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1. Inleiding
Voor u ligt het eerste beleidsplan van wijkgemeente Grote Kerk. Nadat de wijkgemeente Grote Kerk
in 2014 is gevormd, is het nu goed om het beleid voor de komende jaren vast te leggen. Dit is ook
een vereiste vanuit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland .
Voor input van dit beleidsplan heeft de kerkenraad in meerdere vergaderingen stilgestaan bij diverse
thema’s. Ook de gemeenteavond van 22 november 2017 is een bron van input geweest.
Een beleidsplan is een middel om de gemeente voor de komende jaren te dienen: waar staan we
voor? Waar willen we de komende jaren aandacht aan geven? Het is daarom geen uitputtende
opsomming van alle activiteiten die in onze wijkgemeente plaatsvinden.
Veel beleidsvoornemens/gesprekspunten zijn nu niet concreet uitgewerkt maar vergen de komende
jaren nadere verdieping en bezinning.
Wij hopen dat dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn
gemeente. Daarom geldt ook voor dit beleidsplan het woord van Psalm 127 vers 1: “Als de HEERE het
huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers er aan.”
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2. Positie (wijk)gemeente
2.1 De plaatselijke (kerk-)geschiedenis
In de groei die de stad Harderwijk na de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt werd de
Hervormde Gemeente gediend door drie predikanten. Halverwege de tachtiger jaren van de vorige
eeuw kon er zelfs een vierde predikantsplaats in het leven worden geroepen en ontstonden er vier
wijken met geografische grenzen. Alle wijken werden gekenmerkt met een Gereformeerde
Bondsignatuur.
In de jaren negentig sloeg ook in Harderwijk de secularisatie toe. Ledenaantallen liepen gestaag
terug. Lang kon men nog door met vier predikanten, maar in 2013 viel de beslissing dat het niet
verantwoord was om met vier predikanten en vier wijkgemeenten door te gaan. Per 1 januari 2014
ging de gemeente terug naar drie predikantsplaatsen en drie wijken.
Vanaf deze datum ontstond ook wijkgemeente Grote Kerk. De wijkgemeente is ontstaan door een
samenvoeging van wijk 1 en een gedeelte van wijk 2. De andere wijkgemeentes zijn wijk Bethelkerk
(samenvoeging gedeelte wijk 2 en wijk 3) en wijk De Regenboog.
De drie wijken hebben zich in de afgelopen jaren ieder op eigen wijze ontwikkeld, waarvan de
wijkgemeente Grote Kerk de meer traditionele vorm heeft behouden: een wijkgemeente met een
klassiek gereformeerd profiel. De andere twee wijken hebben een andere profilering gekozen.

2.2 Inrichting van de (wijk)gemeente
De inrichting van de Hervormde Gemeente Harderwijk is gebaseerd op geografische wijkgemeenten.
De drie wijkgemeenten hebben de beschikking over 3 kerkgebouwen: de Grote Kerk, de Bethelkerk
en De Regenboog. Perforatie tussen de wijkgemeenten is toegestaan.
De geografische grens van wijkgemeente Grote Kerk is gelegen ten noorden van de lijn:
Ommelandpad – Westeinde (inclusief) – spoorlijn – Hoofdweg (exclusief) – Couperuslaan (inclusief) –
N302 – Newtonweg. Dit is weergegeven in afbeelding A.

afbeelding A
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3. Statistieken (wijk)gemeente
3.1 Leden wijkgemeente Grote Kerk
In totaal zijn er 1528 mensen lid van onze wijkgemeente (1 oktober 2018). Dit is verdeeld over 988
pastorale eenheden. In afbeelding B is de verhouding weergegeven tussen belijdende-, doop- en
ongedoopte leden.

afbeelding B

1

In afbeelding C is de leeftijdsopbouw per 10 jaar afgebeeld. Er zijn de volgende conclusies te trekken:
De wijkgemeente Grote Kerk telt relatief veel ouderen. 49,6% is 60 jaar of ouder. (Gemiddelde
Protestantse Kerk is 39,9%2); 7,5% van onze gemeenteleden is 19 jaar of jonger. (Gemiddelde
3
Protestantse Kerk is 14,0% ).
Bij andere leeftijdscategorieën zijn geen significante percentage verschillen tussen wijkgemeente
Grote Kerk en gemiddelde leeftijdsopbouw Protestantse Kerk.

afbeelding C

4

Afbeelding D laat een overzicht zien van het aantal leden sinds de wijkgemeente Grote Kerk is
ontstaan. Hierin is een dalende trend te zien. Het aantal leden is in deze periode met bijna 10%
afgenomen. Dit beeld wijkt heden niet veel af van het landelijke gemiddelde maar de daling is wel
1
2,3
4

Scipio. Peildatum 1 oktober 2018
Statistische Jaarbrief Protestantse Kerk in Nederland 2017
Scipio. Peildatum 1 oktober 2018
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meer in vergelijking met wijkgemeente Bethelkerk en wijkgemeente De Regenboog. Daarbij moet
wel opgemerkt worden dat met de huidige leeftijdsopbouw (afbeelding C) dit in de toekomst wel
meer (negatief) zal veranderen.

afbeelding D

3.2 Vergelijking leden en pastorale eenheden andere wijkgemeenten
In afbeelding E staat een diagram afgebeeld dat een vergelijking geeft met het aantal leden en
pastorale eenheden van wijkgemeente Bethelkerk en wijkgemeente De Regenboog. Voor onze
wijkgemeente valt op dat wij de meeste pastorale eenheden hebben. Concreet houdt dit in dat wij
ruim 100 meer adressen (voordeuren) meer hebben dan andere wijken.

