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LEVEN EN GEVEN VANUIT DE BRON 

Luisterend naar het Woord van God willen wij, in de lijn 

van de Reformatie, een belijdende, lerende, dienende 

en getuigende gemeenschap zijn. Met verlangen zien 

we uit naar de Wederkomst van Jezus Christus. 

“Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal 

geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. 

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een 

bron worden van water dat opwelt tot in het 

eeuwige leven.”  

Johannes 4:14 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

LEVEN EN GEVEN VANUIT DE BRON 

Graag introduceren we, met het oog op de jaren 2022-2026, het beleidsplan van de Hervormde 

wijkgemeente Broederkerk binnen de Protestantse Gemeente Kampen.  

De titel van dit nieuwe beleidsplan is overgenomen uit het visiedocument, voor veel gemeenteleden 

bekend als de brochure 2014, ‘Leven en geven vanuit de Bron’. Op de omslag van het visiedocument 

staat de volgende tekst afgedrukt:  

“Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst 

meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van 

water dat opwelt tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14). 

Leven en geven vanuit de Bron 

Luisterend naar het Woord van God willen wij, in de lijn van de Reformatie, een 

belijdende, levende, dienende en getuigende gemeenschap zijn. Wij leven vanuit het 

volbrachte werk van Jezus Christus die onze schuld op Zich heeft genomen. Met 

verlangen zien we uit naar de wederkomst van Jezus Christus”. 

 

Route  

Hervormde wijkgemeente Broederkerk heeft bij de oprichting van de wijkgemeente in een 

visiedocument aangegeven te willen leven en geven vanuit de Bron. ‘Bron’ staat geschreven met een 

hoofdletter: het verwijst naar Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. Verschillende 

dialooggroepen (bestaande uit kerkenraads- en gemeenteleden) hebben deze visie verder uitgewerkt 

als het gaat om de volgende onderwerpen:  

- Jeugdwerk; 

- Missionair werk; 

- Gemeentezijn; 

- Prediking; 

- Liturgie en eredienst. 

De tijd waarin wij leven 

Dit beleidsplan is opgesteld in een periode waarin de normale gang van zaken in de wijkgemeente al 

een jaar ontregeld is. De maatregelen vanwege COVID-19 raken de kerkdiensten en het 

gemeentewerk. Sinds Biddag 2020 zijn kerkdiensten en andere samenkomsten met een beperkt 

aantal bezoekers toegestaan. Het laat zien dat we in alles afhankelijk zijn van onze Heere Jezus 

Christus, ook met het beleid voor de komende jaren. Ook in deze tijd is het nodig om Gods zegen te 

bidden en past het te danken voor het goede dat Hij schenkt. 
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Opbouw 

De hoofdstukken in dit document zijn volgens een vast stramien opgebouwd, namelijk: 

- waar staan we voor: visie en missie; 

- beleidskaders; 

- aandachtsgebieden; 

- beleidsvoornemens. 

Het bevordert niet alleen de leesbaarheid. Ook helpt het de hoofdlijnen weer te geven en de 

beleidsvoornemens in de context te plaatsen.  

Brochure 2014  

In 2014 is in opdracht van de kerkenraad een visiedocument opgesteld waarin de identiteit van de 

nieuw te vormen wijkgemeente Broederkerk is vastgelegd. Uit deze brochure citeren we de volgende 

tekstdelen dat uitgewerkt is in vier onderdelen: 

 

Wat geloven en belijden wij 

Voor onze wijkgemeente is Gods Woord de basis. Daarop mogen wij persoonlijk en als 

wijkgemeente staan en daaruit leven wij. De Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest, 

maakt Zich in de Bijbel aan ons bekend. Hij spreekt tot ons en wij luisteren. De belijdenissen 

van de Vroege Kerk en van de Reformatie verwoorden het diepe genadekarakter van het 

Evangelie, het gezag van de Bijbel en het belang van persoonlijk geloof. 

Eredienst en Sacramenten 

God roept Zijn gemeente samen om, als onderdeel van het Lichaam van Christus, Hem te 

ontmoeten. In deze samenkomst klopt het hart van de wijkgemeente; Gods Woord staat 

centraal. In de eredienst wordt de hele wijkgemeente, jong en oud, door Gods Woord en 

Geest aangesproken. Wij erkennen dat we zondaren zijn en verwachten alles van God. Hij is 

de Bron van ons leven. De preek roept op tot geloof in en bekering tot de Drie-enige God. 

Dienen en Getuigen 

Jezus Christus zet ons in beweging om van God te getuigen1. De Heilige Geest vervult ons met 

Zijn liefde, waardoor wij van Gods genade mogen en willen getuigen aan de ander. De 

verkondiging roept ons op bewogen te zijn met mensen binnen en buiten onze wijkgemeente. 

Wij zien dit terug in het pastoraat en verschillende diaconale en missionaire activiteiten als 

vruchten van de Heilige Geest. Dienen wordt werkelijkheid door samen vreugde en verdriet,  

  

 
1 Mattheüs 28:19 
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hoop en zegen te delen. Wij gebruiken onze gaven en talenten tot Gods eer, tot opbouw van 

de gemeente en uitbreiding van Gods koninkrijk.  

Levenslang leren 

De omgang met de Bijbel vraagt in heel ons leven gehoorzaamheid, volharding en trouw. 

Leerling zijn kenmerkt alle gelovigen. Zo blijven we leren op alle terreinen van het leven over 

de Drie-enige God en Zijn Koninkrijk. Centrum voor het leren zijn de zondagse erediensten. 

Ook in de week gaat het leren door: op kringen, clubs en catechisatie ontmoeten we elkaar. 

Zo helpen we met de omgang met de Bijbel elkaar op te bouwen in het geloof en Jezus na te 

volgen. 

 

 

 

Titelblad visiedocument, brochure 2014 
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Hoofdstuk 2. Schets van onze Hervormde 

wijkgemeente Broederkerk 
 

Onze Hervormde Wijkgemeente Broederkerk kent een lange historie. Belangrijk voor dit plan is om te 

weten dat de wijkgemeente in 2014 vanuit een herindeling van de Hervormde Gemeente is gevormd. 

De keuze voor kerkgebouwen maakte daar onderdeel van uit. In 2016 werd de Broederkerk 

toegewezen als kerkgebouw voor de wijkgemeente. In 2019 gingen de Hervormde Gemeente en 

Gereformeerde kerken samen verder als Protestante Gemeente Kampen (PGK). De Broederkerk 

maakt dus onderdeel uit van de PGK. 

Na deze vorming zijn de wijkgemeenten veel zelfstandiger geworden. Een aantal zaken wordt nog wel 

grotendeels gezamenlijk uitgevoerd: kerkrentmeesterlijke zaken, diaconale zaken, zendingswerk en 

aandacht voor Kerk en Israël.  

Enkele getallen (gegevens van 15 oktober 2020): 

- 1.666 leden (881 belijdende leden, 771 doopleden, 5 gastleden, 6 ongedoopte kinderen, 1 

vriend en 2 overig); 

- 941 pastorale eenheden (adressen). 

De leeftijdsverdeling van onze wijkgemeente is als volgt: 

 

Figuur 1 Leeftijdsverdeling leden Hervormde wijkgemeente Broederkerk 

Enkele conclusies: 

- De leeftijdsverdeling van onze wijkgemeente vergeleken met die van Protestantse Kerk in 

Nederland laat zien dat in onze wijkgemeente de groep jeugd tot 20 jaar en de groep 

jongvolwassenen sterk oververtegenwoordigd zijn. 
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- Opvallend in deze grafieken is het aanzienlijk lagere aantal leden in de leeftijdsgroep 40-65 jaar. 

Dat valt extra op in vergelijking met de relatieve aanwezigheid van de PKN-cijfers en de 

procentuele leeftijdsverdeling van de Nederlandse bevolking.   

- Het percentage 80+’ers is verhoudingsgewijs t.o.v. Nederland hoog. Dat is verklaarbaar door de 

woonzorgcentra Amandelboom, Myosotis en Margaretha voor ouderen die onder de pastorale 

verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente vallen. Ten opzichte van de andere gemeenten in 

de Protestantse Kerk in Nederland is de groep senioren ouder dan 65 jaar relatief gezien klein. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat wijkgemeente Broederkerk een relatief jonge 

wijkgemeente is. 

In Bijlage 2. Schets van de gemeente) worden deze gegevens verder uitgewerkt.  

Betrokkenheid 

De betrokkenheid is onder andere te ‘meten’ aan het aantal mensen dat deelneemt aan de 

activiteiten. Onze erediensten worden ’s ochtends door zo’n 500-600 mensen bezocht. ’s Middags zijn 

er 150 tot 300 bezoekers (pre-corona tijdperk). 

Tijdens avondmaalsdiensten ligt het bezoekersaantal iets lager. Van de aanwezige personen nemen 

zo’n 250 belijdende leden deel aan het avondmaal. 

De catechisaties worden bezocht door ongeveer 60 jongeren (van de 141 jongeren van 12-20 jaar). Er 

is een groot aantal Bijbelkringen, maar een groot deel van de gemeente is niet aangesloten (zie 

hoofdstuk 10). 

De betrokkenheid bij doordeweekse activiteiten van belijdende leden is wisselend. Er is een groep die 

actief participeert in het gemeenteleven en kringwerk. De andere groep participeert niet of 

nauwelijks buiten het bezoeken van de zondagse erediensten om (zie hoofdstuk 9). 

Omgeving (plaats, kenmerken, ontwikkelingen) 

De Broederkerk maakt onderdeel uit van de burgerlijke gemeente Kampen. De context is de 

omgeving die het gemeente-zijn altijd beïnvloedt. De omgeving bestaat enerzijds uit de burgerlijke 

gemeente waarin de kerkelijke gemeente zich bevindt. Anderzijds bestaat de omgeving uit de 

samenleving waar ontwikkelingen plaatsvinden die kansen of bedreigingen vormen. 

De kerk heeft haar taak in de context waar zij geplaatst is. Wij belijden dat God alles leidt met een 

bedoeling, dus moeten wij zoeken naar onze taak als kerk in onze omgeving. Daarom is het goed om 

te analyseren hoe deze context eruitziet en welke ontwikkelingen wij zien. 

Context ( secties Broederkerk ) 

Onze Hervormde wijkgemeente Broederkerk omvat de wijken: Binnenstad, Zuid, Bovenbroek en 

Onderdijks.  De woonzorgcentra Amandelboom, Myosotis en Margaretha behoren ook tot de 

wijkgemeente. Alle leden die binnen deze geografische grenzen wonen en niet hebben gekozen om 

lid te zijn van een van de andere wijkgemeenten zijn daarmee lid van onze wijkgemeente. Daarnaast 

zijn alle leden die buiten het geografische gebied wonen en die bewust hebben gekozen voor wijk 

Broederkerk, ongeacht hun adres, ook lid van onze wijkgemeente. In de wijken is de populatie van 

gemeenteleden divers. Opvallend is de wijk Onderdijks. Daar wonen met name alleenstaanden of 
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gezinnen met jonge kinderen/tieners. In de binnenstad wonen veel ouderen en alleenstaanden, 

jongeren en studenten en minder gezinnen.   

Ontwikkelingen in de omgeving 

In de maatschappij en de stad zien/verwachten we de volgende ontwikkelingen: 

- De ouderen blijven langer vitaal en blijven langer op zichzelf wonen. Omdat onze 

wijkgemeente ook drie ouderentehuizen in het geografisch gebied heeft, zal er in de gemeente 

altijd een verhoudingsgewijs grote groep oudere gemeenteleden zijn. 

- In het AZC net buiten de stad verblijven veel christenen als vluchteling. We verwachten dat het 

AZC de komende jaren nog blijft bestaan. 

- Door de coronacrisis maken we noodgedwongen gebruik van digitale middelen. Het bijwonen 

van digitale activiteiten is een goed alternatief of een goede aanvulling op fysieke 

ontmoetingen.  

- Er worden relatief veel nieuwe woningen gebouwd in de stad. De wijk Onderdijks is bijna ‘vol’. 

Het Stationskwartier groeit en De Reeve wordt ontwikkeld. 

Kerkelijke ontwikkelingen 

Kerkelijk zien we de volgende kenmerken en ontwikkelingen: 

- Er is instroom van andere kerkelijke gemeenten, voornamelijk van andere kerkgenootschappen 

met een gereformeerde belijdenis. Daarnaast is er verloop vanuit onze wijkgemeente naar 

enkele andere gemeenten in de regio. Exacte gegevens hierover zijn niet bekend, maar het gaat 

procentueel niet om grote aantallen. 

- In de nieuwbouwwijk Onderdijks*, maar ook in het Stationskwartier zijn geen kerkelijke 

gebouwen aanwezig. In de Reeve wordt vooralsnog geen kerkgebouw verwacht. 

- Mensen zijn steeds drukker met werk en gezin. Andere activiteiten vragen aandacht en tijd van 

gemeenteleden, waardoor de beschikbare tijd voor de kerk minder wordt. 

- Onze wijkgemeente is vooral gericht op onze eigen organisatie als gemeente.  Er is missionair 

bewustzijn dat versterkt mag worden. 

* In het Onderdijks is vanuit missionaire activiteiten van de voormalige wijkgemeente 3 en later onze 

wijkgemeente Broederkerk de PKN Pioniersplek de Stroom ontstaan.  Sinds 2020 valt deze 

pioniersplek onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de PGK. Samenwerking 

hiermee geeft mogelijkheden om randkerkelijken uit de nieuwbouwwijken laagdrempelig in contact 

met het Evangelie te brengen. Tegelijkertijd heeft de pioniersplek ook een aantrekkingskracht voor 

jongere, meer evangelisch georiënteerde, gezinnen van de onze wijkgemeente. Daarnaast verrichten 

een aantal gemeenteleden vanuit onze gemeente er bestuursfuncties of doen er vrijwilligerswerk.  
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Hoofdstuk 3. Identiteit en visie op kerk zijn van de 

Hervormde wijkgemeente Broederkerk 
 

Wat betekent het kerk-zijn? Het woord ‘kerk’ komt – waarschijnlijk- van het Griekse woord ‘kuraikos’ 

(of kuriaké). Het woord ‘kuriakos’ komt van ‘Kurios’ (‘Heere’)  en betekent ‘wat van de Heere is’. De 

gemeente (In het Oudgrieks ‘ekklèsia’) is een ‘vergadering’ van mensen die uit de wereld tot Jezus 

Christus bijeengeroepen is om Zijn eigendom te worden.  Christus staat aan het hoofd van de Kerk en 

geeft ons de opdracht om Hem te vinden, te volgen en te verkondigen. Aan Hem zijn wij 

verantwoording schuldig. Door Hem worden wij ook weer de wereld ingezonden om te getuigen van 

Hem en het heil dat in Hem te vinden is. 

Identiteit 

Wij erkennen het Woord van God als gezaghebbend voor leer en leven. De gemeente heeft haar 

wortels in Israël; daarom lezen en verstaan we het Nieuwe Testament niet zonder het Oude 

Testament en weten we ons onopgeefbaar verbonden met het volk Israël als het volk van Gods 

verbond (zie verder hoofdstuk 3.3. Kerk en Israël). 

Als gemeente leven wij uit de genade van God en willen we blijven in de liefde van Jezus Christus. De 

Bijbel noemt de gemeente het lichaam van Christus (1 Kor. 12), de gelovigen de ranken van de 

Wijnstok (Joh.15) en Jezus Christus de Herder van de schapen (Joh.10). Als gemeente zijn wij 

verbonden met het Hoofd, Jezus Christus.   

Als we de Bijbel goed verstaan, moeten we-met het oog op het doel van de gemeente- telkens met 

twee woorden spreken. We zijn gemeente tot eer van God en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. De 

aandacht is zowel naar ’binnen ( de gemeente )’ als naar ‘buiten ( de samenleving )’ gericht.   

Visie 

De liefde van Christus dringt ons dat mensen met God verzoend worden, dat zij Jezus Christus 
Vinden, Volgen en Verkondigen (2 Kor 5:14).  

Jezus Christus vinden 

De kern van de gemeente is de opzoekende liefde van de Drie-enige heilige God. Hij zoekt gevallen 

mensen op vanuit Zijn barmhartigheid, verzoent hun zonden door het kruisoffer, vernieuwt en heiligt 

hun leven door de werking van de Heilige Geest. Hij wil de liefde tot Hem in ons hart leggen en 

daaruit mogen we als broeders en zusters in liefde en eensgezindheid leven, met elkaar en naar onze 

naasten toe. Het werk in onze gemeente is daarop gericht: open, gastvrij, en wervend om een 

gemeenschap te vormen waar Jezus Christus te vinden is en Zich laat vinden.  

Jezus Christus volgen 

Vanuit het vinden moet er verder ‘verdiept’ worden. Dit leidt tot het volgen van Jezus, waarbij er 

sprake is van groei in geloof, gebed, onderlinge liefde en medeverantwoordelijkheid. De gemeente is 

de werkplaats van de Heilige Geest waar God ons vormt en wil inzetten met onze gaven en talenten. 

