  
Onder leiding van de diaconie is een beleidsnota ontwikkeld over Jeugddiaconaat. In de nota 
(december 2011) wordt gesproken over “diaconaat door jongeren” en “diaconaat voor 
jongeren”.  
Doelen van jeugddiaconaat door jongeren zijn: 

• Jongeren stimuleren en helpen een invulling te geven aan de zin van hun bestaan in 
relatie tot God, hun naaste en zichzelf; 

• Aanwezig zijn in de leefwereld van jongeren en hen stimuleren en helpen zich een 
diaconale houding en levenswijze eigen te maken; 

• Jongeren leren goed en recht te doen door betrokken te zijn bij de nood van de 
naaste en door zich in te zetten voor behoud van de schepping; 

• Jongeren een veilig podium bieden waar ze met elkaar, gestimuleerd door elkaar en 
ouderen in de gemeente, diaconale activiteiten ontwikkelen. 
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• Steeds zoeken naar verdieping van het jeugddiaconaat, waarbij evenwichtig 
geïnvesteerd wordt in: 

- Het ontwikkelen van visie 
- Het ontwikkelen van diaconale houding 
- Het doen van concrete actie en het ontmoeten van mensen 
- Het delen met anderen van wat ze zelf ervaren hebben. 

Als het gaat over “diaconaat voor jongeren” lezen we in de nota jeugddiaconaat: Het 
diaconaat voor jongeren houdt ook in dat er aandacht is voor preventie, zodat problemen 
onder jongeren voorkomen kunnen worden. 
Doelen voor het diaconaat voor jongeren zijn: 

• Jongeren die zelf in de knel zitten signaleren, ondersteunen en begeleiden. 
• Werken aan preventie waardoor jongeren minder snel in probleemsituaties terecht 

komen. 

Goed jeugddiaconaat vraag om een goede organisatie. Hier wordt in de beleidsplan 
Jeugddiaconaat van december 2011 uitvoerig op ingegaan. Het begint bij de jeugddiaken.  
 
Actiepunten betreffende 
Diaconaat 
 

Wie Wanneer Supervisie/ 
Evaluatie 

Gereed 

Iedere beginnende ambtsdrager 
zal een mentor toegewezen 
krijgen, die hem begeleid in zijn 
functie  
 

Kerkenraad Direct   

Iedere beginnende ambtsdrager 
zal een cursus, geënt op zijn taak, 
volgen. 
 

Beginnend 
ambtsdrager 

Eerste jaar 
na aantreden 

  

Nadenken/bezinnen hoe onze 
wijkgemeente gestalte kan geven 
aan het detecteren en bestrijden 
van stille nood in algemene zin en 
stille armoede in het bijzonder. 
 

Kerkenraad / 
Diakenen 

   

Diaconaal bewustzijn van 
gemeentelede stimuleren. Jong en 
Oud bijvoorbeeld met het opzetten 
van een tastbaar project door onze 
wijk. 
  

Diakenen / 
Kerkenraad 

   

Diakenen betrekken bij wijkwerk 
door hervatting van het sectie 
overleg. Hulp aan noodlijdende 
(niet alleen financieel) gemeente 
leden kan dan direct worden 
ingevuld. 
 

Kerkenraad    

Initiatief van kerstuitdeling verder 
uitbouwen op andere momenten 
zoals Pasen 
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5. Kerkrentmeesters 
 
