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Woord vooraf

Broeders en zusters en zeker ook  onze jongeren,

Alstublieft! 
Een boekje van de kerkenraad over ‘Verlangen naar God’ en   ‘Hoe ben je 
Kerk van Koning Jezus in Heemse?’ 

Waarom dit boekje?

Verlangen naar God zet ons in beweging.  Dit boekje geeft een visie hoe 
wij Kerk willen zijn in Heemse.

De  vraag is heel persoonlijk: wat kan en wil ik zelf daaraan bijdragen?
Het is ook een vraag aan ons samen als wijk en als gemeente. 

Daarom zijn er dit voorjaar 3 wijkavonden voor Noord, Oost en Zuid. Daar 
delen we onze gedachten. Om elkaar te helpen samen kerk te zijn. We 
doen dat met een werkvorm waardoor  we allemaal, jong en oud, gemak-
kelijk mee kunnen doen. De data komen in de kerkpost.

Ik geloof:  de gemeenschap der heiligen.
Daarom, ouderen en jongeren,  doe, als het mogelijk is,  allemaal mee en 
kom.
De kerkenraad hoopt en bidt dat het inspirerende en bemoedigende 
wijkavonden worden.

Heemse, februari 2017
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Verlangen naar God.
’God, ik verlang naar U’ (psalm 42)

Waar verlang jij naar?
Verlangen naar iets is er altijd.
Als je hebt gekregen wat je wilde, is er  het volgende waarnaar je ver-
langt.  Verlangen naar iets  kan je zo in beslag nemen dat je voor  niets 
anders meer aandacht hebt.
Reclame speelt handig in op die begeerte.
We kunnen zo druk zijn met al die aardse verlangens dat God bij ons op 
de tweede plaats  of nog lager komt te staan.
Mag je dan niet verlangen naar wat het leven aangenaam en mooi 
maakt? Natuurlijk wel!
Maar vergeet nooit wat Jezus zegt in Mattheus 5: ‘Het echte geluk is 
voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is 
Gods nieuwe wereld’.
We kunnen geen dag zonder God.
De duivel doet zijn best om het tegendeel te bewijzen.
Christenen hebben God en elkaar nodig om overeind te blijven.
De vraag is: Hoe doe je dat? Anders gezegd:
Hoe ben je nu  Kerk van Koning Jezus in Heemse?
Als je daarover nadenkt, doe je dat bij een open Bijbel. Dezelfde Bijbel 
die ons voorgeslacht ook gebruikte. De Bijbel bepaalt onze visie. Dat is 
niet anders dan vroeger. De tijd waarin wij leven is anders dan vroeger. 
Dat element werkt wel door in de visie en de concrete taken.
Christen zijn is niet stil staan, maar actief bezig  zijn.
De visie is hieronder in 6 taken verwoord. 

 1. Wij komen op zondag samen in de naam van Jezus en we ontmoeten 
elkaar.

2. Wij zijn leerlingen van Jezus.

3. Wij leren onze kinderen en jongeren dat vertrouwen op God een 
levenslange wedstrijd is die uitloopt op een schitterende toekomst. 
Jongeren nemen de estafette over.
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4. Wij zijn dienstbaar. Daardoor zijn we merkbaar positief aanwezig  in 
de samenleving.

5. Wij werken samen met andere christenen.

6. Wij doen allemaal mee met de gaven en mogelijkheden die we ge-
kregen hebben.

Op de volgende bladzijden worden deze taken concreter gemaakt in 
de vorm van richtingwijzers. Een richtingwijzer wijst de weg, dat willen 
deze  ook doen.
De ene richtingwijzer wijst een bekende weg, een andere naar onbe-
kend terrein.

De vraag aan ons allemaal is niet: is het haalbaar in de  praktijk, maar 
zijn de taken, inclusief  richtingwijzers, de weg die God ons wijst?
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Taak 1
Wij komen op zondag samen in de naam van Jezus en ontmoeten 
elkaar.

De zondagse samenkomsten zijn hoogtepunten voor de christelijke 
gemeenschap. Daar ontmoet je God,  krijg je Zijn zegen en hoor je Zijn 
Woord. Samen zingen we en bidden we voor de kerk, voor onze naaste, 
voor de wereld, voor ons zelf. 
Samen luisteren we naar de preek, 
de uitleg van Gods Woord. De 
preek helpt de gemeente  om de 
weg van het geloof te gaan in een 
wereld vol ongeloof. 
Hoe verschillend we ook zijn, we 
zijn Gods volk. In 1 Kor. 12 wordt 
de gemeente vergeleken met een lichaam. Een lichaam heeft veel leden 
en we zijn  allemaal verschillend. We hebben elkaars gaven nodig. We 
gaan  met respect en liefdevol met elkaar om.
Samen strijden we de goede strijd van het geloof want er zijn vijanden. 
(1 Tim 6:12) Dat houdt in dat we concreet benoemen welke vijanden, in 
onze tijd,  ons geloof bedreigen. Om elkaar te daarmee te helpen.

