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INLEIDING 

Wij leven in een wereld die razendsnel verandert. Alles wat vroeger vanzelfsprekend was 
staat op losse schroeven. Ook het vanzelfsprekend geloven in Jezus Christus is voorbij. Wij 
moeten dus regelmatig nadenken over hoe wij, als gemeente van Christus, zo goed mogelijk 
onze gaven en middelen kunnen inzetten om het Evangelie door te geven aan de volgende 
generatie. In het Beleidsplan 2020-2024 staan onze ideeën hierover. Het doel en verlangen 
is om in de komende 4 jaar een inspirerende gemeente te blijven, die tegen de tijdgeest in 
ook anderen weet op te wekken tot geloof. 

Dit plan is voorbereid door een commissie van 8 gemeenteleden, waarvan een aantal uit de 
kerkenraad. Om voeding te krijgen vanuit de gemeente is in het voorjaar van 2019 
begonnen met het houden van een enquête. Resultaten hiervan zijn in juni met de 
gemeente gedeeld. De reacties op die resultaten zijn in dit plan meegewogen. De commissie 
heeft daarna gesproken met diverse geledingen om te zoeken naar consensus. Dit 
beleidsplan is daarvan het resultaat. 

Onze missie 
Het is geen mensenwerk waardoor de Kerk bestaat. Het is Jezus zelf die de Kerk gesticht 
heeft en in stand houdt, dus ook de wijkgemeente Vredeskerk-Hoeksteen. Als gemeente 
hebben wij de opdracht om in woord en daad uit te dragen dat God ons liefheeft en dat Hij 
ons Zijn Zoon, Jezus Christus, geschonken heeft tot behoud van iedereen die in Hem 
gelooft. Het doel is om mensen tot dit geloof te brengen en tot een levende relatie met 
Jezus1. We mogen daarbij vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest. 

Onze visie 
We zien voor ons de volgende taken: 

• Jongeren onderwijzen in het geloof. 

• Handvatten bieden voor verdere geloofsverdieping en toerusting in een wereld vol 
kwesties. 

• Ernaar streven dat iedereen optimaal haar of zijn gaven inzet, niet uit plichtsbesef maar 
uit liefde voor God en de naaste. 

• Bidden voor elkaar en voor de wereld. 

• Waar nodig een helpende hand of een luisterend oor bieden. 

• Het Evangelie vertellen aan mensen die er niet mee bekend of van vervreemd zijn. 

• De lofzang gaande houden. 

Onze wijkgemeente 
Evenals veel andere hervormde gemeenten in de regio zijn wij vertrouwd met het 
gedachtengoed van de Gereformeerde Bond. Ook wij weten ons verbonden met de 
kernpunten van de Reformatie. Maar aan de andere kant voelen we de noodzaak om naar 
nieuwe vormen te zoeken om met name de jongere gemeenteleden vast te houden en om 
wervend te blijven voor nieuwkomers. Dit alles met behoud van een heldere, Bijbelse 
boodschap.  

De wijkgemeente bestaat uit ongeveer 2100 leden2. Hiervan bezoeken 400 à 500 de 
zondagse erediensten in de Vredeskerk in Wezep, en zo’n 80 de dienst in De Hoeksteen in 
Hattemerbroek. In de Vredeskerk komen veel jonge gezinnen, in De Hoeksteen is de 
gemiddelde leeftijd hoger. Naast mensen die in de streek geworteld zijn, komen er ook 
steeds meer mensen van elders. De diversiteit in geloofsbeleving is groot, van traditioneel 
tot evangelisch. Het besef dat wij allen leden zijn van het ene lichaam van Christus maakt 
dat hiervoor de ruimte is. 

 
1 Mattheüs 28: 16-20 
2 Per 21 september 2019: 746 belijdende leden en 1.338 en doopleden. 
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Aan de wijkgemeente is een voltijdspredikant verbonden. Daarnaast is er voor 28 uur per 
week een pastoraal werker actief en voor 2 uur per week een jeugdwerkadviseur. De 
kerkenraad bestaat uit zowel mannen als vrouwen. 

Meer over de (wijk)gemeente is te vinden op onze website: www.hervormdwezep.nl. 

Ontwikkelingen 
Het kerkenwerk bestaat vooral dankzij de inzet van vrijwilligers. De kostbaarheid van deze 
inzet mag niet onderschat worden. Nog altijd zijn er veel mensen bereid om de handen uit 
de mouwen te steken. Wel wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden voor de 
kerkenraad, met name voor het ambt van (pastoraal) ouderling. Dit past in de landelijke 
trend dat mensen het steeds moeilijker vinden om zich voor een periode van 4 jaar vast te 
leggen. We zullen in de komende periode nadenken hoe we zo efficiënt mogelijk om kunnen 
gaan met de kleiner wordende kerkenraad. 

Secularisatie is ook een trend die niet aan onze deur voorbijgaat. We zien veel jongeren 
vanaf een bepaalde leeftijd afhaken. Sommige gemeenteleden schrijven zich uit zonder zich 
aan te sluiten bij een andere kerk. Ook zijn er heel wat gemeenteleden die wel lid blijven, 
maar die niet of nauwelijks meedoen aan kerkelijke activiteiten. Het aantal ouderen in de 
gemeente wordt juist steeds groter. 

Leeswijzer 
In dit document staat een overzicht van onze belangrijkste activiteiten en wat daarin de 
plannen zijn voor de komende 4 jaar. Aan het eind staat een overzicht van concrete 
actiepunten en suggesties voor jaarthema’s. 

