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Inleiding
De traditie in deze tijd
We staan als Goede Herderkerk in een traditie. Dat doen we bewust.
Belangrijke element in die traditie is: vasthouden aan de Bijbel als Gods
Woord en de gereformeerde belijdenis die wegwijzer naar de Bijbel wil
zijn. Daarom ondertekenen ambtsdragers een formulier waarin staat dat
ze zich en elkaar aan deze belijdenis willen houden.
Verder maken we deel uit van een kerkverband: de Christelijke
Gereformeerde Kerken (meervoud). In de Kerkorde is vastgelegd hoe die
kerken samen kerk van Christus willen zijn.
Tegelijk zien we vandaag de dag dat het minder vanzelfsprekend is in de
traditie te staan waarbinnen je bent opgegroeid. Het postmoderne
denken stelt overal vragen bij. We maken steeds meer deel uit van een
wereldsamenleving (mondialisering). Ook onze leden maken kennis met
tal van andere benaderingen ook in het christelijk geloof.
Daardoor is het meer dan vroeger noodzakelijk je als kerk te bezinnen op
je visie en daarvan verantwoording af te leggen. Om zo vandaag
gereformeerde kerk te zijn.
Visie: vergezicht
Daarom hebben we als kerkenraad een visie geformuleerd. Visie heeft te
maken met het doel waarheen je als kerk op weg bent, het vergezicht.
Wat wil God met onze gemeente? Waarom zijn we er? Welke taak
hebben we als gemeente in de wereld?
Beleid: overzicht
Vanuit die visie ontwikkelen we beleid. Wat betekent de visie voor de
verschillende terreinen van het gemeente-zijn? Zo krijgen we overzicht.
Dit beleid is nog niet gedetailleerd, maar wel richtinggevend. Het zijn de
lijnen die voor de gemeente duidelijk maken welke kant het op gaat.
Actie: gezicht
Dit beleid moet handen en voeten krijgen. Daarom hebben we ons
afgevraagd bij de verschillende onderdelen van ons gemeente-zijn: Wat
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zien we al van de visie doorwerken in de gemeente? Wat zien we nog
niet? Wat moet er veranderen? Zo krijgt de visie in de plaatselijke kerk
gezicht.
2019 – 2021
Visie is lange termijnwerk, beleid laat zien waar we op de middellange
termijn aan werken en actiepunten tonen op korte termijn wat dit
inhoudt.
We benoemen in dit beleidsplan nieuwe acties om onze visie en beleid
handen en voeten te geven in 2019 – 2021.
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Visie
In waarheid en liefde groeien naar Christus en vanuit Hem naar elkaar
en de mensen om ons heen.
Efeziërs 4: 15 en 16 (NBV):
15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te
hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het
ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel
draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf
opbouwt door de liefde.
Deze Bijbeltekst geeft ons op een aantal manieren richting.
• Jezus Christus is de basis. Hij is het Hoofd van het lichaam en Hij geeft
de onderlinge samenhang (eenheid).
• De leden vormen samen het lichaam, de gemeente.
• Elk lid van het lichaam heeft zijn eigen plek en draagt naar vermogen
door het inzetten van zijn/haar gaven bij aan de opbouw van het
lichaam.
• Het doel is samen als leden te groeien naar Jezus Christus.
• Deze groei vindt plaats in waarheid (gehoorzaamheid aan Gods Woord)
én in liefde. Beide aspecten zijn belangrijk en horen bij elkaar.
De groei naar Jezus Christus is tot eer van Gods grootheid (Efeziërs 1:11).
De Heilige Geest wil ons daarbij helpen: Hij geeft geloof (Efeziërs 1:13) en
groei.
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Beleid
Op basis van de visie op onze gemeente zien we de volgende
beleidslijnen.
Groeien naar elkaar
In ons geloofsleven stellen we ons kwetsbaar op en hebben we respect
voor elkaar. Door deze persoonlijke en open geloofshouding willen we
een aantrekkelijke gemeente zijn naar buiten toe.
Kenmerkend is onze eenheid in Christus, een eenheid in verscheidenheid,
in liefde elkaar dienend.
Gaven
We willen onze gaven ontdekken en gebruiken en we geven daarbij
andere leden van de gemeente ruimte om hun gaven te gebruiken tot
opbouw van de gemeente. Hierbij stellen we ons open voor de (werking
van de) Heilige Geest.
Houding
Om als gemeenteleden te groeien naar elkaar (als leden van één lichaam)
is een stevige onderlinge band nodig. Als leden van de gemeente zijn we
betrokken op elkaar. Dit laten we zien doordat we aandacht hebben voor
elkaar en naar elkaar omzien.
Als kerkenraad streven we naar het nemen van evenwichtige besluiten
die dienen tot groei van de gehele gemeente.
Gods grootheid
God aanbidden neemt een belangrijke plek in het gemeenteleven in. Ook
d.m.v. muziek en zang willen we God loven en prijzen. We streven ernaar
God in ons gebed het middelpunt te laten zijn.