afbeelding E

5

5

Scipio. Peildatum 31 december 2017
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4. Identiteit
Als wijkgemeente Grote Kerk maken wij de keus voor het Hervormd Gereformeerd profiel. Dit
profiel bevat eeuwenoude woorden die voor vandaag ook nog van onschatbare waarde zijn. Daarom
vinden wij het belangrijk om ons hieraan vast te houden en ons hierin verder te verdiepen. We
hebben de bereidheid om in beweging te blijven, om gereformeerd te zijn en gereformeerd te
worden, om de Geest vernieuwend te laten doorwerken. (G.C. Geluk)
Dit ligt opgesloten in haar adagium: ecclesia reformata semper reformanda, de kerk die gereformeerd is, moet steeds weer ge-reformeerd worden.
Doorvertaald naar onze tijd houdt dit in dat de wijkgemeente Grote Kerk is gefundeerd op het geloof
dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente. Zijn gemeente is Zijn lichaam (Efz. 1:22-23). Door
Zijn sterven en opstanding heeft Hij het heil verworven: de verzoening voor Israël en de volkeren.
Onze wijkgemeente ziet de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en
leven. De erediensten hebben een centrale plaats in ons gemeente zijn. Wij vinden het belangrijk dat
er een Christocentrische, Schriftuurlijke en appellerende boodschap van de prediking uitgaat.
In de bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal belijden wij met elkaar de
gemeenschap met Christus en de verbondstrouw van God.
Wij belijden als wijkgemeente het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals beschreven in de
Geloofsbelijdenis van Nicea, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van
Athanasius.
Ook weten we ons verbonden met de Catechismus van Heidelberg, de Catechismus van Genève en
de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels.
Binnen de Protestantse Kerk en binnen de Hervormde Gemeente Harderwijk rekent onze
wijkgemeente zich tot de Hervormd-Gereformeerde stroming.
In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dat Hervormde gemeenten “op bijzondere wijze
verbonden zijn met de gereformeerde belijdenis”6. Dit zal op diverse plaatsen in het beleidsplan
verder concreet worden uitgewerkt.

6

Uit ordinantie 1.1.1 Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
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5. Missie en visie
Om vanuit onze identiteit ook te kunnen werken in de praktijk formuleren we hier onze missie en
visie voor de wijkgemeente Grote Kerk.
Missie wijkgemeente Grote Kerk
De wijkgemeente Grote Kerk is een christelijke geloofsgemeenschap. Zij weet zich verbonden met de
Drie-enige God en vindt haar identiteit in de persoon en het werk van Jezus Christus. Als gemeente
van Jezus Christus is zij geroepen om getuige van Hem te zijn in de wereld. Als deel van het lichaam
van Christus is zij onlosmakelijk verbonden met de wereldwijde kerk. Binnen deze kerk oriënteert zij
zich op het gedachtegoed van de Reformatie (alleen de Schrift, alleen geloof en alleen genade).
Visie wijkgemeente Grote Kerk
Bovenstaande missie leidt ons naar de volgende visie voor de toekomst:
In de wijkgemeente Grote Kerk verlangen we naar verdieping in de Schrift en het reformatorische
belijden van de kerk. Wij verlangen ernaar om te groeien in geloof en dienstbetoon. Wij beseffen dat
het doorgeven van het evangelie aan de volgende generatie(s) en aan allen die hier nog onbekend
mee zijn ons hoogste doel is.
In het vervolg van het beleidsplan zal deze visie leidend zijn in alle onderdelen van het
gemeenteleven.
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6. Eredienst
6.1 Algemeen
De erediensten vormen het hart van onze gemeente en ons gemeente-zijn. In de eredienst vindt er
iets geweldigs plaats. Of, zoals de titel van het boek van dr. F.G. Immink over de protestantse
eredienst luidt: ’Het heilige gebeurt’. De heilige God wendt zich tot een schuldig volk en een schuldig
volk mag voor de heilige God verschijnen. Deze heilige ontmoeting, die in de eerste plaats van God
uit gaat, bepaalt de eredienst. Zij vormt er de inhoud van. In de Schriftlezing, in de gebeden, in de
prediking, in het geven van onze gaven en niet in het minst in de gemeentezang. Het is dus niet om
het even, hoe de eredienst is ingericht. Volgens Calvijn is daarvoor het beste van het beste nog niet
genoeg.

6.2 Liturgische vorm
Onze eredienst wordt gekenmerkt door de volgende gang van zaken:
Voor de dienst
o Orgelspel
o Binnenkomst predikant en kerkenraad
o Afkondigingen door de kerkenraad
o Zingen ter voorbereiding op de dienst
o Predikant wordt door de ouderling van dienst naar de kansel gebracht
De Eredienst
o Stil gebed
o Votum en groet
o Zingen
o Lezing van de wet (Exodus 20, Leviticus 19 of Deuteronomium 5) of het belijden van het
geloof (Apostolische Geloofsbelijdens, Geloofsbelijdenis van Nicea of een passend gedeelte
uit de Heidelberger Catechismus of de Nederlandse Geloofsbelijdenis)
o Zingen
o Gebed om verlichting door de Heilige Geest
o Schriftlezing(en) vanuit de Herziene Statenvertaling
o Zingen
o Kinderen gaan naar de Kinderbijbelvertelling (alleen in de ochtenddienst)
o Verkondiging
o Zingen
o Dankgebed en voorbede (eventueel herdenken overledenen volgens protocol)
o Collectemoment
o Kinderen komen terug vanuit de KBV en brengen een werkje op de kansel (alleen in de
ochtenddienst)
o Zingen (staande)
o Zegen
Na de dienst
o De kerkenraad verlaat de kerk
o Onder orgelspel verlaat de gemeente de kerk
o Deurcollecte

6.3 Inhoud van de verkondiging
Bij onze identiteit is de prediking al even aangestipt. Deze moet Schriftuurlijk, Christocentrisch en
appellerend zijn. Dat betekent dat de Bijbel uitgelegd wordt en op Christus betrokken moet worden.
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Daarbij moet er ook een appèl van uit gaan: een oproep tot bekering en levensvernieuwing. Dit geldt
voor alle diensten. Toch maken we onderscheid tussen de ochtend- en de middagdienst.
In de ochtenddienst zijn de meeste kinderen en jongeren in de kerk aanwezig. Het is van groot
belang dat juist zij aandacht krijgen in de dienst. Hiermee geven we invulling aan onze visie: het
evangelie doorgeven aan de volgende generatie. Dit communiceren we ook naar gastpredikanten.
De middagdienst is de leerdienst vanuit de Heidelberger Catechismus of een van de
belijdenisgeschriften maar er kan ook vanuit een thema met verdiepende stof gewerkt worden. Dit
laatste verzoek leggen we ook bij de gastpredikanten neer. Uiteraard geldt voor de middagdienst ook
dat kinderen en jongeren niet vergeten mogen worden.