Speerpunten 
Uit de enquête kwamen twee onderwerpen naar voren die door de gemeente heel belangrijk 
gevonden worden: 

• Jeugdwerk 

• Missionair werk 
Hier willen wij ons in de komende periode vooral op richten. 

Onderliggende documenten 
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

• Evaluatie Beleidsplan 2014-2018 Vredeskerk-Hoeksteen “Samen opgewekt Hem 
tegemoet” (beleidscommissie, 2019). 

• Pastoraal plan: “Liefdevol oog en open oor, de kracht van een zorgzame gemeente” 
(pastoraal werker J.W. Bassie, 2016). 

• “Voorlopige visie jeugdwerk” (beleidscommissie, 2019). 
Deze documenten zijn op te vragen bij de scriba3. Een presentatie van de enquête staat op 
de website4. 

EREDIENST 

Onze Gemeente 
De erediensten op zondag zijn een essentieel onderdeel van onze gemeente. Wij komen 
dan samen om God te eren. Ons geloof mag dan versterkt worden door de verkondiging van 
het Woord, de bediening van de Doop en de viering van het Heilig Avondmaal. Wij mogen 
op deze manier God zelf ontmoeten. Bij de invulling van de diensten houden wij hier 
eerbiedig rekening mee. 

Diversiteit 
In de diensten is de veelkleurigheid van de gemeente te herkennen. Naast traditionele 
diensten zijn er verschillende bijzondere diensten, zoals gezinsdiensten, themadiensten, 

 
3 scriba-wijk-V-H@hervormdwezep.nl  
4 www.hervormdwezep.nl/beleidscommissie_vh  

http://www.hervormdwezep.nl/
mailto:scriba-wijk-V-H@hervormdwezep.nl
http://www.hervormdwezep.nl/beleidscommissie_vh
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jeugddiensten, zangdiensten en appèldiensten. Elk van deze diensten heeft een eigen 
invulling en doelgroep. We zien dat deze diensten in een behoefte voorzien. Daarom zullen 
we ze ook de komende 4 jaar blijven organiseren. Daarnaast overwegen we om ook 
ouderendiensten (b.v. met Johannes de Heer-liederen) te organiseren en diensten voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 

Voor zover de diensten niet in het rooster van de wijkpredikant passen, zoeken we naar 
gastpredikanten die zo goed mogelijk bij het karakter van de diensten passen en bij onze 
identiteit in het algemeen. 

Betrokkenheid.  
Om iedereen zo veel mogelijk te betrekken bij de eredienst doen we het volgende: 

• Het voorlezen van een “doopbrief” door doopouders. 

• Het ophalen van de kinderen uit de crèche om het slotlied en de zegen mee te maken. 

• Gesprekken met de kinderen voor de kindernevendienst door de eigen predikant. 

• Een kinderlied opnemen in de liturgie van de ochtenddienst. 

• Gebruik maken van symboliek, bijvoorbeeld door het aansteken van kaarsen in 
gezinsdiensten voor mensen die bemoediging kunnen gebruiken. 

• Kerkenraadsleden die bevestigd worden iets over zichzelf laten vertellen (als ze dat 
willen). 

• Na afloop van de dienst stellen voorganger en ouderling van dienst zich op naast de 
uitgang in de hal. Ook de andere kerkenraadsleden blijven in de hal.  

Om de betrokkenheid verder te vergroten nemen we het volgende voor: 

• Een kindermoment in iedere ochtenddienst. Om geen verplichting neer te leggen bij 
gastpredikanten zullen we hiervoor een aantal gemeenteleden toerusten. 

• Kindernevendienst, crèche, en Follow Me vaker meenemen in het gebed.  

• Staan tijdens de Geloofsbelijdenis.  

• De Geloofsbelijdenis vaker ’s ochtends lezen of eventueel zingen. 

• Bij het uitspreken van de zegen ook kerktelefoonluisteraars noemen.  

• De liturgie op de website plaatsen. 

• Het installeren van een camera en het streamen van diensten (verderop nader 
toegelicht). 

Bijbel en formulieren 
Voor lezingen uit de Bijbel gebruiken we de Herziene Statenvertaling en vaak ook de 
Nieuwe Bijbelvertaling. Bij de bediening van de Doop en de viering van het Heilig 
Avondmaal worden formulieren voorgelezen die de betekenis van deze sacramenten 
toelichten. Hiervoor gebruiken we begrijpelijke teksten in hedendaags Nederlands. 

Liederen 
In De Hoeksteen zingen we uit het Psalmboek (1773) en uit de bundel Op Toonhoogte 
(2005). In de Vredeskerk, waar we de beschikking hebben over een beamerscherm, wordt 
daarnaast gezongen uit het Liedboek voor de Kerken (1973) en diverse andere bundels. 
Voor wat betreft de psalmen is er een mix van oude en nieuwe berijming. Standaard is er in 
de ochtenddiensten een kinderlied. Meestal worden de liederen begeleid door orgelspel, 
maar regelmatig ook met piano en zang. In jeugd- en appèldiensten is er vaak een koor of 
een band. Er is de laatste jaren veel veranderd in het zingen van liederen. We blijven open 
staan voor nieuwe initiatieven. 

Muzikale begeleiding 
De diversiteit aan muzikale begeleiding doet recht aan de diversiteit in de gemeente. We 
hechten daarbij in het bijzonder aan begeleiding door (vaak jongere) muzikanten uit de 
eigen gemeente. Daarom willen we, waar nodig, professionele ondersteuning voor deze 
groepen faciliteren. Van organisten verwachten we dat ze breed inzetbaar zijn. Het kunnen 
begeleiden op piano is daarbij een pre. Ook hier kan eventueel geïnvesteerd worden in meer 
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professionaliteit. Een belangrijk aandachtspunt is de organisatie van de muzikale invulling 
van de diensten, om zo overzicht te blijven houden op het geheel. 