Richtingwijzers:

1a. Actuele preken. 
De voorganger kent onze tijd en laat Gods Woord daarover schijnen. 
Gemeenteleden helpen hun voorganger(s) door de praktijk van het 
(geloofs)leven met hem/ hen te delen.

1b. De kerk als ontmoetingsplek. 
In onze grote gemeente zijn de kerkdiensten massaal.  Veel van wat we 
doen past daarbij.  Naar elkaar omzien is een Bijbelse opdracht. Daar-
voor moet je elkaar  ontmoeten en leren kennen. Er zijn initiatieven 
nodig om dat in de zondagse samenkomsten  meer mogelijk te maken 
dan nu het geval is. 
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1c. De kerk als oefenplek.
Op de zondag zoeken we in en buiten de kerkdiensten naar momenten 
en manieren om het evangelie meer en meer in praktijk te brengen. 
Van consument naar deelnemer, hoorder èn dader (Jakobus1:23). God 
herstelt ons ‘mens zijn in relatie’. Doordat we in de gemeente verschil-
lend zijn en denken worden we uitgedaagd het waardevolle in de ander 
te ontdekken, geduldig te zijn, elkaar lief te hebben en te verdragen, 
trouw te zijn en de vrede te bewaren. De kerk is een oefenplek hoe 
mens te  zijn zoals het  door God is bedoeld.

1d. Bidden. 
Betrek de gemeente bij de voorbereiding van het gebed. Niet alleen 
voor het persoonlijke, maar ook voor kerk en wereld.

1e. Kerkleden  meer betrekken bij de liturgie. 
Dat gebeurt nu al, maar kan meer 

1f. Elkaar aansporen om vol te houden.
Daarvoor is nodig dat we ons geloofsleven samen delen.

1g. Vijanden.
Individualisme is positief voor  de ontwikkeling/ontplooiing van elk 
mens, maar als het eigen belang gaat overheersen, botst dat met chris-
telijke gemeenschap zijn.
Welvaart is een groot geschenk en tegelijk kan het ons zo in beslag ne-
men dat we minder tijd en geld over hebben voor God en zijn Kerk.

1h. Uitnodigend zijn voor niet-kerkleden.  
Uitnodigende vormen bedenken om mensen, die niet of niet zo met het 
evangelie bekend zijn, te helpen de weg naar de kerk te vinden. Aan-
dacht voor hen in de samenkomsten. 
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Taak 2.
 Wij zijn leerlingen van Jezus.

‘Zonder kennis gaat mijn volk verloren’ staat in Hosea 4 en in 2 Petrus 3: 
‘Laat je geloof groeien door de genade en de kennis van onze Heer Jezus 
Christus’.
Jezus zegt: ‘Ik ben de stam van de druivenstok, jullie zijn de takken. Zon-
der mij kun je niets. Jullie moeten dus met mij verbonden blijven en naar 
mijn woorden luisteren’. ( Joh. 15)

Richtingwijzers:

2a. Thuis. 
Geen dag zonder een open Bijbel en gebed. Onze tijd kent veel minder 
vaste structuren zoals een gezamenlijke morgen-,middag-  of  avond-
maaltijd. Zoek thuis naar vaste momenten om samen te bidden en uit 
de Bijbel te lezen.

2b. Thuis en de kerk. 
De blijde boodschap raakt  het leven van elke dag. Bij mooie en moei-
lijke momenten, bij blijdschap en verdriet, bij twijfel en onzekerheid 
klinkt het evangelie thuis door de mond  predikanten, ouderlingen,  
diakenen en wijk coördinatoren. Maar dat niet alleen. Ook als er geen 
bijzondere omstandigheden zijn wordt het geloof samen gedeeld. 

2c. Bijbelstudieverenigingen. 
Groeien in geloof dat is het doel van al die bijbelstudieverenigingen. In 
allerlei vormen  zijn die verenigingen of clubs er. Toch zijn er veel kerk-
leden die niet meedoen. Ontdek wat voor hindernissen er zijn. Ruim die 
op  en probeer zo veel mogelijk leden er bij te betrekken.  

2d. Miniwijken. 
 De miniwijk is de plek  waar je naar elkaar omziet. Geloof delen en 
naar elkaar omzien horen bij elkaar. Bijbelstudie samen met de leden 
van de miniwijk legt de basis voor alle andere activiteiten. Daarom 
stimuleren we dat.



10

2e. Ontmoetingsruimte bij de kerk of elders. 
De blijde boodschap mogen we niet voor ons zelf houden maar 
moet ook doordringen in onze omgeving.
Zonder hoge drempels om binnen te komen moet de kerk actief 
proberen mensen  van buiten de kerk onderwijs over de blijde 
boodschap aan te bieden.
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Taak 3. 