6.4 Sacramenten
Het sacrament van de Heilige Doop wordt bediend in een reguliere dienst in de Grote Kerk. Hiervoor
wordt met de doopouders een datum afgesproken. De Heilige Doop is allereerst het teken en zegel
van Gods verbond voor de kleine kinderen van de gemeente. Onze gemeente staat hiermee, met
volle overtuiging, in de traditie van de kinderdoop. Uiteraard kan de doop ook bediend worden aan
iemand die als kind niet gedoopt is. Bij volwassenen zal dit samengaan met het doen van openbare
geloofsbelijdenis.
Vier keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. De avondmaalscyclus bestaat uit een dienst van
voorbereiding, de viering en de dankzegging. Drie diensten die nauw met elkaar verbonden zijn en
ons bepalen bij de essentie van het Heilig Avondmaal. Bij brood en wijn staan we stil bij het verbond,
de verzoening en de gemeenschap met Christus en met elkaar. Het Heilig Avondmaal is vrij voor
belijdende leden van onze gemeente en eventuele belijdende gastleden in de dienst. Twee keer per
jaar is er de Naviering in de Grote Kerk voor diegenen die niet de hele dienst kunnen bijwonen. In de
week voorafgaand aan de viering is er een bezinningsmoment in De Wheme.
Voor beide sacramenten geldt dat de hertaalde formulieren vanuit de gereformeerde traditie
worden gebruikt.

6.5 Bijzondere diensten
Door het jaar heen zijn er een aantal diensten die vallen onder de noemer bijzondere diensten. Dit
betreft de diensten op de christelijke feestdagen, de belijdenisdienst, de dienst van Kerk en school,
de opening en sluiting van het winterwerk en de afsluiting van de tentweek. Voor deze diensten geldt
dat er naast de psalmen ruimte is voor andere liederen in de dienst. Ten behoeve van deze diensten
wordt een liturgie gedrukt.

6.6 Rouw- en trouwdiensten
Dit zijn bijzondere diensten die in overleg met de familie of het bruidspaar worden ingevuld. Bij
trouwdiensten zal er altijd een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de kerkenraad aanwezig zijn
(i.c. een ouderling en een diaken). Voor beiden geldt dat de dienst een kerkelijk karakter zal hebben
passend bij onze gemeente.

6.7 Beleidsvoornemens
6.7.1 Gemeentezang
Het volk Israël zong haar liederen tijdens de samenkomsten bij de tabernakel, en later in de tempel
en synagoge. In navolging is de christelijke gemeente per definitie een zingende gemeente. In haar
liederen spreekt de gemeente het Woord na en spreekt ze haar geloof uit. Oftewel: haar zang is
verkondigend én antwoordend. Zo geeft zij invulling aan de Bijbelse roeping om van generatie op
11

generatie over te dragen wat er wezenlijk toe doet. Zo bezingt de gemeente de grote daden van God
en verheerlijkt zij Zijn Naam én brengt zij in haar lied haar noden, verdriet, zorgen en zonden, maar
ook haar vreugde, blijdschap en dankbaarheid bij de Heere.
Vanuit de ervaring van God zoals wij Hem mogen kennen vanuit het Nieuwe Testament kan het
verlangen groeien om, naast de psalmen, eigen woorden te zoeken en te vinden, om die ervaring uit
te zingen. Daarbij is het belangrijk om alles steeds aan het Woord van God te toetsen. Anders
gezegd: het zal daarbij moeten gaan om Bijbels verantwoorde liederen. Ook hier geldt: niet ons
gevoel maar het Schriftgeloof is bepalend. Een aantal predikanten, ondersteund door musici en
neerlandici, binnen de kring van de Gereformeerde Bond heeft met het oog daarop de
liederenbundel “Weerklank, Instemmen met het Woord in Psalm en Lied” samengesteld en doen
uitgeven, die juist gebaseerd is op deze uitgangspunten. Daarbij is ook gelet op de muzikale kant
waardoor de muzikale ondersteuning in de diensten geen verandering behoeft.
De kerkenraad is voornemens om met ingang van 1 januari 2019 de bundel Weerklank een plek te
geven in de erediensten. Daarbij is de basis dat de Psalmen altijd de meerderheid in de dienst
hebben. Er is plek voor maximaal twee liedkeuzes (psalmen of liederen) vanuit Weerklank. De
kerkenraad wil een eerste periode van gewenning van twee jaar voorstellen. Daarna zal er in het
vierde kwartaal van het tweede jaar een tussenevaluatie zijn. Die eerste twee jaar zullen ongeveer
50% van de diensten worden aangemerkt als Weerklankdienst. Voor deze beleidsperiode zal een
uitbreiding niet in aanmerking komen.

6.7.2 Diensten vanuit de catechisatie
Om jongeren meer te betrekken bij de erediensten wordt er met elke groep afzonderlijk een dienst
voorbereid rondom een Bijbelgedeelte/thema dat de jongeren kiezen. Er wordt voorbereidend werk
gedaan in de catechisatielessen en de jongeren mogen tijdens de dienst een bijdrage leveren. Bij
deze diensten zal er gebruik gemaakt worden van de bundel Weerklank.

6.7.3 Onze Vader
De afgelopen tijd is er een groeiend aantal gemeenteleden dat spontaan het Onze Vader in de dienst
hardop meebidt. De kerkenraad onderstreept het belang van het Onze Vader als het volmaakte
gebed en als uiting van de verbondenheid met de wereldwijde kerk. Daarnaast is het een mooie
gelegenheid om zo dit gebed aan de kinderen door te geven. De kerkenraad wil daarom graag de
ruimte bieden aan gemeenteleden die hardop mee willen bidden, zonder er een verplichting van te
maken. Gastpredikanten zullen hierover vooraf worden geïnformeerd.