Jezus Christus volgen betekent ook kruisdragen (Matt 6:24), dat wil zeggen sterven aan jezelf. 
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Jezus Christus verkondigen 

Het vinden en volgen van Jezus Christus wekt het verlangen op om een levende getuige te zijn van 

Hem in deze wereld.  Het is daarnaast onze Bijbelse opdracht om getuigen te zijn (Hand. 1:8). In de 

gemeente vindt evangelisatiewerk plaats en wordt praktische hulp geboden aan onze naasten. Alles 

tot eer van God en met het doel dat anderen evengoed de drie-enige God vinden, volgen en 

verkondigen. 

 

3.1 Identiteit en karakter van de Hervormde wijkgemeente 

Broederkerk 

De Hervormde wijkgemeente Broederkerk is een van de drie wijkgemeenten binnen de Protestantse 

Gemeente Kampen en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Als wijkgemeente 

maken wij gebruik van de mogelijkheid ons te profileren als Hervormde gemeente binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland conform ordinantie 2, artikel 4.1 van de kerkorde.  

De Hervormde gemeente is voortgekomen uit de Reformatie van de 16e eeuw. In verbondenheid 

met de algemene christelijke kerk en met de kerk der reformatie belijdt zij haar algemeen 

ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften 

(Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea, Geloofsbelijdenis van Athanasius) en in 

de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse 

Leerregels). Zij verwoorden het diepe genadekarakter van het Evangelie, het gezag van de Bijbel en 

het belang van een persoonlijk geloof. 

Het geloof in de Drie-enige God vormt het fundament van onze identiteit: 

- wij geloven in God de Vader, die deze wereld heeft geschapen en in Zijn handen houdt; 

- wij geloven in Jezus Christus, die aan het kruis Zijn leven heeft gegeven tot verzoening van al 

onze zonden, die is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gevaren waar Hij zit aan de 

rechterhand van de Vader, die ook voor ons bidt; 

- wij geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt en leidt. 

Als gemeente zijn we een Bijbelgetrouwe gemeente, die van harte luistert naar heel de Schrift en 

leeft en geeft vanuit de Bron. We gebruiken binnen de kerkelijke gemeente de Bijbel in de Herziene 

Statenvertaling. In beleid en in de praktijk is de Hervormde wijkgemeente Broederkerk georiënteerd 

op de Gereformeerde Bond en de daaraan verwante Hervormde-gereformeerde organisaties, zoals 

de HGJB, IZB en GZB (Zie ook Bijlage 3. Verbonden met het gereformeerd belijden).  De 

predikantsplaats van onze wijkgemeente heeft om die reden ook een Gereformeerde Bonds 

signatuur.  

Bij alle verscheidenheid van geloofsbeleving die er ook in onze gemeente is, zoeken we naar de 

eenheid die er is in Christus; dit alles vanuit een diep verlangen naar groei in werfkracht van de 

gemeente in getuigenis en dienst. De Hervormde wijkgemeente Broederkerk staat bewust in de 
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gereformeerde traditie en die lijn2.  Ze wil dit in de taal van deze tijd ook bewaren en doorgeven. 

Daarbij bidden we om de vernieuwende werking van Gods Geest, die ons de weg wijst om kerk te zijn 

in de 21e eeuw. Als belangrijke elementen daarbij noemen we hier het vasthouden aan: 

- Jezus Christus is onze Redder; het gaat om het geloof in Hem die voor onze zonden gestorven 

is aan het kruis (sola fide). 

- Door Gods genade is er vergeving en leven mogelijk (sola gratia). 

- De Bijbel is de gezaghebbende leidraad voor het leven (sola scriptura). 

Beleidskaders 

- Beleidsplan Protestantse Gemeente Kampen. 

- Plaatselijke regeling Protestante Gemeente Kampen wijkgemeente Broederkerk 2019. 

- Bijlage 3. Verbonden met het gereformeerd belijden. 

 

3.2 Uitdaging voor de kerk van vandaag 

Als Hervormde wijkgemeente Broederkerk zijn we verbonden met de kerk van alle eeuwen en 

plaatsen. Om ons heen zijn er echter allerlei veranderingen in de samenleving en cultuur die 

weerslag hebben op onze gemeente. Waar tot enkele decennia geleden mensen nog sterk gericht 

waren op hun eigen woonplaats, reist, werkt en communiceert men nu over de hele wereld 

(globalisering). 

De mediawereld en digitalisering dragen sterk bij aan een open cultuur, waarbij veel opvattingen en 

principes naar voren komen. Wij komen in aanraking met allerlei andere culturen en godsdiensten, 

wat ook nog versterkt wordt door de immigratie van mensen met een andere geloofsachtergrond. 

Tevens heeft de kerk in Nederland te maken met een terugloop van het aantal leden. De normen en 

waarden die in de kerk heersen verschillen steeds meer met die van de huidige cultuur om ons heen. 

Dit alles maakt de positie van de kerk in Nederland minder vanzelfsprekend. 

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen is het ‘geestelijk klimaat’ in Nederland sterk veranderd. 

Welvaart, individualisering, het afwegen van eigen belangen en de economisering spelen een sterke 

rol. De ‘relevantie’ van geloof wordt gezocht. Het wordt in Nederland steeds minder vanzelfsprekend 

dat mensen zich (sterk) hechten aan de kerk. Anderzijds zijn mensen weer op zoek naar echtheid, 

betrouwbaarheid en zekerheid. 

We verlangen dat we als gemeente vanuit geloof, verwachting en vertrouwen de boodschap en de 

waarden van Gods Koninkrijk mogen uitdragen. Maar ook met duidelijkheid en oprechtheid, in 

woord en daad, in handel en wandel. Daarbij zoeken wij de verbinding met de mens (jong en oud) 

van deze tijd. Als we als christenen oprecht laten merken waar we voor staan zal dat zijn uitwerking 

hebben. 

 
2 Hieronder verstaan wij dat in de eredienst het hoofdaccent ligt op de prediking. Wezenlijk onderdeel van de 

Woordverkondiging is het thema zonde en genade, als ook de oproep tot geloof en bekering. Het verlossend werk van Jezus 

Christus staat centraal. Belangrijk is de levensheiliging. Er is veel aandacht voor het pastoraat. De kerkelijke tucht 

functioneert. 
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Vorming en toerusting zijn belangrijk zodat jongere en oudere gemeenteleden komen tot 

discipelschap, geloofsgroei, gebed, onderlinge liefde en medeverantwoordelijkheid.  Als leden van de 

christelijke gemeente is het belangrijk om wervend en getuigend te zijn in een omgeving waar het 

belijden en geloven in God gemarginaliseerd is. We laten ons inspireren door het geloof en handelen 

van o.a. de apostel Paulus naar christenen en gemeenten uit die tijd. We geloven dat de Heilige 

Geest die in hen werkzaam was ook in ons wil werken. 

Als kerkenraad formuleren we de volgende uitdagingen voor de komende jaren: 
 

a. Verdieping van het geloof van de hele gemeente. 
Vorming en toerusting is steeds nodig. Allereerst vanuit de verkondiging, het gebed en de 
toewijding. Maar ook om goed om te gaan met de vragen en geest van de tijd.   

 
b. Vasthouden van de jeugd en alle leden (zeker in het licht van de secularisatie en de gevolgen 

van de coronacrisis). 
Voor de jeugd geldt een sterke uitdaging om hen toe te rusten en vast te houden of erbij 
te betrekken. Ook andere (groepen) gemeenteleden willen we hierbij niet uit het oog 
verliezen. 

 
c. Versterking van de onderlinge gemeenschap; 

De gemeente wordt in Efeze 2:19 aangesproken als ‘huisgenoten van God’. In de kerk gaat 
het om toewijding, liefde, betrokkenheid en eenheid.  

 
d. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad. 

De afstand tussen kerkmensen en buitenstaanders lijkt groter te worden. De leefwerelden 

zijn verschillend. Steeds meer mensen hebben nauwelijks tot geen kennis van het 

christelijk geloof. 

 

In principe zijn alle beleidsvoornemens in de navolgende hoofdstukken terug te leiden naar deze vier 

uitdagingen. Zie ook hoofdstuk prioriteiten.  

 

3.3 Kerk en Israël 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar kerkorde de bijzondere relatie met het volk Israël 

verwoord als onopgeefbaar (art. I-7). Israël is voor veel gemeenteleden iets wat letterlijk en figuurlijk 

ver van hen vandaan staat. Aan de andere kant zijn er ook diverse gemeenteleden die juist 

geïnteresseerd zijn in Israël. Met deze paragraaf willen wij hier meer duidelijkheid geven. 

 

De Joodse wortels van het christelijk geloof 

Meer dan één onderdeel in de liturgie van de christelijke gemeente heeft zijn oorsprong in het 

Jodendom. Elke zondag komen we Israël tegen in de liturgie. Te denken valt hierbij aan de zegenbede 

bij het begin van de kerkdienst: “Onze hulp is van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft, die 

trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon” (tekstdelen uit het 

Psalmenboek), de schriftlezingen en het voorlezen van de Wet in de ochtenddiensten uit Exodus 20 

of Numeri 5. Ook aan het eind van de eredienst legt de predikant de Aäronitische zegen op de 
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gemeente: “De HEERE zegene u en behoede u! Hij doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede 3. In de zondagse samenkomsten heeft het 

liedboek van Israël, het Psalmboek, de grootste plaats waarmee de verbondenheid tot uitdrukking 

komt. Ook de feestdagen Pasen (Pesach) en Pinksteren (wekenfeest) hebben hun oorsprong in het 

Oude Testament. Bovendien bevestigen wij in de kinderdoop de belofte die God gegeven heeft aan 

Abraham en zijn nakomelingen4.  

 

Verhouding Israël en de christelijke gemeente 

Wij geloven en belijden dat de Kerk van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar 

als nieuwe loot is ingeënt in het verbondsvolk Israël. Wij wijzen de zogenaamde 

‘vervangingstheologie’ af. Om die reden verwachten wij ook grote dingen voor heel Israël, als teken 

van Gods trouw voor Zijn volk en de volkeren. 

Romeinen 9, 10 en 11 is fundamenteel voor de wijze waarop wij de plaats van Israël moeten verstaan 

met betrekking tot de verkiezing van Israël, de afwijzing van Israël, de toekomst van Israël en de 

relatie tussen heiden-christenen en Israël.  

 

Wat wij doen 

Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de PG Kampen functioneert de 

commissie Kerk & Israël. De commissie bestaat uit leden uit de diverse (wijk)gemeenten. Zij wil de 

gemeente dienen met het oog op het besef van de onlosmakelijke verbondenheid met Israël, Gods 

uitverkoren volk. Verder dat het inzicht van de gemeente wordt verdiept met betrekking tot de weg 

die God met Israël gaat. Zij doet intensief studie naar de Bijbels-Joodse wortels van ons geloof. Zij 

streeft ernaar dat de gemeente wordt toegerust tot de ontmoeting en het gesprek met Israël, in 

verbondenheid met elkaar en elk in haar verhouding tot de levende God. 

Om de doelstelling uit te voeren, zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

Commissie Kerk & Israël en ook haar verhouding als AK-Commissie tot de Algemene Kerkenraad (AK) 

neergelegd in een regelement. De commissie vergadert 5 tot 6 keer per jaar. 

 

Ieder jaar vindt op de eerste zondag van oktober de Israëlzondag plaats. In de prediking wordt 

aandacht besteed aan de roeping van de christelijke kerk tot onopgeefbare en blijvende 

verbondenheid met Israël. De gemeenteleden krijgen een speciale editie van de Israëlkrant 

aangereikt  Aan de jongeren en kinderen wordt een speciale jeugduitgave gegeven.   Met de collecte 

wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. 

 

Beleidsvoornemens  

Wij denken concreet aan de volgende activiteiten: 

1. In de prediking regelmatig aandacht besteden aan de onopgeefbare verbondenheid met het 

volk Israël en hoe de houding van de kerk ten opzichte van Israël dient te zijn. 

2. Het vragen van regelmatige en concrete voorbede voor Israël binnen de erediensten. 

3. Aandacht geven aan de band tussen Joodse en Christelijke feestdagen. 

 
3 Numeri 6:24-26 
4 Genesis 17:7 
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4. Aandacht voor Israël binnen de catechesegroepen, de verenigingen, de clubs etc. Dit kan 

d.m.v. het geven van lezingen, het houden van inleidingen, het leren en zingen van Joodse 

liederen en het houden van bijvoorbeeld een excursie naar het centrum van Christen voor 

Israël te Nijkerk, of de sjoel in Elburg. 

5. Ondersteuning diaconale projecten in Israël. 

6. Contactbeoefening met familie Groothedde die namens het CIS (= Centrum voor Israël 

Studies) is uitgezonden vanuit Kampen naar Jeruzalem. 
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Hoofdstuk 4. Eredienst & Liturgie  
PREDIKT HET EVANGELIE, HOUDT AAN TIJDIG EN ONTIJDIG, HOUDT DE LOFZANG GAANDE 

Het hoofdstuk Eredienst & Liturgie betreft een breed onderwerp. De kerkorde omschrijft de 

eredienst als: lezing van de Heilige Schrift en prediking van het Evangelie, bediening en viering van de 

sacramenten, de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.5 

Voor de overzichtelijkheid is het hoofdstuk Eredienst & Liturgie verdeeld in de kopjes eredienst, 

liturgie, prediking en sacramenten. 

4.1 Eredienst 

In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Daar komt ze samen om de Bijbel te lezen, om te 

horen de prediking van het Evangelie, het vieren van de sacramenten en de lofzang gaande te 

houden. Er wordt gebeden en gecollecteerd. De gemeente wordt samengeroepen door de drie-enige 

God. 

Visie 

De eredienst is van het hoogste belang. Het wordt weleens de werkplaats van de Heilige Geest 

genoemd, waar God Zelf wil komen en wonen en tot ons spreekt door middel van Zijn Woord.6 Daar 

vindt de bediening van de verzoening plaats7 en beleven we de onderlinge ontmoeting en 

verbondenheid. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we van de vergadering van de 

gemeente. De gemeente wordt erdoor gebouwd in het geloof en de verbondenheid met de Heere 

Jezus en met elkaar. 

Missie 

Met de eredienst staan we in een lange traditie van vele eeuwen en generaties. Ook Jezus ging naar 

de gewoonte op de rustdag naar de synagoge8 en vierde de hoogtijdagen in de tempel9. Wij willen 

voortbouwen op die traditie van de zondagse bijeenkomsten, die vasthouden en levend houden en 

daar een praktische invulling aan geven. Op de eerste dag van de week vieren wij de opstanding van 

Jezus Christus uit de doden en komt heel de gemeente van Christus in al haar verscheidenheid 

samen. Zo vormen de zondagse erediensten een centraal punt in de gemeente. De apostelen wekken 

in hun brieven op om de onderlinge samenkomsten niet na te laten.10 

Ambtelijke en niet ambtelijke diensten 

Naast de zondags erediensten worden er ook diensten gehouden op oudejaars- en nieuwjaarsdag, 

Goede vrijdag, Hemelvaartsdag, Pasen, Pinksteren en op Bid- en Dankdag. 

Bij huwelijk en overlijden is er ook een kerkdienst. Daarbij heeft de huwelijksdienst een ambtelijk 

karakter. Bij een rouwdienst is dat niet het geval. Men mag rekenen op de leiding van een de 

 
5 artikel VII-1 
6 Hebreeën 4:12 
7 2 Korinthe 5:18 
8 Lukas 4:16 
9 Johannes 7:10 
10 Hebreeën 10:25 
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plaatselijke predikant bij een rouwdienst. Om de betrokkenheid van de gemeente te tonen zal er bij 

de rouwdienst zoveel mogelijk een ouderling aanwezig zijn.   

Bij voorkeur op Paaszondag is er gelegenheid om Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen.  

Op tweede pinksterdag nemen de oudste kinderen van de zondagschool afscheid waarbij ze een 

Bijbel mee krijgen. 

Met bid- en dankdag is er ’s middags een dienst waarin speciale aandacht is voor de kinderen. 

Ook kan op verzoek een aangepaste kerkdienst gehouden worden voor bijvoorbeeld doven of anders 

begaafden.   

In februari is de dienst Gezin-School-Kerk, waarbij de kinderen met hun ouders van met name de 

Marnixschool aanwezig zijn.  

Daarnaast zijn er een aantal diensten die staan in een bijzonder teken. We noemen 

Eeuwigheidszondag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waar we de overleden gemeenteleden 

van het afgelopen jaar herdenken. Verder zijn er: 

- de Israëlzondag die in het teken staat van de verbondenheid met Gods uitverkoren volk 

Israël; 

- de Zendingszondag waar speciaal de missionaire opdracht van de gemeente wordt 

benadrukt; 

- Viermaal per jaar Groothuisbezoek Themadiensten. 

Aandachtsgebieden 

- Zorgdragen dat de erediensten rustmomenten zijn in een tijd van onrust. In de eredienst dient 

sprake te zijn van orde en eerbied. 

- Missionaire verantwoordelijk dragen dat iedereen zich welkom voelt. 

- Zicht hebben op hen die een aantal keren niet geweest zijn. 

