
Toerustingsactiviteiten organiseren-

Activiteiten organiseren rondom gemeentezijn
activiteiten binnen en buiten de kerkmuren

-

Coördineren van kringwerk-

Wat willen we met v&t

"Er zijn Bijbelkringen, groothuisbezoek, kringen voor 
specifieke doelgroepen (huwelijk, doop, opvoeding) 
en over bepaalde thema’s (geloof, kerk, samenleving, 
literatuur)." 

persoonlijke geloofsgroei: vanuit belijdenisvragen (vraag 3)○

geloofsgroei van de kinderen: doopvragen (onderwijzen en laten 
onderwijzen)

○

geloofsgroei van de gemeente: citaat brochure (elkaar helpen 
groeien)

○

Actieve deelname aan activiteiten wanneer ze voor een bepaalde 
doelgroep georganiseerd zijn, mede omdat een ieder zelf 
verantwoordelijk is voor 

-

Actieve deelname aan gemeentevormende activiteiten, zodat we 
groeien in onderlinge verbondenheid en eenheid.

-

Zo nodig hebben de activiteiten een 'verplichtende' karakter. We 
denken hierbij o.a. aan opvoedingskringen en doopcatechese.

-

Wat verwachten we van de gemeente

De omgang met de Bijbel vraagt in heel ons leven gehoorzaamheid, 
volharding en trouw. Leerling-zijn kenmerkt alle gelovigen. Zo blij-
ven we leren op alle terreinen van het leven over de Drie-enige God 
en Zijn Koninkrijk. 

Centrum voor het leren zijn de zondagse kerkdiensten. De middagdienst 
heeft in het bijzonder een lerend karakter*. Ook in de week gaat het leren 
door. Dit begint bij persoonlijke stille tijd. Op kringen, clubs en catechisatie 
ontmoeten we elkaar. Zo helpen wij in de omgang met de Bijbel 
elkaar op te bouwen in het geloof en Jezus na te volgen. 
Er zijn Bijbelkringen, groothuisbezoek, kringen voor specifieke doelgroepen 
(huwelijk, doop, opvoeding) en over bepaalde thema's (geloof, kerk, 
samenleving, literatuur). Clubs en verenigingen zijn er in verschillende 
leeftijdsgroepen voor onderlinge ontmoeting en Bijbelstudie. 

"In de omgang met de Bijbel helpen we elkaar Jezus te volgen" 

Kinderen en jongeren horen helemaal bij de gemeente. Jezus zegt immers: 
"Laat de kinderen tot Mij komen." Voor de kinderen is er neven-
dienst, zondagsschool en zijn er kinderclubs. Voor de jongeren is er (mentor)
catechese, tienerclubwerk, de jeugdvereniging en het 20+ netwerk. 
Om de ouders te ondersteunen bij de geloofsopvoeding zijn er 
opvoedingskringen. Alle activiteiten zijn erop gericht om de jongeren te leren 
wat het betekent dat zij gedoopt zijn. Als wijkgemeente willen we de 
jongeren helpen om gaandeweg te ontdekken en ervaren dat God hen 
liefheeft en aanvaardt. We zien de openbare geloofsbelijdenis als een 
wezenlijke stap op de levensweg van een christen. 

* Behandeld worden o.a. Heidelbergse Catechismus en Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

Bron: tekst komt uit de Brochure van 2014

Waarom v&t
De kerkenraad van Wijk B vindt het belangrijk 
dat de gemeenteleden toegerust worden om te 
groeien in het geloof en te worden gevormd, 
zowel persoonlijk als gemeente-breed.

November 2015

Christelijke opvoeding-

Sing-in-

Gemeentevormende activiteiten-

Studiekringen-

Lezingen-

Huwelijkskring-

Bijbelkringen (coördinatie)-

Voorbeelden van activiteiten

U mag te allen tijde ideeën aandragen via
cawijkb@outlook.com
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