Wij leren onze kinderen en jongeren dat vertrouwen op God een 
levenslange wedstrijd  is, die uitloopt op een schitterende toekomst. 
Jongeren nemen de estafette over.

‘Je kunt christenen vergelijken met 
hardlopers die meedoen aan een 
wedstrijd. Net zoals hardlopers moe-
ten wij veel opgeven in ons leven. 
En net zoals hardlopers hebben wij 
er ook alles voor over om de eerste 
prijs te winnen. Maar wij willen geen 
gewone prijs. Voor ons is de prijs het eeuwige leven’ ( 1 Korintiërs 9:24-
25)

Richtingwijzers ( in beelden die horen bij een wedstrijd)

3a. Trainers. 
Er zijn trainers nodig ( voor thuis, school en kerk) die zelf de wedstrijd 
lopen en daardoor bezieling, kennis en ervaring kunnen overdragen.

3b. Train de trainer. 
Het parcours en de hindernissen wijzigen voortdurend. Om trainer te 
blijven moet je met regelmaat getraind worden en met andere trainers 
kennis en ervaring delen.

3c. Getraind worden. 
Trainers, die zelf de wedstrijd lopen, leren hun pupillen vanuit de Bijbel 
wie God  is. Wat Hij voor je heeft gedaan en doet. Op Hem kun je ver-
trouwen. Hij brengt je veilig thuis. 

3d. Spelregels.  
Bij elke wedstrijd zijn spelregels nodig. Zo ook bij de wedstrijd van het 
leven. In de Bijbel staan die regels en hoe mensen voor ons daarmee 
omgingen. De trainer helpt de pupillen te begrijpen dat die regels nodig 
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zijn om de wedstrijd vol te houden tot het einde. Er wordt getraind met 
eigentijdse vormen en in uitnodigende omgevingen.

3e. Onderlinge verbinding. 
De wereld waarin de pupillen opgroeien is een andere dan waarin hun 
trainers volwassen werden. In onze tijd zijn ‘sociale media’ voor de 
jongeren het middel om te communiceren. Ouderen, maar nog niet zo 
heel oud, beheersen dat middel niet. Of hebben er niets mee. Toch is 
verbinding van pupillen en hun trainers noodzaak. Van geslacht op ge-
slacht worden Gods grote werken doorverteld. Het moet een beweging 
zijn van twee kanten  om elkaar te begrijpen en vast te houden.
Sociale media kunnen goede instrumenten zijn  om het evangelie, de 
blijde boodschap, te delen met andere gebruikers. De andere kant is 
dat het je ook kan belemmeren om de wedstrijd te lopen.

3f. Veel opgeven om veel te winnen. 
Alles wat je belemmert om de wedstrijd te lopen moet weg. Het evan-
gelie is radicaal. ‘Wie niet voor Mij is, zegt Jezus, is tegen Mij’. Maak 
voor jezelf steeds weer helder wat je belemmert en deel dat met je 
leeftijdgenoten en trainers. Help elkaar. Doe dat niet zonder God.

3g. Vol houden. 
De wedstrijd kan lang duren. Je kunt uitgeput raken en het niet meer 
zien zitten. Zoek elkaar op en help elkaar. Jezus zei: ‘Ik ben met jullie al 
de dagen tot aan de voleinding van deze wereld’.

3h. Jongeren delen hun geloof.
Wat je als jongere krijgt is een kostbaar geschenk. Dat deel je met 
leeftijdsgenoten, ook als die Jezus niet of nauwelijks kennen. De kerk 
ondersteunt dat door trainingen op maat voor jongeren die meer over 
Jezus willen weten.

3i. Vormen, gewoonten, tradities. 
In een kerk die er al eeuwen is, bestaan allerlei gebruiken die vroeger 
van nut waren, maar die je nu niet meer zou invoeren. Het kunnen 
belemmeringen zijn voor jongeren ( soms ook voor ouderen) om de 
wedstrijd te lopen. ‘Belet de kinderen niet om bij Mij te komen’, zegt Je-
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zus. Vanuit die invalshoek kijken trainers en pupillen naar gebruiken. Als 
ze belemmerend zijn moeten we in gesprek met het doel op te ruimen 
wat ons belemmert.

3j. Jongeren nemen de estafette over. 
Trainen en wat doen voor de kerk 
horen bij elkaar. Zo leren we de jonge-
ren hun plaats in te nemen en steeds 
meer verantwoordelijkheid te dragen. 
Zo groeien ouderen en jongeren sa-
men meer en  meer  naar Christus toe.

‘Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift,

Dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.’

(Gedicht Geeske Wiersma)
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Taak 4. 

Wij zijn dienstbaar. Daardoor zijn we merkbaar positief aanwe-
zig in de samenleving.