Diensten 
Iedere zondag zijn er ochtenddiensten in beide kerkgebouwen en ‘s avonds is er een dienst 
in de Vredeskerk. Daarnaast zijn er diensten op 1e Kerstdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 
Hemelvaartsdag, oudejaarsavond, nieuwjaarsdag, biddag, dankdag en twee diensten op 
Goede Vrijdag. Dit betekent dat naast onze eigen predikant ook regelmatig een 
gastpredikant voorgaat. 

Bij sommige diensten is de opkomst relatief laag, zoals op nieuwjaarsdag en op de 2e Paas- 
en Pinksterdag. In deze diensten verwelkomen we zo’n 80 gemeenteleden. Om efficiënt om 
te gaan met de beschikbare menskracht overwegen wij het volgende: 

• Een van de diensten op 2e Paas- en Pinksterdag wordt in De Hoeksteen gehouden. In 
het rooster van de wijkpredikant hebben deze diensten geen hoge prioriteit. 

• De dienst op nieuwjaarsdag komt te vervallen (behalve op zondag), mede gezien het 
ontbreken van Bijbelse relevantie. 

• We houden geen avonddienst meer in de Vredeskerk wanneer er ‘s middags een 
appèldienst in De Hoeksteen is. 

• Op drie achtereenvolgende zondagen midden in de zomervakantie voegen we de beide 
ochtenddiensten samen tot één dienst in De Vredeskerk. De avonddiensten vinden dan 
plaats in De Hoeksteen. 

• Jaarlijks op één zondag vieren we het Avondmaal samen in de Vredeskerk. 

Daarnaast willen we de ochtenddienst van Goede Vrijdag vervangen door een vesper op de 
avond ervoor, Witte Donderdag. De vesper op Witte Donderdag zal dan in het teken staan 
van het Heilig Avondmaal en op Goede Vrijdag kunnen we ons geheel richten op het lijden 
en sterven van Jezus. Ook komt er een vesper op Stille Zaterdag. 

Tenslotte overwegen we om jeugddiensten een aantal keer te vervroegen tot 17:00 uur ’s 
middags om daarna de gelegenheid te hebben voor een gemeenschappelijke maaltijd. 
Indien mogelijk zullen we jeugddiensten inplannen aan het begin van een schoolvakantie, 
zodat ook jongere kinderen erbij kunnen zijn.  

Camera/streamen 
Als praktische verrijking van de erediensten zullen we in de Vredeskerk een camera 
monteren die gericht staat op het gebied rondom de preekstoel. De beelden kunnen dan 
worden getoond op het beamerscherm, zodat mensen achter in de kerk meer betrokken zijn 
op wat er voorin de kerk gebeurt (Doop, kindermoment, …). Ook zal onderzocht worden of 
camerabeelden, en wat er verder door de beamer geprojecteerd wordt, gebruikt kunnen 
worden om te “streamen” naar ouderen die nu meeleven via de kerktelefoon. Het zou in elk 
geval tegemoetkomen aan de moeite die deze ouderen soms hebben met het zoeken van 
liederen in de veelheid aan bundels. Dit alles zal getoetst moeten worden aan de AVG. 

De Hoeksteen 
In De Hoeksteen hebben we te maken met een teruglopende kerkgang. De verwachting is 
dat deze trend zich door zal zetten, zodat er een moment komt waarop het bestaansrecht ter 
discussie komt te staan. Voor de komende vier jaar zullen we de diensten in De Hoeksteen 
handhaven. Wel komt er een werkgroep die de voor- en nadelen van handhaving naast 
elkaar zal leggen en zal onderzoeken welke toekomstmogelijkheden er zijn. Bij dit 
onderzoek betrekken we ook andere kerken uit de omgeving en de Nassauschool. 

PASTORAAT 

In 2016 heeft onze pastorale werker een notitie geschreven genaamd: “Liefdevol oog en 
open oor, de kracht van een zorgzame gemeente” Daarin wordt Pastoraat beschreven als  
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“het onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid aan zijn woord en in de 
kracht van de Heilige Geest binnen en vanuit de gemeente van Jezus Christus omzien naar 
mensen op hun levens- en geloofsweg binnen de context van de samenleving.” 

In de notitie wordt benadrukt dat pastoraat niet alleen iets is voor ambtsdragers, maar een 
taak voor alle gemeenteleden. Het is belangrijk om gemeenteleden hiervan bewust te 
maken. Het hoort een vanzelfsprekende levenshouding te zijn van een Christen om: 

• Met elkaar mee te leven in goede en slechte tijden. 

• Mensen te helpen groeien en te versterken in het geloof. 

• Gemeenteleden die “buiten de boot” dreigen te vallen liefdevol bij te staan. 

• Te spreken met hen die voor het eerst of opnieuw interesse tonen voor het geloof. 

• Jongeren te begeleiden. 

• Zorg te hebben voor ouderen en chronisch zieken. 

• Aandacht te hebben voor hen die kampen met rouw of met psychische problemen. 

Een grote gemotiveerde groep ouderlingen, bezoekzusters- en broeders, predikant, en 
pastoraal werker zetten zich in om het pastoraat in onze omvangrijke gemeente vorm te 
geven. 