De algemene kerkenraad vertrouwt de verzorging van de (niet diaconale) 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het College van 
Kerkrentmeesters (CvK). Het gaat hierbij om alle financiële, arbeidsrechtelijke en materiële 
zaken. 
Het College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigt de gemeente als rechtspersoon in 
zaken van verkoop / aankoop van roerende en onroerende zaken, het aangaan van leningen 
etc. 
De Algemene Kerkenraad (AK) stelt het beleidskader vast waarbinnen alle activiteiten 
plaatsvinden. Het CvK voert zijn taak uit in overleg met de algemene kerkenraad. Zo nodig 
wordt overleg gevoerd met het College van Diakenen. Als het gaat over beheer, dan mogen 
we allereerst concluderen dat we geïnspireerd moeten worden door het Woord van God. In 
de Bijbel leren we de principes van goed rentmeesterschap. Een voorbeeld hiervan lezen we 
in Matt. 25 vs 14-30. Een koning gaat naar het buitenland. Aan zijn knechten geeft hij 
talenten. Ieder krijgt naar zijn draagkracht. De knechten worden geroepen te zorgen voor het 
huis en het bedrijf. Een knecht die moet zorgen voor het huis en het bedrijf wordt een 
rentmeester of een “econoom” genoemd (zie ook 1 Petr. 4 vs 10). In het Grieks staat 
“oikonomoi”. Wanneer we de verantwoordelijkheid krijgen om te zorgen voor de gemeente 
van God, dan is het doel ook gericht op winst maken, namelijk het winnen van zielen voor 
onze Koning. (citaat uit hoofdstuk 14 van dhr. N.Belo, uit het boekje “Een voortreffelijk werk”, 
handreiking voor ambtsdragers). Alle materiële en stoffelijke zaken worden ingezet ten 
dienste van de gemeente. De financiën zijn in eerste instantie niet het uitgangspunt voor 
beleid, maar zij vormen wel een belangrijke voorwaarde voor de beleidsvorming. 
Beleidsvorming vanuit het algemene belang voor de gehele gemeente staat voorop als we 
praten over beheer en organisatie. Dit alles vraagt een nauwe betrokkenheid op elkaar en 
een sterke gerichtheid op het belang van de gehele gemeente. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van zijn taken wordt het CvK bijgestaan door een kerkelijk 
bureau.  
 
Belangrijke taakvelden van het CvK zijn: 
- financieel beheer 
- personele zaken 
- registers en administratie 
- beheer van gebouwen en inventaris 
- orgelzaken 
 
Actiepunten betreffende 
Kerkrentmeesters 
 

Wie Wanneer Supervisie/ 
Evaluatie 

Gereed 

Visualisatie van kerkdienst via 
camera 
 

    

Regelgeving privacy moet worden 
opgesteld 
 

    

Beleid gebruik WIFI moet worden 
opgesteld. 
 

    

Periodiek overleg met koster en 
interieur verzorgster 
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6. Jeugdwerk 
 
6.1 Inleiding 
 
Jongeren komen tot een leven van toewijding, aanbidding, geestelijke ontwikkeling en 
getuigenis. 
Jongeren stimuleren-begeleiden in hun persoonlijke relatie met God (geloofsgroei) en met 
het innemen van een eigen plek in het Koninkrijk van God (gemeenteopbouw). 
Het geheel aan activiteiten die direct of indirect een positieve bijdrage leveren op de 
geloofsgroei van jongeren en gemeenteopbouw met jongeren.  
Naast de jongeren zelf, richten we ons op diegene of datgene dat van invloed is op de 
jongeren. We onderscheiden hierbij het gezin, leeftijdsgenoten en vrijwilligers; 
gemeenteactiviteiten waar jongeren aan (kunnen) deelnemen, jeugdwerkactiviteiten binnen 
de wijk/de gemeente en jeugdwerk buiten de eigen gemeente. 
 
 
6.2 Huidige Activiteiten binnen wijk Kapel 
 
Jeugdwijkteam 
Binnen het Jeugdwerkteam worden jeugdwerkactiviteiten op elkaar afgestemd, nieuw beleid 
en ideeën ontwikkeld, en worden jeugdouderling en jeugddiaken ondersteund in hun ambt. In 
het jeugdwijkteam zitten naast de ambtsdragers een aparte voorzitter en vertegenwoordigers 
van de jeugdwerkactiviteiten zoals: 
 
1. Uur voor Jou 
Uur voor Jou is voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 7/8 jaar (t/m groep 4 basisschool). 
Deze activiteit vindt plaats tijdens de preek in de Eredienst.  
 
2. Kinderbijbelclubs 
Voor de kinderen van groep 3 tot 5 van de basisschool wordt om de week op 
woensdagmiddag een club georganiseerd. Door middel van spel, knutselen en spelen 
worden kinderen bekend gemaakt met de kerk. Er wordt extra aandacht besteed aan de 
verbinding tussen school en kerk door middel van bid- en dankdagdienst op de betreffende 
woensdagmiddag. 
 
3. Tienerclub 
Om de week op dinsdagavond komen de kinderen van de groepen 6 tot 8 basisschool bij 
elkaar als een vervolg op de kinderbijbelclubs. 
 
4. Heartbeat 
Afgelopen jaar is er gestart met Heartbeat. Open Jeugdwerk in samenwerking met SPCJ 
Radix voor jongeren vanaf 12 jaar als aansluiting op de Tienerclub. Deze laagdrempelige 
vorm biedt jongeren een vrijetijdsbesteding. Er wordt om de week op zaterdagavond samen 
gekomen. 
 
