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Beleidsplan	  Gereformeerde	  kerk	  Zwartsluis	  2012	  
	  
	  
Inleiding	  
Sinds	  het	  invoeren	  van	  de	  taakgroepenstructuur	  binnen	  de	  kerkenraad	  zijn	  er	  in	  het	  
verleden	  een	  aantal	  documenten	  verschenen	  vanuit	  de	  verschillende	  taakgroepen	  
aangaande	  hun	  missie	  en	  beleid	  en	  doelstellingen.	  We	  willen	  deze	  nu	  samenstellen	  in	  één	  
document:	  het	  beleidsplan.	  Dit	  is	  een	  formele	  eis	  vanuit	  de	  PKN	  en	  inhoudelijk	  nuttig	  om	  de	  
focus	  binnen	  de	  kerkenraad	  en	  de	  taakgroepen	  helder	  te	  krijgen.	  Bovendien	  is	  het	  belangrijk	  
dat	  visie	  en	  missie	  nog	  eens	  onder	  de	  aandacht	  van	  de	  gemeente	  worden	  gebracht.	  
Het	  beleidsplan	  is	  per	  taakveld	  onderverdeeld	  in	  het	  volgende	  sjabloon.	  (1)	  algemene	  
beschrijving	  van	  het	  veld	  van	  de	  taakgroep;	  (2)	  specifieke	  karakteristiek	  van	  het	  taakveld	  in	  
deze	  gemeente;	  (3)	  hoe	  zijn	  visie	  en	  missie	  van	  de	  taakgroep	  afgeleid	  van	  de	  centrale	  visie	  
en	  missie	  van	  de	  kerk?	  (4)	  een	  aantal	  kernpunten	  van	  beleid	  voor	  de	  komende	  jaren.	  
	  
De	  gemeente	  en	  haar	  verlangen	  
De	  gemeente	  en	  haar	  verlangen	  kan	  als	  volgt	  worden	  gekarakteriseerd:	  

Gefundeerd	  op	  Gods	  liefde	  en	  genade	  in	  Jezus	  Christus	  en	  geleid	  door	  de	  Heilige	  
Geest	  willen	  wij	  een	  liefdevolle	  gemeenschap	  van	  christenen	  zijn,	  die	  er	  op	  gericht	  is	  
om	  God	  te	  dienen	  in	  de	  dienst	  aan	  onze	  naaste,	  om	  te	  groeien	  in	  toewijding	  aan	  de	  
Heer	  en	  zijn	  Rijk,	  om	  mensen	  in	  aanraking	  te	  brengen	  met	  Jezus	  Christus,	  opdat	  de	  
drie-‐enige	  God	  wordt	  geëerd	  en	  aanbeden.	  

Kenmerkend	  van	  dit	  verlangen	  –	  en	  onmisbare	  naast	  de	  onderstaande	  visie	  en	  missie	  –	  is	  de	  
nadruk	  op	  God	  die	  de	  eerste	  is	  in	  zijn	  liefde	  en	  genade,	  in	  de	  werking	  van	  de	  Heilige	  Geest,	  
en	  in	  het	  doel:	  eren	  van	  de	  Drie-‐enige	  God.	  Deze	  inbedding	  is	  onmisbaar	  omdat	  het	  ten	  
diepste	  niet	  gaat	  om	  wat	  wij	  doen,	  maar	  om	  wat	  God	  doet.	  
	  
Visie	  en	  missie	  
Bovenstaand	  verlangen	  en	  karakteristiek	  moet	  een	  spits	  krijgen.	  Deze	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  
ontwikkeld:	  
	  

ONTMOET	  &	  ONTDEK	  GODS	  LIEFDE	  
	  
ONT-‐MOET	  en	  ONT-‐DEK	  Gods	  Liefde	  in	  onze	  veel	  kleurigheid	  
EXTERN/INTERN	  –	  niet	  gelovigen,	  buiten	  kerkelijken	  
ONT-‐MOETEN	  =	  Niet-‐moeten	  –	  geloven	  is	  niet	  moeten,	  het	  is	  mogen,	  het	  is	  een	  keuze.	  	  	  
ONT-‐	  DEKKEN	  =	  Niet	  afdekken	  of	  verstoppen	  –	  	  maar	  openbaren,	  	  het	  geloof	  laten	  zien,	  het	  
is	  getuigen,	  een	  open	  houding	  naar	  onze	  naasten,	  de	  samenleving.	  
INTERN/EXTERN	  
ONTMOETEN	  	  (omzien	  naar	  elkaar)	  is	  opdracht	  aller	  gelovigen,	  is	  vieren	  en	  dienen	  
ONTDEKKEN	  van	  Gods	  Liefde,	  het	  geloof	  verder	  ontdekken	  voor	  mensen	  die	  er	  al	  kennis	  van	  
hebben	  genomen.	  Een	  lerende	  gemeente	  willen	  zijn.	  
Gods	  Liefde:	  	  Als	  je	  geen	  liefde	  hebt	  voor	  elkaar	  vallen	  de	  dromen	  in	  duigen…..	  	  
–	  	  het	  lied	  van	  onze	  gemeente	  voor	  de	  toekomst.	  
	  

Als	  je	  geen	  liefde	  hebt	  voor	  elkaar,	  vallen	  de	  dromen	  in	  duigen.	  
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Dromen	  van	  vrede	  worden	  niet	  waar,	  kwaad	  is	  niet	  om	  te	  buigen.	  
	  
Als	  je	  geen	  antwoord	  geeft	  op	  verdriet,	  zullen	  de	  tranen	  niet	  drogen.	  
Als	  je	  het	  leed	  in	  de	  wereld	  niet	  ziet,	  worden	  Gods	  woorden	  verbogen.	  
	  
Als	  je	  geen	  oog	  hebt	  voor	  het	  gemis,	  als	  je	  geen	  brood	  weet	  te	  delen.	  
Denk	  dan	  aan	  Jezus,	  die	  brood	  en	  die	  vis,	  uit	  liefde	  deelde	  met	  velen.	  
	  
Als	  je	  geen	  liefde	  hebt	  voor	  elkaar,	  is	  er	  geen	  hoop	  meer	  op	  zegen.	  
Kinderen	  maak	  de	  liefde	  toch	  waar,	  schrijf	  het	  op	  alle	  wegen.	  
	  
Als	  je	  geen	  liefde	  hebt	  voor	  elkaar,	  leef	  je	  buiten	  Gods	  gloria,	  
als	  je	  geen	  liefde	  hebt	  voor	  elkaar,	  leef	  je	  buiten	  Gods	  gloria.	  