Wij zijn er dankbaar voor dat de pastorale inzet in de afgelopen periode aanzienlijk 
toegenomen is. Allereerst door het aanstellen van een pastorale werker, maar ook door de 
(lichte) toename van het aantal ouderlingen en de (flinke) toename van het aantal pastorale 
bezoekers (bezoekzusters en -broeders). Er is nu voldoende menskracht om ieder 
gemeentelid die daarvoor open staat minimaal één keer in de twee jaar te bezoeken. Het 
tekort aan ouderlingen is in feite gecompenseerd door de pastorale bezoekers.  

Op dit moment zijn de meeste pastorale bezoekers gekoppeld aan een ouderling, waarbij ze 
elk een aantal adressen bezoeken, onder eindverantwoordelijkheid van de ouderling.  

Gezien het grote aantal onvervulbare vacatures voor het ambt van ouderling ligt het voor de 
hand om te kiezen voor een andere structuur. Ons uitgangspunt hierbij is dat we zoveel 
mogelijk willen aansluiten bij de situatie zoals die de afgelopen jaren is gegroeid. 

• Indeling in 9 secties door telkens 2 secties samen te voegen. 

• In iedere sectie werkt een ouderling met één of twee pastorale bezoekers (sectieteam). 

• De ouderling deelt in overleg adressen toe aan pastorale bezoekers. Mede afhankelijk 
van de mogelijkheden en ambities van de bezoekers kijkt de ouderling wat hij of zij zelf 
doet of uitbesteedt. 

• De ouderling overlegt met de pastor of predikant over hun inzet in situaties waarin 
professionele begeleiding nodig is (bijv. relatieproblematiek, stervensbegeleiding, enz.). 

• Een aantal gemeenteleden (“klaagvrouwen”) is actief in de Psycho-Pastorale 
Hulpverlening. We zullen onderzoeken of dit uitgebreid kan worden. 

• Er zijn een aantal jeugdouderlingen en er is een bezoekzuster voor pastoraat aan de 
jeugd. 

• Er is een ouderling en een bezoekbroeder voor het ouderenpastoraat (bezoek n.a.v. de 
verjaardagen van 80-plussers). 

• Voor het informele bezoek aan ouderen is de Hervormde Bezoekdienst actief.  

• Een coördinerend ouderling begeleidt, samen met de pastorale werker, ouderlingen en 
pastorale bezoekers in het consistorieoverleg en in een jaarlijks sectieteamoverleg. 

• Er kunnen sectieavonden worden georganiseerd door de sectieteams met ondersteuning 
van de pastor. 

Deze opzet vraagt een wat andere taakstelling voor de ouderlingen. Hij of zij wordt een soort 
spin in het web waar ieder die in die sectie bezoeken aflegt mee communiceert om dubbele 
bezoeken te voorkomen en zodoende onze krachten zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wij 
zullen daarom een taakomschrijving opstellen voor pastorale ouderlingen, op basis waarvan 
ook nieuwe ouderlingen ingewerkt kunnen worden. Zo’n taakomschrijving komt er ook voor 
de pastorale bezoekers. 
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De nieuwe samenstelling van de kerkenraad zal beschreven worden in een update van de 
plaatselijke regeling. Daarnaast dient bovenstaande pastorale structuur in een helder 
overzicht op de website voor de gemeente beschikbaar te zijn. Te overwegen valt om hier 
een hulplijn aan toe te voegen waar gemeenteleden met acute problemen direct gehoord 
worden en naar de juiste pastorale zorg worden geleid. 

JEUGD 

Missie 
Het doel van het jeugdwerk is om de jeugd van de gemeente vertrouwd te maken met God 
en Zijn Woord, hen te betrekken bij elkaar en bij de gemeente, hen weerbaar en kritisch te 
maken in de wereld waarin zij leven, hun leren oog te krijgen voor de nood van anderen en 
hen toerusting te geven bij het getuigen van hun geloof. 

Visie 
In onze gemeente is er jeugdwerk van geboorte tot belijdenis. Van jongs af aan willen we de 
jeugd vertrouwd maken met de Bijbel en met de betekenis van het werk van Jezus. Zo willen 
we werken aan een natuurlijke omgang met God. Binnen het jeugdwerk willen we de ruimte 
bieden om veilig vragen te stellen over geloof en over het leven. Daarom is het belangrijk dat 
de jongeren onderling een band kunnen opbouwen en dat ze gestimuleerd worden om 
respectvol met elkaar om te gaan. Verder willen we de jongeren stimuleren om hun gaven in 
te zetten in Gods wijngaard. We vinden het belangrijk dat de jeugd zich thuis voelt in de 
gemeente en daadwerkelijk meedoet aan kerkelijke activiteiten. Daarom is het van belang 
dat andere organen in de kerk en ook de ouders betrokken worden bij het jeugdwerk. Een 
verdere uitwerking van onze visie op het jeugdwerk is te vinden in het document “Voorlopige 
visie jeugdwerk”, dat op aanvraag beschikbaar is. 

Activiteiten 
Er is geen concrete aanleiding om het jeugdwerk zoals dat nu georganiseerd wordt (crèche, 
kindernevendienst, clubs, catechese, diaconale projecten, jeugdhonk, jeugdpastoraat) 
anders te gaan doen. Wel blijven we steeds kritisch kijken hoe de verschillende activiteiten 
lopen en sturen we waar nodig bij. In de komende jaren willen we ons richten op de 
volgende punten. 

Meer meedenken en meedoen 
Het zou mooi zijn als jeugdwerk en erediensten meer op elkaar afgestemd raken, zodat ook 
bij erediensten jongeren betrokken worden. Daarom gaan we de jeugd meer betrekken bij 
erediensten en de voorbereiding daarvan, met name bij jeugd- en gezinsdiensten. Ook 
worden vooral de oudere jongeren gestimuleerd om zelf onderwerpen aan te dragen en 
eventueel voor te bereiden voor de catechese. 