‘Ik heb jullie voeten gewassen, daarom moeten jullie dat ook doen’ 
( Joh. 13:14).
‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om 
anderen daarmee te helpen’ ( 1 Petrus 4:10).

Dienstbaar zijn in de Bijbel is naar elkaar omzien, elkaar, maar ook 
anderen, helpen. Maar ook elkaar bemoedigen, vertroosten, vermanen. 
Steeds weer staat er dat woordje ‘elkaar’. Dienstbaar zijn is niet alleen 
een taak van ambtsdragers, maar van alle gemeenteleden. Wat zou 
het een verlichting voor de ambtsdragers zijn  als meer gemeentele-
den dienstbaar zijn. Ambtsdragers moeten immers ook tijd hebben om 
leiding te geven.

Richtingwijzers:

4a. Samenwerking in de wijk. 
In de miniwijk werken nu 1 ouderling, 1 diaken en 2 of 3  coördinato-
ren. Er is, in zijn algemeenheid, afstemming, maar verder heeft ieder 
zijn of haar eigen taak. Daardoor mist de samenhang in het  naar elkaar 
omzien. Een hechte samenwerking is nodig onder leiding van de ouder-
ling zodat iedereen in de wijk die Bijbelse zorg en aandacht krijgt die 
nodig is. Door zo samen te werken kan de ouderling zich richten op zijn 
kerntaak: ‘geloven samen delen’ en daarbij de weg naar Christus wijzen.

4b. De miniwijk als opleidingscentrum. 
Hoe leren toekomstige ambtsdragers hun taak?  Dat kan als  ze in de 
wijk  meelopen om zo, begeleid door de ambtsdragers,  de praktijk te 
leren.  Op die manier is de wijk een kweekschool voor nieuwe ambts-
dragers. 
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4c. De miniwijk ontmoet elkaar. 
De leden van de miniwijk ontmoeten elkaar met regelmaat om elkaar 
beter te leren kennen en  leer en leven met elkaar te delen.

4d. De miniwijk in de woonomgeving. 
De leden van de miniwijk delen hun woonomgeving  met mensen die 
verschillende  levensovertuigingen hebben. Voor de één is Jezus de 
weg, de waarheid en het leven, voor de ander is Jezus dat niet. Voor  
die bonte mengeling van mensen met elk hun eigen opvattingen, met 
elk hun eigen moeiten en zorgen, of  geluk en rijkdom, heb je als chris-
ten oog. De leden van de miniwijk trekken samen op,  onder leiding 
van de wijk ouderling, om oog te hebben voor hun omgeving. Ken je 
omgeving, weet wat er leeft. Waar kun je wat betekenen? 

4e. Heemse in binnen- en buitenland. 
Vanuit Heemse wordt via verschillende organisaties heel veel hulp 
geboden aan mensen  in nood. Prachtig werk! Daardoor zien we hoe 
rijk gezegend we zijn  door God.  Die rijkdom mogen we delen. Intussen 
moeten we zelf gevoed blijven worden vanuit de bron. Voor die voeding 
zijn ook middelen nodig.
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Taak 5.

 Wij werken samen met andere christenen.

Onder christenen is veel verdeeldheid. Die verdeeldheid is er al zo lang 
dat we er aan gewend zijn en we daardoor langs elkaar heen leven. 
Het kan ook zijn dat we er (gelukkig) niet aan gewend zijn, maar geen 
mogelijkheden zien om elkaar te bereiken.
Jezus bidt tot zijn Vader, lezen we in Joh.17:21: ‘Laat alle gelovigen 
samen één zijn. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat U mij 
gestuurd hebt’. Verdeeldheid kan een blokkade zijn voor anderen om 
Christus lief te hebben.

Richtingwijzers:

5a. De kerkenraad. 
De kerkenraad geeft leiding en legt contacten met de andere kerken 
in Heemse. Door regelmatige ontmoetingen leer je elkaar kennen en 
weet je wie de ander is. Je zoekt naar wegen om verantwoord samen 
te werken en activiteiten samen te doen. De kerkleden worden op de 
hoogte gehouden van wat de kerkenraden samen delen. Daardoor kan 
het contact aan de basis ( de miniwijken) ook doorwerken.

5b. De miniwijken. 
Vanuit de miniwijken zien we  om naar mensen in onze omgeving ( zie 
punt 4d) Via die weg ontstaan ook  contacten met christenen die elders 
kerkelijk onderdak hebben. Het doel is samen als christenen wat te 
betekenen in de eigen woonomgeving.

5c. Individueel. 
De vele contacten die we hebben kunnen we goed gebruiken om ande-
re christenen niet alleen als mens, maar ook als christen beter te leren 
kennen. Daardoor kan er, ook vanuit de basis, een beweging ontstaan 
om samen te werken waar dat mogelijk is.
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Taak 6. 

Wij doen allemaal mee met de gaven en de mogelijkheden die we 
gekregen hebben.