Toepasbaarheid
Bij wat we doen sluiten we aan op actualiteit en onzekerheid van elke dag
van onze leden. We behandelen thema´s die van groot belang zijn voor
ons geloofsleven.
Het gegeven onderwijs in prediking, catechese, Bijbelstudies etc. stelt ons
in staat het geloof handen en voeten te geven in de maatschappij en het
leven van elke dag.

6

Kennis
Omdat kennis van de Bijbel van wezenlijk belang is om te groeien naar
Christus en vanuit Hem, willen we als gemeente deze kennis graag
vergroten. We denken dan in het bijzonder aan:
• de grootheid en heiligheid van God,
• de redding door Christus,
• de werking van de Heilige Geest,
• de dagelijkse omgang met God (het gebed) en
• het omzien naar de ander.
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Actie
Om de visie en het beleid daadwerkelijk handen en voeten te geven
willen we deze vertalen naar concrete activiteiten.
De belangrijkste speerpunten voor de komende tijd zijn:
- Verbondenheid (gemeenschap). Dit hebben we als
huisbezoekthema gemaakt voor de seizoenen 2018/2019 en
2019/2020.
- Het missionair leertraject Zzzout.
In alfabetische volgorde noemen we verder de volgende actiepunten.
1. Gemeentezijn
Betrokkenheid, openheid
Het is belangrijk dat de leden van de gemeente open zijn naar elkaar en
betrokken op elkaar. In de erediensten en daarbuiten.
Hier wordt bijvoorbeeld invulling aan gegeven door het organiseren van
activiteiten in de (mini-)wijken. Dit initiatief wordt aanbevolen, maar
moet wel passen bij de wijk en het wijkteam. Hier wordt nadrukkelijk ook
een rol van de gemeenteleden zelf verwacht. De kerkenraad waardeert
eigen initiatieven onderling zeer en kan waar nodig ondersteunen en
faciliteren. We zijn niet vrijblijvend gemeentelid. Als we bij Christus’
lichaam horen, dan willen we ook meewerken aan de opbouw van dat
lichaam.
We moeten er ook rekening mee houden dat het gemeentezijn en de
activiteiten die worden georganiseerd, plaatsvinden in de wereld van nu.
Mensen nemen ook deel aan activiteiten van andere clubs, verenigingen
etc. De druk die mensen ervaren, leidt er ook toe dat er keuzes moeten
worden gemaakt. De kerkenraad probeert daarom inzicht krijgen in alles
wat er wordt georganiseerd en zal vanuit dit overkoepelende beeld
zorgen voor sturing.
Gebed / voorbede
We willen stimuleren dat er voorbede wordt gevraagd, ook om zo het
onderlinge meeleven te bevorderen. Dit doen we door het voor
gemeenteleden gemakkelijker te maken om gebedspunten aan te dragen
en door hier meer aandacht voor te vragen, bijvoorbeeld tijdens
8

huisbezoeken. Als er een gastpredikant is, worden de voorbede en
dankzegging (waar het gaat over persoonlijke situaties) door de ouderling
van dienst genoemd en zo nodig uitgelegd.
De gebedskring wordt wekelijks aangekondigd op de beamer, we willen
het belang van de gebedskring graag onder elkaars aandacht brengen en
de deelname daaraan stimuleren.
Geloofsbeleving
Verdiepen, verbreden en vergroten van je geloof kan je niet alleen.
Daarom is het goed om hierover met elkaar te spreken. De kerkenraad
stimuleert gemeenteleden om deel te nemen aan Bijbelstudies,
gespreksgroepen of andere initiatieven, zoals het mannenontbijt.
Jeugd
De jeugd vasthouden en betrekken bij ons gemeentezijn is uiteindelijk van
‘levensbelang’ voor het functioneren van het lichaam van Christus. De
verschillende activiteiten voor de kinderen en jongeren moeten
samenhang bieden, zodat voor hen ook duidelijk is waar we als kerk voor
staan. De kerkenraad zal hierin een (meer) coördinerende rol hebben.
Kerkenraad en wijkteam
Onze predikant richt zich nadrukkelijk op prediking, catechese, pastoraat
(crisispastoraat, bezoeken van oudere gemeenteleden enz.) en het samen
met de kerkenraad leiding geven aan de gemeente.
De kerkenraad geeft samen met de predikant leiding aan de gemeente.
Per wijk is een wijkteam werkzaam, bestaande uit een ouderling, een
diaken, een pastoraal medewerker en diaconale medewerkers. De
wijkteams bespreken de gang van zaken binnen de wijk. Gemeenteleden
zullen ten minste eens in de 2 jaar huisbezoek ontvangen van een
ouderling of pastoraal medewerker al dan niet vergezeld van een diaken.
In plaats van het traditionele huisbezoek is er ook ruimte om
groepshuisbezoeken te houden. Als er daarnaast behoefte is aan
(huis)bezoek van ouderling, pastoraal werker of predikant, dan kan dat
altijd worden aangegeven.
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Missionair gemeentezijn
We willen graag een open en aantrekkelijke gemeente zijn naar buiten
toe. Om een wervende gemeente te zijn, zullen we goed naar onszelf
moeten kijken. Wie zijn we en wat stralen we uit?
