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1) Inleiding 

Het maken van een beleidsplan voor de kerk bestaat uit drie stappen:  

Stap 1: (de visie) Welke visie heb jij op de gemeente? 

Stap 2: (de ontnuchtering) Waar staat de gemeente nu? Wat is de feitelijke situatie? 

Stap 3: (de strategie) Het stappenplan om van de feitelijke naar de beoogde situatie te komen. 

 

Voor de christelijke gemeente gaat er bij het maken van een beleidsplan nog Iemand aan vooraf: 
God. In de gemeente gaat het niet om ónze ‘droomkerk’. Het gaat om wat God met de gemeente wil, 
niet wat wij willen! De gemeente van Woerdense Verlaat wil beantwoorden aan het beeld dat God 
van ons heeft (2 Kor.11,2). Je kunt met elkaar van mening verschillen over de concrete uitwerking 
van Gods beeld van onze gemeente. Wat niet onderhandelbaar is dat we niet bezig zijn om onszelf 
maar om Gód te behagen. Als gemeente van Jezus Christus in Woerdense Verlaat zoeken wij samen 
biddend en vanuit de Schrift wat de Geest tot ons als gemeente zegt. De visie en het beleid is niet 
meer dan een afspiegeling van hoe wij onze gemeente in onze context herkennen vanuit de Schrift. 
Dat uitgangspunt is onopgeefbaar, want alleen dat maakt dat de kerk kerk is. 
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2) Ideale situatie: de centrale Visie 

 
Gegrepen door Gods liefde: 

  Gericht op Hem  -  Verbonden met elkaar  -  Getuigen in de wereld 
 
De symbolen uit het kunstwerk ‘Gegrepen door Gods liefde’ verwijzen naar onze visie. 

Verbonden  - Knoop  

 De gemeente van Woerdense Verlaat is door Jezus Christus met God verbonden. Hierdoor voelen 

we ons ook verbonden met elkaar en met de mensen uit het dorp en de omgeving. We willen een 

open en gastvrije gemeente zijn, die ruimte biedt aan ieders gaven. 

Luisteren  - Vis  

 Voor geestelijke groei in onze gemeente vertrouwen we niet op ons eigen kunnen, maar willen we 

luisteren naar Gods stem, naar wat Hij ons duidelijk wil maken. We willen graag kerk zijn in de volle 

afhankelijkheid van de Heilige Geest. 

Liefde  - Hart   

Gegrepen door Gods liefde heeft de gemeente van Woerdense Verlaat oog voor elkaar en alle 

mensen om ons heen. In onze activiteiten zijn we in de eerste plaats gericht op het doorgeven van 

die liefde aan de mensen in het dorp en de omgeving.  

Richting  - Kompas 

 De kerk van Woerdense Verlaat is de plek waar we vermaand, gesteund en bemoedigd worden, om 

weer gericht te zijn op God en onze naasten. De kerk is een toerustingsoord waar we ons geloof 

wekelijks op kunnen laden, om van hieruit kerk te kunnen zijn onder ons gezin, onze buren en 

collega’s, 7 dagen per week. 

Redding  - Reddingsboei   

Als gemeente erkennen wij Jezus Christus als Redder voor de wereld. Het is daarom ons verlangen 

om meer mensen bij Hem te brengen en onze taak om hen te helpen de reddingsboei aan te pakken. 

Hoop  - Anker  

Het volbrachte werk van Jezus Christus is voor de kerk van Woerdense Verlaat het anker, onze enige 

vastigheid in een onrustig leven. Het vertrouwen op God onze Vader geeft ons blijde hoop voor de 

toekomst van onze gemeente. 

 

 
Meer over het kunstwerk ‘Gegrepen door Gods liefde’  is te lezen in bijlage 1 
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3) De 5 doelen en het beleid 

 
Het beleid voor de periode 2012 – 2016 is uitgewerkt aan de hand van Gods vijf onveranderlijke 
doelen voor de gemeente. Voor de periode 2018-2022 blijft dit ongewijzigd. Dit is de manier waarop 
wij gemeente willen zijn.  
 