Meer jeugd er bij betrekken 
Een groot deel van de jeugd in de gemeente is weliswaar gedoopt, maar doet niet of 
nauwelijks mee aan kerkelijke activiteiten. We willen ons de komende jaren er volop voor 
inzetten om ook deze jeugd en vooral ook hun ouders bij de kerk te betrekken. Dat begint al 
rondom en na de doop van de kinderen, door middel van doopkringen, ondersteuning bij de 
geloofsopvoeding en concrete belangstelling van pastorale ouderlingen/bezoekers. Voor de 
jeugd vanaf een jaar of 12 is het ook belangrijk om met hen zelf in gesprek te gaan om te 
weten wat er nodig om hen thuis te laten voelen. 

Jeugdpastoraat 
In 2019 is een bezoekzuster benoemd die, in samenspraak met de pastorale ouderlingen, 
begonnen is met het bezoeken van jongeren. 

Ondersteuning en toerusting 
Het jeugdwerk kan niet zonder vrijwilligers (Follow Me, Kindernevendienst, crèche, clubs, 
jeugddienstcommissie). Het is van belang dat zij voldoende toegerust worden om leiding te 
geven, om de jeugd kennis van God en de Bijbel bij te brengen en om een band met hen op 
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te bouwen. Daarom wordt geïnvesteerd in toerusting en training. Ook is het van belang dat 
de vrijwilligers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.  

Communicatie 
Een voortdurend punt van aandacht is de communicatie. Hierin zijn de afgelopen periode al 
mooie stappen gezet. Er zal in de komende periode volop ingezet worden op versterking van 
de PR. Te denken valt aan de website, social media, infofolders, weekbrief, beamer en 
periodieke nieuwsbrieven. Daarnaast zullen we acties inzetten om ouders te betrekken en te 
werken aan bewustwording van verantwoordelijkheid. Naast de externe communicatie zal 
ook de interne communicatie versterkt worden. Zo zal de kerkenraad als geheel zich meer 
laten informeren over de voortgang van de jeugdwerkactiviteiten en over eventuele 
knelpunten. Tenslotte zal de WJC ook de communicatie binnen het jeugdwerk onder de loep 
nemen. 

Organisatie 
De wijkjeugdcommissie (WJC) draagt zorg voor de realisatie van het jeugdwerkbeleid en 
adviseert de kerkenraad bij het opstellen van nieuw beleid. De kerkenraad blijft echter 
verantwoordelijk. De WJC neemt het initiatief om activiteiten op te starten en kan daarbij 
zonder ruggenspraak met de kerkenraad andere gremia betrekken. De kerkenraad kan zelf 
ook, in samenspraak met de WJC, initiatieven nemen. De predikant doet een deel van de 
catechese. In de komende periode zal de kerkenraad aandacht besteden aan het verder 
verhelderen van de rollen en verantwoordelijkheden in het jeugdwerk en van de 
organisatiestructuur daarvan. 

Kerkelijk werker voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen 
De WJC heeft het jeugdwerkbeleid uitgewerkt in een concreet werkplan, dat jaarlijks 
geüpdatet wordt. Duidelijk is dat er extra menskracht, voor een deel van professionals, nodig 
is om de ambities te realiseren. Hiervoor gaan wij op zoek naar de mogelijkheden om een 
Kerkelijk werker voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen (m/v) aan te trekken. Een appèl 
op de gemeente om dit financieel mogelijk te maken is hiervoor noodzakelijk. 

De meerwaarde van zo iemand is dat hij/zij een direct aanspreekpunt is voor de jeugd en 
kan fungeren als rolmodel om zo een antwoord te geven op vragen als “Wat betekent het 
om Christus te volgen?” en “Hoe geef je handen en voeten aan je geloof?”. Een andere 
belangrijke rol is aanspreekpunt zijn voor jeugdambtsdragers en leidinggevenden binnen het 
jeugdwerk. Hij/zij wordt de spil in het voorbereiden van diensten met de jeugd. Verdere 
taken kunnen zijn: coördinatie, jeugdpastoraat, catechese en toerusting aan 
jongvolwassenen. 

MISSIONAIR WERK 

Aanleiding 
De secularisatie die zich inzette in de 20e eeuw gaf menigeen in de kerk kopzorgen, maar 
zorgde ook voor nieuw elan. Zo worden er allerlei initiatieven ontwikkeld en ontplooid om 
mensen bekend te maken met het Evangelie en zijn er in de afgelopen tijd nieuwe vormen 
van kerk-zijn ontstaan. Te denken valt aan de zogenaamde pioniersplekken. Daarnaast 
probeert menige kerkelijke gemeente laagdrempelige activiteiten te organiseren om zo in 
gesprek te komen met de ander die vaak weinig tot niets op heeft met het christelijk geloof. 

Zulke mensen komen we ook in onze dorpen tegen. Wezep - en in mindere mate 
Hattemerbroek - is een echt kerkdorp. Toch zijn er mensen die niet naar de kerk gaan en - 
wat veel meer te betreuren valt - Jezus niet kennen als hun Heer en Heiland. 