6.8 Gesprekspunten voor deze beleidsperiode
1) Is het wenselijk dat de gemeente alleen op het koor zit (beëindiging van het gebruik van de
zijvleugels)?
2) Verkenning van het ‘ja-woord’ van de gemeente bij de bediening van de Heilige Doop en bij de
openbare geloofsbelijdenis.
3) De praktijk van de afkondigingen hernieuwd doordenken.
4) Een bezinning op een nazorg/gebedsteam.
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7. Pastoraat
7.1 Inleiding
Het woord Pastoraat is afgeleid van het Latijnse woord pastor, dat herder betekent. Zoals een herder
oog heeft voor zijn hele kudde en in het bijzonder voor hen die het om wat voor reden dan ook
moeilijk hebben, zo behoort het ook in de gemeente van Jezus Christus te zijn. In het pastorale werk
is het doel elkaar bij de Herder te brengen. Pastoraat is dan ook primair een taak van de hele
gemeente. Oog en zorg hebben voor elkaars geloofsleven, elkaar verder helpen in het groeien en
verdiepen van het geloof; daarom zijn we gemeente. De ambtsdragers, en specifiek de ouderlingen
en de predikant, zijn hiertoe in het bijzonder aangewezen om vanuit het Woord van God mensen bij
de Herder te brengen. Als kerkenraad hechten we aan trouw en zorgvuldig pastoraat, omdat dit de
opdracht is van de goede Herder en omdat wij ervan overtuigd zijn, dat dit de gemeente en de
onderlinge gemeenschap opbouwt. Het is onze overtuiging dat van trouw en zorgvuldig pastoraat
een bewarende en wervende invloed uitgaat.
Sinds het ontstaan van onze wijkgemeente is er nog geen echte bezinning geweest op de vormgeving
van het pastoraat. Wel wordt steeds duidelijker dat er een aantal knelpunten is. Een echte
inventarisatie is er op dit punt nog niet geweest. Vanuit de statistieken wordt al snel duidelijk dat het
groeiende aantal ouderen en het kleine aantal jongeren ook in het pastoraat vragen om een
heroverweging van de traditionele vormgeving van het pastoraat rondom ouderen en
huwelijksjubilea. Deze laatste twee vormen worden op dit moment ingevuld door de wijkpredikant
en de bijstand in het pastoraat.

7.2 Vormgeving
7.2.1 Huisbezoek
De ouderlingen hebben elk een deel van de wijkgemeente (sectie) onder hun hoede. Uitgangspunt
hierbij is dat onder normale omstandigheden alle gemeenteleden één maal per twee jaar worden
bezocht. We proberen tijdens dit reguliere huisbezoek alle gezinsleden, met name de jongeren, te
betrekken. Zo kan er ook gezinspastoraat plaatsvinden. Het blijkt in toenemende mate voor te
komen dat deuren gesloten blijven. Dit is een punt van aandacht in de bespreking met de commissie
Gemeenteopbouw en Evangelisatie.
Voor iedere sectie is er een team van mensen, te weten de ouderling, de bezoekdames en mogelijk
ook iemand vanuit de PPT7. Deze laatste is dan geschoold in het Psycho Pastorale werk.

7.2.2 Ouderenpastoraat
De ouderen van 80 jaar en ouder mogen we in het pastorale werk niet vergeten. Op dit moment is
het streven dat de predikant bij kroonjaren een bezoek brengt. In de tussenliggende jaren komt hier
de bijstand in het pastoraat. Vanwege het grote, en groeiende aantal ouderen wordt hier een
probleem geconstateerd in de continuïteit van de bezoeken.

7.2.3 Huwelijksjubilea
Echtparen die een jubileum mogen vieren vanaf 25 jaar worden eerst door de ouderling benaderd
om te informeren naar hun wensen. Zij kunnen in de voorbede, de weekbrief en de kerkbode een
vermelding krijgen. Tevens kunnen zij aangeven of een bezoek door de predikant op prijs wordt
gesteld.
7

Helaas is het aantal mensen met een diploma Psycho Pastorale Hulpverlening zeer beperkt waardoor dit niet per sectie mogelijk is.
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7.2.4 Jongerenpastoraat
Gezien de huidige ontwikkeling van afnemende betrokkenheid en afwezigheid van kinderen en
jongeren binnen onze wijkgemeente ziet de kerkenraad het als één van haar belangrijkste taken om
de komende beleidsperiode aan het jongerenpastoraat extra aandacht te schenken. Het doorgeven
van het evangelie aan de volgende generatie is een opdracht van de Heere Zelf (o.a. Deut. 6) want
hoe zouden zij geloven als het hen niet verteld wordt (Rom. 10).
Naast onze missionaire opdracht is het ook goed om jeugdpastoraat op te tuigen omwille van de
jongeren ‘die zoveel ballen hoog moeten houden’ en opgroeien in een geseculariseerde en
individualistische samenleving. Onze jeugd moet de mogelijkheid hebben om naast hun ouders ook
op een toegankelijke manier contact te hebben met de jeugdouderling.

7.2.5 Crisispastoraat
Rondom ziekte, opname in een ziekenhuis of psychiatrische kliniek en sterven vindt crisispastoraat
plaats. Deze vorm van pastoraat wordt in de regel ingevuld door de predikant. Bij overlijden is de
wijkpredikant in de regel de eerst aangewezene om de begrafenis te verzorgen. De kerkenraad
draagt zorg voor de nazorg bij eventuele familieleden. Ook verzorgt de predikant de pastorale brief
aan de nabestaanden waarin zij worden uitgenodigd voor de Eeuwigheidszondag. In de
ochtenddienst op deze zondag worden alle overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar genoemd en
herdacht. Aansluitend op deze dienst is er in De Wheme ruimte en tijd voor ontmoeting van de
nabestaanden en de kerkenraad.

7.2.6 Ziekenzalving
Wanneer er vanuit de gemeente (n.a.v. Jakobus 5:14) een verzoek komt om ziekenzalving, zal aan dit
verzoek worden voldaan. De kerkenraad draagt zorg voor goede bezinning over dit thema en een
correcte communicatie naar betrokkenen en de gemeente. Voor de uitvoering van dit verzoek zal
gebruik worden gemaakt van de hiervoor opgestelde orde voor de zegening en zalving van zieken in
het Dienstboek, een proeve, deel II.