BELEIDSVOORNEMENS 

1. Bevorderen dat de beide zondagse diensten goed worden bezocht.  

2. Bevorderen dat de morgendiensten zich meer richt op gezinnen met jonge kinderen met 

bijbeluitleg en toepassing en dat de middagdiensten een leerkarakter krijgen m.b.t. 

geloofsonderwijs en verdieping rond concrete thema's. 

3. Stimuleren dat de ‘leerdiensten’ en preekseries nieuw leven worden in geblazen waar de 

catechismus onderdeel van uit maakt. 

4. De kerkenraad bezint zich op de inzet van hulpmiddelen (zoals beamer) tijdens de 

erediensten. 

5. Via catechese, weekbrief of wijkavonden uitleg geven van het waarom, wat en hoe van 

diverse aspecten van de eredienst. 

6. Notitie opstellen waarin nadere uitleg wordt gegeven van de begrippen: eredienst, 

ambtelijke dienst, niet-ambtelijke dienst en leerdienst. 
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4.2 Liturgie 

Aan de eredienst wordt vormgegeven in en door de liturgie. De PKN onderscheidt vijf profielen van 

gemeenten11, waarbij Hervormde wijkgemeente Broederkerk de identiteit heeft van het klassiek- 

gereformeerd profiel. De liturgie krijgt gestalte in de orde van dienst. 

Orde van dienst 

De liturgie in onze gemeente is ingetogen en draagt een gereformeerd karakter naar model van 

Calvijn waarin de woordverkondiging centraal staat. 

In de eredienst zijn elementen van God uit naar de gemeente toe: votum en groet, zegen, lezing van 

de Wet, Schriftlezing, verkondiging en de bediening van de sacramenten. Er zijn ook elementen van 

ons naar de Heere toe: de geloofsbelijdenis, het zingen, bidden en het inzamelen van de gaven. 

In de liturgie gebruiken wij bij bijzondere gelegenheden, zoals bij de bediening van de sacramenten 

of bevestiging ambtsdragers, de Hertaalde Liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie. 

Deze gebruiken we met voorkeur, omdat we in die hervormd-gereformeerde traditie staan.  

Als kanselbijbel gebruiken we de lezing uit de Herziene Statenvertaling.  

Tijdens de erediensten is het zingen van de Psalmen, het liedboek van Israël, met het oog op de band 

met Israël, prioriteit. Het zijn liederen met een bijzonder karakter omdat ze heil-profetisch zijn en 

heenwijzen naar de Messias en Zijn komend Koninkrijk. Daarnaast wordt één lied uit de bundel 

Weerklank gezongen. 

Uit de ‘oude berijming’, die van 1773, wordt nog steeds hoofdzakelijk gezongen, terwijl er twee 

psalmen uit de berijming bundel Weerklank gezongen worden.  

In de gebeden dragen we de noden en zorgen op van de gemeente en de wereld. Aandacht in het 

gebed is er voor de kerk, de overheid, het vorstenhuis, Israël, zending en evangelisatie.    

De band met de wereldwijde Kerk krijgt vorm in het voorlezen van één van de belijdenisgeschriften 

van de vroege kerk, de Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea of de 

Geloofsbelijdenis van Athanasius.  

Voor de slotzang worden de collecten gehouden, in de regel twee en op de laatste zondag van de 

maand drie waarbij de derde collecte bedoeld is voor de Wijkkas.  

Er is een team van organisten dat zorgdraagt voor het orgelspel en de begeleiding van de 

gemeentezang. 

Missie 

Het is belangrijk dat wij beseffen wat het wezen van de eredienst is. Het bijwonen ervan, als 

samenkomst van de gemeente, vraagt een houding van eerbied en diep ontzag voor de heilige, drie-

enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het vraagt ook een houding van verwachting dat er iets 

gebeurt: dat God Zich sprekend tot ons wendt en dat we door Zijn Woord en Sacramenten worden 

aangeraakt, ontroerd, blij gemaakt, bemoedigd en vervuld met de Heilige Geest. 

 
11 Sake Stoppels, Voor de verandering (2009)  
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 BELEIDSVOORNEMENS 

1. De kerkenraad evalueert het besluit ten aanzien van de liturgie uit 2018*. De 

kerkenraadsbesluiten met betrekking tot liturgie zijn samengevat in Bijlage 1. Liturgie 

Hervormde wijkgemeente Broederkerk. 

2. In vervolg van het hiervoor genoemde besluit De Nieuwe Psalmberijming onderzoeken naar 

bruikbaarheid en het evalueren van het zingen uit bundel Weerklank.  

 

* Het door de kerkenraad vastgestelde rapport 'Liturgie en Eredienst' is geïntegreerd in dit 
beleidsplan, op die manier dat de nog openstaande punten uit het rapport als beleidsdoelen 
zijn opgenomen. 

 

 

4.3 Prediking 

De prediking van het Evangelie is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Het is het grootse deel 

van de liturgie. In de prediking wordt ons de weg van de zaligheid bekend gemaakt. De gemeente 

wordt opgeroepen tot geloof en gehoorzaamheid. 

Visie 

Prediking is de verkondiging van de Zelfopenbaring van God in Zijn Zoon Jezus Christus, onze enige 

Heiland en Verlosser. Deze verkondiging gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Hij zet Christus 

in het centrum. De Heere Jezus is het doel van de prediking. Het is de taak van de kerk om deze 

profetische roeping in het midden van de gemeente en zo ook in het midden van de wereld te 

vervullen. 

Missie 

De verkondiging houdt ons leven tegen het licht van Gods Woord, doorlicht de tijd waarin we leven 

en werpt daardoor licht op alle aspecten van ons leven. In de prediking horen we over het werk van 

de Drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De prediking dient schriftuurlijk-

bevindelijk te zijn, wat betekent dat de geloofservaring vanuit de Bijbel duidelijk naar voren komt. Zo 

vindt een beweging plaats van de Schrift naar de hoorder(s). 

De prediking, tot eer van God en tot zaligheid van zondaren, stelt de eis van geloof in de beloften van 

het Evangelie en bekering tot de levende God. De Heilige Geest is de eigenlijke Leraar. Hij wijst op 

Jezus Christus, dat we Hem mogen vinden, Hem volgen en Hem verkondigen (zie hoofdstuk 3). De 

Schrift is Bron en norm van de prediking en het adres is de gemeente. De uitwerking (vrucht) van de 

prediking is in het leven van alledag het gehoorzaam leven naar de geboden van God, die gegeven 

zijn als leefregel van dankbaarheid. 

Vertrekpunt 

Naar de overtuiging van Hervormde Wijkgemeente Broederkerk is de gereformeerde prediking, dat is 

de leer van de reformatie, het hart van de eredienst. Deze verkondiging van de Bijbelse leer en de 
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weg tot de zaligheid wordt door ons beleden in de Drie Formulieren van Enigheid: de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. 

De gereformeerde Bijbelse prediking is voor Hervormde wijkgemeente Broederkerk onopgeefbaar. 

Inhoud van de prediking 

De Bijbelse leer is heel mooi beschreven in het doopformulier. Telkens bij het dopen van een kind uit 

de gemeente wordt de gemeente hierin onderwezen. Kort samengevat houdt dit het volgende in:  

In de eredienst worden we door de Geest ontdekt aan onze zonden (“Wij zijn in zonden ontvangen 

en geboren. Daarom rust de toorn van God op ons, zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij 

opnieuw geboren worden”). 

In de prediking staat het kruis centraal waardoor er uit Christus’ naam vergeving en 

levensvernieuwing mag worden ontvangen. (“Het lijden en sterven van Jezus Christus is het enige 

fundament voor onze zaligheid. Door het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus aan het kruis 

op Golgotha is er bevrijding van al onze zonden en lijft Hij ons in Zijn dood en opstanding en worden 

voor God rechtvaardig gerekend”). 

Door de bediening van de verzoening worden we versterkt in ons geloof en mogen we vanuit de Bron 

groeien in ons geloof (“Dat God de gedoopte kinderen door Zijn Heilige Geest voortdurend wil 

regeren en dat zij zullen groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus”). 

De prediking roept ons op om ons leven in dienst te stellen van onze Heere, onze naaste en de 

uitbreiding van Gods koninkrijk. (“Zo worden wij opgeroepen en verplicht tot een nieuwe 

gehoorzaamheid, ons van de wereld af te keren, onze oude natuur doden en in een nieuw, 

godvrezend leven wandelen”).   

BELEIDSVOORNEMENS 

1. De prediking komt regelmatig aan de orde in de vergadering van het consistorie (= 

vergadering van ouderlingen) en als vast agendapunt op de kerkenraadsvergaderingen. 

Tenminste tweemaal per jaar wordt een preek besproken. 

2. Tijdens kerkenraadsvergaderingen bespreken we minimaal twee keer per jaar tijdens het 

meditatief moment een preek van de wijkpredikant. 

3. Bezinning op de leerdiensten en doordenkt de kerkenraad of het nuttig is om in de 

ochtenddiensten leerdiensten te houden. 

4. In de Woordverkondiging is er aandacht voor de positie van onze gemeenteleden in een snel 

seculariserende wereld. 

5. De verkondiging moet voor jong en oud begrijpelijk zijn. Theologische en dogmatische 

verhandelingen in de preek worden in begrijpelijke taal uitgelegd. 

6. Kerkenraad en predikant denken in gezamenlijkheid na over een ”jaarkalender”’ voor de 

Woordverkondiging waarbinnen de predikant volop vrijheid houdt. 
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4.4 Sacramenten 

De kerk van de Reformatie kent twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Beiden 

zijn ingesteld door de Heere Jezus Christus. Ze zijn een teken en zegel van de afwassing van onze 

zonden door Zijn bloed. De sacramenten zijn ingesteld tot versterking van het geloof. 

De Heilige Doop 

Visie 

De Heilige doop wordt in onze gemeente bediend aan kleine kinderen van gelovige ouders, op grond 

van Gods genadeverbond en niet op grond van iemands geloof. Zij die als kind niet gedoopt zijn 

ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na vooraf openbare belijdenis van het geloof te 

hebben afgelegd. Beide ouders beantwoorden de doopvragen. Ook wanneer één van de ouders nog 

dooplid is, mogen beiden de doopvragen beantwoorden. De kerkenraad vraagt dringend dat deze 

ouder belijdeniscatechese gaat volgen om te komen tot openbare belijdenis.  Wanneer één van de 

ouders niet kerkelijk is, worden aan hem of haar de doopvragen niet gesteld maar gevraagd of hij/zij 

instemt met het antwoord dat de partner heeft gegeven. 

Missie 

De Heilige Doop is een instelling van Christus. Als zodanig houden we de Heilige Doop hoog. We 

houden vast aan de heiligheid van dit sacrament. Pastorale begeleiding rond de Heilige Doop is 

daarbij zeer belangrijk: kraambezoek, doopbezoek en eventueel aanvullend huisbezoek. We sluiten 

niemand bij voorbaat van de doop uit. Wanneer er een sterk verlangen leeft bij ouders die zelden of 

nooit in de kerk komen om hun kind te dopen is dat onderwerp van gesprek door predikant en/of 

wijkouderling en heeft dit ook na de bediening van de Heilige Doop pastorale aandacht. 

Aandachtsgebieden 

- Naast het dooponderricht tijdens het doopbezoek van de ouderling is er een ‘terugkomavond’’ 

met de doopouders. 

- Onderzoek doen naar de praktijk in hoeverre kinderdoop/geloofsdoop leeft in onze 

wijkgemeente. 

BELEIDSVOORNEMENS 

1. Vanuit vorming en toerusting wordt er een invulling gegeven aan doopcatechese aan ouders 

die een kind lieten dopen. 

2. Bevorderen dat de kerkenraad meer aandacht geeft aan doopouders die nog geen belijdend 

lid zijn. 

3. Pastorale begeleiding wanneer één van beide ouders geen (belijdend)lid van de gemeente 

of van een andere kerk is. 

4. Bezinning hoe om te gaan met de doop en de beantwoording van de doopvragen in het 

geval dat één van beide partners niet kerkelijk betrokken is.  

5. Bezinning op de achtergronden waarom gemeenteleden kiezen voor kinderdoop, de doop 

uitstellen en/of kiezen voor opdragen en volwassendoop; dit leidt tot het opstellen van een 

beleidsdocument door de kerkenraad om het voorrecht van de kinderdoop te onderstrepen 

en mogelijke taakverantwoordelijkheid binnen het jeugdwerk af te wegen. 



Protestantse gemeente te Kampen, Hervormde wijkgemeente Broederkerk 

 

 
Beleidsplan 2022-2026                                                                                                                                        20 
 

Het Heilig Avondmaal 

Visie 

In onze gemeente vieren we minimaal vier keer per jaar het Heilig Avondmaal.   In verband met het 

heilig houden van de Tafel des Heeren kennen we censura morum12. We zijn als (belijdende) leden 

van de gemeente geroepen tot een heilige levenswandel en om het Heilig Avondmaal heilig te 

houden. De viering kent drie delen: de voorbereiding, de viering en de dankzegging.  

Aan het Heilig Avondmaal kunnen alleen zij deelnemen die openbare geloofsbelijdenis hebben 

afgelegd en naar hun belijdenis leven. Gasten die in hun eigen kerkgenootschap op grond van hun 

geloofsbelijdenis gerechtigd zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, nodigen wij van harte 

uit om aan de viering deel te nemen. 

Missie 

Het Heilig Avondmaal is een instelling van Christus. Hij heeft het Heilig Avondmaal voor Zijn 

discipelen ingesteld. Dat betekent dat Hij het heeft gegeven voor hen die in Hem geloven. Het Heilig 

Avondmaal dient heilig gehouden te worden. 

Aandachtsgebied 

- In de week voorafgaand aan de Avondmaalszondag wordt er naast het censura morum ter 

voorbereiding op de viering, op zaterdagavond een bezinningsuur gehouden, waarvan de 

opkomst de afgelopen jaren terugloopt. 

BELEIDSVOORNEMENS 

1. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om voor degenen voor wie het vieren van het Heilig 

Avondmaal tijdens een dienst in de kerkzaal vanwege lichamelijk of psychische 

gezondheidsklachten niet mogelijk is, alternatieven mogelijk te maken in de 

consistorieruimte of thuissituatie. 

2. Bezinning hoe de voorbereidingsweek praktisch kan worden ingevuld, inclusief bezinning 

van het bezinningsuur op zaterdagavond. 

 

 

  

 
12 Dit betekent letterlijk het onderzoek naar de zeden. Dit betreft de vraag of er in de levenswandel bezwaren zijn tegen 
deelname aan het Avondmaal. 
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4.5 Het huwelijk 

De Bijbelse visie op het huwelijk gaat tegen de geest van deze tijd in. Ook binnen de christelijke kerk 

wordt andere invulling gegeven aan de begrippen liefde en trouw. Om onze positie ten aanzien van 

het onderwerp huwelijk uiteen te zetten, is in het beleidsplan een aparte paragraaf aan dit 

onderwerp gewijd. In het verlengde van het hoofdstuk 4.1 Eredienst, waar de kerkelijke inzegening 

van het huwelijk wordt genoemd, is dit onderwerp ondergebracht onder hoofdstuk 4, hoewel ook 

pastorale aspecten worden genoemd.  

Onder het huwelijk verstaan we de relatie tussen een man en een vrouw zoals de Bijbel ons deze 

tekent. Het is een afspiegeling van de relatie die God wil hebben met ons mensen. In het bijzonder 

het christelijk huwelijk, waardoor wij leren op welke wijze Christus Jezus Zich met Zijn gemeente wil 

verbinden13. Het is daarom zeer belangrijk dat de relatie met God Zelf de basis vormt van een 

huwelijk. Hij wil betrokken zijn, Hij wil zegenen, Hij wil helpen en bouwen in een relatie. 

Visie 

De kerkelijke inzegening is geen loze ceremonie, maar een geweldig getuigenis dat echtparen samen 

met God hun huwelijk willen ingaan en in afhankelijkheid van Hem willen leven. Hun liefde groeit en 

bloeit door de liefdesrelatie die God met hen wil hebben. Het is goed dat we als gemeente 

investeren in jonge mensen om hen duidelijk te maken wat een huwelijk inhoudt en wat de waarde 

van een kerkelijke inzegening is. 

Missie 

Als gemeente staan we om (jonge) toekomstige echtparen heen en helpen hen bij een goede 

voorbereiding. In hun huwelijk komt er genoeg op hen af en we willen hen handvatten geven om 

samen te groeien in de liefde en de relatie met God. We bieden hiervoor de volgende stappen, die 

voor het aanstaande bruidspaar en ons als gemeente bindend zijn: 

a. Het aanvragen voor de kerkelijke inzegening bij het kerkelijk bureau en de wijkpredikant met 

een cc naar de scriba; 

b. Om te stimuleren na te denken over de waarde van het huwelijk het schrijven van een 

motivatiebrief voor de kerkelijke inzegening aan de wijkpredikant; 

c. Twee avonden huwelijkscatechese waarbij het huwelijksformulier wordt behandeld; 

d. Eén (of meer) gesprekken met de wijkpredikant. 

Stellingname 

Het huwelijk dient heilig gehouden te worden. Dit betekent dat wij het ongehuwd samenwonen en 

andere relatievormen afwijzen als een on-Bijbelse leefwijze. Het huwelijk zien wij als een 

verbondsverhouding tussen man en vrouw. Om die reden wijzen we het zogeheten homohuwelijk af. 