Missie 
In de inleiding van dit beleidsplan staat dat wij als wijkgemeente een missie hebben. Een 
missie die verband houdt met het zendingsbevel van Jezus (Matth. 28: 16-20). Hij zendt Zijn 
discipelen - en daarmee ons - erop uit om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws. 
Jezus heeft daarbij in ieder geval alle inwoners van Wezep en Hattemerbroek op het oog. Hij 
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is immers gestorven aan het kruis voor iedereen! Om ervoor te zorgen dat men Jezus leert 
kennen, het beste dat een mens kan overkomen, worden wij erop uitgezonden om in woord 
en daad het Evangelie door te geven, net zoals de discipelen eerder. Dit is niet 
kerkgebonden, maar vanuit onze kerk kunnen we dit bevel wel uitvoeren en vormgeven. Als 
Veluwenaren zijn wij meer doeners. Daar moeten we dus gebruik van maken. Als gemeente 
zouden we jaloersmakend en uitnodigend moeten zijn, zodat we anderen nieuwsgierig 
maken naar wie Jezus is. 

Gezien de tijd waarin we leven is dit geen sinecure, maar aan de andere kant hoeven we 
ons ook niet uit het veld te laten slaan. Jezus zegt immers dat Hem alle macht gegeven is en 
dat Hij bij ons is tot aan de voltooiing van deze wereld. Dit mag ook voor ontspannenheid 
zorgen. Hij zorgt er wel voor dat mensen Hem zullen leren kennen en daarbij wil Hij ons 
inzetten voor Zijn missie.  

Secularisatie betekent trouwens niet per se dat mensen geen behoefte meer hebben aan 
geloof of de kerk. Behoefte aan zingeving is er nog steeds, en daarnaast laten de nieuwe 
vormen van kerk-zijn ons zien dat sommige mensen daarin meer tot hun recht komen dan 
binnen een ‘oude’ structuur. 

Bewustwording  
Vanuit de gemeente-enquête blijkt dat men het missionaire werk belangrijk vindt. Iets meer 
dan de helft vindt dat onze wijkgemeente een naar buiten gerichte blik heeft. Maar het 
andere deel vindt dat blijkbaar niet. Als kerkenraad vatten we dit op als een opdracht om bij 
de gemeente het besef op te wekken dat ze een missie heeft, dat ze zich gezonden weet. 
Wanneer dit duidelijk wordt en - niet onbelangrijk - mensen handen en voeten kunnen geven 
aan hun eigen geloof, kan de stap naar getuigen ook gemaakt worden.  

Eigen gemeente  
Om bovenstaande te ondersteunen willen wij aan de slag met het Focustraject van de IZB5. 
Dit traject richt zich op het onder woorden brengen van het eigen geloof om vervolgens van 
dit geloof te getuigen. De gemeente vindt de erediensten en met name de preek erg 
belangrijk. Dit zou een goed middel zijn om missionair bewustzijn aan te wakkeren. Om 
verder een uitnodigende gemeente te zijn zullen we de sociale netwerken in de gemeente 
moeten versterken, dit kan d.m.v. pastorale bezoeken, wijkavonden en de Diaconie binnen 
onze gemeente.  

Randkerkelijken  
De hervormde gemeente Wezep-Hattemerbroek is een zogenaamde volkskerk, dit betekent 
o.a. dat er veel randkerkelijken zijn. Dit zijn mensen die alleen ingeschreven staan in het 
kerkelijk register, maar verder niet actief zijn in de gemeente. Het is belangrijk dat we als 
kerk gaan nadenken over de vraag hoe we contacten met hen - en anderen - kunnen 
aangaan, zodat we op een positieve manier hun leven kunnen beïnvloeden. Het lijkt ons 
goed om als pilot eens te beginnen met het organiseren van een maandelijkse maaltijd 
vanuit bijvoorbeeld de Vredeskerk. 

Buiten eigen gemeente 
De bovengenoemde maaltijd hoeven we natuurlijk niet te beperken tot de randkerkelijken 
van onze gemeente. In Wezep zijn er genoeg anderen die hiervoor uitgenodigd kunnen 
worden. Verder zou gedacht kunnen worden aan een ontmoetingscentrum voor de mensen 
in Wezep, een evangelisatieproject of een pop-up kerk met Kerst.  

Het is belangrijk om hierbij gebruik te maken van de digitale omgeving. Tegenwoordig is 
alles digitaal en met onze website kunnen we meer bereiken dan we nu doen. Het kan 
winstgevend zijn meer PR te maken in bijvoorbeeld kranten, op de LOCO, sociale media of 
bij andere verenigingen in Wezep. Dit is pas een vervolgstap, maar het kan geen kwaad om 
hierover alvast na te denken. 

 
5 www.izb.nl/focus/het-focustraject  

http://www.izb.nl/focus/het-focustraject
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Uitvoering  
Er wordt nog weinig gedaan met missionair werk in onze gemeente. Redenen te over dat het 
opgezet, opgebouwd en daarna uitgebreid wordt. Vanuit de Algemene Kerkenraad wordt 
een missionaire commissie ingesteld die dit werk gemeentebreed coördineert. Deze 
commissie zal bestaan uit twee missionaire ambtsdragers, één uit elke wijk. 

VORMING EN TOERUSTING 

Vorming en Toerusting (V&T) is een veel gebruikt begrip in kerkelijke gemeenten. Vorming 
wil ons aan het denken zetten, prikkelen, uitdagen, onze ogen openen. Vorming stelt de 
vraag hoe wij ons geloof inhoud kunnen geven in de realiteit van alledag. Toerusting geeft 
ons iets in handen om een taak, opdracht, manier van geloven, geloofsuiting enzovoorts 
beter uit te voeren. We krijgen iets mee voor onderweg. 

In de visie van de wijkgemeente Vredeskerk-Hoeksteen wordt aan het begrip V&T een ruime 
betekenis toegekend. We kennen 4 soorten activiteiten: 

• Activiteiten die Bijbelkennis vergroten. 

• Verdiepende activiteiten over maatschappelijke onderwerpen. 

