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1. Voorwoord 

Waarom dit beleidsplan? Voor vele gemeenteleden is een beleidsplan een soort papieren tijger. Het 
schijnt nodig te zijn, maar wat heb je eraan?  

Vanuit de Kerkorde is het een vereiste dat een (wijk)gemeente haar beleid verwoordt in een 
beleidsplan. Dat geeft richting aan de lijn die de gemeente de komende jaren wil volgen en schetst 
tevens het profiel van de gemeente.  

We hebben als kerkenraad geprobeerd dit beleidsplan zo compact mogelijk te maken zonder aan de 
inhoud tekort te doen. De zaken die moesten worden vastgelegd zijn opgeschreven. Dit betekent dat 
voor een betrokken gemeentelid hetgeen op papier staat erg herkenbaar is en vertrouwd zal 
overkomen. Dat heeft enerzijds te maken met dat dit beleidsplan vooraf is gegaan door het 
zogenaamde wijkprofiel - dat een jaar geleden werd vastgesteld - en anderzijds dat we het ook niet 
verwachten van grote omwentelingen of radicaal nieuwe inzichten. Toch is dit beleidsplan geen dode 
letter; het is vooral ook een plan. Dit komt tot uitdrukking in de verschillende ‘Beleidsvoornemens’, 
waarmee iedere paragraaf wordt afgesloten. We zullen, nadat het plan definitief is vastgesteld, zo 

veel mogelijk de beleidsvoornemens in gezamenlijkheid met gemeenteleden gaan uitwerken. De 
kerkenraad blijft - als geheel - verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan. 

Het beleidsplan beslaat een periode van vier jaar, namelijk van 2023 t/m 2026. Dit betekent niet dat 
er niets bij of af kan, maar schetst het plan zoals we er nu in staan en wat we in genoemde jaren met 
Gods hulp vorm willen gaan geven. 

We hopen op en bidden daarom om Gods nabijheid in het uitvoeren van dit beleidsplan in de 
komende jaren. We vragen om Zijn zegen, die zal blijken uit een geestelijke groei van de gemeente in 
onderlinge verbondenheid. 

 

Dit beleidsplan is definitief vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente 
Dorpskerk van de Hervormde Gemeente Nunspeet op 20 oktober 2022   
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2. Geloven, belijden (identiteit) 

“De Kerk is allereerst het werk van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij is een 
gemeenschap van mensen die haar bestaan en voortbestaan niet aan zichzelf, maar aan Christus en 
Zijn genade te danken heeft; Jezus zegt in Joh. 15: 5: “Zonder Mij kunt gij niets doen”. Tegelijk 
herkennen wij ons in de uitroep van de apostel Paulus in Filipp. 4: 13: “Ik vermag alle dingen, door 
Christus, Die mij kracht geeft”. We onderstrepen dan ook dat alle leden van het lichaam van de 
gemeente geroepen zijn om hun gaven tot Gods eer en tot heil van de naaste aan te wenden. Wij 
belijden dat onze gemeente een gestalte is van de ene, heilige, algemene, Christelijke Kerk, waarvan 
Christus het Hoofd is (Efeze 5: 23). In het hele gemeenteleven en in al het gemeentewerk gaat het om 
Christus, Die ons roept om tot Hem te komen in geloof en bekering, om in Hem te groeien en om uit 
Hem te leven. Vanuit Christus ons Hoofd willen en kunnen wij alleen samen gemeente zijn. “ 
(Uit : “Visie” in Centraal Beleidsplan 2022 t/m 2026) 

Voor onze wijkgemeente is Gods Woord de basis. Daarop mogen wij persoonlijk en als gemeente 
staan en daaruit willen wij leven. De Drie-enige God maakt Zich in de Bijbel aan ons bekend. Hij 
spreekt tot ons en wij luisteren. De Bijbel is voor ons het gezaghebbende Woord van God. 

Onze Hervormde (wijk)gemeente (PKN) is geworteld in de gereformeerde traditie; positief, met een 
behoudend karakter. Onze diensten worden geleid  zowel door predikanten die zich verbonden weten 
met de doelstellingen van de Gereformeerde Bond als door voorgangers uit Confessionele kring. Wij 
zien dat het voor de wijkgemeente verrijkend is als het rijke Evangelie vanuit verschillende 
invalshoeken en tradities verkondigd wordt. De wijkpredikant is lid van de Gereformeerde Bond of 
heeft hiermee affiniteit. 
  
Vanuit de historie zijn stromingen in Hervormd Nunspeet realiteit (zie Centraal Beleidsplan Hervormd 
Nunspeet). De ontwikkelingen in de Hervormde gemeente Nunspeet hebben er toe geleid dat 
modaliteiten geen ijkpunten voor beleid meer zijn. Daarnaast is de overgrote meerderheid van de 
gemeenteleden geen lid van een modaliteitenvereniging of voelt zich hier niet mee verbonden. Zij 
voelen zich lid van een wijkgemeente en/of van het geheel van de Hervormde gemeente van 
Nunspeet. Een nieuwe verzuiling is ongewenst. Beleidsontwikkeling is erop gericht dit te voorkomen. 
We blijven vanuit de Dorpskerk de  “volkskerk-gedachte” uitdragen, waarbij we de (pastorale) zorg 
hebben voor de gemeenteleden in het vastgestelde geografische gebied. Daarnaast vallen de 
gemeenteleden die zich laten perforeren naar onze wijk ook onder de zorg van de wijk. 
 
Jongeren en ouderen mogen de Bijbel lezen in een begrijpelijke vertaling die dicht bij de grondtalen 
van de Bijbel blijft. Binnen de gemeente kiezen we voor het gebruik van de Herziene Statenvertaling. 
Als wijkgemeente weten we ons verbonden met de gelovigen uit voorgaande eeuwen, met name uit 
de Vroege Kerk en de Reformatie. De belijdenisgeschriften van de gelovigen uit die tijd zijn ook 
vandaag een hulpbron en richtlijn voor ons geloofsleven, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus. Zij verwoorden het diepe 
genadekarakter van het Evangelie, het gezag van de Bijbel en het belang van een persoonlijk geloof. 
Wij geloven en belijden dat God trouw is aan Zijn verbond met Israël en Zijn Gemeente. God gaf Zijn 
Zoon Jezus Christus. Hij heeft met Zijn bloed voor al de zonden van de gelovigen volkomen betaald. 
Hij overwon de dood. Daarom hebben wij met Hem eeuwig leven (Rom. 6).  
De trouw van God komt voor ons tot uiting in de gave van de Heilige Geest. Hij vernieuwt ons leven, 
leidt ons, geeft ons blijdschap, kracht en troost. 