De (in)zegening van een dergelijke relatie stoelt niet op Bijbelse gronden en kan daarom in onze 

gemeente niet plaatshebben. 

 

 
13 Efeze 5;32 
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BELEIDSVOORNEMENS 

1. In het pastoraat en in de catechese nadrukkelijk aandacht geven aan de onderwerpen 

huwelijk, trouw, liefde, geborgenheid maar ook onderwerpen als ongehuwd samenwonen, 

het homohuwelijk en allerlei andere relaties. 

2. We gaan huwelijkscatechese aanbieden aan echtparen en voor pasgehuwde echtparen uit 

onze gemeente. 

3. We streven ernaar om elk jaar aan een grote groep (jongeren) één of meer momenten aan 

te reiken waarin over het huwelijk gesproken wordt. We willen dit doen met thema-

avonden en in de eredienst. 

4. De kerkenraad ziet erop toe dat in de prediking regelmatig aandacht wordt besteed aan de 

betekenis en inhoud van huwelijk en gezin. 

5. De kerkenraad weet zich in dit kader pastoraal verantwoordelijk voor alle leden van de 

gemeente, hetzij gehuwd, hetzij alleen gaand, hetzij anders geaard. 

6. Bezinning hoe we vanuit pastorale bewogenheid omgaan met levensverbintenissen van 

gemeenteleden anders dan man en vrouw. Wij stellen hier een beleidsnotitie voor op. 

 

 

Ten aanzien van huwelijkssluiting nadat het aanstaande echtpaar heeft samengewoond, heeft de 

kerkenraad beleid gemaakt (maart 2021). De uitgangspunten dienaangaande staan in bijlage 7 van 

dit beleidsplan. 

N.B. Alhoewel het huwelijk geen sacrament is in de betekenis van de Heilige Doop en het Heilig 

Avondmaal, is het toch voluit een Bijbelse zaak. De huwelijksinzegening vindt plaats in een ambtelijke 

dienst. Het kan gekarakteriseerd worden als een ’sacramentele’ gebeurtenis: het heeft een 

symbolische betekenis en men spreekt voor God en Zijn gemeente het ja-woord uit. 
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Hoofdstuk 5. Pastoraat 
 

BEWOGEN MET MENSEN BINNEN ONZE GEMEENTE 

Het woord pastoraat komt van het Griekse woord pastor. Dit betekent herder. In de Bijbel openbaart 

God Zich als de Herder van Zijn volk Israël14 en noemt Jezus Christus Zich de goede Herder15. De 

christelijke gemeente wordt de kudde van God genoemd16. Omdat Jezus als de Goede Herder omziet 

naar Zijn schapen is Zijn gemeente geroepen tot zorg voor elkaar17. 

Pastoraat is de moederlijke taak van de kerk. Vanuit liefde en oprechte belangstelling omzien naar 

elkaar binnen de gemeente van Jezus Christus. Pastoraat mag zijn tot versterking van het geloof en 

van de onderlinge gemeenschap. Dit omzien naar elkaar vindt zijn bron in Gods liefde en zorg voor 

ons mensen. 

Bij alle facetten van het gemeentewerk is er een raakvlak met het pastoraat: in de prediking, in de 

catechese, in het diaconaat en in het jeugdwerk. Het gaat om de reguliere herderlijke zorg voor 

gehuwden, alleenstaanden, gezinnen, kinderen en jongeren. Ook zijn er verschillende doelgroepen 

zoals bejaarden, gehandicapten, zieken (thuis, ziekenhuis, andere instellingen) en rouwdragenden. 

Daarnaast is er pastoraat rond de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal en het huwelijk. Rondom het 

afwijzen van samenwonen en de kerkelijke inzegening van het huwelijk is er extra pastorale 

aandacht. Verder is er pastorale aandacht voor jonge gezinnen, voor catechisanten en voor hen in 

alle mogelijk voorkomende crisissituaties. Ook voor concrete noden is er aandacht zoals 

bijvoorbeeld: rondom het huwelijk en seksualiteit, crisis, verzoening, ziekte, rouw, psychische en 

sociale nood. Het pastorale werk in de gemeente neemt alleen maar toe, onder andere door het 

aantal ouderen en toename van alleenstaanden en gebroken gezinnen. 

Pastorale bijstand 

Met name voor de concrete noden is het buitengewone pastoraat, waarvoor in de gemeente 

pastorale vertrouwenspersonen werkzaam zijn. Naast de pastorale zorg van predikant, ouderlingen, 

diakenen en bezoekersgroep wordt in wijk Broederkerk op dit moment gebruik gemaakt van bijstand 

in het pastoraat door middel van een pastoraal werker voor 0,4 fte conform beleidsplan PGK. 

Begeleidingscommissie predikant 

Ter ondersteuning en pastorale zorg voor de wijkpredikant kent onze gemeente een 

begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie komt één keer in de zes weken bij elkaar om 

met de predikant te spreken. Hierbij gaat het om prediking, dilemma’s, voeling en wel en wee van de 

predikant. 

  

 
14 Psalm 80 
15 Johannes 10:14 
16 1 Petrus 5:2 
17 Johannes 21:15 e.v.  
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Visie 

De Heilige Geest vervult ons met Zijn liefde, waardoor wij Gods genade willen doorgeven aan de 

ander. De verkondiging roept ons op bewogen te zijn met mensen binnen onze wijkgemeente. 

- Pastoraat vindt zijn oorsprong in de prediking; 

- Pastoraat heeft een luisterende grondhouding; 

- Pastoraat heeft als doel van hart tot hart met elkaar en met/tot God spreken. 

Pastorale momenten zijn als kralen aan een levenssnoer van een kerklid, dat kunnen kleine, grote 

glimmende maar ook doffe kralen zijn. Contactmomenten met de kerk, momenten die bepalend 

kunnen zijn en waaraan positief of negatief wordt teruggedacht. Momenten waarop vreugde wordt 

gedeeld, zonden worden beleden en mensen tot God gebracht worden. Dit is niet het werk van ons, 

maar Gods werk. Het zijn Zijn handen die de ketting rijgt en het snoer stuurt. 

Beleidskaders 

1. Handboek ouderlingen (2021), bijlage 5; 

2. Beleidsnotitie Ziekenzalving (2017), bijlage 10; 

3. Beleidsnotitie aangaande samenwonen-kerkelijk huwelijk (2020), bijlage 7. 

Aandachtsgebieden 

- Verdere uitwerking van verschillende thema’s voor wat betreft de concrete noden in de 

gemeente; 

- Gericht beleid op de verschillende doelgroepen in samenhang; 

- Structuur, organisatie en communicatie rondom (andere vormen van) pastoraat; 

- Bewustwording en inzetten van onderling pastoraat. 

Beleidsvoornemens 
1. In het consistorieberaad bespreken wat de (geloofs)vragen zijn waar gemeenteleden mee 

zitten welke op huisbezoeken ter ore zijn gekomen. 

2. Onderzoeken of het zinvol is om in pastorale wijkteams en met bezoekzusters te gaan 

werken zodat we de secties meer kunnen bundelen. 

3. Handboek ouderlingen wordt continu actueel gehouden en bijgewerkt door de kerkenraad 

en/of consistorie beraad en ten minste een keer per jaar in de kerkenraad vastgesteld. 

4. Rondom de verschillende concrete noden wordt er door de kerkenraad per thema 

nagedacht en hiervoor beleid vastgesteld in een beleidsnotitie. 

5. Steeds weer benadrukken dat heel de gemeente een pastorale taak heeft en op zijn minst 

pastorale ogen. Om dit te ontwikkelen is het wenselijk dat pastoraat jaarlijks een plaats 

heeft binnen vorming en toerusting. 

6. Verdere bezinning op doelgroep pastoraat en andere vormen van pastoraat. 

7. Stimuleren en faciliteren ‘Jong bezoekt oud’. Afstemmen met de jeugdouderlingen. 

8. Bevorderen contact tussen de missionaire werkgroep en de werkgroep pastoraat. 

9. Onderzoeken welke instanties zich met ouderen bezighouden en of er samenwerking kan 

zijn. 
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5.1 Bezoekwerk 

De gemeente is een gemeenschap van onderlinge zorg vanuit de liefde van Christus. Hierin heeft elke 

gelovige zijn taak te vervullen (het zogenaamde ‘ambt aller gelovigen’). Daarnaast wordt door middel 

van het gestructureerde pastoraat (huisbezoek door de ambtsdragers) de band met de gemeente 

versterkt en de kerkgang bevorderd. Vanuit het Woord is er troost in verdriet, vermaning over zonde 

en mag er leiding gegeven worden bij vragen en spanningen. 

Het is van groot belang dat de gemeente een plek van zorg en liefde is, opdat in de gebrokenheid van 

dit leven het heil van de Heere gevonden wordt. Daarom is er in de gemeente naast de pastorale 

zorg door ambtsdragers ook een pastoraal team van toegeruste gemeenteleden werkzaam, die 

daartoe een relevante opleiding hebben afgerond, de pastorale vertrouwenspersonen (PvP). 

Visie 

Onder pastoraal bezoekwerk verstaan wij: Het met enige regelmaat en veelal op afspraak vanuit de 

pastorale opdracht “Vanuit liefde en oprechte belangstelling omzien naar elkaar binnen de gemeente 

van Jezus Christus” mensen bezoeken in hun diverse (thuis)situaties, om met hen in gesprek te gaan 

over concrete aspecten van hun geloven en leven die voor hen belangrijk en bespreekbaar zijn. 

Verder het voeren van het gesprek over geloofs-en levensvragen. Geloofs-en levensvragen zijn met 

elkaar verbonden. In onze contacten mogen wij elkaar ontmoeten als mensen die willen leven naar 

Gods beeld en in de verwachting van het Koninkrijk van God. 

Onze wijkgemeente kent de volgende vormen van (bezoek)pastoraat: 

- Crisispastoraat door dominee + PvP-team; 

o Er is een minimum van vijf vertrouwenspersonen die nauw samenwerken met de 

predikant en onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad vallen. PvP’ers zijn 

zowel mannen als vrouwen die een relevante opleiding hiervoor gevolgd hebben. Deze 

niet-kerkenraadsleden leggen net als de kerkrentmeesters een gelofte van 

geheimhouding af in een kerkenraadsvergadering. 

- Ouderenpastoraat; 

- Regulier pastoraat door sectie ouderlingen; 

- Bezoekbroeders ter ondersteuning van ouderlingen; 

- Bezoekerskring rondom jubilea en dergelijke; 

- Jong bezoekt oud-contacten tussen jong en oud. 

Beleidskaders 

1. Handboek ouderlingen (2021), bijlage 5; 

2. Beleidsnotie 80+ pastoraat (2017), bijlage 9. 
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Aandachtsgebieden 

- (blijvende) Toerusting van ouderlingen, bezoekbroeders en gemeenteleden op pastoraal 

(bezoek)vlak. 

- Afstemming met andere wijken binnen de Protestantse Gemeente Kampen voor wat betreft 

ouderenpastoraat in de verzorgingshuizen. 

- Zorg voor de gemeente als geheel, aandacht voor actieve leden als ook minder betrokken 

leden. 

BELEIDSVOORNEMENS 

1. Bestaande vormen van pastoraat handhaven en versterken: huisbezoek volgens het sectie-

systeem en bijzonder aandacht voor pastoraat onder ouderen (verzorgingstehuizen). 

2. Pastorale vertrouwenspersonen bijtijds betrekken bij bijzondere zorgen en noden. 

3. Bezoekerskring onder pastoraat scharen. Zij behouden hun eigen werkwijze en adressen. Ze 

maken onderdeel uit van onze algehele pastorale aanpak om als kerk mensen te bereiken en 

om bereikbaar te zijn. 

4. Introductie van de tool Scipio in plaats van Excellijsten om makkelijker, veiliger en beter 

samen te werken door dominee, ouderlingen en bezoekbroeders en daardoor meer inzicht 

en actuelere adressen te hebben.  

5. Bij de PvP wordt er nagedacht over een training/opleiding voor vertrouwenspersonen. 
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Hoofdstuk 6. Diaconaat 
 

Christus geeft in de samenvatting van de wet aan waar het in het geloof om draait, namelijk God 

liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf. Het diaconaat bestaande in barmhartigheid 

en gerechtigheid, maakt de liefde tot de naaste concreet in het dienstbetoon aan de ander. In artikel 

IV van de kerkorde wordt in het eerste lid bepaald dat de gemeente, daartoe begenadigd door de 

Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God onder andere in het diaconaat, zulks tot 

opbouw van het lichaam van Christus. 

Deze diaconale roeping vervult de gemeente in de kerk en in de wereld door de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid: 

1. Te delen wat haar aan gaven geschonken is. 

2. Te helpen waar geen helper is. 

3. Te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 

Beleidskaders 

1. Beleidsplan juni 2018 Protestantse Gemeente Kampen; 

2. Binnen de Protestantse Gemeente Kampen maken de diakenen van de Hervormde 

wijkgemeente Broederkerk deel uit van het College van diakenen van de Protestantse 

Gemeente Kampen. Tegelijkertijd wordt door de diakenen binnen de Hervormde 

wijkgemeente Broederkerk op wijkniveau invulling gegeven aan het diaconaat. Een aantal 

commissies werkt wijkoverstijgend binnen het College van diakenen van de Protestantse 

Gemeente Kampen. 

Aandachtsgebieden 

- Hulp geven waar nodig, algemeen. Dit krijgt bijvoorbeeld invulling via verschillende commissies 

binnen de diaconie. 

o Commissie Maatschappelijke Dienstverlening (wijkoverstijgend). Deze commissie 

verleent concreet financiële steun aan mensen en gezinnen die dat nodig hebben. 

o Aan plaatselijke, nationale en internationale hulpverlening (PNI) wordt binnen de wijk 

invulling gegeven. Wijkoverstijgend wordt daar in de Commissie Zending, 

Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) invulling aan gegeven. Hier 

liggen zowel binnen de wijk als wijkoverstijgend taken: 

▪ Plaatselijke Bezoekerskringen/dienstverlening (onder meer bezoekwerk ouderen 

en zieken); 

▪ Nationale Christelijke Doeleinden; 

▪ Internationale hulpverlening/Werelddiaconaat. 

Dit krijgt op wijkniveau met name invulling door betrokkenheid met organisaties waar we ons 

mee verbonden weten zoals Stichting Harul Moldavië. Plaatselijk is er betrokkenheid bij 

bijvoorbeeld: de voedselbank, het vluchtelingenwerk en ZorgSaam (zorgt waar nodig, 

bijvoorbeeld tijdelijk voor een maaltijd). Verschillende ook wisselende doelen worden 
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ondersteund. Aansluiting wordt gezocht bij doelen die passen bij de identiteit van de 

Hervormde wijkgemeente Broederkerk. 

- Ouderen 

o Commissie Kerkradio (wijkoverstijgend); 

o Hervormde Diaconale Stichting tot Bijstand van de Oudere Mens (BOM) 

(wijkoverstijgend), die onder meer ten doel heeft de immateriële verzorging en 

bevordering van de recreatie en ontspanning van de bewoners van de Amandelboom; 

o Identiteitscommissie Hervormd Verzorgingstehuis De Amandelboom (wijkoverstijgend). 

Deze commissie bewaakt in het bijzonder de identiteit, inherent aan de aard van het 

Hervormd verzorgingstehuis De Amandelboom. 

- Jeugd 

o Jeugddiaconaat (wijkgemeente Broederkerk). Het eerste doel van deze werkgroep is om 

jongeren in de gemeente te laten ontdekken hoe je leven meer van betekenis wordt 

door inzet voor anderen, vooral voor mensen in de knel. Een tweede doel is het 

ontwikkelen en uitvoeren van diaconale activiteiten door jongeren. Een derde doel is 

het ontwikkelen van diaconale zorg voor jongeren met problemen binnen de gemeente. 

Vanuit het jeuddiaconaat wordt er meegeholpen bij het startweekend. 

o Een van de jeugddiakenen neemt zitting in de jeugdraad. Hierin nemen de verschillende 

jeugdclubs binnen de Hervormde wijkgemeente Broederkerk deel. 

- Zending 

o Zendingscommissie (wijkoverstijgend). Gezien het grote belang van het zendingswerk is 

er voor zending een apart hoofdstuk in dit beleidsplan opgenomen. 