Luisteren en doen zijn in Gods Woord niet te scheiden. Jakobus 1:22 
zegt: ‘Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen 
wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig’.
In de samenvatting van de wet leert Jezus: ‘Heb God lief en de naaste 
als je zelf’. Jezus  is het hoofd van zijn kerk. Hij  stelt evangelieverkondi-
gers, herders en leraren aan om de heiligen toe te rusten  voor het werk 
in zijn dienst (Efeziërs 4:11). Vertaald naar onze tijd zijn dat predikan-
ten, ouderlingen en diakenen.

Richtingwijzers:

6a. Predikanten.( leraren en herders) 
Zijn hoog opgeleid om hun taak goed te kunnen doen. Ze maken ons 
Gods boodschap bekend.  Ze wijzen de weg naar Het Leven. Ze be-
strijden de vijanden van de Kerk. Ze onderwijzen jongeren en ouderen 
individueel en in groepen.  Ze troosten, bemoedigen en vermanen. Ze 
leiden samen met de ouderlingen als herders de gemeente. Dat alle-
maal gebeurt in de kerk, in de vergaderlokalen en thuis. Maar ook in de 
samenleving. Dat laatste   is een nieuwe taak.  Regelmatige bijscholing 
is nodig om voorop te kunnen gaan en de gemeente te leiden in deze 
tijd vol  van verwarring en onzekerheid.
De apostel Paulus moest nog zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Het 
is een groot geschenk van God dat onze predikanten volledig beschik-
baar zijn om dienstbaar te zijn in de gemeente van Christus. Voor die 
drie geschenken mogen we vanuit dankbare harten geld verzamelen 
voor hun levensonderhoud. Het ledental daalt langzaam en er zijn  
financiële zorgen. Daar staat tegenover dat er voor hen heel veel werk 
is in en buiten de kerk. 
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6b. Ouderlingen. (herders) 
Om herder te kunnen zijn, moeten de ouderlingen  zelf vol ijver Gods 
Woord onderzoeken en leven zoals God dat van hen vraagt. Als herder 
gaan ze voorop en ze  geven met de predikanten leiding aan de ge-
meente. Ze bezoeken trouw de leden van Christus’ gemeente om hen 
met Gods Woord te vertroosten, te vermanen en te onderwijzen. Hun 
taak omvat veel. Dat moeten de meesten van hen doen naast het dage-
lijkse werk. Voorkomen moet worden dat ouderlingen te zwaar belast 
raken en daardoor ontheffing vragen.
Zoals bij punt 4a al beschreven is omzien naar elkaar een taak van alle 
gemeenteleden. De ouderling stimuleert de wijkleden om ook zelf hun 
steentje daarin bij te dragen. Opleiden van nieuwe ouderlingen is nodig 
door onderwijs en door praktische vorming. (zie ook punt 4b).

6c. Diakenen. (dienen) 
‘In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder 
druk van ziekte, eenzaamheid of armoede’. Het is een heel bekende zin 
uit het bevestigingsformulier voor diakenen. Maar in de praktijk is dat 
een grote opgave voor de diakenen. Daarbij moeten ze de gemeentele-
den  inschakelen.

6d. Diakenen en vrijwilligerswerk. 
Kernwoord voor de diaken is ‘dienen’. Vrijwilligerswerk in allerlei vor-
men is ook dienend bezig zijn. In een kerk waar zoveel door vrijwilligers 
wordt gedaan, moet je wel weten wie wat doet. Want ook in het vrijwil-
ligerswerk is de één overbelast en doet de anders niets of heel weinig. 
De diaken kent zijn wijk en weet (behoort te weten) wie wat kan en 
doet.  De diakenen hebben vanuit hun opdracht en kennis  een belang-
rijke functie  om meedoen met het  vrijwilligerswerk te stimuleren. 

6e. Vrijwilligers.  
Vrijwilliger willen zijn, kun je wel stimuleren, maar niet afdwingen. 
Vraag God om niet alleen hoorder, maar ook dader te zijn.  ‘Denk aan 
wat de Heer Jezus zei: ‘Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvan-
gen’. ( Handelingen 20:35)  Vrijwilligerswerk leert ons dat we niet voor 
ons zelf leven. We stimuleren elkaar om dader te zijn door activiteiten 
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te doen  en door geld te geven. Naar de mogelijkheden die God ons 
geeft doen wij mee.

6f. Vacature/talentenbank voor vrijwilligerswerk.
Wie vrijwilligerswerk wil doen, moet weten wat er gedaan moet wor-
den. Daarom moet er een vacaturebank/talentenbank komen onder 
leiding van de diakenen.

6g. Vrijwilligers trainen. 
Er is werk waarvoor vrijwilligers inzetbaar zijn, mits de vrijwilliger vol-
doende kennis of vaardigheid heeft.  Vrijwilligerswerk is essentieel in de 
kerk. Daar hoort bij de bereidheid van de kerk om, als het nodig is, voor 
training te zorgen.