De Bijbel roept ons op tot de beoefening van de gemeenschap der heiligen: samen gemeente zijn. Dit 
betekent dat we betrokken zijn op elkaar, niet alleen in geestelijke, maar zeker ook in de alledaagse 
dingen. Christelijke gemeenschap ziet niet in de eerste plaats op  het financieel aspect van het 
kerklidmaatschap,  maar vooral op: meeleven met elkaar, meedenken, bereidheid tot gesprek en 
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vooral het goede voor de ander zoeken. Alle aan de (wijk)gemeente verbonden broeders en zusters, 
jong en oud, vormen zo een deel van de gemeente van Christus in Nunspeet. 

Beleidsvoornemens 

2.1.  In de beleidsperiode willen we blijven werken aan eenheid binnen de wijkgemeente. Dit 
wordt uitgedrukt in het trouw bezoeken van de zondagse erediensten, die in de Dorpskerk 
worden belegd. Maar ook in het meedoen aan activiteiten die het gemeente-zijn beogen, 
zoals het kinder- en jeugdwerk, catechese, kringwerk, de gemeentemiddagen, diverse 
leerprogramma’s in de vorm van thema-avonden en ander ontmoetingen op zondag en 
doordeweeks. 

2.2.  We willen daarnaast inhoud geven aan de volkskerkgedachte voor de 21e eeuw. De 
wijkgemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor een geografisch gebied binnen de 
gemeente Nunspeet en voor de leden die naar wijk Dorpskerk zijn geperforeerd. Iedereen die 
als lid bij onze Hervormde (Wijk)gemeente staat ingeschreven, ongeacht haar of zijn 
betrokkenheid bij het gemeenteleven en –activiteiten, hoort er volledig bij. 
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3. EREDIENST 
 
God roept Zijn gemeente samen om, als onderdeel van het Lichaam van Christus, Hem te ontmoeten. 
In deze samenkomst klopt het hart van de gemeente; Gods Woord staat centraal. In de eredienst 
wordt de hele wijkgemeente, jong en oud, door Gods Woord en Geest aangesproken. 

Wij geven onze diensten vorm en inhoud in lijn met de klassiek gereformeerde traditie. Dit komt 
onder andere tot uiting in een eenvoudige en sobere liturgie. De preek roept op tot geloof in en 
bekering tot de Drie-enige God. Ook worden we onderwezen in het geloof en opgeroepen te leven 
naar Gods wil. De preek geeft handvatten voor praktische toepassing in het dagelijks leven. 
De liturgie bevat de volgende elementen:  

 Votum en groet 

 Schriftlezing 

 Lezing van de Tien Geboden | Belijdenis van het geloof (resp. in ochtend- / avonddienst) 

 Dienst van de gebeden 

 Gemeentezang 

 Dienst van de offeranden 

 Prediking 

 (bij vieringen van doop en avondmaal: Bediening van de sacramenten) 

 De zegen 
Parallel aan de ochtenddienst wordt (in twee groepen) een kindernevendienst gehouden voor 
kinderen van groep 1 t/m 3 en 4 + 5 van de basisschool. Het uiteindelijke doel van de 
kindernevendienst is dat kinderen iedere zondag in beide diensten aanwezig zijn. 
 
Tijdens een zgn. gereformeerde bondsdienst wordt er gebruik gemaakt van de psalmberijming van 
1773 inclusief de enige gezangen en kan er daarnaast worden geput uit de gezangen uit de 
Hervormde bundel van 1938 (één of twee gezang(en) per dienst). In diensten van de confessionele 
modaliteit wordt gebruik gemaakt van het Liedboek voor de Kerken  (1973). 
 
Een eredienst moet aansprekend, verdiepend en inspirerend zijn voor jong en oud. De lofprijzing en 
de bediening van het Woord en de sacramenten staan centraal. We bidden met en voor elkaar en 
voor de wereld. Lof en verootmoediging krijgen in woord en lied een eigen plaats. In verbondenheid 
met Israël zingen wij psalmen; we gebruiken hierbij verschillende berijmingen. Daarnaast zingen we 
andere liederen die hun oorsprong vinden in de Bijbel. Tot versterking van ons geloof en als teken en 
zegel van Gods verbond en trouw bedienen we de sacramenten. 

Ook roepen wij alle gemeenteleden (jong en oud) op trouw te zijn en zo mogelijk tweemaal per 
zondag de diensten te bezoeken. Met name in de morgendiensten is er aandacht voor kinderen en 
jongeren. Dit ook ter bemoediging en ondersteuning van ouders die met hun gezinnen naar de kerk 
komen. 
 
Kerkdiensten met een speciaal karakter zijn:  

 Diensten op christelijke feestdagen 

 Diensten op bid- en dankdag 

 Diensten met Oud- en Nieuwjaar 

 Doopdiensten  (zie par. 4) 

 Avondmaals-diensten (5 keer per jaar) (zie par. 4) 

 De diensten op de Jeugdzondag bij de opening van het winterwerk 

 De diensten op de Israëlzondag  (eerste zondag in oktober) 

 De diensten op de eeuwigheidszondag (laatste zondag van het kerkelijk jaar) 
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 De belijdenisdienst (zie par. 4):  De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats tijdens een 
zondagse dienst in april/mei 

 Huwelijksdiensten (zie ook par. 6) 
 

Tijdens bijzondere diensten zal de liturgie vaak afwijken van de reguliere zondagse liturgie. Soms 
omdat bepaalde andere liederen op dat moment beter passen, soms omdat het een keuze is van 
familie of direct betrokkenen (bijv. in een huwelijksdienst). Voor deze diensten wordt er dan een 
papieren liturgie uitgereikt. [Voor degenen die de diensten via kerkradio en internet meebeleven 
worden de liederen op het scherm geprojecteerd/ meegezonden.] 
 
Een aantal keren per jaar worden er bijzondere diensten gehouden. 
Het gaat hierbij om CNS-diensten (in samenwerking met de plaatselijke CNS-basisscholen), 
gezinsdiensten, jeugddiensten en appeldiensten. Eveneens enkele keren per jaar wordt de 
zondagavonddienst vervangen door een interkerkelijke, aangepaste dienst voor anders begaafden. 
Deze wordt op de middag gehouden (15.00 uur). In deze doelgroep diensten wordt een, aan de groep 
aangepaste liturgie gebruikt. 
 

Beleidsvoornemens: 
 
3.1.  Het stimuleren en aansporen van gemeenteleden om de zondagse erediensten te bezoeken.  
  Hiervoor zowel op de kansel als ook tijdens huisbezoeken aandacht vragen. Korte bezoeken  
  met een kleine attentie, een blad o.i.d. lenen zich daar ook goed voor. 