	  
Visie	  	  
Het	  is	  onze	  visie	  dat	  wij	  over	  10	  jaar,	  zo	  God	  ons	  die	  tijd	  geeft,	  nog	  steeds	  een	  levende,	  
getuigende	  en	  aansprekende	  gemeente	  van	  Jezus	  Christus	  willen	  zijn.	  Wekelijks	  mogen	  wij	  
zien	  dat	  onze	  toekomst	  hoopgevend	  is.	  Daarvoor	  hoeven	  we	  alleen	  maar	  naar	  bijvoorbeeld	  
de	  oppas,	  de	  kindernevendienst,	  de	  clubs,	  de	  catechisatie,	  de	  tiener-‐	  en	  het	  aantal	  
doopdiensten	  te	  kijken.	  God	  zegent	  ons	  overvloedig.	  Maar	  het	  is	  aan	  ons	  om	  verantwoord	  
met	  de	  overvloed	  om	  te	  gaan.	  Daarom	  zullen	  we	  een	  gemeente	  moeten	  zijn	  die	  zich	  verstaat	  
met	  de	  tijd	  waarin	  zij	  leeft.	  We	  leven	  niet	  in	  het	  verleden,	  maar	  in	  het	  heden	  van	  de	  tijd.	  Het	  
is	  onze	  opdracht	  om	  niet	  als	  dwazen	  te	  handelen,	  maar	  als	  wijzen	  de	  gelegenheid	  tot	  nut	  te	  
maken	  (Ef.	  5:	  16	  en	  Kol.	  4:	  5),	  rekening	  houdend	  met	  hen	  die	  (nog)	  buiten	  zijn.	  We	  leven	  in	  
het	  heden,	  maar	  zijn	  gericht	  op	  de	  toekomst.	  Op	  het	  (weer)	  komen	  van	  Jezus	  Christus.	  
	  
Missie	  
Centraal	  staat:	  ‘omzien	  naar	  elkaar’.	  Nader	  gespecificeerd:	  we	  willen	  een	  ont	  -‐	  moetende	  
gemeente	  zijn.	  Geloven	  doen	  we	  niet	  alleen,	  dat	  doen	  we	  samen.	  We	  komen	  pas	  verder	  als	  
we	  met	  elkaar	  het	  geloofsgesprek	  voeren.	  En	  we	  willen	  dat	  gesprek	  niet	  alleen	  maar	  met	  
gelijkgezinden	  voeren.	  Nee,	  ook	  met	  onze	  kinderen,	  met	  onze	  jongeren,	  met	  ouderen,	  met	  
medegelovigen	  van	  andere	  christelijke	  gemeenten	  en	  met	  ‘buitenstaanders’	  die	  zo	  allen	  hun	  
eigen	  geloofstaal	  hebben.	  Het	  geloofsgesprek,	  ont-‐moeting	  omvat	  dus	  iedereen.	  En	  bij	  de	  
ont-‐moeting	  hoort	  dat	  het	  niet	  moet	  zoals	  het	  gaat,	  maar	  dat	  het	  gaat	  zoals	  het	  moet.	  Dat	  
het	  gaat	  zoals	  Christus	  ons	  heeft	  voorgeleefd.	  Vandaar	  het	  streepje	  tussen	  ‘ont’	  en	  ‘moeten’.	  
De	  weg	  die	  we	  voor	  ons	  zien	  moet	  wel	  begaanbaar	  zijn.	  Het	  moet	  mogelijk	  gemaakt	  worden	  
elkaar	  zoveel	  mogelijk	  te	  ontmoeten.	  Daar	  hebben	  we	  o.a.	  een	  kerkgebouw	  voor.	  Daar	  
hebben	  we	  ons	  gebouw	  ‘de	  Poort’	  voor	  (dat	  niet	  voor	  niets	  zo	  heet).	  Daar	  hebben	  we	  
huisbezoek	  voor	  en	  wijkavonden.	  Toch	  moet	  het	  daar	  niet	  alleen	  van	  afhangen.	  Ons	  geloof	  
kan	  daar	  niet	  (alleen)	  op	  drijven	  en	  niet	  (alleen)	  door	  groeien.	  Daar	  is	  meer	  voor	  nodig.	  Daar	  
zijn	  er	  meer	  voor	  nodig.	  Meer	  gelovigen.	  De	  gaven	  van	  de	  Geest	  worden	  immers	  pas	  het	  
meest	  ervaren	  in	  de	  gemeenschap.	  Niet	  in	  de	  individu.	  De	  vrucht	  van	  de	  Geest	  (Gal.	  5:	  22)	  
kan	  pas	  volop	  geproefd	  worden	  in	  de	  ontmoeting	  met	  anderen.	  De	  vrucht	  van	  de	  Geest	  is	  
geen	  particulier	  bezit.	  
	  
Het	  is	  een	  aandachtspunt	  dat	  het	  bovenstaande	  voor	  alle	  taakgroepen	  in	  als	  SMART	  
(Specifiek,	  Meetbaar,	  Aanvaardbaar,	  Realistisch,	  Tijdgebonden)	  taken	  en	  doelen	  wordt	  
uitgewerkt	  en	  geformuleerd.	  
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Taakgroep	  Liturgie	  en	  Eredienst	  
	  
Algemene	  beschrijving	  taakveld	  
De	  taakgroep	  bevordert	  en	  ondersteunt	  (nieuwe)	  ideeën	  die	  de	  gemêleerdheid	  van	  de	  
gemeente	  tot	  uitdrukking	  laat	  komen	  in	  de	  eredienst.	  Dit	  werk	  geschiedt	  in	  overleg	  met	  en	  
door	  betrokkenen.	  De	  taakgroep	  luistert	  naar	  stemmen	  uit	  de	  gemeente	  en	  heeft	  oog	  voor	  
ontwikkeling	  in	  de	  kerk	  en	  de	  samenleving.	  Zij	  coördineert	  activiteiten	  ten	  behoeve	  van	  
kerkdiensten	  en	  heeft	  hiervoor	  verschillende	  onderdelen	  samen	  gebracht	  in	  de	  taakgroep.	  
Deze	  zijn:	  Kerkdiensten,	  Preekvoorziening,	  Liturgie,	  Bloemen	  in	  de	  Liturgie,	  Muziek.	  	  
Voor	  elk	  van	  deze	  onderdelen	  is	  een	  lid	  uit	  de	  taakgroep	  het	  aanspreekpunt.	  	  
	  