5. Zondagavond groep 16+ 
1 Maal per maand is er de mogelijkheid voor jongeren om samen te komen in de pastorie. 
Om te zingen en na te bespreken over de preek. 
 
6. Catechese 
Niet onder de verantwoording van de Jeugdouderling, maar wel te noemen in het geheel van 
jeugdwerk is de catechese. Hieronder valt ook te noemen de belijdeniscatechese. 
Toerusting mentoren 
  



Beleidsplan Hervormde wijkgemeente Kapel Hulshorst 2014-2018 Pagina 14 
 

6.3 Huidige Activiteiten buiten de wijk 
 
NIEK, Eljada en Eljakim 
NIEK is de 16+ groep van Hervormde gemeente Nunspeet. 
Namens de SPCJ Radix worden deze interkerkelijke jeugdgroepen georganiseerd in de 
leeftijdscategorie tot 15 a 16 voor Eljada. Daarna kunnen de jongeren naar Eljakim.  
 
Aandachtsgebieden 
Over het algemeen kan gesteld worden dat het probleem vooral ligt bij jongeren van 12 jaar 
en ouder, doordat de deelname dan snel minder wordt. De koppeling met de basisschool is 
dan verdwenen. De wereld vergroot zich door de overgang naar middelbaar onderwijs.  
Deze problemen doen zich voor bij Jeugdwerkactiviteiten binnen de wijk/gemeente en bij 
gemeenteactiviteiten waar jongeren aan (kunnen) deelnemen. Met name de interesse en 
aandacht van deze jongeren tijdens de erediensten is een aandachtspunt.  
Een ander probleem dat zich voordoet is de betrokkenheid van het gezin bij de kerk. Veel 
kinderen die naar activiteiten komen onder de 12 jaar worden van huis uit niet met Bijbel 
groot gebracht. Het voorgestelde / aangeleerde wordt thuis dus niet bevestigd. 
Het aantal personen dat belijdenis van het geloof aflegt is laag. Het (kunnen) ontmoeten van 
deze doelgroep (activiteiten/vormen) en de geloofsoverdracht (inhoud van activiteiten) 
verdient dus de aandacht.  
 
Actiepunten betreffende 
Jeugdwerk 
 

Wie Wanneer Supervisie/ 
Evaluatie 

Gereed 

Huidige vormen continueren, 
problemen signaleren en 
aanpakken, vrijwilligers begeleiden 
en toerusten, kansen benutten 
binnen de huidige activiteiten. 
 

    

Structurele aandacht voor 
jeugddiaconaat. Om het jaar wordt 
deelgenomen aan het HGJB 
project. In het andere jaar worden 
de activiteiten zelf gevraagd een 
project met de jongeren uit te 
zoeken. 
 

    

Structurele aandacht voor 
geloofsopvoeding. Gekeken wordt 
of er iemand speciaal aangesteld 
kan worden om geloofsopvoeding 
continu onder de aandacht te 
brengen. Doelgroep: gezinnen met 
opgroeiende kinderen. 
 

Predikant    

Gesprek relatie jongeren en 
eredienst/ jongeren en de 
gemeente continueren. 
 

    

Focus doelgroep jongeren 12-18 
jaar. Zie verder Werkplan. 
 

    

 
  



Beleidsplan Hervormde wijkgemeente Kapel Hulshorst 2014-2018 Pagina 15 
 

7. Kerk in dorp en wereld 
 
7.1 Inleiding 
 
Aan de basis van dit missionaire beleidsonderdeel ligt het gedeelte uit Mattheus 5 over het 
zout en het licht van de wereld. Daarbij klinkt de opdracht van Jezus: Laat uw licht schijnen 
voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken. ( Mattheus 5: 13-16) 
Aan de basis van missionair werk ligt de geloofwaardigheid van de gemeente en de 
gemeenteleden. Deze geloofwaardigheid wordt gevormd door een levend vertrouwen op 
God, door actieve betrokkenheid op de Bijbel, een levend getuigenis van ons als Christenen 
en door bereidheid de eigen wil en wens ondergeschikt te maken aan Gods bemoeienis met 
de mens en de wereld. 
Wat ons zorgen baart is de afname van de kerkelijke betrokkenheid. We zien dit vooral in de 
nieuwbouwwijk waar veel jongeren wonen, maar de kerkgang op een laag nivo ligt.  
 
