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1. KERN (samenvatting) van het BELEIDSPLAN  2015-2018 Wijkgemeente 

Bethelkerk Hervormde Gemeente Harderwijk 

  

Focus 

In Mat. 28: 19 lezen we dat een discipel een leerling, een volgeling is van de Here Jezus. 

Discipelschap is kenmerken voor het christen-zijn. Het is levenslang leren leven als 

gedoopte mensen. Een discipel besteedt dagelijks tijd aan de omgang met god. Geen 

ruimte maken voor Woord en gebed leidt tot verwaarlozing van deze relatie.  

Bij discipelschap hoort discipline. Het betreft gehoorzaamheid in alle levensterreinen. Het 

gaat om een leven van toewijding aan God.  

Een discipel stelt zijn hart open voor de Heilige Geest en wordt door Hem vervuld. Hij leeft 

niet in eigen kracht maar in de kracht van de Geest.  

Als discipel ben je nooit alleen. Je bent deel van een gemeenschap van discipelen.  

 

Identiteit   

Wij zijn een wijkgemeente van Hervormde Gemeente Harderwijk die onderdeel is van de 

PKN. Als gemeente staan we in de gereformeerde traditie. De gereformeerde traditie is 

gebaseerd op de drie “Formulieren van Enigheid”. Wij leven vanuit het Woord van God, in 

het geloof in Christus, in de verzoening van zonden door Hem, in bekerering en toe-

eigening van het heil en in het uitzien naar Zijn Koninkrijk.  

Mission Statement   

Wij zijn verzameld door Jezus Christus en uitgezonden door de Heilige Geest. 

Geïnspireerd door Gods Woord willen we discipelen zijn van Jezus Christus in het leven 

van alle dag en een hechte gemeente zijn die open staat voor iedereen. We stralen Gods 

liefde uit naar de mensen om ons heen in woord en daad, in ootmoed, afhankelijkheid, 

verlegenheid en vooral gebed.   

  

Dat betekent voor ons het volgende:  

 

De Woordverkondiging staat centraal.   

In onze gemeente is de uitleg van het Woord van God belangrijk. Het Woord van God is 

onze leidraad en geeft antwoord op vragen van deze tijd. In de verkonding wordt gezocht 

naar wat Gods Woord betekent voor ons dagelijks leven, persoonlijk en als gemeente.  

Het moet een viering zijn waar gemeenteleden God en elkaar ontmoeten.  

De inhoud van de liederen en het taalgebruik in de dienst moeten voor iedereen 

begrijpelijk zijn.  Daarnaast willen we dat iedereen zich aangesproken voelt in onze 

gemeente.  Naast de gewone eredienst geven we in sommige diensten speciaal aandacht 

aan een bepaalde doelgroep. De bediening van de sacramenten doop en avondmaal zijn 

in de erediensten het zichtbare Woord van God. 

 

We zien om naar elkaar.   

Het is belangrijk dat we samen gemeente zijn, één in Jezus Christus. Gemeenteleden zien 

om naar elkaar en iedereen moet gezien worden in de gemeente. Daarvoor is het 

allereerst belangrijk is dat we elkaar kennen. We willen dat nieuwkomers zich snel thuis 
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voelen in de gemeente.  We willen een gemeente zijn die warmte uitstraalt en waar 

mensen graag bij willen horen. Bovendien willen we met elkaar als gemeente onderling 

het geloofsgesprek voeren, om zo ook eenheid in het geloof te ervaren en elkaar op te 

bouwen.   

 

Geloofsopvoeding is van levensbelang 

We geven specifiek aandacht aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (20-30).  

Hierover wordt door de centrale jeugdraad nagedacht voor heel hervormd Harderwijk. Als 

wijk zullen we hier aan meewerken en verder invulling geven al dan niet in samenwerking 

met de andere wijken (en kerken). Hierbij zullen we ook onderzoeken of een eigen 

wijkjeugdraad (met eigen inbreng) mogelijk is. Het gesprek tussen de generaties is 

belangrijk voor de gemeente.   

 

Toerusting is van levensbelang voor de gemeente.   

Gemeenteleden worden toegerust om discipel van Jezus Christus te zijn in het dagelijkse 

leven. Het is belangrijk dat gemeenteleden geïnspireerd worden door God en vol worden 

van Zijn Geest. We leren samen hoe we christen kunnen zijn in deze tijd.  

Hiervoor is de zondagse samenkomst belangrijk, maar ook het samenkomen in kleine/re 

groepen [doordeweeks] van belang.  

 

Er is uitstraling naar buiten toe in woord en daad.   

Als we zelf vol zijn van God en onderling een hechte gemeenschap vormen, zal dit 

uitstralen naar buiten toe. Wij zijn discipel van Jezus Christus en brengen dat tot 

uitdrukking in woord en daad. Zie hiervoor het door de kerkenraad vastgestelde werkplan 

 

We zijn een biddende gemeente  

We zijn een biddende gemeente, die wil luisteren naar wat God ons te zeggen heeft en 

hebben het gezamenlijke verlangen om Christus te volgen. In de erediensten heeft het 

gebed een belangrijke plaats, maar ook het (reguliere gebed thuis is van groot belang.  

Daarnaast willen we dat veel gemeenteleden met elkaar bidden in kleine of grotere 

groepen. Zie hiervoor het document over het gebedswerk  

 

We zoeken mensen op en kijken naar ze om  

Het is belangrijk dat we mensen opzoeken.  

Wordt ingevuld door de kerkenraad in samenspraak met de leden van de sectieteams 

 

We zijn gavengericht.   