Deze vijf doelen zijn terug te voeren op de Bijbel. De visie spreekt over het ‘dat’ van de doelen; het 
beleid over het ‘hoe’. De doelen zijn allemaal even belangrijk en staan niet in een bepaalde 
hiërarchie. De orde die hier gehanteerd wordt is: aanbidding – gemeenschap – discipelschap – 
dienen – evangelisatie. We beginnen bij ons geloof in God en via de gemeente komen we uit bij de 
mensen om ons heen. Dus als een stroom water die van boven neer komt en zich verspreidt. 
 

We gaan de komende jaren onderzoeken hoe we Gods doelen centraal kunnen stellen in de 
gemeente, zodat we van een activiteitenkerk een doelgerichte gemeente worden. 

Als we niet alles kunnen bemensen, zullen we prioriteiten stellen: Niet het vele is goed, maar het 
goede is veel.  
 
Bij het te voeren beleid heeft de kerkenraad prioriteit bepaald van het onderdeel. 

- 1: eerste jaar 
- 2: binnen twee jaar 
- 3: minder prioriteit 
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4) Aanbidding  (Deut. 6, 5; Rom. 11,36)   
 
blijdschap – opoffering – zingen – respect 
 

A) Visie 

De Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat wil de aanbidding gestalte geven door zich met jong 
en oud in dankbaarheid en met blijdschap in te zetten voor God en de naaste. 

B) Feitelijke situatie 

Inleiding 
Aanbidding betekent dat God centraal staat in je leven. Aanbidding is niet een bepaald moment in de 
eredienst, maar een levenshouding. Leven in aanbidding betekent dat je beseft dat God naast je is en 
dat je voortdurend met Hem in contact mag zijn. 
 
Gebed  
Gebed vormt het hart van de gemeente. In het gebed komt tot uiting dat de gemeente afhankelijk is 
van God. In de kerkdienst doet de predikant namens de gemeente voorbede voor mensen. Er wordt 
gebeden voor mensen in moeilijke omstandigheden; er is dankbaarheid als gemeenteleden reden tot 
blijdschap hebben.  
Sinds 2016 bestaat tweewekelijks de mogelijk tot persoonlijke voorbede na de dienst. Van deze 
mogelijkheid wordt nog niet zo veel gebruik gemaakt.  
Elke donderdagavond komen er mensen bij elkaar om voor de gemeente te bidden. Deze 
gebedskring bidt nadrukkelijk voor mensen in de gemeente die het moeilijk hebben. Er wordt ook 
gebeden voor niet-gemeenteleden uit het dorp die het moeilijk hebben.  

 
Eredienst 
Het eerste middel om de aanbidding als gemeente gestalte te geven is de eredienst. In de zondagse 
eredienst is ruimte om liederen te zingen, te bidden en om te luisteren naar de verkondiging van 
Gods Woord. 
Elke zondag komt de gemeente twee keer, namelijk om 9.30uur en 19.00uur, bij elkaar in een 
samenkomst waar iedereen van harte welkom is. Een gedeelte van de gemeente bezoekt niet met 
regelmaat een eredienst.  
Bij de ingang wordt de weekbrief met mededelingen uitgereikt. In de eredienst is een belangrijke 
taak weggelegd voor de eigen of een gastvoorganger. Het zingen wordt voornamelijk begeleid door 
een orgel. Er is ook een piano. Er worden liederen gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en de in 
2010 ingevoerde verzamelbundel Op Toonhoogte. Sinds 2010 is er tijdens speciale diensten een 
beamer. Dit wordt verzorgd door het beamteam. Elke zondagochtend wordt er een kinderlied en een 
verzoeklied gezongen. Ouderen mogen rondom hun verjaardag een lied opgeven. 
De diensten worden redelijk bezocht. In de morgendienst zijn er ongeveer 80 mensen en in de 
avonddienst ongeveer 30 mensen. ’s Ochtends is er mogelijkheid voor oppas voor de kleinsten en 
voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er tijdens de preek in een aparte ruimte 
kindernevendienst.  
Vijf keer per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal.  
Vier keer per jaar is er in de avonddienst een jeugddienst. Een jeugddienst trekt veelal publiek, zowel 
jongeren als wat ouderen, uit de omgeving. In een jeugddienst vindt de begeleiding plaats door een 
praiseband en wordt er hoofdzakelijk gezongen uit de Opwekkingsbundel. 
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Daarnaast zijn er diensten rondom gezin, zang, bid- en dankdag voor gewas en arbeid, kerstnacht en 
tweejaarlijks  de school. Op tweede Pinksterdag wordt er een openluchtdienst georganiseerd waar steeds 
meer mensen op af komen. 