Beleidsvoornemens 

1. Kerkradio: planning voor de lange termijn hoe verder, uitzendingen, techniek, apparatuur, 

financieel, administratief; 

2. Voortdurende bezinning op steun aan doelen passend bij de identiteit van de Hervormde 

wijkgemeente Broederkerk. Wijkoverstijgend is er de commissie ZWO, terwijl ook op 

wijkniveau het een aandachtsgebied voor een diaken is (zie beleidsplan PGK); 

3. Actueel houden van het Handboek diakenen waarin de verschillende aandachtsgebieden 

concreet uitgewerkt zijn, bijlage 6; 

4. Zending, zie hoofdstuk 9.2; 

5. Vorming en Toerusting, bezinning op inbreng vanuit diaconaal oogpunt. 
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Hoofdstuk 7. Jeugd 
 

Jezus verwoordt het heel direct: “Laat de kinderen tot mij komen, en verhinder ze niet.”18 Hierin ligt 

een belangrijke opdracht besloten, namelijk “Laat de kinderen tot Jezus komen.” Als dan de kinderen 

bij Jezus komen, lezen we dat Jezus de kinderen omarmt, ze de handen oplegt en ze zegent. De jeugd 

is dus echt ook onderdeel van de gemeente, ofwel het lichaam van Christus19, en kan als spiegel en 

voorbeeld voor de volwassenen fungeren. Jezus zegt niet voor niets: “Voorwaar, Ik zeg u: wie het 

Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.”20 

Visie 

Binnen de Hervormde wijkgemeente Broederkerk is de jeugd een belangrijke prioriteit gezien de 

leeftijdsopbouw van de gemeente. Dit omdat we constateren dat we een jonge gemeente hebben in 

vergelijking met andere Hervormde gemeenten in Nederland21. Met een groeiend aantal jeugdigen 

komt onze gemeente ook voor een steeds grotere uitdaging te staan. Ook binnen onze wijkgemeente 

constateren we dat de secularisatie van de samenleving ons niet voorbij is gegaan. Zodoende heeft 

het vasthouden van de jeugd onze aandacht. 

Omdat we de jeugd bij onze gemeente willen houden, slaan we de komende jaren de weg in met 

enerzijds vorming en onderwijs en anderzijds het vormen van een gemeenschap. Dit onderwijs vindt 

plaats door middel van de erediensten, de catechese, clubs en verenigingen. Het vormen van een 

gemeenschap moet plaatsvinden door het stimuleren van betekenisvolle relaties met andere 

jongeren en volwassenen op de clubs. Dit betekent dat we onze sterke kanten zullen consolideren en 

tegelijkertijd vernieuwingen aan zullen brengen. Het doel is om het opgroeiende kind in onze 

gemeente de vaardigheden aan te leren om zelfstandig in de Bijbel te lezen en te bidden, om zo tot 

een persoonlijke relatie met de Heere te laten komen. Wij willen onze kinderen leren kloppen, Hij zal 

opendoen. 

Kinderen en jongeren hebben een volwaardige plek hebben in onze wijkgemeente. Daarom willen 

we hen in de verschillende ontwikkelingsfasen en op verschillende plekken in de gemeente bereiken 

en ondersteunen. Zij geven de wijkgemeente - als lichaam van Christus – speciale glans en 

mogelijkheden. Jongeren zijn niet alleen de kerk van morgen, maar ook onderdeel van de kerk van 

vandaag. In het kader van de toerusting van de jeugd hebben we het groeiplan van HGJB (zie 

Hoofdstuk 9 voor een nadere uitleg) ingezet om de doorlopende leerlijn vanaf de kinderoppas tot de 

(belijdenis) catechisatie te borgen. 

Onder de jeugd verstaan we de kinderen en jongeren tot en met circa 20 jaar. 

Beschrijving van de huidige situatie 

Jeugdraad 

 
18 Markus 10: 12-16 
19 Paulus schrijft: “Samen bent u het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.” (1 Kor 12 : 27) 
20 Markus 10:15 
21 Zie ook bijlage 2 met de Schets van de gemeente voor de actuele cijfers. 



Protestantse gemeente te Kampen, Hervormde wijkgemeente Broederkerk 

 

 
Beleidsplan 2022-2026                                                                                                                                        30 
 

De jeugdraad is het bestuursorgaan van het jeugdwerk binnen de gemeente. De jeugdraad wordt 

voorgezeten door een jeugdouderling. Naast de twee jeugdouderlingen en een jeugddiaken, zit er 

van elke club ten minste één lid van de leiding in de jeugdraad. Naast de jeugdraad bestaat ook de 

jeugdraad dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de initiatieven binnen 

het jeugdwerk. De jeugdouderlingen zijn de schakel tussen de kerkenraad en de jeugd. 

Activiteiten en clubs 

Binnen onze gemeente zijn er een aantal activiteiten en clubs voor de jeugd. Een aantal clubs hebben 

een zelfstandig bestuur. Andere activiteiten zijn direct verbonden met de wijkgemeente. Activiteiten 

vanuit de Broederkerk zijn: de oppas, kindernevendienst en de catechisatie. Clubs die nauw 

verbonden zijn met onze wijkgemeente zijn: de Zondagschool de Zaaier, meisjesclub ‘Talitha’, 

jongensclub ‘Benjamin’ en tienerclub ‘Genesis’. Daarnaast zijn de jeugdvereniging ‘Onderzoekt De 

Schriften’ en Try-out wijkoverstijgende verenigingen die bezocht worden door onze jeugd. 

Beleidskader 

Binnen de gemeente wordt het jeugdwerk gecoördineerd door de jeugdraad onder leiding van de 

jeugdouderlingen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Beleidsplan Jeugdwerk in bijlage 8. 

Aandachtsgebieden 

- Geestelijke zorg onder de jeugd (zie ook beleidsvoornemen jeugdwerker); 

- HGJB Groeiplan, doorlopende leerlijn van kinderoppas tot jeugdvereniging; 

- Vasthouden van de opgroeiende jongeren binnen onze wijkgemeente; 

- Pastorale vertrouwenspersonen voor de jeugd bestaande uit minimaal een man en een vrouw. 

Beleidsvoornemens 

1. Intensiveren contact tussen kerkenraad en jeugd; 

2. Communicatie tussen Kerkenraad en Jeugdwerk verbeteren. Periodiek de verschillende 

leidinggevenden van het jeugdwerk uitnodigen tijdens een kerkenraadsvergadering; 

3. Samenwerking intensiveren tussen verschillende activiteiten Jeugdwerk; 

4. Jeugdwerk bevorderen voor wijkgemeente Broederkerk; 

5. Jeugd betrekken bij Eredienst; 

6. Bezinning over opzet en invulling jeugdpastoraat. We stellen daar een beleidsnotitie voor 

op; 

7. De jeugd actief inzetten bij kerkelijke activiteiten; 

8. Goede contacten/samenwerking met andere wijken; 

9. Scholing en professionele ondersteuning aanbieden aan de vrijwilligers in het jeugdwerk; 

10. Ter ondersteuning aan de jeugdouderlingen een jeugdwerker voor 0.3 fte aanstellen. 

 

  



Protestantse gemeente te Kampen, Hervormde wijkgemeente Broederkerk 

 

 
Beleidsplan 2022-2026                                                                                                                                        31 
 

7.1 Catechese 

De intentie van de catechisatie is om de kerkelijke jeugd te onderwijzen. Ook in de wijze waarop dit 

onderwijs plaatsvindt, onderscheidt de catechisatie zich van het jeugdwerk. Op de catechisatie is de 

Bijbel en de geloofsleer het uitgangspunt. Het gaat erom dat jongeren basiskennis krijgen van het 

christelijke geloof. De catechisatie richt zich dan ook op leren. Dit alles met het doel dat de jongeren 

de betekenis van het Evangelie leren begrijpen, Jezus Christus leren lief krijgen om Zijn liefde voor 

ons en na verloop van tijd komen tot het doen van geloofsbelijdenis.  

Opdracht 

De catechisatie sluit aan bij het doopformulier. Bij de doop van hun kind beloven de ouders hun kind 

naar hun vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Het belang van de catechisatie is om de 

ouders te ondersteunen in de geloofsopvoeding zodat de (gedoopte) jongeren toe-eigenen wat zij in 

Christus hebben en komen tot de belijdenis van het geloof. Dit maakt duidelijk dat de catechisatie 

geen neutraal en vrijblijvend gebeuren is, maar een middel in de hand van de Heilige Geest en de 

jongeren te doen groeien naar geloofsvolwassenheid.  

Visie 

Net als het jongerenwerk is ook bij de catechisatie het persoonlijk contact met de jongeren van groot 

belang. Hierom maken we al een aantal jaren gebruik van mentoren, zodat na een algemene 

inleiding er in kleine kring verder gesproken kan worden. Naast het contact dat ontstaat met de 

mentor, kan het behandelde onderwerp ook dichter bij de jongeren gebracht worden. Bij dit alles is 

het bewustzijn dat de samenleving verandert.  Daardoor moet steeds gezocht worden naar nieuwe 

wegen om het onveranderde Evangelie van Jezus Christus door te geven aan de nieuwe generatie. 

Missie 

Ons streven is dat jongeren kennis krijgen van de Bijbel en in het bijzonder van de betekenis van het 

Evangelie van Jezus Christus. Het is bijzonder als zij tot geloof komen, hun vertrouwen op Jezus 

Christus gaan stellen en openbare belijdenis van het geloof af leggen. Zo mag het onderwijs vanuit de 

kerk leiden tot verdieping van het geloof van de jongeren om van hun geloof te gaan getuigen.   

Lesmethode 

Binnen de Hervormde wijkgemeente Broederkerk maken we voor de catechese gebruik van de 

methode van de HGJB. Voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar is dit de methode 

‘Follow Me’ en voor de jongeren vanaf 16 jaar wordt er gewerkt met ‘Leer en Leef’. Na een plenaire 

inleiding gaat de jongste groep in hun groepjes uit elkaar en is het tijd voor de Bijbelstudie onder 

leiding van de mentoren. De oudere groepen openen met de mentor en doen aansluitend 

Bijbelstudie. De methoden gebruiken het concept van mentorcatechese. Bij deze vorm van catechese 

wordt er gewerkt met kleine groepjes jongeren onder leiding van (zover mogelijk) twee mentoren 

met het doel dat een veilige omgeving wordt gefaciliteerd, een vertrouwensband ontstaat en er 

ruimte is voor persoonlijke groei en aandacht. 
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 Beleidsvoornemens 
1. Ouders bewust maken van het nut van de catechisatie als middel om te groeien naar belijdenis 

van het geloof, onder andere door catechese-avonden voor ouders en door informatie over 
catechese via gemeenteavond of Nieuwsbrief.   

2. Ons actief inzetten om gemeenteleden aan te zetten tot het doen van belijdenis, onder andere 
door huisbezoek of prediking. Dit betreft niet alleen jongeren, maar ook oudere 
gemeenteleden.  

3. Toerusting van de mentoren steeds ter hand nemen, zodat de jongeren daardoor toegerust 
worden. Deze toerusting kan plaatsvinden tijdens mentorenoverleg met eventuele inbreng van 
de HGJB of andere deskundigen. 
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Hoofdstuk 8. Een missionaire gemeente 
 

Jezus gaf Zijn discipelen de grote opdracht “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de 

naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat Ik u geboden heb in 

acht te nemen.”22 Op grond van deze opdracht zijn we geroepen om een missionaire gemeente te 

zijn. Een gemeente met een opdracht (een missie), met als doel om de liefde van God bekend te 

maken, zowel dichtbij als verder weg. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft”23. 

Visie 

Als gemeente hebben we het verlangen om mensen Jezus te laten vinden, volgen en verkondigen. 

We richten ons daarin op de eigen gemeente, de directe omgeving en de wereld waarin we leven. 

We willen dit als gemeente samen doen, ieder naar zijn eigen talenten om zo als lichaam van Christus 

elkaar tot hand en tot voet te zijn. Deze eenheid vinden we enkel in Jezus Christus. We leven en 

geven als gemeente vanuit de Bron. Vanuit geloof, verwachting en vertrouwen mogen we de 

boodschap en de waarden van Gods Koninkrijk uitdragen. Daarnaast mogen we dit ook doen met 

duidelijkheid en oprechtheid in woord en daad, in handel en wandel. We zoeken daarbij de 

verbinding met onze naasten (jong en oud) van deze tijd, binnen en buiten onze gemeente. Dichtbij 

maar ook wereldwijd middels het zendingswerk. Als we als christenen oprecht laten merken waar we 

voor staan zal de Heere daar Zijn zegen over geven en zal dit ook zijn uitwerking hebben op onze 

medemens. 

Bij de beleidsvoornemens in hoofdstuk 3.3 van dit plan benoemden we het volgende aandachtspunt: 

Het worden van een gemeente die missionair is, in woord en daad. 

8.1 Missionaire gemeente in directe omgeving 

De afstand tussen kerkmensen en buitenstaanders lijkt groter te worden, de leefwerelden verschillen 

met toenemende mate van elkaar. Steeds meer mensen hebben nauwelijks of geen kennis van de 

Bijbel, laat staan een christelijke achtergrond of ervaring met het christelijk geloof. Als gemeente 

voelen we ons geroepen om actief en breder toenadering te zoeken tot de gehele lokale 

samenleving. Het doel van deze toenadering is om men ervan bewust te maken dat de kerk niet 

alleen een gebouw in de binnenstad van Kampen is, maar dat de kerk (de christelijke gemeente) een 

levende en hechte gemeenschap is waar de boodschap van God verkondigd wordt. Deze boodschap 

geeft ons leven betekenis en inhoud, het laat ons leven tot zijn doel komen. Veel (ongelovige) 

mensen zijn bewust of onbewust op zoek naar het doel van hun leven en Gods Woord maakt hen dit 

levensdoel bekend. 

Wij willen hun langs vele wegen uitnodigen om deel uit te gaan maken van onze gemeenschap. Het 

missionaire werk kunnen wij alleen doen in afhankelijkheid van de Heilige Geest. We mogen Hem 

 
22 Mattheus 28:19-20 
23 Johannes 3:16 
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bidden om contacten, ook met ‘buitenstaanders’, waarin wij een instrument mogen zijn om iets te 

laten zien van wie God is. Vanuit (naasten)liefde en betrokkenheid gebruiken wij onze persoonlijke 

contacten om te laten zien en horen wie Jezus is. We willen laagdrempelig zijn en een open houding 

hebben, zodat nieuwe belangstellenden zich thuis kunnen voelen. Dit vraagt om toerusting en 

vorming maar ook vooral de vorming van een hechte en warme gemeenschap. Daar willen we ook 

bewust aandacht aan geven. We zijn ons bewust van onze beperkingen en tekortkomingen. We 

vragen God hiervoor om vergeving. Vanuit de kracht van Zijn genade proberen we met de aan ons 

gegeven gaven te doen wat mogelijk en nodig is. 

Een aantal gemeenteleden is actief betrokken bij pioniersplek De Stroom in het Onderdijks. Deze 

gemeenteleden hebben in de afgelopen tien jaar een ruime ervaring opgedaan in de missionaire taak 

die we als gemeente willen vervullen. In de Broederkerk worden er maandelijks laagdrempelige 

Brugdiensten georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de AK.  

Het missionaire werk in de Hervormde wijkgemeente Broederkerk richt zich op: 

a. (Doop)leden van de Hervormde wijkgemeente Broederkerk; 

b. Mensen voor wie het geloof steeds minder zegt; 

c. Mensen voor wie het christelijk geloof nieuw of nog onbekend is; 

d. Inwoners van de gemeente Kampen, waaronder mensen in de directe omgeving van de 

Broederkerk; 

e. Wie er op onze weg komt: familie, vrienden, buren, collega’s 

f. Asielzoekers 

Missionaire activiteiten worden ondernomen in de eredienst, in het pastoraat, in het kinderen- en 

jongerenwerk en in het diaconaat. 

 

Aandachtsgebieden 

- Het zijn van een hechte, warme, eensgezinde gemeenschap, waarin de onderlinge liefde 

ervaren wordt, zodat nieuwkomers en belangstellenden zich gezien en welkom voelen. 

- Missionair werk is niet alleen de taak van een commissie of kerkenraad. Het is de roeping van 

alle gelovigen. Onze buren/collega’s/vrienden hebben ons nodig om (opnieuw) in aanraking te 

komen met het geloof. Hoe kunnen we de gemeente als geheel toerusten om missionair-zijn 

handen en voeten te geven? 

- Onze jeugd groeit op in een ongelovige samenleving en er wordt aan alle kanten aan hen 

getrokken. We moeten een gemeenschap vormen waar ze met hun geestelijke, maar ook 

andere zorgen en vragen terecht kunnen. Anders gezegd: we moeten een veilige thuisbasis 

vormen voor onze jeugd. 
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Activiteiten: 

Asielzoekerswerk 

- In samenwerking met de Gereformeerde Gemeente, de Hervormde Gemeente IJsselmuiden en 

de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) participeert de PGK in een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor asielzoekers in het AZC Dronten. Vanuit onze wijkgemeente wordt 

er hierin ook geparticipeerd. Elke zondagmiddag wordt vanuit één van de aangesloten 

kerkverbanden een internationale dienst belegd in de Bazuinkerk. De preek wordt in 

verschillende talen vertaald. 

- In lijn met het bovenstaande geldt dat de PGK participeert in andere gerelateerde activiteiten: 

AZC kinderclub, vrouwenwerk, en bezoekwerk. 

Beleidsvoornemens 

1. Oriëntatie op het IZB-Focus traject (https://www.izb.nl/focus/over-izb-focus) om concreet 

invulling te geven aan het primaire aandachtspunt: Het worden van een gemeente die in 

woord en daad missionair is. 

2. Missionair ouderling benoemen die vorm en inhoud gaat geven aan de missionaire roeping 

van onze gemeente. 

3. Missionaire commissie oprichten die samen met de missionair ouderling de 

beleidsvoornemens gaat uitvoeren. 