Specifieke	  karakteristiek	  van	  de	  taakgroep	  in	  de	  gemeente	  
Een	  karakterisering	  van	  de	  gemeente	  in	  het	  algemeen	  (gereformeerd	  met	  openheid	  voor	  de	  
evangelische	  traditie)	  werkt	  ook	  door	  in	  de	  liturgie	  en	  de	  eredienst	  in	  deze	  gemeente,	  
waarbij	  een	  belangrijke	  plaats	  ingeruimd	  is	  voor	  de	  Woordverkondiging.	  Dit	  laatste	  betekent	  
dat	  God	  het	  eerste	  Woord	  heeft;	  de	  gelovigen	  reageren	  en	  antwoorden,	  gedragen	  door	  het	  
werk	  van	  de	  Heilige	  Geest.	  In	  de	  liturgie	  en	  eredienst	  krijgt	  dit	  gestalte.	  
De	  taakgroep	  wil	  er	  dan	  ook	  voor	  waken	  dat	  de	  Liturgische	  vormen	  in	  de	  Eredienst	  niet	  
verder	  verschralen.	  Deze	  omvatten	  o.a.	  het	  Liturgische	  centrum,	  Kansel,	  Doopvont,	  
Avondmaalstafel,	  Kaarsen,	  Antependia	  (kleden	  die	  voor	  de	  avondmaalstafel	  hangen),	  
Voorbedenboek,	  het	  orgel,	  Liedboek	  en	  de	  Bijbel.	  De	  Eredienst	  heeft	  op	  zondagmorgen	  een	  
bepaalde	  orde;	  

• Voorwoord	  (dienst	  van	  voorbereiding):	  Votum	  en	  Groet,	  Loflied,	  drempelgebed,	  
verootmoediging	  en	  schuldbelijdenis,	  genadeverkondiging,	  wetslezing	  of	  leefregel.	  

• Het	  Woord	  (Dienst	  van	  het	  Woord):	  gebed	  bij	  de	  opening	  van	  Gods	  Woord,	  
Schriftlezingen,	  uitleg	  en	  verkondiging,	  omgeven	  door	  gemeentezang.	  

• Het	  antwoord	  (dienst	  van	  gebeden	  en	  gaven):	  antwoordlied,	  dankzegging	  en	  
voorbeden	  voor	  de	  nood	  in	  de	  wereld,	  inzameling	  van	  de	  gaven,	  heenzending	  en	  
zegen.	  

Het	  loven	  en	  prijzen	  van	  God	  is	  geborgd	  in	  de	  liturgie.	  Hiervoor	  is	  zang,	  ondersteund	  door	  
kerkmuziek	  in	  de	  vorm	  van	  het	  orgel,	  van	  wezenlijk	  belang.	  Maar	  ook	  vernieuwing	  dient	  een	  
plaats	  te	  hebben	  en	  wordt	  door	  de	  taakgroep	  ondersteund.	  Muziek	  draagt	  nu	  eenmaal	  bij	  
aan	  het	  gemeenschapsgevoel.	  Het	  verdiept,	  verlengt	  en	  vervolmaakt	  dat	  wat	  de	  mens	  tot	  
uitdrukking	  wil	  brengen.	  Als	  repertoire	  gelden	  de	  schriftliederen,	  antwoordpsalmen,	  maar	  
ook	  onze	  eigen	  Bundel	  heeft	  plaats	  in	  dit	  repertoire	  met	  een	  schat	  aan	  liederen	  uit	  de	  
traditie.	  	  
	  
Afgeleide	  visie	  en	  missie	  van	  de	  taakgroep	  van	  die	  van	  de	  gemeente	  
Het	  is	  onze	  visie	  dat	  wij	  over	  10	  jaar,	  zo	  God	  ons	  die	  tijd	  geeft,	  nog	  steeds	  een	  levende,	  
getuigende	  en	  aansprekende	  gemeente	  van	  Jezus	  Christus	  willen	  zijn.	  
Vanuit	  deze	  visie	  richt	  de	  taakgroep	  zich	  op	  een	  tijd	  óver	  10	  jaar,	  dan	  zijn	  de	  kinderen	  uit	  de	  
kindernevendienst	  nu,	  de	  catechisanten	  van	  dan.	  
• De	  taakgroep	  hecht	  waarde	  aan	  de	  accentuering	  van	  het	  liturgisch	  jaar,	  waarin	  onder	  

andere	  zijn	  opgenomen	  de	  Kerstkring	  (Advent,	  Kerst	  en	  Epifanie),	  de	  Paaskring	  
(Lijdenstijd,	  Stille	  week	  en	  de	  Paastijd,	  die	  begint	  op	  eerst	  Paasdag	  en	  eindigt	  op	  de	  
vijftigste	  (pentecoste)	  Paasdag,	  Pinksteren;	  hierin	  valt	  ook	  de	  hemelvaartsdag.	  Ook	  de	  
laatste	  zondag	  van	  het	  kerkelijk	  jaar	  moet	  genoemd	  worden.	  
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• Andere	  diensten	  die	  aandacht	  verdienen	  zijn	  de	  zgn.	  casualia:	  trouwdiensten,	  
uitvaartdiensten,	  bevestiging	  van	  ambtsdragers,	  gebedsdiensten,	  diensten	  rondom	  
arbeid	  en	  gewas.	  

• Daarnaast	  kent	  de	  gemeente	  nog	  aan	  aantal	  bijzondere	  diensten	  (die	  veelal	  samen	  
worden	  gevierd	  met	  onze	  Hervormde	  broeders	  en	  zusters):	  leerdiensten,	  themadiensten	  
en	  zangdiensten.	  

• Door	  de	  Here	  zelf	  ingestelde	  sacramenten	  binnen	  de	  kerk	  en	  onze	  gemeente	  die	  door	  de	  
taakgroep	  worden	  bewaakt	  zijn:	  de	  Heilige	  Doop	  en	  het	  Heilig	  Avondmaal.	  

	  
Kernpunten	  voor	  de	  komende	  jaren	  
• Gemeente	  betrekken	  in	  de	  Eredienst,	  thuis	  voelen	  in	  gemeente;	  

o introduceren	  voorgaand	  gemeentelid,	  leest	  schriftlezing	  en	  vormt	  opstap	  naar	  
KND	  

• Uitnodigend	  zijn	  voor	  gemeente:	  
o muziek	  voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  dienst	  in	  teken	  van	  ontmoeting	  en	  lofprijzing	  aan	  

GOD,	  oud	  en	  jong	  moet	  zich	  aangetrokken	  voelen	  
o ook	  zichtbaar	  zijn	  voor	  ouderen,	  de	  Schans	  minstens	  1x	  per	  jaar	  uitnodigen	  in	  De	  

Poort	  voor	  een	  Eredienst	  
o organiseren	  diensten	  met	  muzikaal	  karakter	  voor	  ouderen,	  bv.	  Joh.	  De	  Heer	  
o predikanten	  vaker	  op	  liturgisch	  centrum	  laten	  voorgaan,	  dichter	  bij	  de	  gemeente	  

• Op	  (Be)	  leving	  van	  diensten;	  
o soorten	  diensten	  activeren	  (thema,	  jongerendienst,	  evangelisatie)	  
o jeugd	  meer	  betrekken	  in	  avonddiensten,	  andere	  vormen	  met	  interactie	  
o meer	  soorten	  muziek,	  o.a.	  klassieke	  instrumenten	  als	  viool,	  harp,	  piano	  
o bekende	  voorgangers,	  zangers	  en	  zangeressen	  uitnodigen,	  hiervoor	  talenten	  

zoeken	  in	  eigen	  gemeente	  
o speciaal	  programma	  maken	  voor	  40-‐dagen	  tijd;	  o.a.	  woestijn	  stappen	  door	  

gemeenteleden	  en	  weg	  hierin	  naar	  GOD	  (elkaar	  leren	  kennen),	  kalender	  
ontwikkelen	  voor	  gebruik	  voor	  ouderen	  en	  mensen	  aan	  de	  zijlijn	  