 

C) Beleid  

AANBIDDING 

 

 prio 

We hebben een liefdevolle God en we willen Hem dienen uit dankbaarheid. De 

kerkenraad wil een dankbare levenshouding stimuleren. 

1 

Gebed is zaak van de hele gemeente, niet alleen voor kerkenraad, voorganger en 

PV-team. Het is de wens van de kerkenraad dat de gemeente de meerwaarde van 

het gebed gaat zien. Hoe zetten we het thema gebed meer op de agenda? 

Kunnen we stimuleren om gebruik te maken van persoonlijke voorbede? 

1 

Ook jongeren kunnen voor andere jongeren een toegevoegde waarde zijn in het 

PV-team Wij willen hen uitdagen de cursus hiervoor te volgen en bij 

jeugddiensten actief te zijn; 

2 

Actieve participatie van de gemeenteleden is positief voor de 

geloofsontwikkeling. De kerkenraad wil graag onderzoeken of en hoe 

gemeenteleden (jong en oud) in meer onderdelen van de dienst kunnen 

participeren. 

2 
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5) Gemeenschap (Han. 2, 43 – 47)  

ruimte voor elkaar – gelijkwaardigheid – luisteren en meeleven – in gesprek  

A) Visie 

De Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat wil de gemeenschap gestalte geven door naar elkaar 

om te zien, naar elkaar te luisteren, voor elkaar te bidden en voor elkaar klaar te staan. 

 

B) Feitelijke situatie 

Inleiding 
Voor veel mensen in onze tijd geldt: ‘believing without belonging’. Zij geloven wel, maar dat 
betekent niet automatisch dat zij aansluiting zoeken bij een plaatselijke gemeente. Gemeenschap 
betekent dat ‘believe’ en ‘belong’ in elkaars verlengde liggen. Samen houd je het geloofsvuur 
brandend. Gemeenschap is onontbeerlijk voor een levend geloof en het voorkomt dat mensen langs 
elkaar heen leven. Daarom moet de gemeente er alles aan doen om mensen op allerlei manieren bij 
de gemeenschap te betrekken. 
 
Startdag van de gemeent, Paasontbijt en koffiedrinken 
In september is er op zaterdag of zondag een jaarlijkse gemeentedag. Dat vormt de start van het 
nieuwe seizoen. Jong en oud komen in een ontspannen sfeer bij elkaar. Er komen ongeveer 60 
mensen naartoe. Elk jaar is een andere commissie verantwoordelijk voor de organisatie.  
Een belangrijk middel voor onderlinge gemeenschap is het koffiedrinken na afloop van de dienst. Dit 
gebeurt om de twee weken of na een bijzondere dienst.  
Op 1e Paasdag wordt al enkele jaren een gezamenlijk ontbijt georganiseerd waarna de eredienst 
wordt bijgewoond. 
 
Kleine groepen 
Een belangrijk middel voor gemeenschap is de kleine groep. Er draaien enkele gemeente-
groeigroepen. Kortdurende groepen van bijv. 6 sessies worden goed bezocht. 
Achter de schermen in allerlei commissies komen ook mensen bij elkaar. We kunnen denken aan de 
kerkenraad, college van kerkrentmeesters, redactie Rondom de Kerk, evangelisatie- en 
jeugddienstcommissie. Weliswaar heeft de zakelijke, praktische en organisatorische kant hier een 
grotere nadruk, maar deze kleine groepen kunnen maken dat mensen zich op een ongedwongen 
manier toch betrokken voelen bij de kerk. 
 