• Activiteiten gericht op ontmoeting tussen gemeenteleden. 

• Toerusting voor kerkenraadsleden. 

De door de kerkenraad ingestelde werkgroep V&T heeft als taak gekregen om het V&T-werk 
beleidsmatig te doordenken, plannen te maken en uit te voeren of te laten uitvoeren. Aan 
het begin van het winterseizoen presenteert de werkgroep V&T een jaarprogramma. 

Samen 
Het sleutelwoord in de komende beleidsperiode is ‘samen’. Dit wordt bij de V&T-activiteiten 
uitgewerkt in de volgende punten: Samenhang en verbinding, Samen op weg en 
Samenwerking en uitwisseling. 

Samenhang en verbinding 
Dit krijgt invulling door daar waar mogelijk V&T-activiteiten te verbinden met erediensten. De 
samenhang wordt bevorderd door het jaarthema - dat vastgesteld wordt door de 
kerkenraad - terug te laten keren in de V&T-activiteiten. 

Samen op weg 
Commissies, werkgroepen en kringen vormen geen eilandjes binnen onze gemeente maar 
versterken elkaar en vullen elkaar aan. V&T wil bijdragen aan het bewust maken en 
stimuleren van de sociale en diaconale taken die gemeenteleden in onze directe omgeving 
kunnen uitoefenen. 

Samenwerking en uitwisseling 
De activiteiten van de wijkgemeente Dorpskerk zullen worden opgenomen in het 
jaarprogramma. Daarnaast worden contacten gelegd en onderhouden met andere kerken in 
Wezep voor het uitwisselen van V&T-activiteiten. Ook de mogelijkheden van een digitaal 
platvorm van de kerken in Wezep zullen worden benut. 

Jongvolwassenen 
In de komende periode zullen we ook specifiek aandacht schenken aan jongvolwassenen, 
op wie in onze maatschappij een grote druk ligt. Werk, gezin en sociale leven vragen veel 
tijd en energie. Het is een van de oorzaken dat jongvolwassenen (plm. 25 tot 40 jaar) 
nauwelijks deelnemen aan V&T-activiteiten. Terwijl deze groep wel met zingevingsvragen te 
maken en graag gezien wil worden. De vraag is hoe je deze doelgroep kunt activeren voor 
deelname aan V&T-activiteiten. 

Doel van de werkgroep V&T is om in deze periode:  

• Inzicht op te bouwen van de doelgroep en de vragen waar zij mee te maken hebben. 

• Waar mogelijk al een of meer concrete activiteiten te organiseren. 
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DIACONIE 

Roeping 
De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid, te delen al wat haar aan gaven geschonken is, te helpen 
waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt6.  

Historie 
Traditioneel richten de diaconale aandachtsgebieden in onze gemeente zich vooral op hulp 
aan de naaste, dichtbij en veraf. Dat uit zich in ondersteuning van gemeenteleden die om 
wat voor omstandigheden ook (financiële) hulp nodig hebben, in ondersteuning van 
projecten elders in ons land of daarbuiten, in stimuleren van het werk onder ouderen en 
onder jongeren. Veelal bestaat de ondersteuning ook uit financiële ondersteuning. 

Afbouw vermogen 
De Diaconie heeft de laatste jaren het beleid aangepast. Het beleid is nadrukkelijk dat het 
aanzienlijke vermogen, dat de laatste jaren is opgebouwd, besteed wordt aan de doeleinden 
waarvoor deze bestemd zijn: bestedingen van diaconale aard.  

Er wordt niet meer gecollecteerd voor algemene diaconale doeleinden voor de eigen 
gemeente, maar alleen nog gericht op collecten met een specifieke bestemming. Er zal 
meer aandacht en publiciteit komen, o.a. door middel van gebruik beamer, voor de 
bestemming van de diaconale collecten. Bovendien zal aansluiting gezocht worden met 
activiteiten van de gemeente rondom en in de eredienst. 

Overige uitgaven worden gedaan vanuit het in het verleden opgebouwde vermogen. Daarbij 
wordt de komende jaren nadrukkelijk meer uitgegeven dan wat er binnenkomt, er is ruimte 
voor nieuwe aandachtsgebieden. 

Samenwerking Dorpskerk 
De diaconale begroting van onze gemeente betreft de wijken Dorpskerk en Vredeskerk- 
Hoeksteen samen. Inkomsten en uitgaven (en vermogen) worden samen beheerd. Vanuit 
beide wijken is de wens ontstaan om een zelfstandig, herkenbaar diaconaal beleid te 
voeren. Daarbij zou ook enige bestedingsvrijheid van beschikbare geldmiddelen horen. Dit 
resulteert o.a. in eigen collecterooster en diaconale projecten. 

Jeugd 
Een belangrijk aandachtsgebied is het Jeugddiaconaat. Vanuit de WJC worden in een 
jaarcyclus diaconale projecten georganiseerd, met financiële ondersteuning door de 
Diaconie. Het gaat om projecten in de naaste omgeving, ergens in Europa en ergens 
daarbuiten. Zo beogen we het diaconale bewustzijn van de jeugd te bevorderen. 

Ouderen 
In onze wijkgemeente functioneert een Hervormde Bezoekdienst. Ouderen vanaf 80 jaar 
worden periodiek bezocht door gemeenteleden, er wordt aandacht besteed aan 
verjaardagen, gezamenlijke Kerst- en Paasvieringen en er worden maandelijks 
bijeenkomsten georganiseerd. Een goede afstemming met de pastorale ouderlingen is een 
belangrijk aandachtspunt. 