	  
Individueel	  Pastoraat	  
	  
Algemene	  beschrijving	  taakveld	  
Pastoraat	  is	  geestelijke	  zorg	  voor	  de	  mensen	  in	  de	  verschillende	  wijken.	  Elkaar	  vragen	  hoe	  
het	  gaat,	  in	  het	  leven	  en	  in	  het	  geloof.	  Open	  en	  eerlijk	  durven	  te	  zijn,	  Gods	  leiding	  willen	  
zoeken,	  werken	  vanuit	  Zijn	  nabijheid,	  samen	  de	  Schrift	  willen	  openen	  en	  bidden.	  En	  vooral:	  
luisteren.	  
	  
Specifieke	  karakteristiek	  van	  de	  taakgroep	  in	  de	  gemeente	  
Uitgangspunt	  is	  dat	  de	  gemeente	  als	  geheel	  pastorale	  gemeente	  is	  en	  omziet	  naar	  elkaar.	  
Naast	  bijzonder	  pastoraat	  (crisispastoraat,	  gesprekspastoraat,	  koffiepastoraat,	  
straatpastoraat,	  mijlpaalpastoraat,	  jeugdpastoraat	  en	  klusjespastoraat)	  en	  groepspastoraat	  
(zie	  hieronder)	  is	  er	  individueel	  pastoraat.	  Visie	  hierop	  is	  nog	  in	  ontwikkeling.	  Kern	  van	  die	  
ontwikkeling	  is	  dat	  onderling	  pastoraat	  wordt	  benoemd,	  gewaardeerd	  en	  gestimuleerd.	  
Binnen	  de	  huidige	  wijken	  worden	  betrokken	  leden	  gezocht	  die	  omzien	  naar	  een	  beperkt	  
aantal	  adressen.	  Een	  ouderling	  heeft	  twee	  wijken	  onder	  zijn	  of	  haar	  beheer	  (met	  
uitzondering	  van	  de	  wijken	  die	  De	  Schans,	  De	  Cingelhof,	  De	  Klampe	  en	  de	  Kraggehof	  
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omvatten	  –	  deze	  blijven	  in	  de	  huidige	  grootte	  bestaan).	  De	  ouderling	  doet	  toegepast	  
pastoraat	  op	  afroep	  en	  bezoekt	  naar	  eigen	  inzicht.	  De	  wijkteams	  blijven	  functioneren.	  
	  
Afgeleide	  visie	  en	  missie	  van	  de	  taakgroep	  van	  die	  van	  de	  gemeente	  
De	  kernwoorden	  uit	  de	  algemene	  visie	  en	  missie	  die	  van	  toepassing	  zijn	  op	  het	  individuele	  
pastoraat	  zijn:	  ‘ontdekken’	  en	  ‘ontmoeten’.	  Pastoraat	  is	  bij	  uitstek	  elkaar	  ontmoeten	  en	  
samen	  Gods	  liefde	  ontdekken.	  
	  
Kernpunten	  voor	  de	  komende	  jaren	  
• Tijdens	  de	  wijkavonden,	  gemeenteavonden,	  koffiedrinken	  na	  kerktijd	  en	  andere	  

ontmoetingen	  willen	  we	  met	  elkaar	  delen:	  
-‐ we	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  kudde	  
-‐ het	  belang	  van	  een	  pastorale	  ontmoeting.	  
-‐ omzien	  naar	  elkaar	  en	  een	  ander.	  

De	  gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  en	  de	  onderlinge	  zorg	  willen	  we	  stimuleren.	  
• Als	  individuele	  Ouderlingen	  bezoeken	  wij	  maandelijks	  de	  vergaderingen	  individueel	  

pastoraat,	  waarin	  verschillende	  bezinningsonderwerpen	  aan	  de	  orde	  komen	  zoals:	  
begraven/cremeren,	  opdragen/dopen,	  crisispastoraat,	  enz.,	  zodat	  we	  toegerust	  ons	  werk	  
in	  de	  gemeente	  kunnen	  doen.	  

• Binnen	  de	  gemeente	  is	  gelukkig	  veel	  betrokkenheid	  die	  onder	  andere	  tot	  uitdrukking	  
komt	  in	  het	  sturen	  van	  kaart.	  De	  uitdaging	  is	  gelegen	  in	  de	  gaten	  die	  helaas	  vallen,	  met	  
name	  aan	  de	  rand.	  Dit	  is	  ook	  logisch:	  naarmate	  men	  meer	  betrokken	  is	  bij	  de	  gemeente	  
ziet	  men	  meer	  naar	  elkaar	  om.	  Maar	  wie	  niet	  betrokken	  is,	  ziet	  ook	  niet	  naar	  de	  ander	  
om…	  We	  werken	  aan	  concrete	  ideeën	  op	  dit	  punt.	  

	  
Groepspastoraat	  
	  
Algemene	  beschrijving	  van	  het	  veld	  van	  de	  taakgroep	  
We	  willen	  een	  ontmoetende	  gemeente	  zijn.	  Niet	  alleen	  verzorgd	  worden,	  maar	  ook	  omzien	  
naar	  elkaar	  in	  de	  onderlinge	  ontmoeting	  in	  de	  groep.	  
De	  groepen	  zijn	  klein	  en	  bestaan	  uit	  leden	  uit	  de	  wijk	  en/of	  straat.	  En	  komen	  regelmatig,	  
minimaal	  4	  x	  per	  jaar	  bij	  elkaar	  om	  te	  praten,	  te	  overdenken	  of	  zomaar	  voor	  een	  gesprek.	  
	  
Specifieke	  karakteristiek	  van	  het	  taakveld	  in	  deze	  gemeente	  
We	  willen	  meelevend	  en	  open	  zijn	  voor	  anderen	  en	  hierbij	  belangstelling	  voor	  elkaar	  tonen.	  
We	  willen	  ontmoetingsplaatsen	  bij	  de	  leden	  thuis	  creëren	  waar	  we	  in	  alle	  vrijheid	  met	  elkaar	  
kunnen	  over	  het	  geloof	  kunnen	  praten.	  We	  willen	  de	  ontmoetingen	  ondersteunen	  met	  
thema’s.	  
	  
Hoe	  is	  uw	  visie	  en	  missie	  afgeleid	  van	  de	  centrale	  visie	  en	  missie	  van	  de	  kerk?	  
We	  zijn	  op	  weg	  naar	  een	  meer	  ontmoetende,	  in	  plaats	  van	  een	  verzorgende	  kerk.	  Het	  is	  de	  
visie	  van	  het	  groepspastoraat	  om	  met	  de	  groepen	  te	  bouwen	  aan	  de	  gemeente	  ter	  ere	  van	  
God.	  
	  