De ouderen komen eens per maand op dinsdagmiddag bij elkaar in Beatrix voor de ouderen 
contactmiddag. Er is meestal een inleiding, presentatie of spelletjes. 
De andere 3 dinsdagmiddagen is er in de Schutse het ‘huiskamerproject’, een initiatief met de 
Dorpsraad. 
Alle gemeenteleden, zowel kerkelijk als niet kerkelijk meelevend worden bezocht rond of op de 
verjaardag door iemand van het verjaardagsfonds. De kerkenraad vindt dit een belangrijke 
mogelijkheid naar elkaar om te zien. 
De kerkenraad komt maandelijks bij elkaar. Na de bidstond in maart is het de gewoonte om een 
gemeentevergadering te beleggen waarin de jaarcijfers en begroting worden gepresenteerd. Tijdens 
deze vergadering hebben gemeenteleden de mogelijkheid om de kerkenraad vragen te stellen. 
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Minimaal één maal per jaar organiseert de kerkenraad een gemeentemorgen na afloop van de 
morgendienst. Aan de hand van vragen over het thema van de preek, wordt er in groepjes van 
gedachten gewisseld. Na afloop is er een gezellig samenzijn.  
 
Communicatie 
Gemeenschap heeft alles te maken met communicatie. Immers, als je iets niet weet kun je niet 
meeleven. De gemeente heeft daarvoor drie middelen:  
1. Eens in de twee maanden komt het blad “Rondom de Kerk” uit. Naast een meditatie, de 
verjaardagen en een agenda komen daar ook bijzondere gebeurtenissen uit de gemeente aan de 
orde. De kerkenraad gebruikt het middel om de gemeente te informeren over wat besproken is 
tijdens de kerkenraadsvergaderingen. 
2. Elke zondagochtend staat de actuele informatie van de gemeente in de Weekbrief.  
3. Sinds 2010 beschikt de gemeente over een eigen website: www.gereformeerdekerkwv.nl. Op de 
site staat achtergrondinformatie over de gemeente en het is gemakkelijk om contactadressen te 
vinden. 
 
 

C) Beleid  
 

   GEMEENSCHAP  
 

 Prio 

Communicatie tussen kerkenraad en gemeenteleden blijft belangrijk. De huidige 
communicatievoorzieningen worden gehandhaafd.  

- Nadenken of er behoefte is dit uit te breiden met een Facebookpagina; 

- Heeft de homepagina van de website de uitstraling die we beogen? 

2 

De kerkenraad vindt deelname aan kleine groepen belangrijk. De vraag is hoe of 
het mogelijk is het aantal deelnemers te vergroten. 

2 

De kerkenraad is voorstander van een onderzoek om de kerkdiensten op een 
andere manier te volgen dan via de DVD. Internet kan daarbij van toegevoegde 
waarde zijn, ook bij o.a. vergaderingen en Alpha-cursus.  

 

2 

Doorstroming binnen commissies en taken is belangrijk. Commissiewerk het liefst 
aan een bepaalde termijn koppelen.  

 

3 
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6) Discipelschap (Ef. 5, 1 – 2)   

confrontatie – bemoedigen – groeien – oefenen 

A)Visie 

De Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat wil het discipelschap gestalte geven door elkaar 

vanuit een positieve houding aan te moedigen en elkaar in alle openheid aan te spreken om te 

groeien in geloof. 

B) Feitelijke situatie 
 
Inleiding 
Het discipelschap is een zwakke kant van onze gemeente. Dat heeft te maken met de tijdgeest. 
Mensen willen zich niet meer laten gezeggen en willen hun eigen geloof samenstellen.  
Dat het discipelschap onder druk staat blijkt ook uit het feit dat het afleggen van Openbare 
Geloofsbelijdenis allerminst vanzelfsprekend is. Ook in Woerdense Verlaat moeten we constateren 
dat er een hele generatie naast de kerk komt te staan! Tegelijkertijd zien we aan de andere kant ook 
dat mensen zich liever bij een andere gemeente aansluiten en daar belijdenis doen of zich laten 
herdopen. Deze ontwikkelingen vragen om bezinning. 
 