6h. Vergoeding voor vrijwilligerswerk. 
De kern van het vrijwilligerswerk is dat daarvoor niet betaald wordt. 
Geen enkel vrijwilligerswerk is vrijblijvend, maar  er is ook werk waar-
voor zoveel verplichtende en frequente inzet vereist is dat een be-
scheiden vergoeding op zijn plaats is. De grens waar wel en waar niet is 
lastig, maar moet in alle openheid wel getrokken worden. 

6i. Middelen en doelen. 
De “Kandelaarkerk’ en ‘De Smidse’ zijn onmisbaar, maar het zijn midde-
len. In dienst van het doel om Kerk van Koning Jezus te zijn in deze tijd. 
Voor de eigen gemeente, maar ook om daarbuiten dienstbaar te zijn.  
Daarom geen (figuurlijk) hoge drempels om binnen te komen.
Een open uitstraling past daarbij met ontmoetingsruimte, ook voor 
niet-kerkleden. Voor een goed beheer is de koster nodig. Het beheer en 
wat daarmee samenhangt wordt door hem en onder zijn leiding door 
vrijwilligers gedaan. De koster is het (vriendelijke) gezicht naar binnen 
en naar buiten. 
Voor de gebouwen kan door technische en financiële hulpmiddelen 
over een periode van 20 jaar berekend worden hoeveel geld nodig is 
voor onderhoud. In de begroting is door die berekening het jaarlijkse 
bedrag voor onderhoud verhoogd van €50.000 naar € 70.000. Daarmee 
wordt vooruitgekeken en worden op tijd maatregelen genomen. Zo’n 
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soort berekening is moeilijker te maken voor het inhoudelijke werk 
zoals dat hiervoor is beschreven. Het risico is er dat er voldoende (geld)
middelen zijn voor de gebouwen maar niet voor de doelen. De midde-
len ( tijd en geld) moeten verantwoord verdeeld worden over de doelen 
en de middelen. 

6j. Kerk zijn is niet gratis. 
In de kerk krijgen we veel. Wie veel ontvangen heeft, mag dat ook weer 
doorgeven. Dat klinkt door in deze visie. Verlangen naar God zet ons 
in beweging. De blijde boodschap willen we delen met onze jongeren, 
met geloofsgenoten  en met mensen die Jezus niet of nauwelijks ken-
nen  Uit de betrokkenheid van de gemeenteleden, ook in tijd en  geld, 
zal blijken of het vele werk dat voortvloeit  uit deze visie ook daadwer-
kelijk uitgevoerd kan worden.
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Hoe verder?

Uit de bespreking van deze visie met de leden van de gemeente 
kunnen voorstellen voor  wijzigingen of aanvullingen komen. De 
kerkenraad beslist welke overgenomen worden in de visie.
Daarna mag deze visie niet een papieren tijger worden waar niets 
mee wordt gedaan.
Integendeel.

De kerkenraad geeft met hulp van deze visie leiding en zorgt dat 
het onder zijn leiding gefaseerd tot uitvoering komt. Zie hierna: 
Van visie naar uitvoering.

Jaarlijks wordt over de voortgang van de uitvoering  verslag ge-
daan aan de gemeente met een soortgelijke procedure als voor 
de financiën.

De kerkenraad hoeft dat werk niet allemaal zelf te doen, maar 
schakelt daarvoor een commissie of commissies in. 
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 Van visie naar uitvoering.

De visie stoelt op Efeze 4:11-13:
In dienst van Koning Jezus helpen de leiders de leden van de kerk en zij 
die lid willen worden, om, samen, goede christenen te zijn in leer en 
leven.
En op Mattheus 9:37-38:
‘ De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar 
van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’
In de visie taak 6 j staat:
In de kerk krijgen we veel. Wie veel ontvangen heeft, mag dat ook weer 
doorgeven. Dat klinkt door in deze visie. Verlangen naar God zet ons in 
beweging. 
Iedereen doet mee. Maar dat gaat niet vanzelf. 
Meedoen moet je mogelijk maken.
In dit (eerste) uitvoeringsplan  staat daarom de vraag centraal:
Hoe maak je meedoen mogelijk?
In onderstaande  6 thema’s wordt de visie een stap concreter. Daarmee 
zijn we er nog niet. De commissie ‘Kerk zijn nu’ (cKz) , die in opdracht 
van de kerkenraad het voorbereidende werk heeft gedaan, gaat ook 
met de  thema’s aan de slag om uitvoering/invoering mogelijk te ma-
ken.
Dat doet ze niet alleen.  Per thema zoekt de commissie cKz  betrokken 
leden uit de kerkenraad, of de diaconie, of uit commissies. Maar ook  
betrokken gemeenteleden.
Wie interesse heeft om mee te doen kan zich op de wijkavonden in-
schrijven.
Via de commissie kerkenraad-smal  blijft de kerkenraad op de hoogte 
van de voortgang van de uitvoeringsplannen, kan zo nodig bijsturen en 
neemt  besluiten.

