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BOEIENDE EN BLOEIENDE GEMEENTE VAN CHRISTUS 2.0 
Beleidsplan Gereformeerde Kerk Wierden, 2020-2025 

Inleiding 

Na het vorige beleidsplan 'Boeiende en Bloeiende gemeente van Christus', zijn 
we toe aan een vervolg. Veel van de gestelde doelen uit het vorige beleidsplan 
zijn gerealiseerd en mogen als geborgd gezien worden. Maar de kerk blijft 
werk in uitvoering. We willen stappen blijven maken op weg naar de grote 
toekomst van Gods Koninkrijk. We hebben voor onze gemeente gekozen voor 
een werkgroepenstructuur.  Dit model werkt goed. Ieder college, raad of 
taakgroep heeft zelf een plan van aanpak met een aantal speerpunten in lijn 
met het overkoepelende beleid, zoals verwoord in onze visie en missie. De 
taakgroepen, raden en colleges zetten hun aanpak in het Excel-bestand 
‘Werkplan taakgroepen 2020-2025’. Dit is te downloaden via de site 
https://gkwierden.nl/site/organisatie/kerkenraad. Elk jaar krijgen alle 
ambtsdragers een bijgewerkte werkmap, met daarin het reilen en zeilen van 
de organisatie in zijn geheel. Gezien de grootte van onze gemeente is 
communicatie een blijvend aandachtspunt. Hopelijk draagt dit beleidsplan 
daaraan bij. 

Ontwikkelingen 

Onze gemeente bestaat uit ruim 1400 individuen, Waarbij ieder zijn of haar 
eigen wensenpakket heeft waardoor hij of zij zich thuis kan voelen binnen onze 
gemeente. Het is belangrijk dat we, voor zover mogelijk, elk talent tot zijn 
recht laten komen en daartoe faciliterend zijn. Dat wil zeggen dat we elkaar 
moeten leren kennen en zoveel mogelijk inspanning moeten leveren mensen 
te ontmoeten, te boeien, te binden en te verbinden. Onze gemeente heeft op 
dit moment een gunstige opbouw qua leeftijdsgroepen. Ongeveer evenveel 
mensen zijn onder als boven de 40 jaar. Op een gemiddelde zondagmorgen 
komen er tussen de 300 en 400 leden naar de eredienst. ’s Avonds, als er geen 
bijzondere dienst is, zijn dat er ongeveer 60. Het ledenaantal van onze 
gemeente is de laatste jaren, tegen de landelijke trend in, licht stijgend 
geweest. We zijn ons bewust van de krimp in het aantal kerkleden in Wierden 
in het algemeen, dat naar verwachting, zal doorzetten.  

https://gkwierden.nl/site/organisatie/kerkenraad
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Door het drukke leven is voor veel leden inzet voor de kerk steeds moeilijker. 
Door de aanwezigheid van taakgroepen hopen we toch te kunnen boeien en 
binden. Door nog meer samen te werken met de diverse kerken in Wierden, 
moet het mogelijk zijn om onze rol in de maatschappij te blijven vervullen. We 
constateren verharding, individualisering, moeite met verschil in culturen en 
geloven binnen onze landsgrenzen, en een terugtrekkende overheid. Als kerk 
willen wij werken aan een zichtbare liefdevolle tegenreactie.  
We worden steeds intensiever geconfronteerd met onze opdracht Gods 
schepping te bewerken én te bewaren (Gen.2:15). We zullen ook als kerk 
moeten helpen duurzaamheid te bevorderen.  

Verlangen 

Het is ons verlangen om in Wierden als kerk een zichtbare plek in te nemen. 
We willen relevant zijn voor onze buurtgenoten, o.a. door verbinding te 
houden met organisaties en instanties die in ons dorp actief zijn op het terrein 
van welzijn van de inwoners. In ons kerkgebouw en in het 
Ontmoetingscentrum willen we een toegankelijke en aantrekkelijke ruimte 
bieden voor ontmoeting, bezinning, creativiteit en onderlinge zorg.   