Kernpunten	  van	  beleid	  voor	  de	  komende	  jaren	  
• Aan	  de	  wijkouderlingen	  uitleggen	  wat	  groepspastoraat	  is.	  Ook	  vanuit	  het	  individuele	  

pastoraat	  moet	  er	  meer	  gepromoot	  worden	  voor	  de	  groepen.	  Vanuit	  het	  individuele	  
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pastoraat	  hebben	  wij	  steun	  nodig,	  op	  de	  wijkavonden	  moet	  ook	  groepspastoraat	  ter	  
sprake	  worden	  gebracht.	  

• Meer	  groepen	  opstarten.	  Dit	  is	  een	  doel	  van	  het	  pastorale	  huis.	  	  
• Het	  groepspastoraat	  moet	  een	  duidelijke	  plaats	  krijgen	  in	  het	  pastorale	  huis.	  
• Bestaande	  groepen	  onderhouden	  en	  bemoedigen	  om	  regelmatig	  naar	  elkaar	  om	  te	  zien.	  
	  
Diaconaat	  
	  
Algemene	  beschrijving	  van	  het	  veld	  van	  de	  diaconie	  
De	  betekenis	  van	  het	  woord	  ‘Diakonia’	  is	  ‘Dienst’.	  De	  diaken	  probeert	  deze	  ‘dienst	  van	  
barmhartigheid’	  uit	  te	  dragen	  binnen	  de	  kerkelijke	  gemeente	  maar	  ook	  naar	  mensen	  buiten	  
de	  gemeente.	  Kernwoorden	  daarbij	  zijn	  hulpvaardigheid	  en	  naastenliefde.	  Er	  zijn	  voor	  
mensen!	  Ze	  helpen	  waar	  mogelijk!	  
	  
Specifieke	  karakteristiek	  van	  het	  taakveld	  
Als	  diaconie	  is	  het	  onze	  taak	  om	  de	  collectes	  binnen	  de	  kerkdiensten	  te	  verzorgen.	  Met	  het	  
deel	  dat	  ons	  toe	  toekomt	  van	  de	  opbrengst	  en	  met	  giften	  die	  wij	  ontvangen	  dragen	  wij	  zorg	  
voor	  mensen	  die	  binnen	  ons	  gemeente	  en	  in	  de	  wereld	  in	  nood	  zijn.	  Dat	  kan	  zijn	  op	  
financieel	  gebied,	  maar	  ook	  op	  ander	  vlak	  waar	  concrete	  en	  directe	  hulp	  nodig	  is.	  Een	  
andere	  taak	  is	  het	  voorbereiden	  van	  het	  Heilig	  Avondmaal	  en	  de	  toebereiding	  van	  de	  tafel.	  	  
	  
Hoe	  is	  onze	  missie	  en	  visie	  afgeleid	  van	  die	  van	  de	  kerk?	  
Als	  je	  geen	  liefde	  hebt	  voor	  elkaar	  vallen	  de	  dromen	  in	  duigen.	  Deze	  zo	  belangrijke	  
mensenliefde	  is	  de	  basis	  voor	  het	  werk	  van	  de	  diaconie.	  Het	  omzien	  naar	  elkaar,	  er	  zijn	  voor	  
de	  ander,	  zien	  wij	  als	  onze	  primaire	  taak.	  	  
	  
Kernpunten	  voor	  de	  komende	  jaren	  
Dit	  ‘omzien	  naar	  elkaar’	  willen	  we	  vertalen	  in	  concrete	  doelen.	  Een	  aantal	  punten	  die	  we	  
samen	  hebben	  opgesteld:	  
• Samenwerking	  zoeken	  met/deel	  uit	  gaan	  maken	  van	  het	  Diaconaal	  Platform	  

Zwartewaterland	  
• Voedselbank	  Zwartewaterland,	  nu	  nog	  onderdeel	  van	  Voedselbank	  Zwolle	  ondersteunen	  

met	  het	  inzamelen	  en	  verdelen	  van	  voedsel	  
• Samenwerking	  zoeken	  met	  de	  Kledingbank	  in	  Zwartsluis	  
• Rondom	  Pasen	  nogmaals	  de	  ouderen	  van	  de	  75+	  lijst	  bezoeken	  met	  een	  kleinigheid	  evt.	  

in	  samenwerking	  met	  de	  Kindernevendienst	  
• Het	  organiseren	  van	  een	  Kerstdiner	  voor	  de	  minima	  
	  
Jongerenwerk	  
Onze	  visie	  
Wij	  willen	  jongeren	  op	  een	  laagdrempelige	  manier	  laten	  ervaren	  wat	  de	  kracht	  van	  de	  Bijbel	  
en	  Jezus	  Christus	  als	  Verlosser	  kan	  zijn	  binnen	  hun	  leven.	  Met	  behulp	  van	  actuele	  thema’s,	  
activiteiten	  en	  gesprekspunten	  hopen	  wij	  het	  geloof	  dichterbij	  te	  brengen	  en	  jongeren	  te	  
helpen	  om	  als	  moderne	  christenen	  een	  plaats	  te	  nemen	  in	  deze	  wereld.	  Onze	  kernwoorden?	  
open-‐minded,	  gastvrij,	  liefdevol,	  inspirerend,	  confronterend	  en	  helend,	  precies	  zoals	  Jezus	  
was	  voor	  Zijn	  medemens.	  	  
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Onze	  aandacht	  gaat	  in	  het	  bijzonder	  uit	  naar:	  
	   •	   Kinderoppas	  
	   •	   Kindernevendienst	  
	   •	   Youngbelieve	  
	   •	   Rock	  Steady	  
	   •	   GJC	  
	   •	   JGG	  
	   •	   Evenementen	  
Als	  leden	  van	  de	  taakgroep	  jeugd	  en	  jongeren	  hebben	  we	  aandacht	  voor	  de	  jongste	  jongeren	  
en	  de	  oudste	  jeugdleiders	  en	  ondersteunen	  wij	  de	  jeugdleiders	  of	  begeleiden	  wij	  de	  jeugd	  
tijdens	  evenementen.	  
	  