Jeugdwerk 
Leerling van Jezus zijn begint vanaf de prille jeugd. In de gemeente is er oppas voor de kleinsten en 
kindernevendienst voor de scholieren. Op hun niveau worden daar de eerste beginselen van het 
christelijk geloof verteld en voorgeleefd. Leerling zijn stopt echter niet op een bepaalde leeftijd.  
 
Jongere mensen hebben over het algemeen de ervaring dat zij weinig kunnen met de zondagse 
prediking. Veel gaat langs hen heen of wordt als niet relevant en niet interessant gezien. Jonge 
mensen worden vooral aangesproken door praktische voorbeelden. Jeugd- en gezinsdiensten 
spreken aan. Met ingang van 2018 starten we met tienerdienst met een proefperiode van zes 
maanden. 
Een belangrijke vorm van discipelschap is de catechisatie, die vanaf seizoen 2017-2018 is samen 
gegaan met de Hervormde Gemeente Noorden.  Elke maandagavond is er voor de mensen van 12 – 
15 jaar en op dinsdagavond 16+ catechisatie. Op catechisatie is het voor jongeren mogelijk om in een 
persoonlijke en ontspannen sfeer over geloofsthema’s door te praten. Deze catechisatie wordt door 
11 mensen bezocht.  

Voor de jongere gemeenteleden van groep 5-8 is er de jeugdclub. Dit wordt in samenwerking met 
Noordse Dorp georganiseerd. De deelnemers zijn positief over deze activiteit. Er wordt meer nadruk 
gelegd op ontspanning en gezelligheid. In het voorjaar is er een clubkamp. Er gaan 14 kinderen naar 
de club, waarvan 5 niet-kerkelijk meelevend 
De 16+ club die er voorheen was in samenwerking met Noordse Dorp heeft geen deelnemers meer 
vanuit onze kerk. Jongeren trekken weg om te gaan studeren, hebben bijbaantjes en ontmoeten 
elkaar op een andere manier.  

Vorming en toerusting 
Voorheen was er twee keer per jaar toerusting voor de GGG of andere kleine groepen door de eigen 
voorganger. Dit is in verval geraakt.  
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In het najaar van 2017 werd de cursus Luisteren naar Gods stem georganiseerd. Hier hebben 12 
mensen uit de gemeente aan mee gedaan. 
 
 

C) Beleid  
 
DISCIPELSCHAP 
 
 

  

De gemeente vergrijst omdat er geen huizen worden gebouwd en jongeren wegtrekken 
om te studeren. Kunnen en moeten we hierop anticiperen? De kerkenraad wil hierbij 
duidelijk luisteren naar geluiden uit de gemeente, maar heeft hierbij nadrukkelijk oor 
voor de jongeren en wil jonge mensen meer laten participeren. 

Is een onderzoek mogelijk naar de afhakers (15-30 jaar)?  

 (zie ook evangelisatie) 

1 

Contact met mede-christenen is zeer belangrijk voor de geloofsontwikkeling. De 

kerkenraad stimuleert mensen een kleine groep op te zetten om zich te verdiepen in 

specifieke onderwerpen. Wij willen mensen aanmoedigen naar conferenties te gaan als 

ook jonge mensen om aan christelijke kampen deel te nemen. 

2 

De kerkenraad beoogt meer aandacht voor vorming en toerusting. Uitgangspunt is 
vooral om van elkaar te leren en door elkaar bemoedigd te worden.  

2 

We willen uitdrukking geven aan onze verbondenheid met Israël. 3 

De kerkenraad is positief over de ontwikkeling om te luisteren naar Gods stem en wil de 
gemeente hierin stimuleren. 

1 

Als gemeenteleden zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van 
onze kinderen.  

3 
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7) Dienen  (Mk. 10, 43 – 45) 
 
gastvrijheid – oog voor het dorp – praktische hulp – gebed 

 
A) Visie 

De Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat wil het dienen gestalte geven door gastvrij te zijn en 
door om te zien naar mensen in het dorp. 
 