Visie 

Bij Zijn Hemelvaart gaf de Here Jezus Christus Zijn apostelen het bevel: ‘Mij is 
alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 
wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  Vanuit het werk van de 
apostelen is uiteindelijk ook de Gereformeerde kerk Wierden (PKN) ontstaan. 
Onze bron is het Woord van de Drie-enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Dat verbindt ons. Van daaruit proberen wij verbindingen te leggen binnen onze 
gemeente, met andere kerken in Wierden, en met mensen buiten de kerk. We 
verstaan de opdracht die God ons gaf als volgt: 
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Missie 

Godgericht, Gemeentegericht, omgevinggericht kerk zijn 
We proberen ons te richten op de Here God;  
We vviieerreenn de boodschap van de Bijbel dat Hij ons in Christus laat delen in Zijn 
liefde. 
We proberen ons te richten op de onderlinge gemeenschap; 
We leren door het contact met elkaar, hoe het geloof op verschillende 
manieren vorm kan krijgen in het leven en hoe jong en oud zich thuis kan 
voelen in onze gemeente. 
We proberen ons te richten op de wereld om ons heen; 
We letten op wat er speelt in de maatschappij waardoor we ons dienstbaar 
kunnen opstellen. 

Doelen en activiteiten  

Vanuit onze missie en ons verlangen willen we in de komende 5 jaar diverse 
zaken voortzetten, intensiveren of nieuw oppakken. Daarbij maken we 
onderscheid tussen activiteiten die het vieren, het leren en het dienen 
aangaan. 
Om onze missie vorm te geven zijn er voor het leiding geven aan de gemeente 
drie ambten ingesteld. Zij ondersteunen elkaar, werken samen, maar hebben 
elk hun eigen speerpunt: 
De predikanten helpen ons op God gericht te leven 
De ouderlingen helpen ons om te zien naar elkaar 
De diakenen helpen ons te zien hoe en waar wij onze naaste kunnen dienen.  
De drie ambten worden ondersteund door de verschillende taakgroepen. 
Zij werken samen, maar hebben elk hun eigen speerpunt: 

− Om op God gericht te kunnen blijven, is er de TG Eredienst, die ons 
helpt om het vieren in praktijk te brengen 

− Om de onderlinge band te kunnen beleven en van elkaar en van de 
wereldwijde kerk te kunnen leren, is er de TG Pastoraat, de TG Jeugd, 
de TG Vorming en toerusting, en het College van Kerkrentmeesters. 

− Om onze nabije omgeving en de wereld in het zicht te blijven houden 
helpt de diaconie ons om ons dienstbaar op te blijven stellen. Zij heeft 
daartoe ter ondersteuning de werkgroep ZWO en de evangelisatiecie. 
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VIERENDE ACTIVITEITEN 

Om op God gericht te kunnen blijven, is er de TG Eredienst, die ons helpt om 
het vieren in praktijk te brengen 

Taakgroep Eredienst 

We willen in stand houden dat we elke zondagmorgen en -avond als gemeente 
in een eredienst bij elkaar kunnen komen om daar de Here God gezamenlijk te 
eren met liederen, gebeden, schriftlezing en collecte. We willen werken aan 
een gevarieerd aanbod in vormgeving van deze erediensten, zodat zoveel 
mogelijk gemeenteleden de kans krijgen om de Here God te eren op een 
manier waar zij hun hart in kunnen leggen. We hopen in onze vormgeving aan 
te kunnen sluiten bij wat we meegekregen hebben van ons voorgeslacht, maar 
daarin ook de aansluiting mogelijk te maken van buitenkerkelijke 
medemensen. We willen de onderlinge ontmoeting rond de erediensten 
mogelijk maken door zo vaak als mogelijk is voorafgaand aan of na afloop van 
de diensten gezamenlijk koffie te drinken.  Zie het werkplan Eredienst. 

LERENDE ACTIVITEITEN EN ONDERLINGE CONTACTEN 

Om de onderlinge band te kunnen beleven en van elkaar en van de 
wereldwijde kerk te kunnen leren, is er de TG Vorming en toerusting, de TG 
Pastoraat, de TG Jeugd, en het College van Kerkrentmeesters. 