7.2.7 Pastoraat rondom de Heilige Doop
Dit sacrament is teken en zegel van het verbond dat God eerst heeft opgericht met Zijn volk Israël en
dat in Jezus Christus ook is opengegaan voor alle mensen. Wij belijden dat wij samen met onze
kinderen de dood verdienen maar door Jezus Christus gered worden. De doop is echter geen
eindpunt maar de start van een leven in gehoorzaamheid. Denkend vanuit de besnijdenis worden bij
ons de kleine kinderen (zuigelingen) gedoopt.
Wanneer ouders bericht geven van de geboorte van hun kind, gaat de predikant bij hen op bezoek.
Daarbij brengt hij ook de doop ter sprake. Voorafgaand aan de doopbediening is er een doopzitting,
hierbij zijn in principe de predikant en de ouderling van dienst aanwezig.
Voor de start van de belijdeniscatechese worden alle doopouders van het voorgaande seizoen, die
nog geen openbare belijdenis van hun geloof hebben gedaan, uitgenodigd om dit alsnog te doen. De
ouderling van de desbetreffende doopouders brengt naar aanleiding van deze uitnodiging nog een
vervolgbezoek waarin de geloofsbelijdenis aan de orde komt.
Het kan voorkomen dat een van beide ouders niet achter de doopvragen staat vanwege een andere
levensovertuiging. Er kan dan een aparte doopvraag gehanteerd worden, die aan deze situatie is
aangepast.
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Indien kinderen of volwassenen om welke reden dan ook niet de zuigelingendoop hebben
ontvangen, maar wel verlangen gedoopt te worden, zal hiervoor in de pastorale contacten een
passende weg gezocht worden.

7.2.8 Pastoraat rondom het Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal is binnen onze wijkgemeente van groot belang. De Heere Jezus
Christus heeft dit voor ons ingesteld tot onze hulp en troost. Bij het Heilig Avondmaal belijden we dat
het leven niet in onszelf wordt gevonden. We hebben het nodig het leven buiten onszelf in Jezus
Christus te zoeken. Bij de viering wordt de versterking van het geloof zichtbaar en tastbaar gemaakt.
De ouderlingen zullen hier in het huisbezoek ook aandacht aan geven. De plaatselijke wijkregeling
geeft aan dat alleen belijdende leden genodigd worden tot het Heilig Avondmaal. Daarom zal er in
het pastoraat ook aandacht zijn voor hen die (nog) geen openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd.
Voor iedere viering zal er gelegenheid zijn tot het zogeheten censura morum voor diegenen die een
belemmering ervaren in het aangaan. Hiervoor zijn de wijkouderling en de predikant de eerste
gesprekspartners.

7.2.9 Pastoraat rondom het huwelijk
De kerkenraad is dankbaar wanneer er (jonge) mensen zijn die in het huwelijk willen treden en het
verlangen hebben dat hun huwelijk wordt bevestigd en ingezegend in een kerkdienst. In de Bijbel
staat de huwelijksvoltrekking altijd in relatie met de woorden trouw en verbond. Op deze twee
begrippen rust ook de relatie tussen God en Zijn volk. Het huwelijk tussen man en vrouw is dan een
afspiegeling van de relatie die God onderhoudt met de Kerk, Zijn bruid. Als we dat beeld vasthouden
voor het huwelijk tussen twee mensen, dan is de keuze voor leden van de christelijke gemeente niet
moeilijk. We kunnen hierin niet anders dan God volgen in Zijn trouw. Liefde en trouw vinden hun
plaats in de totaalrelatie die het huwelijk is.
Wij worden in deze tijd meer en meer geconfronteerd met andere samenlevingsvormen dan het
huwelijk, zoals bijvoorbeeld samenwonen. We krijgen te maken met het feit, dat samenwonenden
bevestiging en inzegening vragen van hun alsnog te sluiten huwelijk. De kerkenraad wenst zich, met
een beroep op de Bijbel, te houden aan het huwelijk als enige samenlevingsvorm. Toch wil zij
verzoeken tot huwelijksbevestiging en inzegening, met name vanuit een pastoraal oogpunt, niet
direct afwijzen. Er zullen gesprekken gevoerd worden, waarin gesproken wordt over het verschil
tussen huwelijk en samenwonen. Tevens zal worden nagegaan wat de motieven zijn op grond
waarvan men een huwelijksinzegening wenst. De beslissing valt onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad.
In onze plaatselijke regeling hebben we vastgelegd dat er geen ruimte is voor andere
levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw. Op grond van bovenstaande
overwegingen is het volgende beleid vastgesteld:
 Als kerkenraad houden wij vast aan het huwelijk als enige door God ingestelde
samenlevingsvorm tussen man en vrouw. De kerkenraad bevordert onder haar leden de
inzegening van het huwelijk in de kerk.
 Hoewel de kerkenraad samenwonen in strijd ziet met de hoofdlijnen van Gods Woord, schrijft zij
samenwonenden niet af. Daarom zal zij op huisbezoek en in andere pastorale situaties
aandringen op trouwen. Daarbij zal ook het aspect van berouw en verootmoediging aan de orde
komen.
 Bij een gesprek over een eventuele kerkelijke bevestiging van het huwelijk zullen de motieven
gewogen worden op grond waarvan men een huwelijksinzegening wenst.
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De kerkenraad stelt verder alles in het werk om in prediking, catechese en pastoraat de vragen
rond huwelijk en samenwonen aan de orde te stellen. Positief spreken over het huwelijk is van
groot belang.

7.2.10 Pastoraat rondom andersgeaarden
De kerkenraad erkent dat deze geaardheid bij gemeenteleden aanwezig kan zijn, maar heeft in de
plaatselijke regeling geen ruimte gemaakt voor een huwelijk tussen mensen met een gelijk geslacht.
Omdat het vaak voorkomt dat ook bij het betreffende gemeentelid er een innerlijke strijd woedt
tussen geloof en gevoel is het van groot belang dat het betreffende gemeentelid met liefde en
aandacht pastoraal wordt begeleid. Verdere bezinning op deze thematiek is in de komende tijd hard
nodig.

7.2.11 Toerusting
Vanwege de grote diversiteit van de pastorale gesprekken en een toenemend aantal van nieuwe
vragen vanuit de maatschappij, is toerusting van de pastoraal betrokkenen van groot belang. Hier
wordt aandacht aan gegeven in de zogenaamde consistorievergaderingen waar de ouderlingen met
de predikant samen vergaderen. De predikant of een externe inleider verzorgen hier de inhoudelijke
toerusting. Daarnaast is het ook mogelijk om tijdens gemeenteavonden ons gezamenlijk te bezinnen
en toerusting te ontvangen.