B) Feitelijke situatie 
Inleiding 
Het dienen is een sterke kant van de gemeente. Als gemeenteleden te maken hebben met 
tegenslagen dan leeft de gemeente mee.  
 
Pastoraat 
De pastorale zorg is een belangrijke waarde. Binnen de kerkenraad zijn er drie wijkouderlingen die 
hun adressen waar mogelijk ieder jaar bezoeken. De mensen van 65 jaar en ouder krijgen de 
bloemen en mogen een verzoeklied opgeven. Deze gemeenteleden kunnen er ook voor kiezen om 
de bloemen weg te geven aan mensen in hun eigen omgeving om hen een hart onder de riem te 
steken. Voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn om de eredienst te bezoeken is er de 
mogelijkheid de dienst via DVD te volgen. Het is eventueel mogelijk om thuis het avondmaal mee te 
vieren. De contactmedewerker is er om mensen te bezoeken. 
 
Het pastoraat is ook een taak van de predikant. In principe bezoekt hij alle mensen van 75 jaar en 
ouder eenmaal per jaar. Dit is meestal rondom hun verjaardag. Ook in geval van ziekte of overlijden 
zal de predikant pastorale bijstand verlenen. De predikant laat zich waar mogelijk zien op 
gemeenteactiviteiten om zo op de hoogte te blijven van het wel en wee van gemeenteleden. In het 
bijzonder de maandelijkse contactmiddag is daarvoor een belangrijk middel. 
 
Naast de drie pastorale ouderlingen die bezoeken afleggen, zijn er twee bezoekmedewerkers die zich 
speciaal op (extra) pastoraat richten. Voorganger, wijkouderlingen en bezoekmedewerkers vormen 
gezamenlijk het pastorale team. Dit team komt minimaal 1 keer per jaar bij elkaar. Hier kan van 
elkaar geleerd worden en is er ruimte voor reflectie. 

Diaconie 
Jaarlijks stelt de diaconie een collecterooster op. De diaconie heeft ca. 12 doelen, zowel in binnen- 
als buitenland, waarvoor wordt gecollecteerd. De collectes bij het Heilig Avondmaal worden 
doorgaans besteed aan acute humanitaire hulp.  De diaconie kan vanuit het noodfonds financiële 
bijstand verlenen. Ook is zij aangesloten bij de stichting ONE (Omzien naar elkaar Nieuwkoop). 
 
Ondersteuning  Rik en Caroline. 
Vanaf februari 2017 worden Rik en Caroline Mager vanuit de gemeenten van Woerdense Verlaat en 
Zevenhoven uitgezonden naar Rwanda in Afrika. Rik werkt binnen de Anglicaanse kerk theologisch 
trainer voor voorgangers. Caroline heeft een functie als orthopedagoog en zij zet zich daarnaast in 
voor een voedselprogramma. De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) is de zendingsorganisatie 
waarmee zij uitgezonden worden.  De thuisfrontcommissie vormt de schakel tussen Rik en Caroline 
en onze gemeentes.  
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Hart voor ons dorp/de wekelijkse bloemengroet/Woerdense Verlaat Vervult Wensen 
Sinds een paar jaar wordt de wekelijkse bloemengroet regelmatig gebracht naar mensen uit het dorp 
die een hart onder de riem kunnen gebruiken. Ook is Hart voor ons dorp actief. Zij brengen een 
bloemengroet bij dorpsgenoten bij verhuizing, geboorte, overlijden.  
Woerdense Verlaat Vervult Wensen is in het leven geroepen om dienstbaar te zijn aan de mensen 
om ons heen. In de praktijk wordt er weinig gebruik van gemaakt.  
Hiermee willen we op een positieve manier als gemeente naar buiten treden en omzien naar onze 
medemens. 
 