4. Het opstarten van een beginnerscursus over het christelijke geloof in onze gemeente voor 

een of meerdere van de hiervoor genoemde doelgroepen. 

5. (Missionaire) activiteiten opzetten die zowel bijdragen aan gemeenschapsvorming als aan 

evangelisatie op verschillende belangrijke momenten in het jaar. Bijvoorbeeld: Kerst in Oud 

Kampen, Vakantiebijbelweek, Kerstnachtdiensten, Gezin-school-kerkdienst, Rozenactie. 

6. Nieuwkomers verwelkomen en opnemen in de gemeenschap. Dit kan op diverse manieren, 

denk aan een welkomstpakket, welkomstavonden, informatie geven over Bijbelkringen en 

clubs voor eventuele kinderen, maar ook bij de deur van de kerk staan om te verwelkomen. 

7. Het vormen van een hechte gemeenschap door onderling meer verbinding te leggen (als 

voorbeeld: koffiedrinken na de kerk). 

8. Het organiseren van een laagdrempelige missionaire dienst rond de christelijke feestdagen, 

bijvoorbeeld Kerst en Pasen, waarbij minder betrokken gemeenteleden en andere 

geïnteresseerden worden uitgenodigd. 

9. Het uitnodigen van minder betrokken gemeenteleden rondom deze diensten. De 

ouderlingen gaan daarvoor de ‘kaartenbak’ langs.  

10. Het samenwerken met De Stroom om bij de invulling van de missionaire taak elkaar te 

versterken. 

  

https://www.izb.nl/focus/over-izb-focus
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8.2 Zending en de gemeente 

De gemeente heeft als roeping om de verbreiding van het Evangelie uit te dragen aan hen die daar 

nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of er vervreemd van zijn. Want een gemeente van Jezus 

Christus die niet missionair is, voldoet niet aan haar roeping. Zending is namelijk geen extra taak, 

maar behoort tot het wezen van het gemeente zijn. In Mattheüs 28:19 zegt Jezus tegen de 

discipelen: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” De 

zendingscommissie speelt een belangrijke rol bij het zendingswerk en het uitdragen van het 

zendingsbewustzijn. 

Beleidskaders 

- Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente (met 

wijkgemeenten) te Kampen (Versie-1.00, 20190228) en het beleidsplan van de Protestantse 

Gemeente Kampen van juni 2018. 

- De beleidslijn voor de zendingscommissie en de commissie ZWO is vastgelegd in het 

beleidsplan van de PGK van juni 2018. De zendingscommissie wordt onderdeel van de 

diaconie, vooralsnog naast de ZWO-commissie waarbij de intentie is dat die op termijn 

samengaan. 

- Voor de zendingscommissie wordt minimaal uit twee wijken een diaken afgevaardigd, waarbij 

het streven is dat minimaal één diaken in zowel de ZWO-commissie als in de 

Zendingscommissie zitting heeft. Voor de commissie ZWO vaardigt elke wijk minimaal één 

diaken af. 

Aandachtsgebieden 

- De zendingscommissie wil te allen tijde de schakel zijn tussen de gemeente en degene die 

betrokken is bij een project en een kortere of langere uitzending overweegt. 

- De zendingscommissie draagt bij aan verbinding tussen onze wijkgemeente en 

zendingswerkers Gerrit en Jorine van Dijk. Onze wijkgemeente fungeert als steungemeente. Ze 

zijn uitgezonden door de GZB en European Christian Mission en vanuit de Westerkerk in 

Veenendaal uitgezonden naar Rostock (Oost-Duitsland). Zij willen bijdragen aan 

gemeentestichting in de wijk Evershagen (Woonkamer voor de wijk / Haltepunkt E). 

- Wijkgemeente Broederkerk is nauw verbonden en betrokken bij het werk van familie 

Groothedde in Jeruzalem. Familie Groothedde is uitgezonden onder verantwoordelijkheid van 

het Centrum Israël Studies (CIS) en ingezegend door onze wijkgemeente. Albert Groothedde 

werkt als Israëlconsulent voor het CIS. 

- De Zendingscommissie heeft aandacht voor zending in binnen- en buitenland (IZB en GZB). 

Deze organisaties zorgen voor de projecten en contacten met de zendelingen vanuit onze 

gemeente. De zendingscommissie verzorgt de verkoop van het dagboek “Een handvol koren” 

en heeft aandacht voor de jaarlijkse landelijke GZB-Zendingsdag. 

- De zendingscommissie is verantwoordelijk voor de afwikkeling van het geld uit de 

zendingsbussen (momenteel via de Givt-app) bij de uitgang. De opbrengst is geheel voor de 

GZB. Ook zijn er drie keer per jaar de zogenoemde voorjaars-, pinkster- en 

najaarszendingscollecte. Daarnaast wordt twee keer per jaar een wijkoverstijgende collecte 
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voor de IZB gehouden. Telkens als een collecte wordt gehouden, wordt de gemeente daarover 

geïnformeerd, bijvoorbeeld door een presentatie, foldertje of berichtje in het kerkblad. 

- Bezinning op zending in onze gemeente en vergroten van het zendingsbewustzijn heeft 

aandacht. Daarbij wordt samengewerkt met de missionaire ouderling (commissie) van de 

Broederkerk. 

- Een keer per jaar wordt er op de zogenoemde zendingszondag speciaal aandacht besteed aan 

het zendingswerk om de gemeente meer te betrekken. 

- Op de landelijke Israëlzondag geven we speciaal uitdrukking aan onze verbondenheid door 

onze kerkdienst daarop in te richten met prediking en gebed.  

Beleidsvoornemens 

1. Met het oog op de bezinning en de bewustwording binnen de gemeente van het thema 

zending, zal onder andere via het kerkblad en gemeenteavonden de nodige informatie 

worden verstrekt en zullen gemeenteleden daar waar mogelijk en nodig bij het 

zendingswerk/activiteiten worden betrokken. Het vergroten van die betrokkenheid geldt 

ook voor onze jeugd. 

2. De kerkenraad laat zich informeren over het zendingswerk om de betrokkenheid te 

vergroten. In gezamenlijk overleg wordt de samenwerking versterkt om tot een betere 

afstemming van activiteiten te komen.  
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Hoofdstuk 9. Vorming en toerusting 
 

De omgang met de Bijbel vraagt in heel ons leven gehoorzaamheid, volharding en trouw. Leerling-zijn 

en daarmee het levenslang leren kenmerkt de gelovige. De kerkdiensten zijn een plek voor het leren. 

De middagdienst heeft in het bijzonder een lerend karakter. Ook in de week gaat het leren door. Op 

kringen, clubs en catechisatie ontmoeten we elkaar en bouwen we samen op grond van de Bijbel in 

geloof en in navolging van Christus.   

Visie 

Om samen op grond van de Bijbel te groeien in geloof en in navolging zijn er in de gemeente 

bijvoorbeeld veel kringen: Bijbelgesprekskringen, kringen voor specifieke doelgroepen (huwelijk, 

doop, opvoeding) en kringen over bepaalde thema’s (geloof, kerk, samenleving, literatuur). 

Daarnaast zijn er ook andere clubs en verenigingen voor verschillende leeftijdsgroepen met als doel 

onderlinge ontmoeting en Bijbelstudie. Ook zijn er groothuisbezoekavonden (preekbesprekingen bij 

gemeenteleden thuis). 

Activiteiten die onder vorming en toerusting vallen, vinden deels plaats onder begeleiding van de 

gemeenteleden. Ze kunnen ook in de privésfeer plaatsvinden. De huisgodsdienst en het meedoen 

aan activiteiten maken daar een belangrijk onderdeel van uit. 

Op het moment van schrijven van dit plan is er een start gemaakt met het HGJB-groeiplan. Dit 

groeiplan is opgezet als een doorlopende leerlijn van kindernevendienst tot en met de activiteiten 

voor jongvolwassenen. Het traject helpt om doelgericht te werken bij het vormen van onze jongeren 

op welke leeftijd dan ook. Tegelijkertijd helpt dit plan om inzichtelijk te maken hoe het jeugdwerk 

ervoor staat: de hiaten en de mate van overlap worden duidelijk.  

Aandachtsgebieden 

- Er is weinig tot geen beeld van de soorten Bijbelkringen, waardoor het lastig is om nieuwe 

gemeenteleden bij een kring te laten aansluiten. 

- De samenhang/opvolging tussen de diverse jeugdwerkactiviteiten is niet in beeld. 

- Het is lastig om vrijwilligers te vinden voor het jeugdwerk. 

- Er zijn nog veel gemeenteleden die vrijwel geen activiteit bezoeken. 

- De interactie tussen de verschillende generaties binnen de gemeente is beperkt. 

- Relatief veel twintigers in onze gemeente hebben geen geloofsbelijdenis afgelegd.  

- Doop- en huwelijkscatechese is een belangrijk onderdeel binnen onze wijkgemeente. Dit 

vraagt in het licht van de huidige tijd om een Bijbelse bezinning. 

Beleidsvoornemens 

1. Het inventariseren van bestaande (huis)kringen en het zoeken naar een vorm om nieuwe 

gemeenteleden te betrekken bij een kring. 

2. Het inzetten van het HGJB-groeiplantraject. 

3. Het nadenken over vrijwilligersbeleid voor de leiding van het jeugdwerk, zodat kwaliteit en  

continuïteit op peil blijft.  
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4. Het onderzoeken of de gemeente met een jaarthema of themaweken gaat werken. Het doel 

hiervan is om (naast gemeenteopbouw/vorming) gesprekken in het gezin te bevorderen en 

intergenerationele gesprekken te hebben. 

5. Het ondersteunen van ouders bij het vormgeven aan de huisgodsdienst en de begeleiding 

van hun kinderen. Het kan gaan om het stimuleren van gezamenlijke avondsluiting, stille 

tijd, geloofsopvoeding of Bijbellezen. 

6. Het geven van een nieuwe impuls geven aan thema-avonden waarin verschillende 

belangrijke onderwerpen behandeld worden, zoals: Heilige Doop, Heilig Avondmaal, 

huwelijk, seksualiteit, opvoeding. Waar mogelijk werken we hierin samen met andere 

wijkgemeentes binnen de PGK Kampen. 

7. Het inventariseren van de beweegredenen van twintigers om niet te komen tot het afleggen 

van de geloofsbelijdenis. Aan de hand van deze gegevens zal een aanpak geformuleerd 

worden. 
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Hoofdstuk 10. Oecumene 
 

BOUWEN AAN EEN GEMEENSCHAP OP BASIS VAN HET EVANGELIE 

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè dat wil zeggen "de bewoonde 

wereld". Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. In de Kerk 

heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Het is een 

zoektocht binnen de kerken om de beschamende verdeeldheid tussen de christelijke kerken te 

helpen opheffen. De dragende factor bij het zoeken naar oecumene is het sleutelwoord 

gemeenschap. 

Visie 

Oecumene heeft twee kanten. Aan de ene kant is dit het gehoor geven aan de Bijbelse opdracht van 

eenheid. Aan de andere kant is het een eenheid in waarheid. 

Wat het eerste betreft kunnen, kortweg, twee teksten uit de Bijbel als dragende gedachten worden 

aangevoerd. Allereerst dat God Eén is, het zogeheten Sjema van Israël: “Hoor Israël, de Heere onze 

God is één” 24. De andere dragende tekst komt uit de mond van Jezus in een gebed tot Zijn hemelse 

Vader: “ … en laat hen één zijn zoals Wij…” 25. 

Het tweede punt is niet minder van betekenis. Het is de eenheid die gezocht moet worden, namelijk 

eenheid in waarheid. Kort en bondig is dat de belijdenis van het Apostolicum. Dit zijn allen die de 

Drie-eenheid belijden, de lichamelijke opstanding erkennen, geloven in de vergeving van zonden en 

Christus wederkomst verwachten in heerlijkheid. Maar ook één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen. 

Eenheid en waarheid is een oud woordenpaar en heeft in de oecumene altijd een grote rol gespeeld: 

Deze speerpunten zijn geen twee aparte afzonderlijke opvattingen, maar horen bij elkaar zoals de 

zijden van een munt: je kunt niet zeggen dat de eenheid vooropgaat en dat je zonder eenheid nooit 

het goede zicht op de waarheid kunt hebben. Evenmin kan je zeggen dat de eenheid nooit iets zal 

worden als de waarheid niet geheel recht wordt gedaan. 

Activiteiten 

Beraadsgroep KIK 

Hervormde wijkgemeente Broederkerk heeft op dit moment een sluimerende afvaardiging in de 

Beraadsgroep van kerken in Kampen (KIK). Leden van KIK zijn: PKN (Hervormd, Lutherse kerk en 

Gereformeerde Kerk), Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), 

Nederlands Gereformeerde Kerk, Baptistengemeente, Vrij Evangelische Gemeente, Leger des Heils, 

Rooms-Katholieke Kerk en SOZO Mission. Zij informeren elkaar over hun maatregelen en houden 

contact met de gemeente Kampen over de besluitvorming en behoeften. Onder andere organiseert 

KIK middagpauzediensten in de Bovenkerk, een traditie rondom de Kamper Ui(t)dagen. 

 
24 Deuteronium 6:5 
25 Johannes 17:11 
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Beleidsvoornemens 
Ervan uitgaande dat oecumene een opdracht is, kunnen de volgende beleidslijnen geformuleerd 

worden: 

1. Oecumene begint allereerst in 'eigen huis'. In de lijn van ontmoeting en samenwerking op 

bovenwijks niveau, ontmoeting en in gesprek blijven met de andere twee wijken van onze 

Protestantse Gemeente Kampen. 

2. Bevorderen van de oecumenische dialoog. Het gaat hierbij om het bevorderen en 

intensiveren van de dialoog tussen de christelijke/reformatorische kerken in onze 

woonplaats. 

3. Inhoud geven aan de oproep van het gezamenlijk advies van het hoofdbestuur van de GB en 

de deputaten van Eenheid van de CGK naar toenadering tot de plaatselijke gemeente. 

4. Bezinning op afvaardiging en deelname in de beraadsgroep Kerken in Kampen (KIK) om in 

woord en daad een bijdrage proberen te leveren aan het welzijn van mensen in de 

samenleving. Dit gebeurt door het bieden van bezinning en reflectie op verschillende 

ontwikkelingen alsook door het opkomen voor mensen in kwetsbare posities, in onze 

woonplaatsen, in Nederland en zo mogelijk ook daarbuiten. 

5. Wij willen bouwen aan Koinonia: gemeenschap op basis van het evangelie van Jezus van 

Nazareth. Deze gemeenschap is voor ons nauw verbonden met de stad Kampen, waar het 

samenleven van gevarieerde bevolkingsgroepen met verschillende herkomst en 

levensovertuiging een actieve opstelling vraagt van de kerken. 
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Hoofdstuk 11. Kerkbeheer 
 

De aspecten wat betreft de kerkrentmeesterlijke aangelegenheden zijn binnen de Protestantse Kerk 

Kampen sterk gecentraliseerd. Het College van Kerkrentmeesters van het geheel van de PGK, speelt 

hierin een zeer belangrijke rol en zet de lijnen uit voor het geheel van de PGK op basis van en na 

besluitvorming in de Algemene Kerkenraad. 

De financiële administratie wordt gevoerd op het Kerkelijk bureau. De Actie Kerkbalans wordt 

centraal georganiseerd voor het geheel van de PGK; datzelfde geldt voor diaconale acties, de 

jaarlijkse actie voor de Solidariteitskas, etc. 

Begroting en Jaarstukken worden uitsluitend opgemaakt op het niveau van de PGK als geheel, 

uiteraard apart voor de financiën van de Kerkelijke Gemeente en van de Diaconie. Deze insteek heeft 

als voordeel dat er veel werk wordt bespaard. Zo hoeft niet in elke wijkgemeente apart aandacht te 

worden besteed aan begroting en aan financiële verslaglegging – en behoeven er ook geen stukken 

op wijkniveau te worden geconsolideerd tot op het niveau van de PGK als geheel – het niveau 

waarop de verplichte jaarlijkse accountantscontrole plaatsvindt. 

Veel administratief en uitvoerend werk wordt verzet door de beroepskrachten en niet door de 

(ouderling-)kerkrentmeesters zelf. 

Twee belangwekkende besluiten zijn in de afgelopen jaren in het CVK genomen: 

- Ten aanzien van de gebouwen: het toewijzen van de Broederkerk, de Westerkerk en de Open 

Hof aan een wijkgemeente. Van de overige (kerk)gebouwen is besloten deze af te stoten. 

- Ten aanzien van professioneel pastoraat: het besluit om toe te werken naar één predikant per 

wijkgemeente, aangevuld met kerkelijk werkers. 

Visie 

De kosten voor de gebouwen worden gezamenlijk gedeeld. Een wijkgemeente kan immers niet op 

eigen initiatief verhuizen naar een ander, goedkoper kerkgebouw, of afscheid nemen van een 

eventueel in het gebouw aanwezige koster/beheerder en vrijwilligers inzetten om op die manier 

kosten te besparen. De kosten van het kerkgebouw zijn voor een wijkgemeente dus niet 

beïnvloedbaar. Dat geldt ook voor de kosten van het Kerkelijk Bureau. 

Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) 

Het College van Kerkrentmeesters heeft, in overleg met de Algemene Kerkenraad, bepaalde 

vermogensrechtelijke aangelegenheden toevertrouwd aan de WvK. De werkzaamheden van de WvK 

zijn gelegen binnen de door de AK/CvK vastgestelde kaders/het (onderhouds)beleidsplan. De 

ouderlingen-kerkrentmeesters die lid zijn van een wijkkerkenraad vormen tezamen met de andere 

kerkrentmeesters (die benoemd zijn door de wijkkerkenraad) de wijkraad van kerkrentmeesters. 

Gemeenteleden niet zijnde kerkrentmeesters kunnen de WvK adviseren, maar hebben geen 

beslissingsbevoegdheid. De WvK functioneert binnen de door de AK/CvK vastgestelde (financiële) 

kaders/ het (onderhouds)beleidsplan. Het WvK vergadert tenminste achtmaal per jaar en zoveel 

vaker als nodig blijkt te zijn. 
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Beleidskaders 

De taken van de WvK kunnen in het kort als volgt worden weergegeven: 

a. Beheer en onderhoud van de wijkgebonden gebouwen op basis van een onderhouds- en 

beheersplan bij aanbestedingsbedrag gelijk of minder dan € 50.000. Het opknippen van 

opdrachten die wel samenhangen is niet toegestaan. 

b. Verhuur en exploitatie van de niet-kerkgebouwen die verbonden zijn aan de wijkgemeenten. 

c. Verhuur en exploitatie van de kerkgebouwen verbonden aan de wijkgemeenten binnen de 

vastgestelde kaders/(financieel) beleid van het CvK. 

d. Zorg voor het beheer van de inventaris van alle gebouwen en de in gebouwen aanwezige 

apparatuur (zoals geluidsapparatuur, beamers etc.) 

e. Het verzorgen van het onderhoud van de in de gebouwen aanwezige orgels en andere 

muziekinstrumenten 

f. Opdracht geven aan: kosters en beheerders van gebouwen, organisten en ander beherend 

personeel verbonden/werkzaam aan de wijkgemeente, waarbij het houden van 

functioneringsgesprekken met het personeel een onderdeel is. Het CvK draagt zorg voor 

arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de 

gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein. 

De ouderlingen-kerkrentmeesters en de kerkrentmeesters vormen tezamen de Wijkraad van 

Kerkrentmeesters. Het minimaal aantal leden is drie en maximum is het aantal leden van de WvK niet 

begrensd. In de WvK nemen tenminste twee wijkouderlingen-kerkrentmeesters zitting, waaronder 

de voorzitter aangevuld met kerkrentmeesters met als taken: personeel en organisatie, beheer 

bouwkundig, orgel en muziekinstrumenten, audio en visuele middelen, verhuur en exploitatie, 

penningmeesterschap. 

De WvK is verantwoordelijk voor de aansturing van wijkgebonden personeel, het onderhoud van de 

wijkgebouwen en wijkgebonden financiën/wijkbegroting. De WvK stelt hiertoe jaarlijks een 

wijkbegroting op, die ter goedkeuring aan het CvK wordt voorgelegd. De financiële administratie is 

belegd bij het CvK (centrale financiën).  De wijkkas is belegd bij de WvK. De wijkkas is bedoeld voor 

de financiering van wijkgebonden activiteiten. 

De wijkbegroting bestaat uit basisonderdelen, die jaarlijks worden vastgesteld door het CvK 

waaronder: 

- De vaste bijdrage voor aanschaf van incidentele kleinschalige zaken/onderhoud. De hoogte 

van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de begroting opgesteld door het 

CvK. 

- De incidentele kosten voor onderhoud op basis van de vastgestelde meerjaren 

onderhoudsbegroting van de wijkgebouwen tot bedragen van € 50.000. 

- De eventuele bijdrage van het CvK aan de wijkkas. 

- De wijkgebonden projecten worden medegefinancierd vanuit de wijk. 

Naast de bovengenoemde onderdelen zijn opgenomen in de wijkbegroting: de overige kostenposten 

en de baten vanuit de exploitatie van verhuur en buffetopbrengsten van wijkgebouwen. Er is geen 

sprake van een “eigen” wijkspaarpot naast het wijkfonds, omdat de financiën centraal zijn belegd. De 
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financiële voordelen bij werkzaamheden vallen terug aan het CvK. Voor wijkgebonden projecten kan 

de wijkgemeente wel sparen. 

Beleidsvoornemens  

1. Met een beroep op de inzet en creativiteit van alle gemeenteleden, willen we zoveel 

mogelijk taken door vrijwilligers laten uitvoeren. 

2. We willen het collecteren en doneren middels digitale betaalmogelijkheden stimuleren. 

3. We stimuleren en faciliteren specifieke acties zoals de verdere ontwikkeling van het 

jeugdwerk, aandacht voor jonge gezinnen en de ouderen. 
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Hoofdstuk 12. Communicatie 
 

Door snelle technologische ontwikkelingen zijn er in de afgelopen jaren veel nieuwe en snelle 

communicatiemiddelen gemeengoed geworden, waarvan jonge en oudere gemeenteleden volop 

gebruik maken. Deze nieuwe middelen bieden veel mogelijkheden om optimale communicatie voor 

onze gemeente te ondersteunen. Onder invloed van de huidige coronacrisis is de behoefte aan 

online communicatiemiddelen sterk gegroeid, zeker nu de mogelijkheden voor een fysieke 

ontmoeting beperkt zijn en diensten hoofdzakelijk via een livestream te volgen zijn. Om dat mogelijk 

te maken is er in 2020 een mediateam opgericht. 

Communicatie is randvoorwaardelijk bij de uitvoering van dit beleidsplan. Om de beleidsvoornemens 

van dit plan mogelijk te maken kunnen we niet zonder een heldere communicatievisie en een 

duidelijk communicatieplan van en voor de gehele gemeente. 

Visie 

We kunnen communicatie onderscheiden in een externe en interne kant. 

- Naar buiten gericht om uit te dragen wie we zijn en wie God voor ons is en wat we doen ter 

uitbreiding en opbouw van Zijn koninkrijk. 

- Intern gericht vooral op het omzien naar elkaar, de organisatie van onze gemeente en alle 

interne activiteiten die daar bij horen. 

De Hervormde wijkgemeente Broederkerk communiceert transparant met haar omgeving; actueel, 

professioneel en eigentijds. Ze richt zich niet alleen tot de betrokken leden, maar zoekt ook actief de 

communicatie(middelen) met de groep minder betrokken leden en overige doelgroepen in Kampen. 

Onze wijkgemeente doet dit omdat ze gericht wil blijven op haar leven met God, met elkaar en in de 

samenleving waar zij deel van uitmaakt. Onze gemeente ontwikkelt beleid en voert dat uit met als 

doel dat wij in de toekomst een zichtbare en wervende gemeente zijn in onze omgeving. 

Op dit moment maakt onze wijkgemeente gebruik van de volgende middelen: 

Communicatiemiddelen:  

- Kerkbode Mozaïek van de Protestantse gemeente Kampen waarin Hervormde wijkgemeente 

Broederkerk een eigen rubriek heeft; 

- Gemeenteavonden; 

- Weekbrief; 

- Website www.hervormdkampen.nl; 

- Afkondigingen voorafgaand aan de erediensten; 

- Livestreams (momenteel via kerkdienstgemist.nl) voor het uitzenden van de kerkdiensten, 

inclusief een audiovisuele ondersteuning van de eredienst met geprojecteerde psalmen, 

liederen en Bijbelgedeelten of visuele ondersteuning van de verkondiging; 

- Kerkradio-uitzendingen (momenteel via kerkomroep.nl) 

- Scipio-app; 

- Preekbeurten communicatie in de media (de Brug, Reformatorisch Dagblad, kerktijden.nl). 
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Aandachtgebieden 

- Belangrijke informatie ter ondersteuning van het gemeenteleven is beperkt en versnipperd, 

doordat er meerdere gemeenteleden voor verschillende communicatiemiddelen 

verantwoordelijk zijn. 

- De behoefte aan het gebruik van snelle digitale communicatiemiddelen waaronder sociale 

media groeit in de gemeente. 

- Verschillende doelgroepen in de gemeente hebben andere communicatievoorkeuren. Er 

ontstaan diverse particuliere initiatieven in de gemeente zoals de besloten Facebookgroep en 

een Instagramaccount. Enkele kerkenraadsleden nemen kennis van deze genoemde sociale 

media. 

- Er is behoefte aan een communicatieplatform waarin gemeenteleden, verenigingen, 

Bijbelstudiegroepen belangrijke informatie kunnen vinden en delen. 

- De huidige website is verouderd en kent geen besloten gedeelte voor de gemeente om het 

gemeenteleven te ondersteunen (gemeentegids, ledenlijst, lief en leed, activiteitenkalender et 

cetera). 

- De communicatie vanuit de kerkenraad naar de gemeente kan uitgebreider en transparanter. 

- Om de continuïteit van de dinsdagavond uitzendingen van de kerkradio te borgen zijn er hier 

extra vrijwilligers nodig. 

- Te allen tijde de AVG in acht nemen bij vermelding van persoonsgegevens. 

- Er is geen duidelijke herkenbare huisstijl van onze wijkgemeente. 

Beleidsvoornemens 

1. De kerkenraad wijst een ambtsdrager aan die specifiek verantwoordelijk is voor 

communicatie. 

2. Er wordt een communicatieteam gevormd bestaande uit een aantal gemeenteleden en een 

verantwoordelijk ambtsdrager. Dit team is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

communicatiebeleid van de gehele wijkgemeente onder verantwoordelijkheid van een 

ambtsdrager. 

3. Er wordt website (met een besloten gedeelte) en een (digitale) gemeentegids van en voor 

de gemeente gemaakt met als doel het versterken van de onderlinge gemeenschap voor 

bestaande en nieuwe leden. Het is naar buiten toe het visitekaartje van onze gemeente. In 

het besloten gedeelte is er ruimte voor een foto-overzicht van de leden, binnen de kaders 

van de AVG. 

4. We bezinnen ons op het gebruik van huidige en toekomstige communicatiemiddelen, 

waaronder het inzetten van sociale media als Facebook, Instagram, WhatsApp en Scipio. 

Hiervoor stellen we een beleidsnotitie op. 

5. Een herkenbare en duidelijke huisstijl van onze wijkgemeente wordt ontworpen en 

eenduidig toegepast in alle communicatie-uitingen van de gemeente. 
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Hoofdstuk 13. Samenvatting en prioriteiten  
 

BRON VAN LEVEN, ONS GEGEVEN, VOL VAN LIEFDE EN VREDE; CHRISTUS, HIJ ALLEEN! 

‘Als de HEERE -de bron van het leven- het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan’. 

13.1 Samenvatting 

Ten aanzien van de inhoud van dit beleidsplan en de daar geformuleerde beleidsvoornemens volgt 

nu van elk hoofdstuk een korte samenvatting.  

3. Identiteit 

Vanuit onze identiteit is er blijvend behoefte aan verdieping van het geloof, waarbij de onderlinge 

gemeenschap wordt versterkt door het leven dicht bij de Bron. De hele gemeente mag de liefde van 

Christus uitstralen, daaruit putten en doorgeven aan de mensen om ons heen.  

3.3 Kerk en Israël 

Israël is onze 'oudste broeder’ aan wie de beloften geschonken zijn. Wij zijn verschuldigd voor onze 

oudste broeder te bidden dat zij Jezus mogen belijden als de van God gezonden Messias. Zo mogen 

wij samen met het volk Israël uitzien naar de komst van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus in 

heerlijkheid.   

4.1 Eredienst 

In de eredienst, het kloppend hart van de gemeente, wordt voortgebouwd op de traditie van 

zondagse bijeenkomsten. Deze diensten willen we vast en levend houden en praktische invulling 

geven, onder andere omdat we er ons van bewust zijn dat onze gemeente relatief veel gezinnen kent 

met jonge kinderen. Belangrijk is dat binnen de gemeente en kerkenraad voor de komende jaren 

behoefte is aan uitleg en geestelijke verdieping op het waarom, wat en hoe van de diverse aspecten 

van de erediensten. 

4.2 Liturgie 

Aan de eredienst wordt vormgegeven in en door de liturgie. Voor de liturgie is de bezinning van het 

genomen besluit uit 2018 belangrijk zie Bijlage 1. Liturgie Hervormde wijkgemeente Broederkerk. 

4.3 Prediking 

In de prediking wordt ons de weg van de zaligheid bekend gemaakt. De gereformeerde prediking, dat 

is de leer van de reformatie, die wordt door ons beleden in de Drie Formulieren van Enigheid: de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De 

gereformeerde Bijbelse prediking is voor wijkgemeente Broederkerk onopgeefbaar. Van belang is dat 

de kerkenraad hierin geestelijk leiderschap neemt, door de prediking in de vergadering te agenderen. 

De prioriteit ligt bij het versterken van geestelijk geloofsleven uit de Bron. 
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4.4 Sacramenten 

Voor het versterken van het geloof zijn de sacramenten ingesteld. In dit kader is er voor de doop de 

komende jaren verdere verdieping nodig over dooponderricht als het gaat om de waarde van de 

kinderdoop boven die van de volwassendoop. Ook is er blijvende aandacht nodig voor pastorale 

begeleiding rondom de doop. Voor het sacrament van het Heilig Avondmaal is er bezinning nodig ten 

aanzien van de voorbereidingsweek. 

4.5 Huwelijk 

Al is het huwelijk geen sacrament, het heeft wel een ambtelijke invulling waarvoor binnen de 

kerkenraad beleid is gemaakt. We streven ernaar om elk jaar aan een grote groep (jongeren) één of 

meer momenten aan te reiken waarin over het huwelijk gesproken wordt. We willen dit doen met 

thema-avonden en een plek in de eredienst. 

5. Pastoraat 

Voor wat betreft het pastoraat zijn er verschillende grote en kleine onderwerpen die om aandacht 

vragen. Voor de kerkenraad is het van belang om thematisch met bijzondere geestelijke noden aan 

de slag te gaan, zodat beleid voor verschillende onderwerpen kan worden vastgelegd. Voor de hele 

gemeente geldt dat zij een pastorale taak heeft. De komende jaren is hier bezinning en uitwerking 

voor nodig. Een van de belangrijkste prioriteiten is de (blijvende) toerusting van ouderlingen, 

bezoekbroeders en gemeenteleden op pastoraal (bezoek) vlak.  

6. Diaconaat 

De diakenen gaan zich in de komende periode richten op steun aan doelen passend binnen de 

identiteit van de Hervormde wijkgemeente Broederkerk, zowel plaatselijk, nationaal als 

internationaal. Ook willen we diaconaal bewustzijn van de gemeente ontwikkelen, zodat de 

gemeente ten aanzien van de benoemde doelen en aandachtspunten weet waar ze voor geeft en 

zich voor inzet. 

7. Jeugdwerk 

Binnen het jeugdwerk richten we ons op de reeds ingezette implementatie van het HGJB-groeiplan in 

het programma voor de jeugd. Daarnaast zal het geestelijke welzijn van de jeugd een meer 

prominente plek krijgen, mede door middel van het benoemen van een jeugdwerker voor 0,3 fte. 

Ook vinden we het belangrijk om de band tussen de wijkkerkenraad en de jeugd en -werkers te 

versterken. 

7.1  Catechese 

Het doel van de catechese is om te groeien naar belijdenis van het geloof. Gemeenteleden worden 

daartoe opgeroepen. De mentoren dienen toegerust te worden, eventueel met ondersteuning van 

de HGJB.   

8. Missionair gemeente zijn 

Onze missionaire missie zal de komende jaren meer naar voren komen. We hebben als doelstelling 

om met woord en daad, binnen en buiten de gemeente onze roeping om het Woord des Heeren te 
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verkondigen te vervullen. We willen niet alleen leven, maar vooral ook geven uit de Bron en zo delen 

in de genade die we van onze Koning hebben ontvangen. 

Daarbij hoort ook het onder de aandacht brengen van het zendingswerk en zendingsbewustzijn 

binnen de gemeente en kerkenraad. 

9. Vorming en toerusting 

In het hoofdstuk over de toerusting en vorming binnen de gemeente staan zaken centraal als het 

duidelijk presenteren van de verschillende clubs, verenigingen en Bijbelkringen en de mensen op te 

roepen om zich aan te sluiten bij een van deze activiteiten. Ook wordt er naar een juiste manier 

gezocht om de generaties met elkaar te verbinden en is huisgodsdienst een belangrijk thema.  

10. Oecumene 

Wat betreft het oecumene willen we de dialoog aangaan en blijven behouden met de kerken om ons 

heen in Kampen (KIK). Wij willen bouwen aan de boodschap op basis van het evangelie, waar het 

samenleven van gevarieerde bevolkingsgroepen met verschillende herkomst en levensovertuiging 

een actieve opstelling vraagt van de kerken. 

12. Communicatie 

Communicatie is belangrijk binnen de gemeente, des te meer omdat we zoveel lagen van de 

samenleving willen bereiken. We constateren een groot aantal verschillende initiatieven om contact 

te onderhouden met de diverse gemeenteleden. We willen dit centraliseren door een ambtsdrager 

aan te stellen die een commissie op zal zetten om dit de komende jaren uit te werken. De website zal 

ook een facelift krijgen. 