Taakgroep Vorming en Toerusting 

We willen activiteiten blijven organiseren om gemeenteleden de kans te geven 
samen met anderen het leven vanuit jouw geloof te verbreden en te 
verdiepen. Tot nu toe ging dat om de bezinningsdagen voor ambtsdragers, 
themadiensten en leerhuizen. We zijn op zoek naar nog meer manieren om 
mensen nieuwsgierig te laten blijven naar de weidse wereld van het geloof. We 
willen mensen aanmoedigen om gesprekskringen, bijbelkringen of 
gebedskringen te vormen. Zie het werkplan Vorming en Toerusting.  
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Taakgroep Pastoraat  

Het beleid is erop gericht de pastorale zorg als een gedeelde 
verantwoordelijkheid te zien en niet alleen als de taak van de predikant/en. 
Wij hebben hiervoor de constructie opgezet om te werken met ouderlingen die 
samen met diakenen een Marke aansturen om op een georganiseerde manier 
de pastorale eenheden te bezoeken middels noabers. Er worden Marke-
avonden georganiseerd om mensen te ontmoeten, elkaar te helpen bij het 
geloof en er te zijn voor elkaar als het nodig is, zeker op de scharnierpunten in 
onze levens, zoals ziekte, trouw, rouw enz. Uit de uitgebreide visie en missie 
van het pastoraat, kunnen we onze algemene opdracht als kerk goed 
distilleren. Zie het werkplan Pastoraat.  

Taakgroep Jeugd 

Het jeugdwerk heeft als belangrijk doel dat de kinderen zich thuis voelen in de 
kerk en gemeente. Daarbij wordt hen ruimte gegeven op hun eigen manier 
met het geloof bezig te zijn. Ook wordt nagestreefd de onderlinge ontmoeting 
te stimuleren, opdat de band met de gemeente wordt versterkt. Het blijkt dat 
de onderlinge vriendschappen een belangrijke stimulans zijn de kerk te blijven 
bezoeken. We proberen dit vorm te blijven geven door kinderopvang, 
kindernevendiensten en tienerdiensten te organiseren op de zondagen. We 
gaan door met de ondersteuning van de clubs en catechesegroepen.  

Zie het werkplan Jeugd. 

Taakgroep College van Kerkrentmeesters 

We willen meewerken om de missie en visie van de kerkgemeenschap handen 
en voeten te geven. We willen de geldelijke inkomsten stimuleren door mee te 
doen aan de landelijke acties rond de VVB. We proberen geld te genereren via 
collecten, het OC, legaten en eventuele andere bronnen. We willen 
meedenken met de kerkenraad en eigen initiatieven inbrengen om te werken 
aan toekomstbestendigheid van onze gebouwen en terreinen. We willen op 
een zodanige manier rentmeester zijn, dat we de risico’s van de middelen die 
ons beschikbaar staan zo veel mogelijk beperken, waardoor de continuïteit van 
ons ‘gemeente zijn’ kan worden gewaarborgd. 
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We zullen duurzaamheid nastreven bij verbouw of nieuwbouw en onderhoud 
van ons onroerend goed, als goede rentmeesters van onze leefomgeving. Bij 
bouw of verbouw van ons onroerend goed zijn we voornemens een op dat 
moment te bepalen percentage te schenken aan een door de kerkenraad te 
bepalen goed doel. We willen dat het kerkgebouw primair beschikbaar is voor 
activiteiten van de eigen kerkelijke gemeente. Het wordt daartoe goed 
onderhouden en ingericht. Binnen de waardigheid van de kerkruimte is een 
gepast gebruik voor andere doeleinden, concerten of voorstellingen mogelijk. 
We willen de consistoriekamer beschikbaar houden voor kerkelijke 
vergaderingen en andere kleinere activiteiten. Het dagelijks beheer van het 
Ontmoetingscentrum is in handen van ons kostersechtpaar. Zij regelen ook de 
dagelijkse zaken er omheen, zoals koffieploegen, schoonhouden en verhuur 
aan derden. Doelstelling is dat het Ontmoetingscentrum primair ten dienste 
staat van de kerk/kerkelijke activiteiten en door middel van extra activiteiten 
minimaal kostendekkend is.  

We willen de komende jaren werken aan verslaglegging in de Cloud. Het 
verder verbeteren van de website moet ons vindbaar houden in de digitale 
wereld. Gezien de wetgeving rond de gegevensbescherming (AVG) willen we 
de kerkgemeenschap ondersteunen deze wet te eerbiedigen, en tegelijk 
meehelpen zorgdragen dat het de uitvoering van onze missie en visie niet in de 
weg staat. Datzelfde geldt voor het overheidsbeleid rond de Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) waar we ons als kerk aan moeten houden. Zie het 
werkplan College van Kerkrentmeesters. 