Chronische zieken 
Binnen onze (wijk)gemeente is er geen specifiek beleid voor het omgaan met chronisch 
zieken. Uiteraard is er pastorale aandacht en wordt op incidentele basis hulp en bijstand 
verleend. We gaan meer structurele aandacht besteden aan het onderwerp chronische 
zieken. Daarbij zal de Diaconale Hulpdienst nieuw leven ingeblazen worden. Hulp, zorg en 
aandacht zal daarmee geïntensiveerd worden. Uitgangspunt blijft overigens dat zorg 
ingevuld wordt door professionals. De diaconale betrokkenheid zal bestaan uit de facilitering 
van inzet van vrijwilligers en financiële hulp.  

 
6 Ontleend aan de Kerkorde van de PKN. 
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Ook is er aandacht voor zieken door middel van een wekelijkse bloemengroet. Daarnaast 
wordt medewerking verleend aan erediensten gehouden in verzorgings- en verpleeghuizen. 
Vanuit de Diaconie vindt financiële ondersteuning plaats aan het Hospice in Nunspeet. Een 
vertegenwoordiger van de Diaconie zit in de klankbordgroep van het bestuur. 

Mensen met een beperking 
De Diaconie ondersteunt de catechese die in regionaal verband gegeven wordt aan mensen 
met een beperking. In de komende periode zal de mogelijkheid onderzocht worden voor 
speciale diensten voor verstandelijk gehandicapten. 

Projecten elders in de wereld 
Stichting Izvor/Elles van der Beek 
Elles heeft samen met Erica Hijkoop uit Gouda tal van activiteiten opgezet in Roemenië op 
het gebied van o.a. zorg voor verwaarloosde kinderen, een hospice, tafeltje dekje maaltijden 
voor ouderen en een zorgboerderij. Vanuit onze gemeente wordt daarbij ondersteuning 
verleend met hoofd en handen en geldmiddelen. Het project wordt breed gedragen in onze 
gemeente, waarbij het accent ligt op de wijk Vredeskerk-Hoeksteen, vooral vanwege 
historische banden met Elles. De Stichting Izvor7 opereert als een zelfstandige stichting. 

Individuele ondersteuningen 
Door de Diaconie wordt aandacht besteed aan financiële problematiek bij gemeenteleden. 
De doorverwijzingen komen veelal via predikanten of ouderlingen, die op huisbezoeken 
signalen oppakken. De Diaconie tracht zich een beeld van de financiële nood te vormen en 
verleent ondersteuning op bijkomende vlakken in het geval van bijzondere uitgaven. 
Verwacht wordt dat de financiële problematiek bij gemeenteleden zal toenemen, vooral door 
een terugtredende overheid. Via het Diaconale Platform in de gemeente Oldebroek8 wordt 
een netwerk van (financieel) deskundigen benaderd die met raad en daad gemeenteleden 
kunnen bijstaan. 

ACTIEPUNTEN 

Seizoen 2020-2021 

• Organisatie jeugdwerk. 

• Aanstellen kerkelijk werker voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen. 

• Benoemen missionair ouderling. 

• Gemeenteavond missionair werk. 

• Herindeling pastorale secties. 

• Opstellen taakomschrijvingen pastorale ouderlingen en bezoekers. 

• Diaconale Hulpdienst opstarten. 

• Installeren camera in de Vredeskerk. 

Seizoen 2021-2022 

• Opstellen plaatselijke regeling (organisatiestructuur kerkenraad e.d.). 

• Toerusten gemeenteleden voor kindermoment. 

• Aanvang Focustraject IZB. 

• Reductie aantal kerkdiensten (vanaf 1-1-2022). 

• Onderzoek naar streamen van kerkdiensten. 

Seizoen 2022-2023 

• Instellen commissie “Toekomst voor De Hoeksteen”. 

• Pilot met maaltijd in de Vredeskerk. 

Seizoen 2023-2024 

• Andere missionaire activiteiten. 

 
7 www.vriendenvanizvor.nl 
8 www.dpgo.nl  

http://www.vriendenvanizvor.nl/
http://www.dpgo.nl/
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JAARTHEMA’S 

In de afgelopen jaren is vooral in V&T-activiteiten en in gezinsdiensten gebruik gemaakt van 
gemeenschappelijke jaarthema’s. Het is ons voornemen om dit te continueren en waar 
mogelijk uit te breiden. De jaarthema’s kunnen gekoppeld worden aan de zwaartepunten in 
de actielijst voor de komende jaren. Voor de eerste drie jaren zijn de zwaartepunten 
achtereenvolgens “jeugd”, “missionair werk” en “toekomst” (i.v.m. De Hoeksteen). Bij de 
totstandkoming van dit beleidsplan zijn hierover door de kerkenraad nog geen keuzes 
gemaakt. Te denken valt aan: 

• Seizoen 2020-2021 (jeugd): “Hij wijst mij de weg”, “Licht voor mijn/jouw pad”, “Een parel 
in Gods Hand”, “Toerusten met liefde”. 

• Seizoen 2021-2022 (missionair werk): “Verlicht de wereld”, “Kom in beweging”, “Samen 
delen/ verder gaan”, “Laat Uw licht schijnen”, “Liefde uitdelen”, ”In de kracht van de 
Heilige Geest”. 

• Seizoen 2022-2023 (toekomst/Hoeksteen): “Wat de toekomst brenge moge”. “Met God is 
alles mogelijk”, “God van Licht, wees mijn Gids”, “De hoeksteen door God zelf gelegd”. 

• Seizoen 2023-2024: “De vrede van Christus”. 

 

 

Dit zijn wij

Mattheüs 5:13-16