Financiën	  en	  beheer	  
	  
Algemene	  beschrijving	  van	  het	  veld	  van	  de	  taakgroep	  
De	  taken	  van	  het	  college	  van	  kerkrentmeesters	  kunnen	  als	  volgt	  worden	  omschreven:	  
• jaarlijks	  vaststellen	  van	  de	  begroting	  en	  jaarrekening	  
• zorgdragen	  voor	  de	  geldwerving	  	  
• beschikbaar	  stellen	  van	  ruimten	  voor	  de	  eredienst	  en	  andere	  activiteiten	  van	  de	  

gemeente	  	  
• beheren	  van	  de	  geldmiddelen	  
• beheren	  van	  de	  roerende	  en	  onroerende	  zaken	  van	  de	  gemeente	  
• verzorgen	  van	  het	  personeelsbeleid	  en	  het	  fungeren	  als	  werkgever	  
• bijhouden	  ledenadministratie,	  doop-‐en	  trouwboeken:	  
• beheren	  van	  het	  archief	  van	  de	  gemeente	  
• verzorgen	  en	  beheren	  van	  de	  verzekeringspolissen	  
	  
Specifieke	  karakteristiek	  van	  het	  taakveld	  in	  deze	  gemeente	  
In	  de	  Bijbel	  wordt	  rentmeesterschap	  overdrachtelijk	  gebruikt.	  God	  is	  eigenaar	  van	  alles	  op	  
aarde	  (het	  stoffelijke	  en	  onstoffelijke).	  Dat	  geldt	  zeker	  ook	  voor	  onze	  gemeente,	  het	  is	  
immers	  Zijn	  gemeente	  die	  we	  onder	  Zijn	  leiding	  mogen	  bouwen.	  God	  is	  dus	  ook	  eigenaar	  van	  
al	  het	  stoffelijke	  en	  onstoffelijke	  binnen	  onze	  gemeente.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  de	  
gebouwen,	  maar	  ook	  aan	  aanwezige	  talenten	  (Matteüs	  25).	  Onze	  gemeente	  heeft	  dit	  slechts	  
in	  bruikleen.	  Onze	  gemeente	  moet	  verantwoordelijkheid	  en	  rekenschap	  afleggen	  aan	  God	  
over	  het	  gebruik	  van	  hetgeen	  God	  onze	  gemeente	  heeft	  toevertrouwd.	  Het	  is	  onze	  visie	  dat	  
we	  datgene,	  wat	  in	  bruikleen	  aan	  ons	  toevertrouwd	  is,	  duurzaam	  moeten	  ontwikkelen	  en	  
onderhouden	  om	  over	  10	  jaar	  nog	  goede	  en	  bruikbare	  faciliteiten	  en	  gebouwen	  te	  hebben.	  
	  
Hoe	  is	  uw	  visie	  en	  missie	  afgeleid	  van	  de	  centrale	  visie	  en	  missie	  van	  de	  kerk?	  
Het	  is	  de	  visie	  van	  onze	  gemeente	  dat	  wij	  over	  10	  jaar,	  zo	  God	  ons	  die	  tijd	  geeft,	  nog	  steeds	  
een	  levende,	  getuigende	  en	  aansprekende	  gemeente	  van	  Jezus	  Christus	  willen	  zijn.	  De	  
algemene	  missie,	  ‘omzien	  naar	  elkaar’,	  is	  nader	  afgebakend	  door	  te	  zeggen	  dat	  we	  een	  
ontmoetende	  gemeente	  willen	  zijn.	  Geloven	  doen	  we	  niet	  alleen,	  dat	  doen	  we	  samen.	  
Als	  college	  van	  kerkrentmeesters	  is	  het	  onze	  missie	  om	  de	  ontmoeting	  binnen	  onze	  
gemeente	  mogelijk	  te	  maken	  in	  alle	  praktische	  aangelegenheden.	  Daarnaast	  is	  het	  college	  
van	  kerkrentmeesters	  de	  gastheer/gastvrouw	  in	  onze	  gebouwen:	  de	  monumentale	  Kerk	  en	  
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De	  Poort.	  Een	  belangrijke	  en	  niet	  te	  onderschatten	  rol/taak	  als	  je	  een	  ontmoetende	  
gemeente	  wilt	  zijn.	  De	  komende	  jaren	  zullen	  kerkrentmeesters	  de	  nadruk	  moeten	  gaan	  
leggen	  op	  het	  ondersteunen	  en	  mogelijk	  maken	  van	  activiteiten	  in	  onze	  mooie	  (nieuwe)	  
gebouwen.	  	  
	  
Kernpunten	  van	  beleid	  voor	  de	  komende	  jaren	  
• Betrokkenheid:	  We	  voeren	  ‘stille’	  regietaken	  uit	  tijdens	  kerkelijke	  activiteiten;	  We	  zijn	  

aanwezig	  en	  We	  zien	  om	  naar	  elkaar	  en	  anderen	  	  	  
• Gastvrijheid:	  We	  groeten	  mensen;	  We	  tonen	  interesse;	  We	  zijn	  het	  aanspreekpunt;	  We	  

zijn	  persoonlijk	  in	  onze	  communicatie	  en	  We	  garanderen	  vertrouwelijkheid.	  	  
• Rentmeesterschap:	  We	  onderhouden	  en	  ontwikkelen	  wat	  ons	  in	  bruikleen	  is	  

toevertrouwd;	  We	  hebben	  respect	  en	  vragen	  respect	  voor	  wat	  ons	  door	  God	  in	  bruikleen	  
is	  toevertrouwd;	  We	  kijken	  met	  een	  liefdevol	  en	  mild	  oog	  naar	  persoonlijke	  relaties	  en	  
persoonlijke	  eigenaardigheden	  en	  We	  maken	  activiteiten	  financieel	  en	  facilitair	  mogelijk.	  

Het	  credo	  van	  de	  kerkrentmeesters	  voor	  de	  komende	  jaren	  luidt:	  
	  

KERKRENTMEESTERS	  
maken	  ontmoeting	  mogelijk!	  

	  
Concrete	  punten	  waaraan	  de	  komende	  jaren	  worden	  gewerkt	  
• Kerkbalans	  in	  2014	  en	  meer	  (geld-‐genererende)	  activiteiten	  
• Onderhoudsplan	  gebouwen,	  onderhoud	  orgel	  2013,	  controle	  scheurvorming	  en	  

gevelconstructie	  
• Aandacht	  voor	  oefeningen	  B&HV	  en	  bedrijfsnoodplan	  
• 'Bedank'-‐event	  vrijwilligers,	  aandacht	  voor	  gastvrijheid,	  mogelijke	  openstelling	  gebouw	  

tijdens	  o.a.	  Winterfair	  
• Aflossingsdoelstelling	  hypotheek	  (ambitie	  50.000	  euro	  per	  jaar)	  en	  afronding	  5-‐jaarlijkse	  

BRIM-‐subsidie	  
• Aanpassing	  van	  de	  administratieve	  organisatie/regulering.	  
	  
Vorming	  en	  toerusting	  
	  
Algemene	  beschrijving	  van	  het	  veld	  van	  de	  taakgroep	  
De	  taakgroep	  vorming	  heeft	  zich	  als	  doel	  gesteld	  om	  gemeenteleden	  en	  niet	  gemeenteleden	  
te	  ondersteunen	  in	  het	  groeien	  in	  Christus.	  Middels	  het	  organiseren	  van	  een	  
onderwijsprogramma.	  Hierdoor	  leren	  we	  om	  onze	  leefwijze	  steeds	  meer	  te	  verbeteren	  en	  te	  
laten	  lijken	  op	  die	  van	  Jezus.	  Waardoor	  we	  enerzijds	  groeien	  in	  de	  relatie	  met	  onze	  Vader	  en	  
er	  anderzijds	  een	  goed	  gerucht	  ontstaat	  waardoor	  we	  steeds	  meer	  mensen	  kunnen	  binden	  
en	  in	  relatie	  kunnen	  brengen	  met	  Jezus.	  
	  