  



8 

DIENENDE ACTIVITEITEN 

Om onze nabije omgeving en de wereld in het zicht te blijven houden helpt 
de diaconie ons om ons dienstbaar op te blijven stellen. Zij heeft daartoe ter 
ondersteuning de werkgroep ZWO, en de evangelisatiecie. 

Diaconie 

Door als kerk metterdaad met liefdevolle aandacht aan de maatschappij deel 
te nemen zal ons dat in staat stellen de liefde van Christus ook in ons woord uit 
te dragen. Dat we daarbij ook het rentmeesterschap ten aanzien van de 
schepping aandacht moeten geven hoort daarbij vanzelfsprekend te zijn. 
Duurzaamheid binnen de mogelijkheden, dat willen we uitdragen. Wij willen 
de komende jaren de volgende activiteiten blijven ondernemen: 

• Het bijeenbrengen van de financiën voor het landelijk verplichte 
quotum voor de zending d.m.v. collectes en donaties.  

• Gevolg geven aan oproepen voor diaconale hulp door 
bovengemeentelijke instanties binnen PKN.  

• Medewerking geven aan projecten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking op allerlei manieren.  

• Het regelen van vervoer van ouderen naar de kerkdiensten. 

• Op de hoogte zijn en blijven van de Wmo-ontwikkelingen en indien 
mogelijk deelnemen aan Wmo-overlegvormen. 

• In het kader van ontmoeten elk jaar een ouderenreisje organiseren, 
een maaltijd tijdens kerst en andere ontmoetingsavonden. 

• Vertegenwoordigd blijven in het WIO om op een georganiseerde 
manier te laten zien dat we 'ons licht laten schijnen voor de mensen, 
zodat ze je goede daden zien en eerbewijzen aan onze Hemelse Vader'.  

• Samen met andere kerken actief mee blijven doen in projecten als 
Schuldhulpmaatje en Bowie. We willen hier gemeenteleden actief bij 
betrekken.  

• Noabers en gemeenteladen stimuleren om hulpvragen te signaleren 
en aan de diaconie door te geven.  

Zie het werkplan Diaconie.  
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Werkgroepen en bijzondere taken diaconie 

Z.W.O. 

Deze commissie bestaat uit gemeenteleden aangevuld met een diaken die als 
doel heeft het meer bekendheid geven aan de nood in de Derde Wereld door 
middel van het organiseren van kerkdiensten, het verspreiden van lectuur en 
het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de Derde Wereld door 
middel van diverse acties. Deze commissie: 

● Rapporteert via de diaken aan de kerkenraad en het college van 
diakenen; 

● Is verantwoordelijk voor de volledige voorbereiding van twee 
kerkdiensten (zending en werelddiaconaat) per seizoen; 

● Kan rekenen op de medewerking van alle diakenen voor het 
verspreiden van de deeldoosjes van kerk in actie voor de dienst van 
het werelddiaconaat in februari; 

● Hangt affiches en ander materiaal op in de kerkzaal; 
● Zorgt voor verspreiding van het zendingsblad "Vandaar" en de 

zendingskalender; 
● Organiseert met zusterorganisaties van andere kerken (RK, Molukse 

Kerk en Hervormde Kapel) de "Vastenmaaltijd"; 
● Organiseert acties op eigen initiatief om financiële middelen te 

verwerven; onderhoudt contact met de commissie Oost Europa; 
● Bezoekt conferenties en vergaderingen voor eigen toerusting. 

EVANGELISATIECOMMISSIE WIERDEN 

Deze commissie organiseert de evangelisatiediensten in "de witte tent" op 
camping 't Mölke in Zuna. Dit gebeurt elke zondagochtend vanaf 
Hemelvaartsdag tot het eind van de zomervakantie. Ook verzorgt de 
commissie de verspreiding van de christelijke magazines 'Elisabeth' en 'Zomer 
in Twente'. 

Als bijlage bij dit beleidsplan is een Excelmap met de naam ‘Werkplan 
taakgroepen 2020-2025’ terug te vinden in de Cloud GK Wierden, in de map 
Algemeen. Dit werkplan wordt jaarlijks door de taakgroepen geëvalueerd op 
relevantie en actualiteit. Ook in het Breed Moderamen wordt dit werkplan 
jaarlijks geagendeerd. 
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Aantekeningen: 
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