1. De kerk is een ontmoetings- en oefenplaats.
In de visie staat daarover:
Taak 1 b:  In onze grote gemeente zijn de kerkdiensten massaal. Veel 
van wat we doen past daarbij. Naar elkaar omzien is een Bijbelse 
opdracht. Daarvoor moet je elkaar ontmoeten en leren kennen. Er zijn 
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initiatieven nodig om dat in de zondagse samenkomsten meer mogelijk 
te maken dan nu het geval is.
Taak 1 c: Op de zondag zoeken we in en buiten de kerkdiensten naar 
momenten en manieren om het evangelie meer en meer in praktijk te 
brengen. Van consument naar deelnemer, hoorder en dader, God her-
stelt ons ‘mens zijn in relatie’. Doordat we in de kerk verschillend zijn en 
denken worden we uitgedaagd het waardevolle in de ander te ontdek-
ken. De kerk is een oefenplek hoe mens te zijn  zoals het door God is 
bedoeld.

Bij het koffie drinken zoals we dat nu maandelijks doen zijn er in hoofd-
zaak sociale contacten.
 Van hoorder naar dader graaft dieper. Die gesprekken moeten zijn 
voorbereid om, in groepjes, het (praktische) geloofsleven te delen. Al 
lerende ontdekken we de beste vormen.  

 2. De miniwijk.
 In de visie over de miniwijk staat:
Taak 2 d: De miniwijk is de plek waar je naar elkaar omziet. Geloof 
delen en naar elkaar omzien horen bij elkaar. Bijbelstudie samen met de 
leden van de miniwijk legt de basis voor alle andere activiteiten. Daar-
om stimuleren we dat.
Taak 4 a: In de miniwijk werken nu 1 ouderling, 1 diaken en 2 of 3 co-
ordinatoren. Er is, in zijn algemeenheid afstemming, maar verder heeft 
ieder zijn of haar eigen taak. Daardoor mist de samenhang in het naar 
elkaar omzien. Een hechte samenwerking is nodig onder leiding van de 
ouderling zodat iedereen in de wijk die Bijbelse zorg en aandacht krijgt 
die nodig is. Door zo samen  te werken kan de ouderling zich richten 
op zijn kerntaak: ‘ geloof samen delen en daarbij de weg naar Christus 
wijzen’.
Taak 4 c: De leden van de miniwijk ontmoeten elkaar met regelmaat om 
elkaar beter te leren kennen en leer en leven met elkaar te delen.
Taak 4 d: De leden van de miniwijk delen hun woonomgeving met 
mensen die verschillende levensovertuigingen hebben. De leden van de 
miniwijk trekken samen op, onder leiding van de ouderling, om oog te 
hebben voor hun omgeving. Ken je omgeving, weet wat er leeft. Waar 



24

kun je wat betekenen?
Taak 5 b: Vanuit de miniwijken zien we om naar mensen in onze om-
geving. Via die weg ontstaan ook contacten met christenen die elders 
kerkelijk onderdak hebben. Het doel is samen als christenen wat te 
betekenen in de eigen woonomgeving.

Deze richtingwijzers laten zich samenvatten in 2 taken:

a. De leden van de miniwijk krijgen door bezoek die Bijbelse zorg die 
nodig is.
Het bezoekwerk wordt verdeeld over ouderling, diaken, coördinatoren 
en zo nodig wijkleden. Waar bezoekwerk met een open Bijbel geleerd 
moet worden helpen we elkaar. Deze taak kan direct ingevoerd worden. 
Daardoor worden meer mensen ingeschakeld en wordt de belasting 
van ambtsdragers minder. 

b. De leden van de wijk doen een aantal dingen samen: Bijbelstudie, 
leer en leven delen, naar elkaar en naar de omgeving omzien.
Hier en daar wordt er op die manier in de wijk samengewerkt, maar 
het is (nog) niet algemeen aanvaard. Werken aan draagvlak is nodig. 
Daarnaast blijkt uit ervaringen in andere gemeenten  dat je in de mini-
wijk leiders nodig hebt om zo in de wijk  samen te werken. Dat kan de 
ouderling zijn , maar dat hoeft niet. Nodig is om vrijwilligers hiervoor op 
te leiden.
In de ene wijk zal de samenwerking  beter van de grond komen dan in 
een andere.  Naast elkaar liggende wijken kunnen  elkaar helpen door 
taken samen op te pakken. 