Taken:	  
- Jaarlijks	  vaststellen	  van	  een	  jaarprogramma	  
- Jaarlijks	  vaststellen	  van	  een	  begroting	  
- Een	  keer	  per	  half	  jaar	  afstemmen	  met	  de	  dominees	  van	  de	  betrokken	  gemeenten	  om	  het	  

onderwijs	  programma	  te	  laten	  aansluiten	  bij	  de	  behoeften	  uit	  de	  betreffende	  
gemeente(n).	  

- Bijhouden	  van	  een	  deelnemers	  administratie	  
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- Bijhouden	  van	  een	  financiële	  administratie	  
- Het	  gedurende	  het	  werkseizoen	  organiseren,	  coördineren	  en	  begeleiden	  van	  het	  

vormings-‐	  en	  toerustingsprogramma.	  
- Stimuleren	  van	  geloofslectuur	  
- Het	  organiseren	  van	  publiciteit	  omtrent	  het	  vormings-‐	  en	  toerustingsprogramma.	  
	  
Specifieke	  karakteristiek	  van	  het	  taakveld	  in	  deze	  gemeente	  
Samen	  groeien	  in	  Christus	  is	  gericht	  op	  persoonlijke	  groei,	  vanuit	  eerlijke	  en	  oprechte	  
gevoelens	  vanuit	  het	  hart,	  vanuit	  dankbaarheid	  voor	  je	  relatie	  met	  de	  Heer.	  	  
Wij	  zien	  geloof	  als	  een	  zaadje,	  dat	  kan	  groeien	  als	  we	  ons	  geloof	  uitoefenen.	  Als	  we	  zorg	  
geven,	  door	  tijd	  te	  besteden	  en	  voeding	  te	  geven,	  door	  onderwijs,	  kan	  het	  zaadje	  groeien.	  
Als	  het	  zaadje	  groeit,	  en	  we	  het	  onkruid	  er	  vandaan	  houden	  zullen	  we	  steeds	  meer	  op	  
Christus	  lijken.	  Binnen	  het	  ‘leerhuis’	  willen	  we	  helpen	  om	  het	  zaadje	  van	  ons	  geloof	  te	  
voeden,	  door	  te	  bidden,	  de	  Bijbel	  te	  lezen	  en	  te	  onderwijzen	  en	  door	  elkaar	  als	  christenen	  te	  
ontmoeten.	  We	  proberen	  elkaar	  te	  bemoedigen	  om	  niet	  toe	  te	  geven	  aan	  de	  verleiding	  om	  
te	  zondigen,	  waardoor	  we	  geestelijk	  kunnen	  groeien	  en	  steeds	  dichter	  bij	  God	  kunnen	  leven.	  
Dit	  zal	  vruchten	  in	  ons	  leven	  voortbrengen	  die	  Hij	  voor	  ons	  heeft	  ontworpen.	  God	  brengt	  ons	  
een	  vreugde	  en	  een	  vrede	  in	  het	  leven	  die	  alle	  omstandigheden	  kunnen	  weerstaan	  
(Filippenzen	  4:7).	  Daarnaast	  wil	  God	  ons	  door	  de	  kracht	  van	  de	  Heilige	  Geest	  vele	  
zegeningen	  geven.	  
Geestelijke	  groei	  zal	  ons	  helpen	  om	  te	  ontdekken	  welk	  plan	  God	  met	  ons	  leven	  heeft.	  God	  
heeft	  ons	  toegerust	  met	  Geestelijke	  gaven,	  om	  met	  deze	  gaven	  in	  de	  behoeften	  van	  andere	  
gelovigen	  te	  voorzien.	  Elk	  mens	  heeft	  op	  zijn	  minst	  een	  geestelijke	  gave,	  waardoor	  we	  
allemaal	  een	  doel	  hebben	  in	  Gods	  dienst.	  Geen	  enkele	  gave	  is	  superieur	  aan	  de	  andere.	  	  
	  
Hoe	  is	  uw	  visie	  en	  missie	  afgeleid	  van	  de	  centrale	  visie	  en	  missie	  van	  de	  kerk?	  
De	  taakgroep	  vorming	  en	  toerusting	  heeft	  als	  missie	  om	  God,	  elkaar	  en	  onszelf	  te	  ontdekken	  
en	  ontmoeten	  via	  het	  onderwijs.	  
	  

	  
	  
Kernpunten	  van	  beleid	  voor	  de	  komende	  jaren.	  
1. Samen	  leren:	  Door	  onderwijs	  aan	  te	  bieden,	  mensen	  helpen	  om	  onze	  Vader,	  de	  Zoon	  en	  

de	  Heilige	  Geest	  beter	  te	  leren	  kennen.	  Te	  leren	  hoe	  je	  Jezus	  kunt	  ontvangen	  in	  je	  leven	  
en	  tevens	  je	  plaats	  te	  vinden	  in	  de	  geloofsfamilie	  die	  gemeente	  heet.	  
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2. Jezelf	  ontdekken:	  Door	  zelfreflectie	  mensen	  helpen	  om	  beperkende	  overtuigingen	  helder	  
te	  krijgen,	  en	  mensen	  te	  leren	  om	  een	  volwassen	  geloof	  op	  te	  bouwen	  met	  
groeikrachtige	  Bijbelse	  overtuigingen.	  

3. Elkaar	  ontmoeten	  en	  ontdekken:	  Elkaar	  ontmoeten	  rondom	  de	  Bijbel,	  om	  samen	  God	  en	  
de	  ander	  te	  dienen.	  Toewijding	  te	  laten	  zien	  door	  voorleven	  en	  doorgeven.	  

	  
Kerk	  naar	  buiten	  
	  
Algemene	  beschrijving	  van	  het	  veld	  van	  de	  taakgroep	  
‘Kerk	  naar	  buiten’	  zijn,	  dat	  wat	  van	  binnen	  zit	  –	  ons	  geloof	  in	  God	  –	  naar	  buiten	  brengen.	  Als	  
christenen	  hebben	  we	  wat	  naar	  buiten	  te	  brengen	  in	  de	  wereld	  om	  ons	  heen,	  dichtbij	  en	  ver	  
weg,	  een	  waardevolle	  boodschap	  -‐	  namelijk	  de	  boodschap	  van	  Gods	  onvoorwaardelijke	  
Liefde	  voor	  ons	  mensen.	  Dit	  Evangelie,	  het	  Woord	  van	  God	  hebben	  we	  niet	  om	  voor	  ons	  zelf	  
te	  houden,	  in	  ons	  hart	  en	  tussen	  de	  muren	  van	  de	  kerk.	  Het	  is	  onze	  opdracht	  dit	  met	  velen	  te	  
delen	  en	  aan	  velen	  mee	  te	  delen.	  	  
	  