7.3 Gesprekspunten voor de komende beleidsperiode:
1) Bezinning op de huidige structuur van het pastorale werk en duidelijkheid creëren over deze
structuur zodat ieder gemeentelid weet wat er verwacht mag worden.
2) Bezinning op het pastorale werk onder jongeren en kinderen.
3) Verdere bezinning op de thematiek rondom homoseksualiteit, begraven of cremeren en andere
maatschappelijke ontwikkelingen.
4) Uitbreiding van de pastorale contacten rondom de doop. Zoeken naar wegen om contact te
houden met doopouders en de kinderen.
5) De kerkenraad bezint zich op het werk van de PPT en de vraag hoe we meer gekwalificeerde
mensen op dit terrein krijgen.
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8. Gemeenteopbouw en Evangelisatie
8.1 Inleiding
De gemeente is naast een vierende, dienende en pastorale gemeente ook een lerende en delende
gemeente. De verschillende aspecten van gemeente zijn vullen elkaar aan en zijn in de praktijk nauw
met elkaar verweven. Daarbij is de Heilige Schrift altijd bron en norm. De gemeente put uit de Schrift,
geeft zich rekenschap van de waarde van de gereformeerde traditie en is zich bewust van haar
roeping in de actualiteit van de veranderende cultuur en maatschappij. In dat spanningsveld voltrekt
zich de vorming en toerusting van de gemeenteleden, zoals dat gestalte krijgt in catechese,
jeugdwerk, verenigings- en kringwerk.
Daarnaast is de gemeente geen doel op zichzelf, maar gericht op Christus en Zijn wederkomst.
Hierom behoort de gemeente als geheel zich geroepen te weten om het Evangelie te verkondigen,
zowel dichtbij als op grote afstand van de gemeente. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de
uitvoering van deze opdracht. Dit moet resulteren in liefde en toewijding, maar ook in blijmoedig
getuigen van de hoop die in ons is, tot een daadwerkelijk dienen in de gestalte van Christus.
In dit hoofdstuk van het beleidsplan staan we stil bij het onderwerp Gemeenteopbouw (Vorming en
Toerusting) en Evangelisatie van onze wijkgemeente. Dit alles in lijn met de geformuleerde visie,
namelijk dat we in onze wijkgemeente verlangen naar verdieping in de Schrift en het reformatorische
belijden van de kerk en willen groeien in geloof en dienstbetoon. Wij beseffen dat het doorgeven van
het evangelie aan de volgende generatie(s) en aan allen die nog onbekend zijn met het evangelie ons
hoogste doel is.

8.2 Gemeenteopbouw
In het algemeen kan worden gesteld dat veel aandacht geschonken wordt aan vorming en toerusting
van gemeenteleden. Het belang van dit stuk kerkenwerk kan gemakkelijk worden onderschat. Het is
nodig bewust ruimte te scheppen voor gemeenteopbouw, vorming en toerusting met als
belangrijkste doel: samen (als gemeente) groeien in geloof.

8.2.1 Catechisaties
De (jeugd)catechese is een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Kenmerkend voor dit
onderwijs, de catechese, is jongeren/kinderen te helpen bij het opbouwen van een persoonlijke
relatie met God. De jeugd wordt gestimuleerd om zelf de relevantie van het christelijk geloof te
ontdekken en dat alles samen te delen met leeftijdsgenoten. De catechisatie wordt in de regel
verzorgd door de wijkpredikant, eventueel bijgestaan door de jeugdouderling. In het winterseizoen
zal de catechisatie op wekelijkse basis worden aangeboden. De indeling van de catechisanten in
groepen is gebaseerd op leeftijd en het aantal deelnemers.

8.2.2 Kinderbijbelvertelling
Binnen onze wijkgemeente functioneert de Kinderbijbelvertelling als een zelfsturend orgaan. (onder
verantwoording van de jeugdouderling). In de morgendienst hebben de kinderen (tot 10 jaar) de
mogelijkheid om, voor de verkondiging start, zich te begeven naar De Wheme. Bij de
Kinderbijbelvertelling staat wekelijks een verhaal uit de Bijbel centraal. Aansluitend op dit verhaal
wordt er gezongen en geknutseld. Bij terugkomst van de kinderen in de kerk (voor de slotzang) wordt
één van de gemaakte werkjes aan de predikant gepresenteerd, waarna de predikant vanaf de kansel
de terugkoppeling naar de (kinderen van de) gemeente verzorgd.
17

8.2.3 Opening en sluiting Winterwerk
Het is goed om de opening en de sluiting van het winterwerk te markeren. Elk jaar wordt in
september een gemeentedag georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het winterwerk. Een
autonome commissie (onder verantwoording van de kerkenraad) buigt zich over het programma van
de zaterdag, waarna er vervolgens ook op de zondag (met name in de Eredienst) een gepaste
invulling gegeven wordt aan dit geheel. Ook aan het einde van het seizoen wordt er in de Eredienst
aandacht geschonken aan de sluiting van het winterwerk.

8.2.4 Commissie voor jongeren en gemeenteleden met jonge kinderen
Zoals bekend (zie statistieken) zijn de jonge gemeenteleden, jongeren en kinderen in onze gemeente
ondervertegenwoordigd. Vanuit deze constatering hebben enkele gemeenteleden het initiatief
genomen voor de organisatie van enkele activiteiten gericht op deze doelgroep, met als doel deze
doelgroep ook naast de Erediensten samen te brengen.

8.2.5 Vorming en toerusting
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse Eredienst, de plaats waar de gemeente in al haar
geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er door de week vele gelegenheden om gevormd te worden
en in kennis toe te nemen, gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente. Hierbij een
opsomming van diverse activiteiten gericht op voorgenoemde:
- Bijbelkringen
- Gemeente Groei Groep (jonge lidmaten)
- Gebedsbijeenkomsten
- Gemeenteavonden
- Inloop- en ontmoetingsmiddagen
Daarnaast zijn er gemeentebrede activiteiten zoals een mannen- en een vrouwenvereniging. Deze en
andere initiatieven en activiteiten worden georganiseerd vanuit verschillende commissies. Een
actueel overzicht is te allen tijde te vinden op de website en in de wijkgids.

8.2.6 Preekbespreking
Het is wenselijk om minimaal twee maal per jaar een -gemeentebrede- preekbespreking te
organiseren na een kerkdienst. Dit kan op bijzondere momenten zoals bij de opening- en sluiting van
het winterwerk, maar kan ook georganiseerd worden rondom een bepaald (actueel) thema.