3. Kerk zijn midden in de samenleving.
Daarover lezen we in de visie:
Taak1 h: Uitnodigende vormen bedenken om mensen die niet of niet zo 
met het evangelie bekend zijn, te helpen de weg naar de kerk te vinden. 
Aandacht voor hen in  de samenkomsten.
Taak2 e: De blijde boodschap mogen we niet voor ons zelf houden, 
maar moet ook doordringen in onze omgeving. Zonder hoge drempels 
om binnen te komen moet de kerk actief proberen mensen van buiten 
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de kerk onderwijs over de blijde boodschap aan te bieden.
Taak 3 h: Wat je als jongere krijgt is een kostbaar geschenk. Dat deel 
je met  leeftijdsgenoten, ook als die Jezus niet of nauwelijks kennen. De 
kerk ondersteunt dat door trainingen op maat voor jongeren die meer 
over Jezus willen weten.
Taak 4 d: De leden van de miniwijk delen hun woonomgeving met men-
sen die verschillende levensovertuigingen hebben. Zij hebben oog en 
hart voor hun omgeving, weten wat er leeft en proberen wat te beteke-
nen.
Taak 6 i: Kandelaarkerk en De Smidse zijn  niet alleen voor eigen ge-
meente maar ook voor  daarbuiten  middelen om met de blijde bood-
schap in aanraking te komen.

Om deze missionaire taak  in praktijk te brengen is een grondhouding 
nodig om bij, bijna  alles, wat we doen oog en hart te hebben voor  
mensen buiten de kerk.  Dat moet vervolgens uit onze daden blijken.

4. Kinderen en jongeren door woord en daad leren om op God te ver-
trouwen. Jongeren nemen de estafette over.
In beelden van een wedstrijd is in de visie beschreven hoe wij onze 
jonge mensen helpen om steeds meer op God te vertrouwen.
De trainers (ouders, leerkrachten, ambtsdragers, jeugdleiders) helpen 
hen.
De trainers bundelen hun krachten, stemmen op elkaar af en moeten 
ook zelf, in- of extern, getraind worden. 
De kerk neemt die taken van bundeling, afstemming en training op zich.
Het zijn niet alleen de directe trainers die contact hebben met de jon-
geren.
Jongeren horen bij de gemeente.  Meer verbinding tussen jongeren en 
ouderen ontstaat ook  door elkaar uit te nodigen om geloof en ervarin-
gen te delen. De trainers gaan dat stimuleren.
Jongeren worden ingeschakeld bij het werk dat in de kerk gedaan moet 
worden.
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5. Talenten/vacaturebank
We lezen daarover in de visie:
Taak 6 d: Kernwoord voor de diaken is ‘dienen’. Vrijwilligerswerk in 
allerlei vormen is ook dienend bezig zijn. In een kerk waar zoveel door 
vrijwilligers wordt gedaan, moet je wel weten wie wat doet. Want ook 
in het vrijwilligerswerk is de één overbelast en de ander doet niets of 
heel weinig.
De diaken kent zijn wijk en weet (behoort te weten) wie wat kan en 
doet. 
De diakenen hebben vanuit hun opdracht en kennis een belangrijke 
functie om meedoen met vrijwilligerswerk te stimuleren.
Taak 6 f: Wie vrijwilligerswerk wil doen moet weten wat er gedaan 
moet worden. Daarom moet er een talentenbank/vacaturebank komen.

Om zo’n bank als systeem op te zetten is deskundigheid nodig. Wellicht 
is het mogelijk om dat te doen met hulp van, op dat gebied, bekwame 
gemeenteleden en stagiaires.
De diakenen zorgen voor de gegevens over wie wat kan en doet.
Het systeem moet onderhouden en bijgehouden worden.
Deelname aan het vrijwilligerswerk wordt aangestuurd door de diake-
nen.

6. Taken en middelen.
Uit de visie taak 6 j: Uit de betrokkenheid van de gemeenteleden, ook in 
tijd en geld, zal blijken of het vele werk dat voortvloeit uit deze visie ook 
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

De begroting is moeizaam sluitend te krijgen en verwacht wordt dat het 
nog moeizamer wordt door krimp en minder geefgedrag.
Misschien worden we in die sombere verwachtingen beschaamd als we 
de visie met de gemeente delen en vervolgens aan de gemeente vragen 
naar vermogen in tijd en geld bij te dragen.
De uitgaven zijn voor het leeuwendeel verplichte uitgaven.
(personeel 355000, gebouwen 105000, overige kosten 45000, vaste 
aanslagen 110000)
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Zolang we die verplichtingen hebben zullen we als gemeente moeten 
zorgen dat daarvoor voldoende binnenkomt.
Tegelijk worden er zo snel mogelijk krimpscenario’s voorbereid.
Bij die scenario’s spelen in ieder geval de volgende vragen: hoe vul je 
een  vacature in van predikant of koster: helemaal niet of deels. Wie 
vangt het werk op? Bij gedeeltelijke invulling moet je misschien samen-
werken met andere kerken. Hoe en met wie? 
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