 
 

C) Beleid 
 
DIENEN 
 

 Prio 

Wij willen een gastvrije gemeente zijn. Het welkomstteam heeft hierin een 
belangrijke taak, maar ook de gemeenteleden zijn ambassadeurs en kunnen 
hierin een rol spelen; 

1 

Het pastoraal overleg is een toegevoegde waarde voor het pastorale team en 
dus voor de gemeente. De kerkenraad is voorstander om dit overleg nog beter 
te laten functioneren door instructie en reflectie; 

1 

Hart voor ons dorp vertegenwoordigt de gemeente naar buiten toe. De 
kerkenraad draagt dit initiatief een warm hart toe. Ook Woerdense Verlaat 
vervult Wensen kan een rol hierin spelen, maar komt niet van de grond. We 
willen onderzoeken hoe dit beter benut kan worden. 

2 

Onderzoeken of het mogelijk is om een gezamenlijke maaltijd te organiseren 
voor bijvoorbeeld alleenstaanden in Woerdense Verlaat. 

3 

De diaconie wil de hele gemeente positief stimuleren om te zien naar en klaar te 
staan voor de ander. Dit draait niet alleen om geld, maar ook om tijd en 
aandacht. 

2 
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8) Evangelisatie (Mt. 28,19)    
 
communicatie – zichtbaar – inleven – inspiratie 
 

A) Visie 
De Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat wil de evangelisatie gestalte geven door elkaar vol 
vreugde en enthousiasme aan te moedigen zich onder de mensen te begeven en om in handel en 
wandel een christen te zijn. 
 

B) Feitelijke situatie 
Inleiding 
Missionair bezig zijn is een belangrijke waarde in de gemeente. De gemeente heeft daarvoor 
verschillende middelen. Missionaire kansen zijn overal te vinden. Elke kerkdienst is in principe een 
missionaire kans. Ook de GGG’s en contactmiddagen zijn bedoeld om mensen die op afstand van 
God en het geloof staan er op een makkelijker manier bij te betrekken. We zijn ons als gemeente 
niet altijd bewust van de mogelijkheden die God geeft.  
 
Z&E 
Er is een zendings- en evangelisatiecommissie actief. Op tweede Pinksterdag organiseren zij een 
openluchtdienst. Daarin wordt op een laagdrempelige manier het evangelie uitgelegd. Er komen ook 
mensen uit de omgeving op af. De dienst wordt georganiseerd vanuit onze gemeente.  
Ook de jaarlijkse kerstnachtdienst trekt vele bezoekers. 
Andere activiteiten van Z&E zijn de Dorcas Voedselactie in november, die inmiddels samen opgepakt 
wordt door de Herv. Gemeente Noorden en Zegveld, en de kerstschrijfactie in december.  
De Z&E commissie collecteert voor een aantal specifieke doelen, maar heeft daarnaast een 
jaarproject.  Mensen die werkzaam zijn op het zendingsveld krijgen de mogelijkheid om over hun 
werk te vertellen. 
 
Samenwerking 
De belangrijkste samenwerking is er met de Protestantse Gemeente Zevenhoven. De predikant is 
zowel aan Woerdense Verlaat (40%) als aan Zevenhoven (60%) verbonden. Er is een aantal keren 
een Alpha Youth samen georganiseerd. De Alphacursus blijkt ook een heel goed middel te zijn om je 
geloof op te frissen. Ook mensen die langzaamaan naar de rand van de kerk geschoven zijn kunnen 
op een nieuwe, positieve manier kennismaken met de kern van het christelijk geloof. 
 
Samenwerking is er daarnaast vooral met de Hervormde Gemeente (PKN) te Noordse Dorp. Eenmaal 
per jaar vergaderen de kerkenraden gezamenlijk. De catechese wordt samen ingevuld, evenals als 
het club- en ouderenwerk. Sinds twee jaar wordt er doordeweeks een gezamenlijke kerkdienst 
georganiseerd. Eerst in de week van de Vrede, vanaf 2018 voor het eerst tijdens de week van gebed.  
Jarenlang is er tweemaal per jaar de interkerkelijke activiteit ‘Rock4Kids’ georganiseerd door 
plaatselijke christenen voor kinderen van de basisschool uit Noorden. De gemeente ondersteunde 
dit initiatief. Sinds 2017 is het kernteam uit elkaar gevallen en momenteel is het nog niet gelukt om 
een nieuw kernteam samen te stellen.  