Missionaire activiteit wordt ondernomen in de eredienst, in het pastoraat, in het kinderen- en 
jongerenwerk en in het diaconaat. 
  

1. Aan de basis van al het missionair werk staat de noodzaak om kennis te nemen van en je 
te verdiepen in de leefwereld van mensen in deze tijd, te zoeken naar hun vragen en noden 
om samen met hen op zoek te kunnen gaan naar antwoorden vanuit de boodschap van het 
Evangelie. 
2. Het missionair werk richt zich op de leden van de gemeente die nauwelijks betrokken zijn 
bij de activiteiten van de gemeente. Dit gaat over de leden die wel in de kaartenbak zitten en 
niet kerkelijk meelevend zijn. Een belangrijke groep die hierbinnen vallen zijn de leden in de 
groep van 30+. De bekendheid van de gemeente met deze groep, al is het slechts 
administratief, is een voordeel omdat deze groep hierdoor gemakkelijker is te bereiken. Om 
deze reden is de gemeente zuinig op deze gegevens. 
3. Missionair werk gericht op jongeren binnen onze gemeente wordt met name verricht in de 
eredienst, het pastoraat, het jongerenwerk en het diaconaat. Onder hoofdstuk Jeugdwerk 
wordt hier nader invulling aan gegeven. 
4. Daarnaast zoekt de gemeente naar manieren om er te zijn voor buitenkerkelijken. 
 
We zijn kerk in de wereld. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het zendingswerk waar we actieve 
invulling en ondersteuning aan bieden, aangestuurd door de zendingscommissie (CZE). We 
vinden het noodzakelijk dat er deelname is vanuit de Kapel in deze commissie. 

Binnen de wijk Kapel is er een contactcommissie die gemeente bindende activiteiten 
ontplooit. Daarnaast is de commissie ook naar “buiten gericht”  

Voorbeeld hiervan zijn: 

- Een aantal keer per jaar wordt het Kapelnieuws huis aan huis uitgereikt aan alle 
bewoners van Hulshorst. 

- Maaltijd voor ouderen uit het dorp 

- BBQ-avond voor jonger (15+) uit het dorp 

- Running dinner en koffiedrinken 

- Openstelling van de kerk tijdens de wiekdagen 

- Jaarlijkse familiedag 
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Als gemeente Kapel willen we graag kerk zijn in en voor het dorp. We maken als gemeente 
De Kapel deel uit van de burgerlijke gemeente van Hulshorst. We constateren dat er in het 
dorp sprake is van grote betrokkenheid onderling. 
 

Dit biedt vele mogelijkheden voor ons als gemeente om aansluiting te vinden bij de inwoners 
van het dorp, zoals via het verenigingsleven, gemeentelijke activiteiten of via de kinderclub 
van de kerk. Anderzijds moeten we er voor waken dat deze verbindingen geen drempel voor 
buitenstaanders vormen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Koffiedrinken/ ontmoetingen in het Dorpshuis (maandelijks) 
- Dodenherdenking 

 
We willen een laagdrempelige Kerk zijn waarin een ieder zich welkom voelt. We hebben 
dringend bezinning nodig op bijzondere diensten om mensen weer in aanraking te brengen 
met het evangelie op een wijze die past bij deze tijd. Deze diensten zouden naast de gewone 
erediensten plaats kunnen vinden. 
We streven ernaar om zichtbaar te zijn in het dorp en willen als kerk in Hulshorst betrokken 
zijn op het dorp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerking tussen harmonie en Kapel 
Hulshorst. 
 
Onze missionaire drive is om mensen de weg ( weer) te laten vinden naar de Kapel en zo 
weer betrokken te raken met het evangelie van redding in Jezus Christus. 
 
De commissie bijzondere diensten organiseert diensten met een bijzonder karakter 
(gezinsdiensten). We zoeken daarom naar momenten om het geloof weer ter sprake te 
brengen zoals rond de feestdagen met Kerst en Pasen.  
  
Op dit moment is er geen evangelisatieouderling actief die zich richt op mensen buiten de 
kerk. We zien hier een noodzaak voor het opnieuw aanstellen van deze ouderling. 
 
Actiepunten Kerk in het dorp 
 

Wie Wanneer Supervisie/ 
Evaluatie 

Gereed 

Meer aandacht geven aan 
evangelisatie 

    

     
 


