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Leeswijzer  

 
Voor het Beleidsplan Hervormde wijkgemeente Broederkerk 2022-2026 
 
LEVEN EN GEVEN VANUIT DE BRON  
Tijdens het opstellen van het beleidsplan van de Hervormde wijkgemeente Broederkerk leek het de 
beleidsplancommissie goed om een bijpassende leeswijzer aan te reiken. Door deze leeswijzer krijgt 
u inzicht in de totstandkoming, de opbouw en de status van de bijlagen van dit plan.  
 
 

A. Over de opbouw van het beleidsplan 
 
De titel van het beleidsplan is overgenomen van het visiedocument, voor veel gemeenteleden 
bekend als de brochure 2014, ‘Leven en geven vanuit de Bron’.  
 
In de inleiding, hoofdstuk 1, is opgenomen hoe de route naar het beleidsplan is gegaan. Vanuit 
verschillende dialooggroepen waarin zowel kerkenraads- als gemeenteleden zitting hadden is input 
gegeven om te komen tot dit beleidsplan. Voortgebouwd is op het visiedocument uit 2014, waardoor 
verschillende citaten uit dat document zijn opgenomen. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van onze Hervormde wijkgemeente Broederkerk. Dit 
hoofdstuk bevat feiten die een goed beeld van de gemeente geven. Een meer gedetailleerde 
weergave van de feiten is in bijlage 2 te vinden. 
 
Hoofdstuk 3 geeft de identiteit en visie weer (3.1). Het vasthouden aan onze standpunten levert 
uitdagingen op voor de kerk van vandaag (3.2). Gezien de verbondenheid met Israël is ervoor 
gekozen hier een aparte paragraaf aan te wijden (3.3). 
 
Hoofdstuk 4, eredienst en liturgie, bestaat uit vijf onderdelen. In de paragraaf ‘eredienst’ (4.1) wordt 
de centrale positie benadrukt en aangegeven welke diensten er zijn. Bij liturgie (4.2) wordt 
stilgestaan hoe de eredienst liturgisch vorm wordt gegeven. Vervolgens wordt onder prediking (4.3) 
nader ingegaan op de verkondiging. In het bijzonder wordt nog aandacht gegeven aan de 
sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal (4.4). Tenslotte wordt aandacht besteed aan 
onze positie ten aanzien van het huwelijk (4.5) daarbij in aanmerking nemend dat onder eredienst en 
liturgie de kerkelijke inzegening wordt benoemd die in een ambtelijke dienst plaatsvindt. 
 
In hoofdstuk 5 komt het pastoraat aan bod, de herderlijke zorg voor de gemeente. Ook wordt 
uitgelegd welke aspecten bijzondere aandacht behoeven. Het bezoekwerk komt in paragraaf 5.1 aan 
de orde. 
 
Het diaconaat komt in hoofdstuk 6 aan bod. Het diaconale werk gebeurt deels op wijkniveau en deels 
centraal, waardoor beide gebieden aandacht krijgen.  
 
Hoofdstuk 7 geeft een beeld van het jeugdwerk in de Hervormde wijkgemeente Broederkerk, 
waarbinnen de catechese als een aparte paragraaf is opgenomen. 
 
In hoofdstuk 8 wordt stilgestaan bij het missionair geroepen zijn van de Hervormde wijkgemeente 
Broederkerk. Daarbij wordt zowel op de directe omgeving ingegaan als het zendingswerk verder weg. 
De begrippen missionair en zending hebben wel overlap. Het zijn staande termen die herkenbaar zijn 
en daarom is er zowel paragraaf 8.1 Missionaire gemeente in directe omgeving als paragraaf 8.2 
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Zending en de gemeente opgenomen. Ook is weergegeven hoe de Broederkerk samenwerkt met 
andere wijken en kerken. 
 
Vorming en toerusting wordt toegelicht in hoofdstuk 9.  Er wordt ingegaan op de mogelijkheden om 
elkaar te leren kennen - in geloof - als gemeente en elkaars geloof op te bouwen.  
 
Hoofdstuk 10 Oecumene schetst hoe het bouwen aan een gemeenschap op basis van het Evangelie 
gezocht wordt. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de context van oecumene en wat de 
Hervormde wijkgemeente Broederkerk hierin doet. 
 
Hoofdstuk 11 Kerkbeheer gaat in op kerkrentmeesterlijke aangelegenheden. Dit is sterk 
gecentraliseerd binnen de Protestantse kerk Kampen. Om hier inzicht in te geven wordt hier een 
weergave van geboden. Ook wordt stilgestaan bij kerkbeheer op wijkniveau. 
 
Hoofdstuk 12 Communicatie vertelt over het belang en de invloed van corona op onze manier van 
communiceren. 
 
Hoofdstuk 13 Samenvatting en prioriteiten. Dit geeft de kern van de verschillende hoofdstukken 
weer. 
 
In hoofdstuk 14 vindt u de evaluatie. Het beleidsplan is opgesteld met de bedoeling voor de 
komende periode tot 2026 een ratio voor acties te omkaderen. De evaluatie zorgt ervoor dat die ook 
concreet invulling krijgt. 
 

B. Over de toegevoegde bijlagen 
 
Ten slotte is een aantal bijlagen toegevoegd. Deels zijn het bestaande documenten met 
beleidskeuzes, deels zijn het beschrijvende documenten ter informatie.  
 
Bijlage 1: Liturgie Hervormde wijkgemeente Broederkerk  
Dit vormt een beschrijving over de vormgeving van de liturgie. 
 
Bijlage 2: Schets van de Gemeente  
Dit is geen beleidsstuk, maar geeft uitgebreide informatie over de gemeente. Vandaar deze plek als 
aanvulling op het plan.  
 
Bijlage 3: Verbonden met het gereformeerd belijden  
Gezien de verbondenheid en het staan in de traditie van het gereformeerde belijden is deze bijlage 
toegevoegd. 
 
Bijlage 4: Volgorde van uitvoering voor de beleidsvoornemens  
Het is aan de kerkenraad hieraan nog invulling te geven. 
 
Bijlage 5: Brochure 2014 (extern document) 
Dit is het in opdracht van de kerkenraad opgestelde visiedocument waarin de identiteit van de 
Hervormde wijkgemeente Broederkerk is vastgesteld. 
 
Bijlage 6: Handboek ouderlingen (extern document)  
Dit beschrijft de werkwijze van de ouderlingen en is daarom toegevoegd. 
 
Bijlage 7: Handboek diakenen (extern document)  



Leeswijzer - juli 2021 

Leeswijzer bij Beleidsplan Hervormde wijkgemeente Broederkerk 2022-2026 Pagina 3 van 3 

 

De diakenen zullen nog voorstellen hoe dit eruit kan zien. Het bestaande document is verouderd en 
daarom niet toegevoegd. 
 

Bijlage 8: Notitie aangaande samenwonen-kerkelijk huwelijk (extern document)  
Dit document bevat beleidskeuzes van de kerkenraad en is daarom toegevoegd. 
 
Bijlage 9: Beleidsplan jeugdwerk (extern document)  
Dit document bevat beleidskeuzes van de kerkenraad en is daarom toegevoegd. 
 

Bijlage 10: Beleidsnotitie 80+ (extern document)  
Dit document bevat beleidskeuzes van de kerkenraad en is daarom toegevoegd. 
 

Bijlage 11: Ziekenzalving d.d. 2017 (extern document)  
Dit document bevat beleidskeuzes van de kerkenraad en is daarom toegevoegd. 
 
Bijlage 12: Liturgie en eredienst (extern document)  
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. 