3.2.  We oriënteren ons op het gebruik van een verantwoord liedboek en/of berijming naast de  
  psalmen en zoeken naar mogelijkheden om meer eenheid te krijgen in de liturgie. We stellen  
  een commissie samen die dit nader gaat onderzoeken. 

3.3.  Als voorzang in de ochtenddienst de zgn. weekpsalm of -lied zingen, zoals dit in de 
  voorgaande week is aangeleerd. 
 
3.4.   Het structureel inroosteren van jeugd- en gezinsdiensten. Dit gebeurt sinds kort, maar moet  
  nog een vaste basis krijgen. 

3.5.  Het kerkbezoek van gezinnen met jonge kinderen bevorderen door in de morgendiensten  
  aandacht te besteden aan een woord voor de kinderen en aan de weekpsalm of het lied van  
  de week. Van te voren wordt geïnformeerd waar de kinderen van de nevendienst mee bezig  
  zijn en daarop wordt teruggekomen. 
 
3.6.  Bezinning op de vormgeving en invulling van de avonddiensten als leerdiensten, tot 
  verdieping van de geloofskennis en ter stimulering van het aanwezig zijn in beide diensten  
  door jong én oud. 
 
3.7.    Een ontvangstcommissie instellen, die o.a. tijdens het vakantieseizoen gemeenteleden en  
  gasten welkom heet en voor de gasten tevens als wegwijzer fungeert. Dit wordt jaarlijks  
  opnieuw geregeld. 
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4. Sacramenten en belijdenis van het geloof 

 
God roept ons door Zijn genade en door Zijn verbond als leden van Zijn gemeente samen. | 
De gemeente zoekt gemeenschap met haar Hoofd Jezus Christus en met elkaar in de erediensten, om 
zo uit en in gehoorzaamheid aan Gods Woord te leven.  
In deze liturgie, de samenkomst van Gods gemeente, horen de sacramenten thuis. Het sacrament 
vormt een zichtbaar teken (symbool) en zegel (bevestiging) van Zijn genade. 
De kerk van de Reformatie kent twee sacramenten, namelijk de Heilige Doop en het Heilig 
Avondmaal. Hiermee wordt het heil hoorbaar en zichtbaar verkondigd. 

Heilige Doop: 

De Heilige doop is een door Christus zelf ingesteld teken, waarmee God ons wil laten delen in de 
geheimenis van Zijn dood en opstanding, van Zijn liefde en trouw.  
De doop wordt bediend op grond van Gods verbond, niet op grond van iemands geloof. Daarmee 
wordt in onze dooppraktijk iets zichtbaar van de royaliteit van Gods verbondstrouw.  
We belijden dat in de doop zichtbaar wordt dat de dopeling met Christus sterft en begraven wordt en 
met Hem opstaat in een nieuw leven. Het is allereerst ook een belofte. Een belofte van een leven 
waarin schuld is weggewassen, een leven waarin de dood niet het laatste woord heeft. Essentieel is 
dat aan die belofte van God geen voorwaarden zijn gesteld: God kiest voor ons, sluit een verbond 
met ons, om niet en uit genade. 
De doop wordt in onze gemeente bediend aan de kleine kinderen van de gelovigen. Bij de kinderdoop 
stellen de doopouders en de gemeente zich borg voor een levensweg van de dopeling, waarin hij of 
zij op de weg van Gods heil wordt gebracht.  
Wanneer iemand die niet als kind gedoopt is, op latere leeftijd tot geloof komt, vindt de Heilige Doop 
plaats nadat die persoon openbare geloofsbelijdenis heeft afgelegd. 

Actualiteit 

-Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen zowel belijdende leden als doopleden de 
doopvragen beantwoorden.  
-In de doopdienst wordt het herziene klassieke formulier gebruikt. 
-Vooraf vindt een doopgesprek plaats (z.g. doopzitting), door de predikant en de ouderling van dienst, 
met - bij voorkeur - beide ouders. Na de doopzitting bezoekt de wijkouderling hen. 
 

Heilig Avondmaal : 

Als we het Avondmaal vieren, gedenken wij de dood van Jezus Christus. Wanneer wij het Heilig 
Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, 
gedenken wij dat Hij heeft geleefd, heeft geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van 
God scheidt: onze zonden. De verzoening van onze schuld door Zijn lijden en sterven staat centraal. 
Hij heeft ons het Heilig Avondmaal gegeven om ons vast te doen geloven dat wij delen in Zijn 
hartelijke liefde en trouw. Hijzelf draagt ons op het Heilig Avondmaal steeds opnieuw te vieren tot 
Zijn gedachtenis, opdat we aan Zijn tafel versterkt worden in ons geloof en met Hem en met elkaar 
gemeenschap hebben.  
Door het vieren van het Heilig Avondmaal krijgen we ook een voorproefje van het Koninkrijk van God, 
dat Jezus Christus heeft verkondigd. Door het vieren van dit sacrament ontvangen wij een blik op de 
komende vrede, gerechtigheid en liefde in Zijn rijk en zien hoopvol uit naar Zijn wederkomst. 

Het avondmaalsformulier zegt ons dat het Avondmaal alleen is voor hen die in Christus geloven. De 
kerkorde stemt daarmee in en zegt dat zij die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing 
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worden uitgenodigd. Het is dan ook een zaak van goede orde dat de kerk hèn uitnodigt tot de tafel 
des Heeren, die hun geloof ook in het midden van de gemeente hebben beleden. Daarbij hebben 
belijdende leden van andere kerken eveneens toegang tot het avondmaal. 

Actualiteit 

- Het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren we minimaal vijf keer per jaar, waarbij de dienst op 
Goede Vrijdag ook een avondmaalsdienst is. 
- De morgendienst van de zondag die aan de avondmaalszondag voorafgaat, is een voorbereidings-
dienst. 
- We maken in de voorbereiding en tijdens de viering gebruik van het avondmaalsformulier (de 
hertaalde versie). Hierin ontvangen we onderwijs over de instelling van het Heilig Avondmaal.  
- Op verzoek kan in aansluiting op de zondagse viering (of mogelijk tijdens de viering) het avondmaal 
ook bediend worden bij een gemeentelid thuis.  
- Het avondmaal wordt bediend door (in principe) de wijkpredikant, waarbij de diakenen dienen aan 
de tafel en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen, tot uitdrukking komend in de 
tafelwacht.  
- Er is een bezinningsmoment in de week van voorbereiding; we geven daarbij ook ruimte om 
persoonlijke belemmeringen tot het vieren vooraf te bespreken met de predikant of ouderling.  
- Onze wijkkerkenraad heeft, samen met die van andere wijkgemeenten, de verantwoordelijkheid 
voor de avondmaalsdiensten in de Bunterhoek. 
 