14. Evaluatie beleidsplan 

Het beleidsplan dient elk jaar te worden geëvalueerd om de stand van zaken te bepalen en de lijn 

neer te leggen voor het komende jaar. Per jaar worden er twee punten gekozen die hoge prioriteit 

hebben voor onze gemeente. Natuurlijk blijft het een momentopname en kunnen er andere 

essentiële zaken om aandacht vragen. De komende vier jaren wordt er echter uitgegaan van de 

gekozen visie en zullen zaken die de uitvoering van dit beleidsplan in de weg staan zeer gegrond en 

steekhoudend moeten zijn. Om de uitvoering van dit beleidsplan te borgen zal er een specifieke 

ambtsdrager aangewezen worden die verantwoordelijk is hiervoor. 
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13.2 Prioriteiten 

VERLAAT NIET WAT UW HAND BEGON, O LEVENSBRON, WIL BIJSTAND ZENDEN 

Voor wat betreft het opstellen van een prioriteitenlijst volgen hierbij kaders hoe wij omgaan met de 

prioritering. In de voorgaande hoofdstukken is per onderwerp geformuleerd waarvoor de kerkenraad 

staat en aan welke beleidsvoornemens we de komende tijd aandacht willen geven. Het zijn meer dan 

honderd grotere en kleinere voornemens. Ze zijn genummerd, maar niet in volgorde van 

belangrijkheid. Om hier structuur in aan te brengen, is het van belang een aantal hoofdlijnen te 

onderscheiden om af te wegen welke beleidsdoelen belangrijk of urgent zijn. Dit geeft houvast bij het 

jaarlijks bepalen welke beleidsvoornemens we op de agenda te zetten. Bij voorkeur gebeurt dit op de 

laatste kerkenraadsvergadering van het vergaderseizoen.  

De hoofdlijnen sluiten aan bij de uitdagingen voor onze gemeente, zoals geformuleerd in hoofdstuk 

3.2. Het gaat daarbij om:    

- verdieping van het geloofsleven van de hele gemeente;    

- vasthouden van de jeugd en alle leden;  

- versterking van de onderlinge gemeenschap; 

- worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad.  

De hoofdlijnen vormen een kapstok om de onderwerpen er onder te ordenen en toe te spitsen. 

Bijvoorbeeld: onderwerp missionair gemeente zijn de hoofdstukken missionair, zending en 

oecumene van toepassing, bij het onderwerp verdieping geloofsleven de hoofdstukken identiteit, 

eredienst, prediking, sacramenten, vorming en toerusting en kerk en Israël.   

Vervolgens is het de taak de beleidsvoornemens naar urgentie van belangrijkheid aan te duiden. Zo 

ontstaat er een prioriteitenlijst. In een tabel verwerkt geeft dat een praktisch hulpmiddel.    

Dit plan mag niet onder een grote stapel stoffige papieren in de kast belanden. Daarom moet het elk 

jaar ter hand worden genomen en worden geëvalueerd om de stand van zaken te bepalen en de lijn 

neer te leggen voor het komende jaar. Per jaar worden er twee of drie punten gekozen die hoge 

prioriteit hebben voor onze gemeente. Natuurlijk blijft het een momentopname en kunnen er andere 

essentiële zaken om aandacht vragen. De komende vier jaren wordt er echter uitgegaan van de 

gekozen visie en zullen zaken die de uitvoering van dit beleidsplan in de weg staan zeer gegrond en 

steekhoudend moeten zijn. Om de uitvoering van dit beleidsplan te borgen zullen één of twee 

specifieke ambtsdragers hiervoor speciaal verantwoordelijk zijn. Waar nodig met ondersteuning van 

een gemeentelid. 
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Hoofdstuk 14. Evaluatie 
 

Het beleidsplan is opgesteld met de bedoeling voor de komende periode tot 2026 een ratio voor 

acties te omkaderen. Het is altijd een momentopname. De visie van de Hervormde wijkgemeente 

Broederkerk ´Leven en geven vanuit de Bron´ is de leidraad. De verschillende aspecten van hoe wij 

gemeente zijn, zijn benoemd en in dit beleidsplan geduid. Daarbij is onder andere de input van de 

dialooggroepen gebruikt. De aandachtspunten zijn aangegeven en beleidsvoornemens zijn in dit 

beleidsplan geformuleerd. 

Het is de bedoeling dat dit plan de lijn voor de komende vier jaar aangeeft. Er blijft altijd ruimte om 

zwaarwegende onderwerpen aan te dragen vanuit de kerkenraad. Het is belangrijk oog te hebben 

voor de ontwikkeling van de gemeente, de ontwikkeling van de samenleving en de verhouding tussen 

de positie van de kerk in ons land en in de wereld. 

Voor ogen dient wel gehouden te worden dat de kerk in de wereld staat, maar dat Christus het 

Hoofd van de kerk is. Met andere woorden: de kerk staat wel in de wereld, maar is niet van de 

wereld. 

Het is aan te bevelen dat de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Broederkerk zich 

voortdurend op haar positie bezint. Over vier jaar kunnen zaken er immers heel anders voor staan. 

Het is niet de bedoeling dat de uitgezette lijnen willekeurig veranderen. Er is immers vanuit goede 

gronden, met het oog op de visie ‘Leven en geven vanuit de Bron’ gekozen voor de invulling van dit 

beleid. 

Het monitoren van de verschillende beleidskaders, aandachtsgebieden en beleidsvoornemens, 

gezien in het licht van de visie van de wijkgemeente vraagt daarom continu aandacht. 

Binnen de kerkenraad zal daarom jaarlijks aandacht gegeven worden aan hoe het beleidsplan 

invulling krijgt en/of aandachtsgebieden en beleidsvoornemens aanpassing nodig hebben. Jaarlijks 

worden er minimaal twee thema’s door de kerkenraad vastgesteld die bijzondere aandacht nodig 

hebben. De kerkenraad prioriteert bij aanvang van het beleidsplan de volgorde waarin alle thema’s 

aan bod komen. De volgorde van uitvoering is te vinden in Bijlage 4. Volgorde van uitvoering voor de 

beleidsvoornemens.  

Het is voor de actualisatie nodig dat er in 2025 een nieuwe beleidsplancommissie wordt benoemd 

door de kerkenraad die zich gaat bezinnen over hoe het beleid is uitgevoerd en/of het aanpassing 

behoeft, in de lijn met hoe dat jaarlijks binnen de kerkenraad is bezien. 

De komende vier jaar wordt uitgegaan van de beleidsvoornemens zoals in dit plan geformuleerd. Als 

er aanpassing van het beleid op onderdelen noodzakelijk is, mag de kerkenraad hierin aanpassingen 

doorvoeren. 

Beleidsvoornemen 

1. Gezien de urgentie van het omzetten van beleidsvoornemens in de praktijk wijst de 
kerkenraad een ambtsdrager aan die verantwoordelijk is om het gehele proces te initiëren, 
te realiseren, te monitoren en te rapporteren van de voortgang van beleidsvoornemens uit 
dit plan. 
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Bijlagen 
 

Overzicht bijlagen: 

Bijlage 1: Liturgie Hervormde wijkgemeente Broederkerk 

Bijlage 2: Schets van de Gemeente 

Bijlage 3: Verbonden met het gereformeerd belijden 

Bijlage 4: Volgorde van uitvoering voor de beleidsvoornemens 

Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

Bijlage 6: Brochure 2014 (extern document) 

Bijlage 7: Handboek ouderlingen (extern document) 

Bijlage 8: Handboek diakenen (extern document) 

Bijlage 9: Notitie aangaande samenwonen-kerkelijk huwelijk (extern document) 

Bijlage 10: Beleidsplan jeugdwerk (extern document) 

Bijlage 11: Beleidsnotitie 80+ (extern document) 

Bijlage 12: Ziekenzalving d.d. 2017) (extern document) 

Bijlage 13: Liturgie en eredienst (extern document) 
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Bijlage 1. Liturgie Hervormde wijkgemeente Broederkerk 
 

In onze kerkdiensten vanuit de Broederkerk, hanteren we een eenduidige liturgie voor alle diensten. 

Bij bijzondere gelegenheden zoals Doop en Heilig Avondmaal maken we gebruik van de hertaalde 

formulieren.  

Conform het besluit van de kerkenraad zingen we uit: 

- De Oude Berijming (1773); 

- De bundel Weerklank. 

In de diensten hanteren we in totaal 7 (ochtend) / 6 (middag) zangmomenten die we 

onderverdelen in: 

- Psalmen uit de OB  4x (ochtend) 3x (middag); 

- Psalmen Weerklank 2x ; 

- Lied Weerklank 1x. 

Bij bijzondere gelegenheden zoals de christelijke feestdagen, themadiensten, dienst gezin-school-

kerk, belijdenisdienst, dienst (mede)georganiseerd door de zondagschool en de jeugdvereniging is er 

meer ruimte om extra liederen (niet-Psalmen) te zingen. 

De orde van de dienst ziet er als volgt uit: 

- Afkondigingen door ouderling, met de aankondiging van zingen; 

- Zingen (staande); 

- Stil gebed - al dan niet aangekondigd door de predikant; 

- Votum en groet; 

- (Herdenkingsmoment van overleden gemeenteleden); 

- Zingen; 

- Ochtend: Lezen van de 10 geboden en Middag: Geloofsbelijdenis; 

- Zingen; 

- Gebed; 

- Zingen; Kinderen gaan naar de kindernevendienst (alleen ochtenddienst); 

- Schriftlezing (Herziene Statenvertaling); 

- Zingen; 

- Woordverkondiging; 

- Zingen; 

- Dankgebed en voorbede; 

- Collectemoment;  Kinderen komen weer binnen uit de kindernevendienst (alleen 

ochtenddienst); 

- Zingen slotzang (staande) ; 

- Zegen. 
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Bijlage 2. Schets van de gemeente 
 

Opbouw kerkelijke gemeente 

Onze wijkgemeente omvat de Binnenstad, Zuid, Bovenbroek en daarnaast Onderdijks en de 

woonzorgcentra Amandelboom, Myosotis en Margaretha. Alle leden die binnen deze geografische 

grenzen wonen en niet hebben gekozen om lid te zijn van een van de andere wijkgemeenten zijn 

daarmee lid van onze wijkgemeente. Daarnaast zijn alle leden die bewust hebben gekozen voor 

wijkgemeente Broederkerk, ongeacht hun adres, ook lid van onze wijkgemeente. 

Enkele getallen (gegevens van 15oktober 2020): 

- leden (881 belijdende leden, 771 doopleden, 5 gastleden, 6 ongedoopte kinderen, 1 vriend en 

2 overig); 

- 941 pastorale eenheden (adressen). 

De leeftijdsverdeling van onze wijkgemeente is als volgt. 

 

 

De gemiddelde leeftijd van de leden van onze wijkgemeente is 42,6 jaar. De mediaan ligt op 41 jaar. 

21,5% van onze gemeenteleden is jonger dan 20 jaar, 28% is tussen 21 en 40 jaar. 21,5% is ouder dan 

65 jaar. 

Wanneer dit wordt geclusterd in blokken van 5 jaar levert dat het volgende beeld (figuur 2) 

 

Grafiek 1: Verdeling leden onze wijkgemeente per leeftijd 
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Wanneer we deze verdeling vergelijken met de verdeling van de leeftijdssamenstelling van de 

bevolking van Nederland, levert dat het volgende beeld op.  

 

 

 

Grafiek 2: Verdeling leeftijd per groep van 5 jaar, belijdende leden en doopleden apart 

 

Grafiek 3: Procentuele verdeling leeftijdsgroepen in de Hervormde wijkgemeente Broederkerk vergeleken met Nederland 
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Ingezoomd op de jongeren, levert de leeftijdsverdeling het beeld op zoals is weergegeven in figuur 4

Conclusies: 

Uit bovenstaande grafieken kunnen we de volgende conclusie strekken. 

- Het aantal 75+ers is verhoudingsgewijs t.o.v. Nederland hoog. Dat is verklaarbaar door het 

relatief grote aantal woonlocaties voor ouderen dat onder de pastorale verantwoordelijkheid 

van onze wijkgemeente valt en omdat de binnenstad geografisch in onze wijkgemeente ligt. 

- De leeftijdsverdeling van onze wijkgemeente vergeleken met die van Nederland laat zien dat 

onze wijkgemeente relatief veel kinderen en jongvolwassenen bevat.  

- Opvallend in deze grafieken is het aanzienlijk lagere aantal leden in de (oudere) tienerleeftijd 

en de leeftijdsgroep 45-60. Dat valt extra op als de relatieve aanwezigheid binnen 

wijkgemeente Broederkerk wordt vergeleken met die van heel Nederland. Het is mogelijk dat 

er een relatie is tussen deze twee groepen, omdat er ongeveer een generatie tussen zit. De 

verklaring voor deze ‘dip’ in de grafiek moet gezocht worden in het feit dat relatief veel 

gezinnen met tieners in 2014 hebben gekozen om lid te worden van de wijkgemeente 

Westerkerk. Daarnaast is het aandeel 15-25 jarigen in heel Kampen relatief lager. 

- De kleine groep oudere jongeren (17-22) verklaart deels de relatief kleine groepen 

belijdeniscatechisanten de afgelopen jaren. 

- Er is verhoudingsgewijs een grote groep jonge kinderen (< 15 jaar) en een grote groep 21 tot 30 

jarigen (samen 24%). 

  

 
Grafiek 4: Leeftijdsverdeling kinderen en jongeren 
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De groei in burgers in de afgelopen jaren.  
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Bijlage 3. Verbonden met het gereformeerd belijden 
 

Bij de reorganisatie van Hervormd Kampen van vijf naar drie wijkgemeenten wensen wij als 

kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente B ons te richten op de tijdens de 

kerkvereniging van 1 mei 2004 uitgegeven: ‘Verklaring van gebonden zijn aan het 

gereformeerd belijden’. Daarmee erkennen wij dat wij als Hervormden delen in de schuld 

van onze kerk op allerlei terreinen, zowel in het verleden als het heden. Gedachtig aan het 

woord van de apostel: “indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw” (2 Tim. 2:13) weten wij ons 

echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen onze kerk trouw te zijn aan de 

roeping waarmee Jezus Christus ons geroepen heeft. 

Met de kerk belijden wij dat ‘Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn 

kan’ (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. 

Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen voegen onder het juk van Christus 

Wij verlangen ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te 

bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn 

ontferming. 

Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te 

verwerpen die daar tegen zijn. Voor ons is Jezus Christus het enige Hoofd. 

Als wij zo als gemeente onze plaats hebben binnen het geheel van de Protestantse Kerk in 

Nederland, verklaren wij ons gebonden te weten aan het belijden van de Vroege Kerk en in 

het bijzonder aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en 

weren al wat met dit belijden in strijd is.  

Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan deze belijdenis. In de 

gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar 

hen die in de samenkomst van de gemeente openbare belijdenis van het geloof hebben 

afgelegd.  

In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van 

man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten. 

Omdat wij ons schuldig weten onze gaven overeenkomstig antwoord 55 van de Heidelbergse 

Catechismus dienstbaar te laten zijn aan de andere leden van de gemeente, zullen wij de 

kerk en elkaar blijven oproepen om – in overeenstemming met de gereformeerde 

belijdenisgeschriften van de kerk – de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te 

gaan.  
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Bijlage 4. Volgorde van uitvoering voor de beleidsvoornemens 
 

P.M. 
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Bijlage 5.  Begrippenlijst en afkortingen  
 
 
AK  Algemene Kerkenraad 
AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 
AZC  Asiel Zoekers Centrum 
BOM  Bijstand van de Oudere Mens 
CGK  Christelijk Gereformeerde Kerk 
CIS  Centrum Israël Studie 
CMD  Commissie Maatschappelijke Dienstverlening 
COVID-19 Corona Virus Disease (Coronavirusziekte) 2019 
CVK  College van Kerkrentmeesters 
ECM  European Christian Mission, https://www.ecmnederland.nl/ 
Facebook Sociaal netwerk site, delen van persoonlijke interesses en gegevens 
Fte  Fulltime-equivalent, is een rekeneenheid voor omvang van een functie 
GB  Gereformeerde Bond 
GZB  Gereformeerde Zendingsbond 
HGJB  Hervormd-Gereformeerde Jeugd Bond 
Instagram Sociaal netwerk, delen van foto’s 
IZB  Vereniging voor zending in Nederland 
KIK  Kerken in Kampen - beraadsgroep 
PGK  Protestantse Gemeente Kampen 
PKN  Protestantse Kerk in Nederland 
PNI Plaatselijke, nationale en internationale hulpverlening 
PvP  Pastorale vertrouwenspersoon 
Scipio Mobiele kerk-app met ledenlijst, digitale collecte, communicatiemogelijkheden 
SOZO Sozo Mission, religieuze beweging 
WhatsApp Digitale communicatie om met telefoon berichten te versturen en te telefoneren 
WvK  Wijkraad van Kerkrentmeesters 
ZWO  Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
 
 

 

https://www.ecmnederland.nl/