In de tuin voor de kerk worden op een bord speciale diensten aangekondigd. Ook worden er voor 
speciale diensten flyers en/of aanplakbiljetten gemaakt en verspreid. 
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C) Beleid 

EVANGELISATIE 

 

  

De gemeente vergrijst omdat er geen huizen worden gebouwd en jongeren wegtrekken 
om te studeren. Kunnen en moeten we hierop anticiperen? De kerkenraad beoogt niet 
christenen aan te trekken uit andere gemeentes, hoewel die natuurlijk hartelijk welkom 
zijn, maar wil juist door een christelijke levenswandel mensen geïnteresseerd maken. 

Onderzoek naar hoe we actief de omgeving kunnen benaderen met het evangelie. Aan 
de orde kunnen komen:  

- Z&E-commissie vragen een visie te ontwikkelen die gericht is op de plaatselijke 
bevolking.  

- Meer mensen betrekken bij evangelisatiewerk. 

- Onderzoeken of alle communicatiemiddelen voldoende rekening houden met 
buiten- en randkerkelijken. 

- Hoe gaan wij pastoraal om met randkerkelijken en gastleden? 

- PR-beleid om activiteiten te promoten in kranten uit de omgeving. 

- Lichtkrant aan de voorkant van de kerk met actuele informatie met een 
weektekst over bijzondere diensten 

1 

 

 
 

 
2 

 
1 

1 

 
2 

2 

3 

 

Hoe geven we meer duidelijkheid aan de Alphacursus en Alpha Youth? 

 

1 

We proberen een nieuw kernteam te vormen voor Rock4Kids.  
 

2 

 
 
 
Definitief 14 mei 2018 
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Bijlage 1. Bij Beleidsplan Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat 2012-2018 
 
Kunstwerk ‘Gegrepen door Gods liefde’ 

Dit kunstwerk is gemaakt voor het Kerstproject 2017, getiteld ‘Gegrepen door Gods liefde’.  

Op de kindernevendienst werd het verhaal van Jona behandeld.  

In het Bijbelboek Jona lezen we hoe God hem uit liefde naar Nineve stuurt, hoe hij denkt weg te 

vluchten en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve 

getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. Uit liefde voor de mensen spaart 

God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, 

net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder 

van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon 

weinig waarde, als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan 

het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen. 

Het materiaal dat gekozen is voor dit project heeft allemaal een link naar de zee en het leven om en 

rond de zee. Vooral omdat de zee in de verhalen van Jona zo’n cruciale rol speelt. 

      Uitleg bij de symbolen: 

Knoop 
Onze draad is door Jezus weer met God verbonden. En God laat ons niet los. Hoe harder je aan deze 
knoop trekt, hoe steviger hij vast komt te zitten. 

Vis 
Jona werd opgeslokt door de vis. Hij was ongehoorzaam, maar God grijpt hem in zijn kraag. In de vis 
wordt hij stilgezet om na te denken en moet hij belijden: “het is de HEER die redt”.  

Kompas 
De mensen in Nineve bekeren zich. Bekeren is het verkeerde achter je laten en een nieuw leven 
beginnen, helemaal op God en je naaste gericht. We kunnen Gods woord als kompas gebruiken om 
de juiste richting te blijven volgen.  

Hart 
Dit hart is gevuld met schelpen, elk steeds weer anders van vorm en kleur. De schelpen staan voor 
alle mensen op de wereld. God houdt van ons allen en wil een relatie met ons. Uit liefde voor 
iedereen zal Hij de Redder sturen. 

Reddingsboei 
Jezus is de reddingsboei die God heeft uitgegooid naar de wereld. Als we die aanpakken hoeven we 
niet meer zelf te proberen om het goed te doen, boven water te blijven, maar mogen we voortaan 
alles samen met Hem doen. Met Kerst vieren we de geboorte van onze Redder.  

Anker 
Het anker staat voor hoop, datgene wat je zeker weet. Als christenen weten we dat Jezus voor ons is 
gestorven en dat we hoop hebben op een geweldige toekomst met Hem. Dat anker zit vast! 
 