Belijdenis van het geloof: 

De belofte van God vanuit de doop veronderstelt een antwoord, een geloofsantwoord.  
Wanneer je gedoopt bent, heeft God zijn ja-woord heel persoonlijk tegen je uitgesproken. De prijs die 
hiervoor betaald moest worden, was de dood van Zijn Zoon. Na de doop wacht God op antwoord. 
Belijdenis doen is in het openbaar antwoord geven en zo de Heere eren. 

Voor de belijdenis: 
Belijdenis doen is een belangrijke stap in het geloof. Het vraagt om een goede voorbereiding. De 
kerkenraad organiseert jaarlijks een belijdeniscatechisatie o.l.v. de wijkpredikant. 
Deze catechese is een belangrijk leermiddel: de Heere God wil dit gebruiken om ons te leren geloven 
en belijden.  
 
Wat is belijdenis doen: 
- Uitspreken dat je gelooft in de drie-enige God; 
- Uitspreken dat je niet meer zonder de Heere Jezus kunt en wilt leven; 
- Amen zeggen op alles wat de Heere Jezus aan het kruis heeft gedaan om de straf die je verdient     te 
dragen; 
- De roeping van God aanvaarden om tegen zonden te blijven strijden; 
- De roeping van God aanvaarden om in de kerk mee te helpen en in de wereld om je heen over Hem 
te vertellen; 
- De roeping van God aanvaarden om trouw te zijn in Bijbellezen, gebed en kerkgang. Dit is 
samengevat in drie vragen welke in het formulier voor de openbare belijdenis (PKN) zijn opgenomen 
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Na de belijdenis: 
Belijdenis doen is niet eenmalig ‘ja’ zeggen, maar dat voortdurend blijven doen. 
De belofte die we doen kan niemand uit zichzelf. God Zelf belooft hiervoor Zijn Geest en kracht te 
geven. In het Bijbelboek Hebreeën staat de oproep om trouw te blijven aan de belijdenis: 
“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon 
van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” (Hebreeën 4:14) 
 
Na je belijdenis ben je ‘belijdend lid’ van onze gemeente. Dit houdt onder meer in dat je mag 
deelnemen aan het Heilig Avondmaal, stemrecht hebt en  – wat betreft de mannelijke leden – 
ambten binnen de kerk mag vervullen.  
 

Beleidsvoornemens: 

4.1. zorg dragen voor een goede begeleiding van ouders. Dit loopt van het (toetsende en 
onderwijzende) geboorte/-doopgesprek tot aan de kring (en verschillende vormen van)  
geloofsopvoeding. We willen dit als kerkenraad voortdurend stimuleren en daar waar nodig 
initiëren.  

4.2. we zoeken naar vervolgcontact met doopouders die slechts dooplid zijn, teneinde hen op te 
wekken tot het afleggen van geloofsbelijdenis. 

4.3. jongeren en oudere gemeenteleden (alsmede doopouders die dit nog niet hebben gedaan) 
stimuleren om belijdenis van het geloof af te leggen. 

4.4. doopdiensten liturgisch zowel een GB- als een CF-karakter laten hebben. In een doopdienst 
wordt b.v. ruimte gegeven (in overleg met de kerkenraad) aan liederen uit een andere bundel 
dan de gebruikelijke bundels die in de erediensten worden gebruikt (door het gebruik van een 
schriftelijke liturgie). Tevens kan er ruimte zijn voor een ander instrument dan alleen het orgel. 
Deze diensten worden (bij voorkeur) geleid door de wijkpredikant. 

4.5. avondmaalsdiensten zowel een GB- als een CF-karakter laten hebben. Dit kan tot uiting komen 
in de gezongen liederen. Deze diensten worden (bij voorkeur) geleid door de wijkpredikant. 
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5. Ambten, gaven in de gemeente; Pastoraat; Diaconaat: 

Actualiteit 

De taken van de Algemene Kerkenraad (AK) zijn beschreven in ordinantie 4 van de kerkorde van de 
PKN, in het beleidsplan Hervormd Nunspeet 2022 t/m 2026 en in het plaatselijk reglement. 

In een gemeente met wijkgemeenten heeft de wijkkerkenraad de verantwoordelijkheid om alle taken 
van de kerkenraad, die niet aan de algemene kerkenraad zijn toevertrouwd, op zich te nemen.  Met 
uitzondering van wat nadrukkelijk door de AK aan de Colleges van bijstand (Diaconie en College van 
Kerkrentmeesters) is toevertrouwd. 

Van de verschillende werkzaamheden die aan de wijkkerkenraad zijn toevertrouwd, zijn de volgende 
taken de belangrijkste voor de wijkgemeente: 

a. De zorg voor de bediening van het Woord en de sacramenten, alsmede de verkiezing van de    
    predikant.  
b. De pastorale zorg van de wijkgemeente.  
c. De zorg voor de jeugd, o.a. de vorm en inhoud van de catechese.  
d. De zorg voor ouderen. 
e. Evangelisatie en zending 
f. Diaconaat 

Als Koning van de Kerk regeert Christus Zelf Zijn Kerk. Hij regeert niet  met aardse machtsmiddelen, 
maar door zijn Woord en Geest. Bij deze regering van Zijn Kerk maakt Christus gebruik van dienaren, 
ambtsdragers. De wijkkerkenraad heeft de verantwoordelijkheid om de ambten in de wijkgemeente 
in te vullen. De kerkorde van de PKN is hierin leidraad. Bij de benoeming van ambtsdragers voor 
wijkgemeente Dorpskerk is het uitgangspunt dat ambtsdragers allereerst gezocht moeten worden 
binnen de eigen wijkgemeente. Als dat niet lukt, kan, na overleg met de betreffende wijkgemeente, 
een benoeming gedaan worden over de wijkgrenzen heen. De kerkenraad is samengesteld uit 
mannelijke belijdende leden van de Hervormde Gemeente. 

Bij de ambtelijke bediening ligt de nadruk bij de predikant op het profetische ambt, bij de ouderling 
op het Koninklijke ambt en bij de diaken op het priesterlijke ambt.  
 
Nadere uitwerking van bovengenoemde punten a t/m  f: 

De zorg voor de bediening van het Woord en de sacramenten, alsmede de verkiezing van de 
predikant.   

De prediking is de ambtelijke bediening van het Woord van God in het midden van de gemeente. 
Onze herders en leraars zijn geroepen om, voor het aangezicht van God, het evangelie van Jezus 
Christus te verkondigen, op te roepen tot bekering en het geloof in de Heere Jezus. Ze hebben de 
opdracht om de gemeente te leren onderhouden alles wat Christus ons geboden heeft (Mattheüs 
28:16-20). De verkondiging van het Woord van God is het hart van de eredienst. Wij beschouwen het 
Woord van God als volstrekt gezaghebbend. In de prediking van het Woord staat de liefde van God 
tot het redden van zondaren centraal. Deze liefde van God is rijk geopenbaard in het verlossingswerk 
van onze Heere Jezus Christus. 