Specifieke	  karakteristiek	  van	  het	  taakveld	  in	  deze	  gemeente	  
Als	  gemeente	  zoeken	  we	  God	  en	  onze	  naaste.	  En	  in	  die	  zoektocht	  gaat	  het	  dus	  om	  
ontmoeten	  en	  ontdekken.	  We	  	  mogen	  Zijn	  Woord,	  Zijn	  Liefde	  en	  genade	  voor	  iedereen	  in	  
onze	  samenleving	  zichtbaar	  maken	  en	  voor	  iedereen	  laten	  bestaan.	  De	  taakgroep	  Kerk	  naar	  
buiten	  met	  de	  verschillende	  commissies	  heeft	  tot	  doel	  samen	  met	  u	  invulling	  te	  geven	  aan	  
deze	  opdracht,	  in	  woord	  en	  daad,	  veraf	  en	  dichtbij.	  Dit	  willen	  we	  op	  een	  aansprekende	  wijze	  
doen,	  zodat	  het	  aantrekkingskracht	  mag	  hebben	  op	  alle	  mensen	  in	  Zwartsluis	  tot	  ver	  daar	  
buiten.	  Binnen	  de	  taakgroep	  Kerk	  naar	  Buiten	  zijn	  de	  volgende	  commissies	  actief:	  

-‐ Zendingscommissie	  
-‐ Evangelisatiecommissie	  
-‐ Roemenië	  contactgroep	  
-‐ Polen	  werkgroep	  ‘werk	  in	  uitvoering’	  
-‐ Communicatie	  &	  PR	  team	  

	  
• Veraf:	  Je	  naaste	  kan	  de	  buurman	  zijn,	  maar	  in	  Bijbelse	  zin	  is	  het	  natuurlijk	  veel	  meer.	  Het	  

gaat	  er	  daarbij	  om	  dat	  wij	  als	  christenen	  juist	  laten	  zien	  dat	  wij	  een	  naaste	  zijn,	  voor	  
iedereen,	  waar	  ook	  ter	  wereld.	  Binnen	  de	  taakgroep	  Kerk	  naar	  buiten	  zijn	  we	  als	  naasten	  
dichtbij	  en	  veraf	  actief.	  Veraf	  met	  de	  Roemenië	  contactgroep	  voor	  de	  gemeenten	  in	  
Ludus	  en	  Hoghitz	  en	  met	  de	  Polen	  werkgroep	  ‘werk	  in	  uitvoering’	  die	  zich	  met	  groot	  
enthousiasme	  vooral	  heel	  praktisch	  inzet	  voor	  drie	  kindertehuizen	  in	  Zuid-‐Polen	  
(Dzierzoniow,	  Pieszyce	  en	  Pilawa	  Gorna).	  
Veraf	  liggen	  ook	  meerdere	  projecten	  van	  de	  zendingscommissie:	  

o familie	  Koshy	  (India):	  theologisch	  onderwijs;	  opleiden	  van	  nieuwe	  
voorgangers	  

o Lise	  Tromop	  (Chili):	  hulp	  aan	  wezen	  en	  daklozen	  in	  Santiago	  
o Zoli	  (Roemenië):	  het	  volgen	  van	  zijn	  theologische	  opleiding	  mede	  mogelijk	  

maken	  
Daarnaast	  steunt	  de	  zendingscommissie	  dichterbij	  huis	  de	  stichting	  Dienst	  voor	  
Belangstellenden	  in	  Amsterdam.	  
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• Dichtbij:	  Bij	  ‘Kerk	  naar	  buiten’	  draait	  het	  ook	  om	  dichtbij,	  de	  aanwezigheid	  en	  
zichtbaarheid	  in	  de	  lokale	  samenleving.	  De	  Evangelisatiecommissie	  is	  als	  interkerkelijke	  
commissie	  van	  de	  Nederlands	  Hervormde	  en	  Gereformeerde	  Kerk	  vooral	  in	  Zwartsluis	  
actief.	  Hierbij	  wordt	  ook	  meer	  de	  samenwerking	  gezocht	  met	  de	  Gereformeerde	  kerk	  
vrijgemaakt.	  De	  commissie	  organiseert	  o.a.	  de	  tentdienst,	  deelname	  aan	  de	  winterfair,	  
Project	  Meer+	  en	  de	  vakantiebijbelfeesten.	  	  
Als	  naasten	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  samenleving	  verlangt	  dat	  je	  meedoet	  en	  van	  je	  laat	  
horen!	  Communicatie,	  zowel	  binnen	  als	  buiten	  de	  kerkmuren,	  speelt	  daarbij	  een	  
belangrijke	  rol.	  Om	  dit	  goed	  op	  te	  pakken	  is	  een	  communicatie	  &	  pr	  team	  gewenst.	  

	  
Hoe	  zijn	  visie	  en	  missie	  van	  de	  taakgroep	  afgeleid	  van	  de	  centrale	  visie	  en	  missie	  van	  de	  kerk?	  
Ontmoet	  &	  ontdek	  Gods	  Liefde	  is	  de	  missie	  van	  ons	  als	  gemeente	  van	  de	  gereformeerde	  
kerk	  in	  Zwartsluis.	  We	  willen	  elkaar	  ontmoeten.	  We	  willen	  een	  naaste	  zijn	  door	  om	  te	  zien	  
naar	  elkaar.	  En	  in	  onze	  ontmoetingen	  en	  omgang	  met	  onze	  naasten,	  dichtbij	  en	  veraf,	  
mogen	  wij	  iets	  van	  Gods	  Liefde	  laten	  doorschijnen.	  Iets	  van	  Zijn	  onmetelijke	  Liefde	  voor	  ons	  
zichtbaar	  maken,	  letterlijk	  een	  stukje	  ont-‐dekken	  van	  de	  Gods	  bedoeling	  van	  liefhebben.	  En	  
daarnaast	  valt	  er	  als	  lerende	  gemeente	  voor	  onszelf	  ook	  nog	  veel	  te	  ontdekken,	  te	  leren	  van	  
en	  over	  Gods	  Woord	  en	  Liefde.	  
	  
Kernpunten	  van	  beleid	  voor	  de	  komende	  jaren	  
• praktische	  en	  zichtbare	  invulling	  geven	  aan	  de	  Naaste	  zijn.	  	  
• goede	  communicatieaanpak	  -‐	  website,	  kerkbode,	  poorttaal,	  beamer	  
• samenwerking	  Kerk	  naar	  buiten	  "dichtbij"	  met	  andere	  kerken	  Zwartsluis/	  

Zwartewaterland	  
	  


