
Wij willen een gemeente zijn rondom de Bijbel, 
die gastvrij is en laat zien wie Jezus Christus is. 
We gunnen alle mensen - dichtbij en ver weg - 
de liefde van Jezus Christus.

We willen een gemeente te zijn rondom Gods Woord die gastvrij is 
laten zien wie Jezus Christus is. We gunnen dit alle mensen, dichtbij en 
ver weg.
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HET BELEIDSPLAN 2017-2022 HEEFT TWEE KERNPUNTEN: 

Verdiepen: De wortels en de basis 
van ons geloof vinden. Vanuit de 
Bijbel volgen we de lijn van de 
belijdenis van de kerk door de 
eeuwen heen.

Verbinden: Zoeken naar dat wat 
ons verbindt. We willen delen, 
bemoedigen en elkaar vasthouden. 

AANDACHTSPUNT 1: VERGRIJZING EN SPREIDING 
Doordat er veel senioren in het centrum van 
Veenendaal wonen, heeft  onze wijkgemeente te 
maken met vergrijzing. De gezinnen uit onze 
gemeente wonen vooral buiten de geografi sche wijk. 
Een derde deel van onze leden niet woont in de 
geografi sche wijk. 

Wij zien het als onze roeping om als gemeente in de Kerk op de Markt 
aandacht te hebben voor de Veenendaalse samenleving. 
We willen een laagdrempelige gemeente zijn voor iedereen die 
op zoek is naar Jezus Christus.
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De kerkenraad zal de gemeente dienen zoals Christus de gemeente dient, door 
zijn roeping en taak te vol-brengen. Daarin weten zij zich verantwoordelijk voor 
de voortgang van de bediening van het Woord van God en de sacramenten. Ook 
om de gemeente te helpen functioneren als lichaam van Christus, waarvan Hij 
het Hoofd is. Daarvoor zoeken we in de komende beleidsperiode naar de meest 
e�  ciënte vorm van ver-gaderen en aansturen.

Daarom zijn we als gemeente actief in diaconaal hulpbetoon: 
-  zorg te hebben voor eenzamen; � nancieel armlastigen; gevangenen 

(Helpende Hand en HVD))
-  stimuleren van jongeren en ouderen om onderling diaconaal bewogen te 

zijn.
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Daarom wordt in de catechese, jeugdwerk en kringwerk aandacht gegeven aan 
jongeren:
- om hen te helpen hun geloof te belijden en volgende Jezus Christus te zijn. 
-  om hen de volwaardige plaats als lid van de gemeente van Christus in te 

laten nemen
- onderling te verbinden in een netwerk in de gemeente. 
- om zich te ontwikkelen om als christen in de samenleving te functioneren.  

Aandachtspunt 4: Catechese
In catechese, jeugdwerk en kringwerk willen we aandacht gegeven aan 
jongeren om:
- hen te helpen om Jezus Christus te volgen en hun geloof te belijden.
- als lid van de gemeente hun plek te laten innemen
- als gemeente hen een volwaardige plek te geven 
-  zich te ontwikkelen zodat zij zich als christen en in deze wereld een 

plek kunnen vinden
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AANDACHTSPUNT 6:  DIACONALE HULP
Als gemeente hebben we de volgende diaconale taken:
- Diakenen, de Hervormde VrouwenDienst en 

Helpende Handen zorgen voor eenzamen en mensen 
met fi nanciële problemen; 

- we sti muleren jong en oud om te helpen waar dat 
nodig is.

AANDACHTSPUNT 5: EVANGELISATIE EN ZENDING
-  We steunen het werk van Gerrit en Jorine van Dijk: de 

startende kerk in Rostock, voormalig Oost-Duitsland.
-  We zijn beschikbaar om te helpen in de samenleving 

van Veenendaal, aangemoedigd door onze 
Werkgroep Evangelisati e En Verbinding (WEEV).

AANDACHTSPUNT 4: ZORG VOOR JONGEREN
In catechese, jeugdwerk en kringwerk willen we aandacht geven 
aan jongeren om:
- hen te helpen om Jezus Christus te volgen en hun geloof te belijden;
- hen als lid van de gemeente hun plek te laten innemen;
- hen een volwaardige plek in de gemeente te geven;
-  hen te helpen als christen hun plek in deze wereld in te nemen.

DE KERKENRAAD
De leden van de kerkenraad willen de gemeente dienen zoals Christus de 
gemeente dient, door Zijn roeping en taak te volbrengen. Daarin voelen zij 
zich verantwoordelijk voor de voortgang van de bediening van het Woord 
van God en de sacramenten. Ook helpen zij de gemeente lichaam van 
Christus te zijn, waarvan Jezus Christus zelf het Hoofd is. In de komende 
beleidsperiode zoeken we naar een passende vorm om dit te doen.

Ontmoeten en vasthouden

Daarom wordt in de eredienst in de komende tijd aandacht gegeven aan:
- diensten zijn ontmoetingen met alle gemeenteleden, ook na een dienst. 
-  (thema)diensten, die samen met gemeenteleden (jongeren en ouderen) 

worden voorbereid.
- diensten met ‘serie prediking’ (jaarthema’s, ontmoetingen in de secties.  
-  hernieuwde bewustwording van het gebruik van de sacramenten (doop en 

avondmaal).  
- aandacht voor de middagdienst.

Aandachtspunt 2: de kerkdienst
In de kerkdienst in de komende tijd onder de aandacht: 
-  de kerkdienst is een ontmoeting met met alle gemeenteleden, ook er 

na.
-  diensten, die samen met gemeenteleden (jongeren en ouderen) 

worden voorbereid.
- diensten waar ontmoeting in de wijk aangekoppeld zijn.
-  Bezinning op het gebruik van doop en avondmaal.  
- aandacht voor de middagdienst.
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AANDACHTSPUNT 2: DE KERKDIENST
- Kerkdiensten zijn ontmoeti ngen met alle 

gemeenteleden, ti jdens en er na.
-  Diensten samen met gemeenteleden (jongeren en 

ouderen) voorbereiden.
-  Bezinning op het gebruik van doop en avondmaal.  
- Aandacht voor de middagdienst.

AANDACHTSPUNT 3: 
PASTORAAT
- Meeleven met 

elkaar op feestelijke 
momenten en ook 
bij verdriet.

- Nieuwe vormen van 
pastoraat vinden 
met als doel om 
elkaar vast 
te houden.

- Het begeleiden 
gedurende vier 
jaar van ouders die 
hun kinderen laten 
dopen.

- Het sti muleren 
van ontmoeti ngs-
momenten voor de 
gemeenteleden en 
gezinnen onderling.
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