De bearbeiding van de ‘eigen’ wijkgemeente dient voor iedere predikant de eerste 
verantwoordelijkheid te zijn. Oók in pastorale zin. Neventaken buiten de eigen gemeente moeten 
worden beperkt, tenzij pastorale taken overgedragen worden aan anderen. E.e.a. in overleg tussen 
predikant en kerkenraad.  
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De kerkenraad staat de predikant bij, en helpt hem bij zijn bediening. In vacaturetijd kunnen taken 
neergelegd worden bij een tijdelijke predikant, consulent of pastoraal werker. Bijzondere aandacht en 
wijsheid vraagt de verkiezing van een nieuwe predikant. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
volledig bij de kerkenraad, maar hij zal de gemeente vragen hierin mee te denken. Hij zal gebruik 
maken van een beroepingscommissie, waarbij ook gemeenteleden en de Algemene Kerkenraad 
betrokken zijn. De kandidaatstelling is een gezamenlijk besluit van kerkenraad en algemene 
kerkenraad.   

b. De pastorale zorg van de wijkgemeente. 

Tot de opdracht van de ouderlingen behoort het vergaderen van de gemeente en de ambtelijke 
tegenwoordigheid in de eredienst. De ouderlingen dragen mede verantwoordelijkheid voor de rechte 
bediening van het Woord en de sacramenten.  De ouderling van dienst spreekt een gebed uit in de 
consistorie voor en na de dienst, en draagt de verantwoordelijkheid voor de dienst d.m.v. een 
handdruk (of een vervangend ritueel)  over aan de dienstdoende predikant en neemt deze na de 
zegen op dezelfde wijze weer over. 

Tevens zijn er ouderlingen die als specifieke taak hebben de stoffelijke belangen van de gemeente te 
behartigen: de ouderlingen-kerkrentmeester. 

De diakenen dragen zorg voor de dienst der barmhartigheid en doen dienst aan de tafel des Heeren. 

Pastoraat is de herderlijke zorg in en door de christelijke gemeente. Hiermee bedoelen we allereerst 
het ambtelijke omzien naar leden van de gemeente, maar het blijft er niet toe beperkt. We kunnen 
ook denken aan het onderlinge omzien naar elkaar in de gemeente. Het eigene van het pastoraat 
boven het algemeen menselijke omzien naar elkaar zit in het feit dat het pastoraat de hele mens op 
het oog heeft, dus zowel datgene wat het dagelijkse leven als datgene wat het eeuwige leven betreft. 

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid de pastorale zorg vorm en inhoud te geven. De 
predikant, ouderlingen en diakenen hoeven dit niet alleen te doen. Zij kunnen hierin ook gebruik 
maken van gaven en talenten van gemeenteleden (het zgn. ambt aller gelovigen).  Daarbij denken we 
aan het waardevolle werk van bezoekbroeders, bezoekzusters, werkgroepen voor bezoekwerk, 
bloemengroet en Psycho Pastorale Begeleiding (PPB). 

Het voortdurende aantal vacatures binnen de wijkgemeente baart de kerkenraad grote zorgen. Als 
noodmaatregel worden andere vormen van pastoraat (pastorale teams / koppeling secties) 
overwogen en opgezet. 

c. De zorg voor de jeugd, o.a. de vorm en inhoud van de catechese. 

Het werk met en ten behoeve van de jeugd in de gemeente krijgt gestalte zowel in het eigen kerkelijk 
jeugdwerk als in het werk van jeugdorganisaties (zoals de HGJB) waarmee de gemeente contacten 
onderhoudt. Het is een verantwoordelijkheid van de hele kerkenraad. Hij heeft twee ouderlingen en 
één diaken vrijgesteld om deze zorg vorm en inhoud te geven (nadere uitwerking in hoofdstuk 7: 
“Leren: kinderen, jongeren catechese”. 

 
d. De zorg voor ouderen. 

Een belangrijk punt van aandacht is het pastoraat aan de ouderen in de gemeente. 
Verhoudingsgewijs neemt deze groep in aantal toe. Binnen onze kerkenraad heeft één ouderling  als 
bijzondere taak het ouderenpastoraat vorm te geven. Hij laat zich bijstaan door een pastorale 
commissie. Met name bezoekwerk in de verschillende zorgcentra vraagt extra aandacht en 
afstemming. 
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e. Evangelisatie en zending. 

Binnen onze kerkenraad is een ouderling voor Zending en Evangelisatie (Z&E) actief. Deze heeft 
samen met de andere kerkenraadsleden en commissie een missionaire opdracht: Het ontplooien van 
evangelisatie-activiteiten en om de gemeente bewust te maken van haar roeping het Evangelie 
bekend te maken. De invulling hiervan wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 9: “Gemeente en haar 
omgeving”.  

f. Diaconaat 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De centrale diaconie 
van Hervormd Nunspeet heeft hierin een stimulerende en coördinerende taak. De wijkdiakenen 
vertalen dit door naar de wijkkerkenraad en wijkgemeente. 

Beleidsvoornemens 

5.1. Een zorgvuldige procedure bij het beroepen van een nieuwe predikant, waarbij de gemeente  
  wordt opgeroepen tot gebed om ons hierin Zijn weg duidelijk te maken. 

5.2.  het opzetten van andere vormen van bezoekwerk (pastorale teams / koppeling secties). Dit  
  om vacante secties, tijdelijk dan wel definitief, in te vullen. 

5.3.  het begeleiden van broeders om te onderzoeken of bezoekwerk bij hen past. Daarbij wordt  
  ook de mogelijke groei naar een ambt betrokken.  

5.4 De kerkenraad geeft aandacht aan vorming en toerusting van (bezoek)broeders en  
   bezoekzusters. 
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6. Levenswandel (ethische onderwerpen) 

Actualiteit 

In de kerk krijgen we steeds vaker te maken met ethische onderwerpen die in de maatschappij leven. 
Waar hier vroeger veel meer een taboe op rustte – en/of bepaalde zaken ‘gewoon zo waren’ - en deze 
onderwerpen niet openlijk besproken werden, is er een omslag gaande; standpunten worden meer 
dan ooit geuit en met elkaar uitgewisseld. 

In eerdere beleidsplannen is weinig tot niets betreffende deze onderwerpen opgenomen. Wij zijn 
voornemens hierover in de komende periode met elkaar in gesprek te gaan en van daaruit een eigen 
visie op de verschillende onderwerpen te formuleren. 