8.3 Evangelisatie
De gemeente Gods is per definitie missionair. In prediking en toerusting zal de gemeente daaraan
worden herinnerd. De gemeente weet zich geroepen tot getuigen aan allen die het Evangelie niet
kennen of daarvan vervreemd zijn. De opdracht om te getuigen wordt in de gemeente gedragen
vanuit wat de Bijbel ons zegt. Dat is het fundament. De wereld, mensen en de rol en positie van de
kerk veranderen maar de boodschap van Gods Woord verandert niet. Als wijkgemeente Grote Kerk
willen we de boodschap van Gods liefde blijven uitdragen op een manier die past in de wereld van
vandaag en bij de mensen in de omgeving. Hier wordt de kerkenraad bijgestaan door de commissie
Gemeenteopbouw en Evangelisatie die, naast een voortdurende bezinning, zorgt draagt voor de
organisatie van activiteiten gericht op haar missionaire roeping. Uiteraard is dit niet alleen het werk
van de kerkenraad of een commissie maar zijn we als voltallige gemeente verantwoordelijk voor het
uitdragen van deze visie, onder de bezieling van Gods Heilige Geest.
De commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie organiseert activiteiten die als doel hebben om
gemeenteleden verder toe te rusten in het geloof en dienstbetoon en/of ze op een ontspannen
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manier met elkaar in contact te laten komen. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om
rand- en buitenkerkelijken te bereiken en om hen op die manier kennis te laten maken met het
Evangelie. Op centraal niveau werkt de commissie binnen de ECH (Evangelisatiecommissie
Harderwijk) samen met commissies van de andere wijkgemeenten.
Er is ook contact met andere kerken via de interkerkelijke evangelisatie vergaderingen. Hierbij een
greep uit het activiteitenoverzicht van deze commissie:
- Het verspreiden en uitdelen van de kerst- en paasuitnodigingen
- Het organiseren van preekbesprekingen
- Het organiseren van thema-avonden
- Het uitdelen van rozen voor examenleerlingen
- Het vertegenwoordigen van onze wijkgemeente op de Multicultidag
- Het organiseren van sportevenementen voor gemeenteleden

8.3.1 Tentweek
De Tentweek is een evangelisatieproject bij uitstek. De Tentevangelisatieweek wordt georganiseerd
vanuit de Hervormde Gemeente Harderwijk, de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Zaaier’ en de
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Deze week wordt sinds 2007 gehouden op het Kerkplein van de
Grote Kerk. Voor alle doelgroepen worden er activiteiten ontplooit. De Tentweek wordt afgesloten
met een dienst in de Grote Kerk (onder verantwoording van de kerkenraad van onze wijkgemeente).

8.3.2 Zendingscommissie
Zending is per definitie Evangelisatie en daarmee onderdeel van onze Grote Opdracht. De
Zendingscommissie (een gemeentebrede commissie) wil de zending in binnen- en buitenland levend
houden in onze gemeente en namens onze gemeente een bijdrage leveren aan onder andere
landelijke organisaties zoals de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en de IZB (Inwendige
Zendingsbond) Tevens worden er incidentele zendingsprojecten georganiseerd en ondersteunt de
zendingscommissie de Thuisfrontcommissie van Arjen en Ester den Admirant. De commissie vindt
haar vertegenwoordiging in de drie wijken van de Hervormde Gemeente van Harderwijk en heeft een
eigen beleidsplan.

8.3.3 Vluchtelingen in Harderwijk
Medio 2016 is er vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) op voormalig kazerneterrein
Noord-Kranenburg een tijdelijk asielzoekerscentrum geopend. In Harderwijk is er ruimte voor circa
800 asielzoekers. De interkerkelijke werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ richt zich op het ontplooien van
activiteiten voor deze doelgroep. Er worden ook internationale diensten georganiseerd waaraan
onze wijkgemeente een bijdrage levert. De commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie zal de
komende beleidsperiode de mogelijkheden onderzoeken of er nieuwe activiteiten voor deze
doelgroep georganiseerd kunnen worden, dan wel dat asielzoekers/statushouders kunnen
participeren bij bestaande activiteiten.

8.4. Beleidsvoornemens
8.4.1 Jeugdwerk
De zorg voor de jongeren in de gemeente verdient bijzondere aandacht. Het is een gegeven dat
steeds minder kinderen en jongeren de zondagse Erediensten bezoeken en actief zijn in het
verenigingsleven. Dit alles is ook op te maken uit de statistieken (zie hoofdstuk 3) en vraagt daarom
de nodige aandacht. Door prediking, catechese, pastoraat en jeugdwerk kunnen de jongeren worden
toegerust. Een belangrijke vraag is hoe we de jeugd vast kunnen houden als er maar weinig
leeftijdsgenoten zijn om het geloof mee te delen? De kerkenraad wil zich samen met de commissie
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Gemeenteopbouw en Evangelisatie beraden op het organiseren van activiteiten gericht op deze
doelgroep. Daarnaast wil de kerkenraad onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om samenwerking
aan te gaan met andere wijken/kerkgenootschappen om gezamenlijk jeugdwerkactiviteiten te
organiseren en faciliteren.

8.4.2 Bezoek jonge gezinnen
De kerkenraad is voornemens om alle jonge gezinnen binnen onze wijkgemeente te bezoeken. Dit
naar aanleiding van een verslag ‘bezoek aan jonge gezinnen’ waarin een aantal ambtsdragers,
gezinnen heeft bezocht die reeds vertrokken zijn naar andere (wijk)gemeenten. De kerkenraad wil
deze ondervertegenwoordigde doelgroep spreken om te kunnen doorgronden wat deze doelgroep
drijft en belemmert in het maken van keuzes. Op basis van deze uitkomsten wil de kerkenraad ruimte
geven voor gezamenlijke bezinning en streeft zij naar verbinding tussen de verschillende generaties.

8.4.3 Het Waterfront
Harderwijk heeft er een nieuwe wijk bij: het Waterfront. In totaal worden er de komende jaren ruim
1400 woningen opgeleverd. Dit betekent concreet 1400 nieuwe huishoudens en een veelvoud aan
nieuwe inwoners. De Kerkenraad wil samen met de commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie
nadenken over het organiseren van evangelisatieprojecten/activiteiten in deze nieuwe wijk.