Deze intern en extern gerichte blik willen we als kerkenraad en gemeente
de komende jaren vormgeven. De kerkenraad heeft onze gemeente
daarom opgegeven voor het missionair leertraject met de naam “Zzzout”.
Met een groep enthousiaste gemeenteleden, die zichzelf heeft
aangemeld, gaan we dit traject de komende twee jaar in. Ook de
gemeente zal hierin vanzelfsprekend een rol gaan spelen. Het naar buiten
gericht zijn, wordt niet uitbesteed aan dit team, maar de teamleden
zullen daarbij de gemeente nadrukkelijk betrekken en daarin meenemen.
Wijkwerk
Het is belangrijk dat de gemeenteleden in de wijk contact hebben met
elkaar om op de hoogte te blijven waar iets aan de hand is en assistentie
gewenst is. Deels kan hieraan invulling worden gegeven door de opzet
van mini-wijken. Het vraagt echter ook initiatief en betrokkenheid vanuit
de wijken zelf.
2. Eredienst
Avonddienst
De opkomst in de avonddienst is en blijft een punt van zorg. De
aanpassing van de kerktijden kan hier mogelijk een positief effect op
hebben. De invulling van de dienst (bijvoorbeeld meer interactie of meer
zang) blijft een punt van aandacht.
Kerkdienst met gemeenteleden voorbereiden (themadiensten)
Het is goed om de gemeente en bepaalde groepen daaruit te betrekken
bij de erediensten. Daarvoor worden, naast de startzondag, aan het begin
van het seizoen, drie kinderdiensten en drie jongerendiensten
georganiseerd. Deze diensten vervangen de themazondagen. De
jongerendiensten worden in principe voorbereid samen met de jongeren.
Daarnaast zal de predikant verscheidene diensten per jaar voorbereiden
samen met andere groepen.
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Prediking en preekvoorziening
We vinden het belangrijk dat de preken voorzien in onderstaande punten,
waarbij ook de preekvoorziening een belangrijke rol heeft.
• Toegankelijke en hedendaagse prediking: het is belangrijk dat de
gemeente hierdoor gebouwd wordt.
• Af en toe kan een predikant uit de GKv voorgaan.
Preekbespreking gemeente
Er worden regelmatig gemeentebrede preekbesprekingen ingepland. Dit
willen we continueren, om zo als gemeente met elkaar in gesprek te
blijven.
We streven naar ca. 10 preekbesprekingen per jaar, zowel bij preken van
onze eigen predikant, als bij preken van gastpredikanten.
Schriftlezing
Het is de vrijheid van de predikant de vertaling NBV of de vertaling NBG
1951 te gebruiken. De schriftlezing kan door gemeenteleden of de
predikant gedaan worden.
Tien geboden.
We brengen hier meer variatie in aan. Er kunnen andere Bijbelgedeelten
gelezen worden of andere vertalingen gebruikt worden.
Zingen
De gemeente is divers, ook in de wensen met betrekking tot de liederen
in de diensten. Enerzijds wordt er belang gehecht aan het zingen van
Psalmen, ook in de Oude Berijming die vroeger is aangeleerd. Anderzijds
zijn we nu kerk in een andere wereld, met ook andere muzikale
gewoonten. Kinderen en jongeren leren ook andere muziekinstrumenten
te gebruiken dan voorheen en op termijn zal dit gevolgen hebben voor de
keuze in de begeleiding van de liederen. Momenteel kan gelukkig meestal
nog worden voorzien in de juiste begeleiding.
Aan predikanten vragen we om een substantieel deel van de door hen
opgegeven liederen uit de Psalmen te kiezen. Hierbij kan gekozen worden
uit De Nieuwe Psalmberijming (www.denieuwepsalmberijming.nl), de
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Nieuwe Berijming of de Oude Berijming. Verder kan hierbij ook gedacht
worden aan berijmde Psalmen/Psalmgedeelten uit andere bundels.
Wat de overige liederen betreft kan worden gekozen uit andere bundels,
zoals Opwekking, Schriftberijmingen, Enige Gezangen, Liedboek voor de
kerken en de Evangelische liedbundel. We vinden het met het oog op de
gemeente belangrijk om ook een plaats te geven aan het zingen van
Opwekkingsliederen, daarom wordt aan predikanten gevraagd om
minimaal 1 Opwekkingslied op te geven. Als gastpredikanten hier niet
mee vertrouwd zijn, dan wordt hen gevraagd de keuze van dat lied aan de
koster overlaten.
Opwekkingsliederen worden begeleid op de piano en er is regelmatig een
zanger(es) die vanaf het podium meezingt.
Tijdens themadiensten, jeugddiensten, kinderdiensten en andere daartoe
aangewezen diensten verleent het combo medewerking aan de
eredienst.
We zijn dankbaar voor de gaven op muzikaal gebied die we bezitten
binnen de gemeente en die we mogen gebruiken om God te loven en te
prijzen in onze liederen.
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