De volgende (ook) voor onze gemeente relevante ethische onderwerpen zullen wij de revue laten 
passeren. Sommige onderwerpen hebben in bijgaande tekst al meer invulling gekregen dan andere, 
hetgeen niet betekent dat daarmee het gesprek is beëindigd. 

1. Het huwelijk 

We zijn van mening dat een huwelijk slechts tussen 1 man en 1 vrouw gesloten kan worden. 

Trouw binnen het huwelijk is een groot goed. In de ‘Tien geboden’ wordt hier reeds naar verwezen. 

In Zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus staat over dit gebod het volgende (in vraag en 
antwoord 108 en 109):  
Vraag 108: Wat leert het zevende gebod ons?  
Antw. Dat alle seksuele zonden door God vervloekt zijn. Daarom moeten wij tegen die zonden een 
diepe afkeer hebben en rein en ingetogen leven. Zowel binnen als buiten het huwelijk..  
Vraag 109: Verbiedt God  het zevende gebod dan alleen overspel en zulke zonden? 
Antw. Ons lichaam en onze ziel zijn een tempel van de Heilige Geest. God wil dat wij ze rein en heilig 
houden. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, verlangens en al het 
andere wat ons daartoe kan verleiden. 

Seksualiteit mag alleen binnen het huwelijk plaatsvinden. Het lichaam is een tempel dat door God 
gegeven is. Hier dien je zorgvuldig mee om te gaan. 

Dat betekent dat er ook geen ruimte is voor samenwonen. 

In principe mag een huwelijk dat door God is verbonden niet door de mens verbroken worden 
(Matth. 19:6). Er kunnen – vanwege de hardheid van ons hart (Matth. 19:8) – omstandigheden zijn, 
die nopen tot uiteengaan. Iedere situatie waarin dit speelt zal daarom met zorgvuldigheid tegemoet 
getreden moeten worden.  Bij echtscheiding vraagt iedere situatie om (pastoraal) maatwerk. 

2. Homofilie (LHBTI) 

In onze maatschappij is veel beweging op te merken rondom homofilie en homoseksualiteit. De 
kerkenraad beseft dat het spreken hierover inleving, respect en liefde vereist. Het gaat om de tere 
gevoelens van mensen. Ook binnen de gemeente zijn er ongetwijfeld mensen die worstelen met hun 
seksuele gevoelens – in menig opzicht. Juist ook de homofiele medemens kan dit alles als verwarrend 
ervaren: enerzijds de maatschappelijke nadruk op openheid en vrijheid, anderzijds het Bijbelse 
standpunt dat een homoseksuele relatie niet volgens Gods wil is. De kerkenraad hecht belang aan de 
pastorale zorg voor het homofiele gemeentelid. Tegelijk constateert de kerkenraad dat er grote 
geslotenheid en verlegenheid rondom dit onderwerp bestaat. De kerkenraad meent enerzijds op 
grond van de Bijbel dat een praktiserende, homoseksuele levensstijl afgewezen moet worden en dat 
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daardoor de weg tot een huwelijkse verbintenis, het sacrament en het ambt of een bijzondere taak in 
de gemeente afgesloten is. Anderzijds moet ernaar gestreefd worden om met respect voor elkaar het 
pastorale gesprek gaande te houden. 

Inleving, respect en liefde zijn drie kernwaarden, waarmee mensen die worstelen met homofiele c.q. 
transgender gevoelens tegemoet getreden moeten worden. Ook dit vraagt (pastoraal) maatwerk van 
allen die hierbij betrokken zijn. 

3. Euthanasie / Abortus 

Wij geloven dat God leven geeft en leven neemt. Het is niet aan de mens om hierover de regie te 
nemen. Omdat God de wereld en daarin ook de mens geschapen heeft, mogen wij mensen hier niet 
zelfstandig een einde aan maken. Dat geldt voor zowel euthanasie als abortus. Ook bij deze 
onderwerpen geldt dat wanneer mensen persoonlijk hiermee worstelen, we hen met respect en 
liefde tegemoet moeten treden. Daarbij kan het goed en verstandig zijn om externe deskundigen in te 
schakelen. Er zijn op dit gebied verschillende christelijke belangenorganisaties actief; bijv. Schreeuw 
om Leven als het abortus betreft en de Nederlandse Patiënten Vereniging met betrekking tot 
euthanasie. 

4. Begraven of cremeren 

In 1 Korinthe 15 staat dat het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid en dat het wordt opgewekt in 
onvergankelijkheid. 

Daarnaast wordt in de bijbel ook vele voorbeelden gegeven van begraven. 

Begraven – en niet cremeren – is wat ons betreft de Bijbelse lijn van omgang met een overleden 
persoon. 

 

Beleidsvoornemen 
 
In de periode 2022 – 2026 willen we als kerkenraad ieder jaar een of twee thema’s behandelen, die 
gaan over ethische dilemma’s. Deze thema’s kunnen dan voorbereid worden door enkele broeders, 
waarna ze op een avond verder uitgediept worden. Ook hierbij is het mogelijk om vanuit landelijk 
opererende organisaties ondersteuning te vragen. Nadat een onderwerp binnen de kerkenraad is 
behandeld zullen we deze met de gemeente bespreken. 
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7. Leren: kinderen, jongeren, catechese 

Actualiteit 

Onze jeugd is de toekomst van de kerk. Wanneer we nadenken over de kerk in 2025 is het belangrijk 
om te bedenken hoe we op weg gaan hier naar toe. Op welke manier willen we aandacht geven aan 
de jeugd , die zeker ook in coronatijd moeite heeft gehad met aangehaakt blijven. 

Hoe kunnen we jongeren blijven betrekken en hen dingen leren in een tijd waarin een ieder steeds 
meer op zichzelf gericht is? 

Het Jeugdwijkteam in onze wijk is in 2019/2020 nieuw leven ingeblazen. Dit JWT is zeer actief en 
bedenkt veel activiteiten voor de jeugd van 0-21 jaar. Ook wordt de jeugd zelf gevraagd mee te 
denken: waar heeft zij behoefte aan?  
In het JWT zijn naast de 2 jeugdouderlingen 5 gemeenteleden actief met een passie voor jeugd. 

De activiteiten die in ieder geval structureel worden aangeboden zijn:  
- oppas (voor kinderen van 0-4 jaar) 
- kindernevendienst (groepen 1 tot en met 5- leeftijd 4-8 jaar) 
- (snuffel)catechese  
- belijdeniscatechese  
- clubs 
- jeugdvereniging 
- vakantiebijbelweek 

Daarnaast worden er incidenteel andere activiteiten aangeboden. Zo wordt er regelmatig een 
preekbespreking door de predikant verzorgd en ook wordt enkele keren per jaar een jeugddienst 
georganiseerd. 