8.4.4 Toerusting en bezinning Kerkenraad en Commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie
Diepgaande bezinning en toerusting binnen deze organen is nodig om te komen tot inhoudsvol
beleid. In lijn met onze missie en visie willen we als gemeente het evangelie doorgeven aan volgende
generaties (zowel gericht op Gemeenteopbouw als Evangelisatie). “ Hoe geven wij als kerkenraad en
commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie hier invulling aan,” is een vraag die gedurende deze
bezinning centraal moet staan. Het is van belang dat met name de synergie gezocht wordt tussen
beide organen om de ontstane inzichten te vertalen naar concrete vervolgstappen en acties. Dit is
een gesprekspunt, dat in het begin van de nieuwe beleidsperiode verder uitgewerkt dient te worden.

8.5 Gesprekspunten voor deze beleidsperiode
1)
2)
3)

Hoe kunnen wij als wijkgemeente een passende invulling geven aan het openstellen van de
Grote Kerk op koopzondagen?
Hoe kan de wijkgemeente zich het best profileren via de verschillende publicatiekanalen? En
vervolgens, kunnen wij deze kanalen naar wens inrichten?
Kunnen en willen wij de contacten met andere gemeenten van gelijke signatuur op- en/of
uitbouwen?
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9. Diaconie
9.1 Algemeen
De opdracht tot diaconaat en dienstbetoon ontlenen wij aan de Bijbel. Wij denken daarbij zowel aan
het Oude Testament (bijv. Deuteronomium 15, Psalm 146 en Micha 6: 8), als aan het Nieuwe
Testament (o.a. Lukas 9: 13, Handelingen 6, Efeze 4: 12). Het gaat om de zorg voor de naaste, in en
buiten de christelijke gemeente, dichtbij en ver weg. Jezus geeft ons hierbij Lukas 10: 25-37 als
uitgangspunt: Wees een naaste zoals de barmhartige Samaritaan. In de lijn van het
bevestigingsformulier voor ambtsdragers wordt de gemeente vermaand Christus allereerst om het
voedsel voor de ziel en niet om het brood te volgen. Dit geldt als basis voor de visie op het diaconaat.
Het materiële is ingebed in het geestelijke en zo is het diaconaat een wezenlijk onderdeel van de
gemeente.
In onze Hervormde Gemeente is de diaconie centraal geregeld. Dit houdt dus in dat alle diakenen uit
de drie wijken het college van diakenen vormen. Beleid van de diaconie is dus geen wijk
aangelegenheid en valt onder de verantwoording van de Algemene Kerkenraad Hervormde
Gemeente Harderwijk. Het beleidsplan van de diaconie is te vinden op de website van onze
Hervormde Gemeente. Vanuit onze wijkgemeente zijn zeven diakenen vertegenwoordigd in het
college.

9.2 Omzien naar Elkaar
Naast het bezoekwerk vanuit de kerkenraad zijn er ook veel broeders en zusters die contacten
onderhouden met gemeenteleden. Dit kan in allerlei omstandigheden zijn: bij zorgen en verdriet
maar ook bij vreugdevolle gebeurtenissen. Door op deze manier te werken, kan er een netwerk
ontstaan, waarin we als leden van één lichaam (1 Korinthe 12) elkaar kunnen ondersteunen met de
gaven die God ons heeft gegeven. Twee diakenen van onze wijkgemeente coördineren dit.

9.3 Beleidsvoornemen
Om te zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen kerkenraad en Omzien naar
Elkaar belegt de kerkenraad minimaal één keer per jaar een bijeenkomst voor bezinning, verdieping
en overleg.

10. College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor de stoffelijke zaken (o.a. financiën en beheer
van de gebouwen) van de kerkelijke gemeente en de missie is ervoor zorgen dat het werk aan Gods
koninkrijk kan doorgaan.
Het College van kerkrentmeesters wordt gevormd door de ouderlingen-kerkrentmeester en de
kerkrentmeesters van de drie wijkgemeenten.
Dit houdt dus in, net zoals bij de diaconie, dat het beleid niet door de wijkgemeente wordt bepaald
maar onder de verantwoording van de Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente valt.
Uit onze wijkgemeente nemen twee ouderlingen-kerkrentmeester en één kerkrentmeester zitting in
het college.
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11. Tijdspad voor de bespreekpunten
De bespreekpunten vanuit de diverse hoofdstukken zijn:
Eredienst:
1) Is het wenselijk dat de gemeente alleen op het koor zit (beëindiging van het gebruik van de
zijvleugels)?
2) Verkenning van het ‘ja-woord’ van de gemeente bij de bediening van de Heilige Doop en bij de
openbare geloofsbelijdenis.
3) De praktijk van de afkondigingen hernieuwd doordenken.
4) Een bezinning op een nazorg/gebedsteam.
Pastoraat:
1) Bezinning op de huidige structuur van het pastorale werk, duidelijkheid creëren over deze
structuur zodat ieder gemeentelid weet wat er verwacht mag worden.
2) Bezinning op het pastorale werk onder jongeren en kinderen.
3) Verdere bezinning op de thematiek rondom homoseksualiteit, begraven of cremeren en andere
maatschappelijke ontwikkelingen.
4) Uitbreiding van de pastorale contacten rondom de doop. Zoeken naar wegen om contact te
houden met doopouders en de kinderen.
5) De kerkenraad bezint zich op het werk van de PPT, hoe krijgen we meer gekwalificeerde mensen
op dit terrein.
Gemeenteopbouw en evangelisatie:
1) Hoe kunnen wij als wijkgemeente een passende invulling geven aan het openstellen van de
Grote Kerk op koopzondagen?
2) Hoe kan de wijkgemeente zich het best profileren via de verschillende publicatiekanalen? En
vervolgens, kunnen wij deze kanalen naar wens inrichten?
3) Kunnen en willen wij de contacten met andere gemeenten van gelijke signatuur op- en/of
uitbouwen?
De kerkenraad zal in 2019 starten met de vragen vanuit het hoofdstuk Pastoraat. Daar waar er
verbindingen liggen met eredienst zullen deze daaraan gekoppeld besproken kunnen worden.
De vragen vanuit Gemeenteopbouw en evangelisatie zullen allereerst in de commissie worden
uitgewerkt om deze vervolgens in de kerkenraad te bespreken.
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