Wij geloven dat iedereen in onze gemeente gaven van onze God heeft ontvangen. Wij 

willen ieders gaven ontdekken en iedereen stimuleren om ze in te zetten in het Koninkrijk 

van God.   
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2. KERNTHEMA’S BELEIDSPLAN 2019 – 2022   
 

Als gemeente willen we de komende jaren (2019-2022) bezig zijn met een aantal 
kernthema’s. Per thema is aangegeven waar we mee bezig gaan. De gemeente heeft een 
aantal onderwerpen (ideeën) aangereikt waar we in ieder geval specifiek aandacht aan 
willen geven. Deze onderwerpen zullen de kerkenraad en commissies gaan bespreken en 
uitwerken of vasthouden. 
 
 
MISSIONAIR ZIJN 
Als gemeente willen we bewust luisteren naar de opdracht van Jezus: “Ga heen, 
onderwijst al de volken” (Mat. 28:1). De gemeente wil biddend en actief zoeken naar 
wegen om mensen in de omgeving te bereiken met het Evangelie. 
  
Onderwerpen (bespreekpunten) voor kerkenraad 

• De kerkdeuren de hele dag open doen (als in buitenland) 

• Mensen stimuleren om relaties met ongelovigen op te bouwen en daarna het geloof te 
delen 

• Mensen helpen hun gaven te ontdekken die ze kunnen inzetten voor het getuigenis van 
Jezus 

 
Onderwerpen (bespreekpunten) voor evangelisatiecommissie 

• Kerkproeverij (allemaal 1 persoon uitnodigen die niet naar de kerk gaat) (punt voor EC) 
 
 

GEMEENTE ZIJN   
De gemeente wil bewust aandacht geven hoe we met elkaar omgaan, zowel in de 
samenkomsten als op andere momenten. Hoe vangen we nieuwkomers op en welke 
aandacht geven we aan wegblijvers (in de samenkomsten). Hoe weten gemeenteleden 
zich welkom en geaccepteerd. Hoe delen we ons geloof onderling (communicatie), ook 
tussen de verschillende generaties. Welke plaats hebben vrijwilligers in de gemeente en 
hoe beleven zij en de gemeente dit (ook in relatie tot ambtsdragers). 
 
Onderwerpen (bespreekpunten) voor kerkenraad 

• Zorgen voor wegblijvers 

• Zorgen voor ouderen (door jong en oud) 

• Band met andere wijken vasthouden (samen activiteiten doen) 

 
Onderwerpen (bespreekpunten) voor wijkjeugdraad 

• Jongeren taken geven, verantwoordelijkheid geven 

• Jongeren taken geven in de dienst:  koffie schenken, welkomstdienst, nevenactiviteiten. 

• Jongeren mee laten denken met de dominee, adviesraad: mee laten lezen of preek 
duidelijk is 

 
Onderwerpen (bespreekpunten) voor Vorming & Toerusting 

• Zorgen voor nieuwkomers 

• Samen eten, samen ontbijten 
 
Onderwerpen (bespreekpunten) voor diaconie 

• Klussen uitvoeren bij gemeenteleden (bijv. helpen met computer of boodschappen doen) 
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EREDIENST 
Als gemeente willen we vast blijven houden aan het karakter van de morgendiensten en 
avonddiensten. Ook willen we een aantal avonddiensten een speciaal karakter blijven 
geven (jongeren- en zangdiensten). 
We gaan bekijken of het aanvangstijdstip van de morgendiensten naar 10 uur kan en of er 
ontmoeting voor de morgendiensten mogelijk (en gewenst) is. Bij het uitnodigen van 
gastpredikanten houden we rekening met het karakter van de diensten. 
 
Onderwerpen (bespreekpunten) kerkenraad 

• In avonddiensten voor in de kerk zitten 

• Aantal zangdiensten (in de zondagavonddiensten) 

• Hoe gaan wij om met het teruglopende bezoek in de avonddiensten 

• Hoe gaan wij om met het teruglopende bezoek in de morgendiensten, moet er 
fundamenteel iets veranderen? 

• Jongere gastpredikanten, niet te grote verschillen in gastpredikanten 

• Koffie/thee drinken voor de dienst 

• Aanvang morgendienst naar 10 uur (?)  
 
 

JONGEREN  
We blijven ons bezinnen op de plaats van de jongeren in de gemeente, en over de manier waarop 
zij hun plaats in de gemeente beleven. 
 
Onderwerpen (bespreekpunten) wijkjeugdraad 

• Vaker tienertime  

• Tienertime ook voor oudere jeugd  

• Er valt een ‘gat’ vanaf 15+ (vervolg na discover) 

• Scholen betrekken bij materiaal uitdelen Naast De Brug ook De Schakel, Willem-Alexander 
en Wegwijzer (?) 

• Contact zoeken met andere gemeenten over ‘jongerenbenadering’ (hoe doen zij dat, en 
wat zijn daarbij de ervaringen 

 
 
DISCIPELSCHAP 
Discipelschap blijft een belangrijk thema in de gemeente. Het gaat in discipelschap over 
de gehoorzaamheid aan de Heer in alle delen van ons leven.  
 
Onderwerpen (bespreekpunten) Vorming &Toerusting 

• Avonden over geloofsopvoeding voor ouders (leeftijdsspecifiek) 

 
Onderwerpen (bespreekpunten) kerkenraad 

• Is discipelschap van Jezus hetzelfde als kerkelijk discipelschap (kerkbezoek) 

 
 
 