 

Beleidsvoornemens 

7.1  Invulling geven aan toerusting van de ouders van onze jeugd, ofwel: hoe kunnen we als kerk  
  de ouders ondersteunen als het gaat om het opvoeden vanuit bijbels perspectief anno  
  2022-2026? 

7.2 Ondersteunen, (laten) toerusten en in het geloof (doen) versterken van de leiding van clubs,  
  kinder- en jongerenwerk. 

7.3 Visie ontwikkelen over jeugddiakonaat en over de invulling van jeugdpastoraat om als 
gemeente van betekenis te kunnen zijn voor jongeren in hun eigen omstandigheden en met 
hun eigen problemen.  

7.4 De jeugd volwaardig en gericht bij de gemeente betrekken. Dit komt tot uiting in zowel de 
prediking als in de aan te bieden activiteiten. Een nader onderzoek naar beweging van de 
jeugd binnen de gemeente (en over de gemeentegrenzen heen) en hun behoeften kan 
hieraan voorafgaan. Het JWT en de jeugd-ouderlingen hebben hierin een aanjagende en 
facilitaire taak.  
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8. Levenslang leren (geloofsopbouw, toerusting, discipelschap) 

Actualiteit 

De gemeente is geroepen een lerende gemeenschap te zijn. De activiteiten en taken op dit vlak vallen 
grotendeels onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en gedeeltelijk worden deze 
gezamenlijk met de andere wijken aangeboden. We onderscheiden in vorming en toerusting twee 
doelgroepen: die van de gemeente(leden) en die van ambtsdragers en leiding. 
 
Jong en oud hebben onderwijs nodig om te leren geloven in en naar het Woord van God, om hierin te 
groeien en om te leven naar Zijn wil. Als (wijk)gemeente willen we een gids zijn om deze weg te leren 
bewandelen. Daarom worden er diverse mogelijkheden geboden om binnen de gemeente kennis op 
te doen en te worden gevormd. Zo kennen we o.a. de wekelijkse catechese, de kindernevendienst en 
de clubs voor kinderen en jongeren en Bijbelkringen, geloofsopvoedings-kringen (rond doop/ 
huwelijk etc.), de bijeenkomsten rond Bijbelse kernwoorden etc. voor ouderen en voor alle 
gemeenteleden de wekelijkse erediensten. 
 
Er wordt een breed palet aan mogelijkheden ter ondersteuning van het opbouwen van de gemeente 
in geloof en kennis aangeboden. Deze ‘activiteiten’ lopen uiteen van de wekelijkse erediensten 
(inclusief de leerdiensten ’s avonds) en (belijdenis)catechese tot en met de diverse kringen en 
thematische bijeenkomsten voor de verschillende (doel)groepen. 
Door de vele mogelijkheden om als gemeentelid - buiten de erediensten om - met activiteiten en/of 
in kringverband mee te doen probeert de kerkenraad de betrokkenheid op elkaar en zo ook het 
gemeente-zijn te stimuleren. Het opzetten of aanreiken, versterken en/of uitbreiden van de 
verschillende activiteiten is dan ook een van de kerntaken van de kerkenraad. 

Ambtsdragers en leidinggevenden 
Ambtdragers en (andere)kerkelijke vrijwilligers/leidinggevenden dienen voor hun taak toegerust te 
worden. Er is veel en goed materiaal beschikbaar via landelijke organisaties. De kerkenraad stimuleert 
deelname aan deze vormen van toerusting. Daarnaast organiseert de kerkenraad bijenkomsten over 
relevante thema’s; zo zijn er voor de kerkenraad en de bezoekbroeders regelmatig zgn. 
consistorievergaderingen, die de ontmoeting tussen en (team)vorming van ambtsdragers en 
kerkelijke medewerkers (bezoekbroeders) als doel hebben. 
 

Beleidsvoornemens 

8.1.  Gemeenteleden stimuleren deel te nemen aan tenminste één van de doordeweekse 
activiteiten, mede om betrokkenheid en ‘wij-gevoel’ te versterken 

 
8.2.  Cursus voor echtparen opstarten, zoals bijvoorbeeld huwelijkscatechese 
 
8.3.  Catechese voor doopouders starten 

 
8.4.  Elk jaar een ‘terugkomavond’ houden voor de doopouders van een bepaald jaar, ter 

ondersteuning van de geloofsopvoeding van hun kind(eren) 
 

8.5.  Samenhang creëren in Bijbelkringen en lidmaten kringen (gezamenlijke start en afstemming) 
 

8.6.  Een van de ambtsdragers aanwijzen als vaste coördinator voor de kringen en die ook 
verantwoordelijk is voor het verder uitbreiden van het kringwerk. Dit zou de predikant kunnen 
zijn. 
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8.7.  50+ kring(en) starten 
 

8.8.  Bezinningsavonden organiseren voor ambtsdragers, kerkelijk werkers, bezoekbroeders/zusters, 
psycho-pastorale hulpverleners e.d. 
 

8.9.  Aandacht geven aan externe (kerkelijke en/of geloofsopbouwende) cursussen en trainingen 
voor bijv. ambtsdragers, clubleiding en opvoeders (ouders).  
 

8.10 Opnieuw vorm geven aan een commissie Vorming & Toerusting die door een - al dan niet 
daarvoor vrijgestelde - ouderling wordt geleid. 

 

8.11   Aandacht voor nieuw-ingekomenen, door bijvoorbeeld een aparte avond te organiseren en hen 
zich voor te laten stellen in nieuwsbrief of kerkblad. 

 

9. Gemeente en haar omgeving 

Actualiteit 

a. Verbinding intern 

Mede door de coronacrisis in de jaren 2020 en 2021 is de samenhang binnen de kerken in het 
algemeen, maar ook in wijkgemeente Dorpskerk afgenomen. Dat geldt ook voor de samenhang  
tussen de secties ten noorden van de Elburgerweg. In de beleidsperiode zal de onderlinge verbinding   
extra aandacht krijgen. 

b. Samenwerking met de overige wijkgemeenten 

De wijkgemeente Dorpskerk staat niet op zichzelf. Zij is deel van een groter geheel. We denken 
daarbij in de eerste plaats aan de breedte van de Hervormde gemeente Nunspeet en de PKN en het 
staan in de traditie van de Reformatie. Daarbij laten wij ons ook inspireren door andere tradities en 
kerken. 

Ondanks de verschillen tussen de wijkgemeenten, weten we ons verbonden met elkaar. De eenheid 
in Christus is de basis van ons denken en de verscheidenheid kan ons juist ook verrijken en mag ons 
niet uit elkaar drijven. 

c.  Zending en Evangelisatie 

Vanuit de zendingsopdracht uit Mattheus 28 en Marcus 16 worden we aangespoord het evangelie te 
verbreiden. Die opdracht is niet vrijblijvend en geldt feitelijk voor iedereen die de Heere Jezus wil 
volgen. Als wijkgemeente weten we ons verantwoordelijk. De gemeente staat niet op zichzelf; zij is 
geroepen om er voor anderen te zijn, bijvoorbeeld voor mensen die nu aan de rand van de gemeente 
of daarbuiten verkeren. Gezinsdiensten kunnen een middel zijn om deze doelgroep (samen met 
gezinnen, jongeren en alleengaanden)  te bereiken. Enkele keren per jaar wordt een gezinsdienst (als 
reguliere eredienst) gehouden.   Ook de CNS-diensten kunnen in dit verband worden genoemd. 

Getuigen (en verkondigen) in woord en daad is een opdracht voor elk gemeentelid. Voorwaarde voor 
een getuigende gemeente is een hechte en actieve kerkgemeenschap. Daarvoor dient geestelijke 
motivatie opgewekt te worden. Om de invulling daarvan te stimuleren en te ondersteunen kent onze  
kerkenraad een ambtsdrager met speciale opdracht: de ouderling voor zending en evangelisatie. Hij 
draait zo mogelijk, en indien gewenst, mee in de gezamenlijke  verbanden met andere wijken, en 
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andere kerken.  Daarnaast wordt het meeleven met zendingsorganisatie en haar activiteiten 
gestimuleerd, waarbij de kerkelijke zendingsorganisaties GZB, IZB en Kerkinactie het primaat hebben.   

Ook het werk dat jaarlijks via Dabar op de campings wordt gedaan ondersteunen wij. Jongeren geven 

regelmatig hun tijd door een of meerdere weken van hun vakantie dit evangelisatiewerk op de 

campings te ondersteunen. Dit is veelal een interkerkelijke aangelegenheid. 

d. Zendingswerkers 

In het verlengde van deze zendingsopdracht is het dan ook een vanzelfsprekendheid dat er vanuit de 
Hervormde Gemeente broeders en zusters worden uitgezonden, ver weg en dichtbij. Zij worden 
daarbij ondersteund en gefaciliteerd door zendingsorganisaties waarmee we ons verbonden voelen. 
De wijkgemeente kan fungeren als de zendende Thuisgemeente. Thuisfrontcommissies worden 
geïnitieerd, waarbij de wijkgemeente het initiatief neemt en zorgt voor nauw contact tussen de 
veldwerkers, andere (wijk) gemeentes en de zendingsorganisaties. 

e. Open activiteiten 

Al een aantal jaren functioneert een commissie Open Dorpskerk.  Tijdens de markt die in de 
zomermaanden (juli en augustus) op dinsdag wordt gehouden, is de Dorpskerk opengesteld voor het 
publiek. Marktbezoekers en andere belangstellenden worden gastvrij ontvangen. Een expositie en 
een orgelbespeling fungeren daarbij als “trekkers”. 

Op bovengenoemde dinsdagen wordt een zomerzanguur gehouden. Een initiatief vanuit en met 
medewerking van diverse kerken, dat zich afspeelt in de Dorpskerk. Een uitgelezen kans om ons als 
kerken te presenteren, waarbij van het geloof getuigd mag worden vanuit de eeuwenoude Dorpskerk. 

Afgelopen jaren zijn ontmoetingsmomenten op gang gekomen als uiting van onderlinge verbinding 
binnen de wijkgemeente. Koffieochtenden, gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdiensten en andere 
ontmoetingsmomenten in de Dorpskerk worden verder uitgebouwd.  

f. Commissie Kerk en Israël 

In de ontmoeting met Israël beseffen wij dat Israël ons voor was bij het ontvangen van Gods 
woorden. “Het heil is uit de Joden” zei de Heere Jezus en dat besef zet de toon voor onze ontmoeting 
met Israël. We zijn onlosmakelijk verbonden met Israël. Voor de PKN en dus ook voor onze 
wijkgemeente is de relatie met het Joodse volk essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De 
commissie Kerk en Israël stimuleert de bewustwording van en bezinning op de plaats en eigenheid 
van Israël in Gods Woord. Uit dankbaarheid voor wat God ons via Israël gegeven  heeft en uit respect 
voor Israël, zoeken wij naar wegen om deze verbondenheid ook zichtbaar te maken door Israël te 
dienen en in de voorbede  te gedenken. Op de eerste zondag in oktober (z.g. Israëlzondag) wordt 
extra uiting gegeven aan deze verbondenheid.  

Beleidsvoornemens 

9.1.  blijven werken aan de ontwikkeling van een open en missionaire wijkgemeente – zowel naar 
binnen als naar buiten gericht – zowel op zondag als door de week, 

9.2. instellen van een werkgroep “Zending, Evangelisatie & Verbinding” (ZE&V) ter ondersteuning 
van het werk van ouderling voor Zending & Evangelisatie,  

9.3.  streven naar een optimale samenwerking tussen de ouderling  voor Z&E en de 
sectieouderlingen met het oog op de rand- en buitenkerkelijken en het werk van 
bezoekteams in de gemeente (b.v. Duo-sectieteams), 
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9.4.  bewustwording bevorderen van het belang van werving van rand-  en buitenkerkelijken voor 
deelname aan activiteiten zoals Alfacursus,  en de in- en externe verbinding zoeken 
bijvoorbeeld d.m.v. materialen en methoden van de IZB, 

9.5.  zoeken naar mogelijkheden om – om te zien naar onze naaste door: 
a.  gemeente te zijn “in de straat” uit te werken in sectieteams (in secties waar dat  
  mogelijk is), 
b. gemeente te zijn “in de buurt” door het open stellen van de Dorpskerk en De Wheme  
  (open activiteiten, Open Dorpskerk), 
c.  christen te zijn onder de mensen en stimuleren om praktisch hulp te bieden waar  
  nodig en zo mogelijk in te wijden in het leven van de gemeente, 

 
9.6. stimuleren van het zendingsbewustzijn van de gemeente en begeleiden van leden die zich 

geroepen weten tot het werken in de zending. 
 

9.7 in de verkondiging  onze onopgeefbare verbondenheid met Israël laten doorklinken, in het 
bijzonder wel op de zgn. Israëlzondag in oktober; in de voorbede wekelijks aandacht 
besteden aan “onze oudste broeder”. 
 

9.8 beleid maken over optimale, actuele en op elkaar afgestemde communicatie. Zowel op 

centraal als op wijkniveau. [misschien dit later in een apart hoofdstuk vormgeven]. 

 

 

 


