
Wat is een gemeenteproject?

Een aantal weken (40-50 dagen) als gemeente 

gefocust met één thema bezig zijn: 

• gericht op alle geledingen (kinderen, 

jongeren, volwassenen), dus gemeentebreed  
• centraal in alle activiteiten (kerkdiensten, 

thuis, kleine groepen, catechese/club)
• ondersteund door een breed scala aan 

materiaal.

Gemeenteleden mogen tijdens het gemeenteproject ‘Hart 
voor mensen - liefhebben als Jezus’ naar voren komen, een 

gebedspunt opschrijven en dat aan de voet van het kruis 
leggen. Een gebedsteam bidt na afloop voor elk genoemd 

punt. 

Waarom een gemeenteproject?

Inhoudelijk doel

Om te groeien in de relatie met God (kennis, liefde, 

leven) Voorbeelden daarvan zijn: Feest van Genade 

en ‘Hart voor mensen - liefhebben als Jezus’. 

Procesdoel

Om te groeien in de relatie met elkaar. 

Trefwoorden zijn: 

ontmoeten, ontdekken, verbinden, groeien, samen 

(Efeze 3). 

Aandacht voor de jeugd tijdens Feest van Genade 2011 in 

de NGK Voorthuizen-Barneveld.

Hoe ziet een 

gemeenteproject eruit?

Onderdelen (zondags, doordeweeks) vullen elkaar 
aan en vormen één geheel. 
Kerkdiensten – preek, liederen, kindermoment, 
gebed, getuigenis, foto, film, luisterlied etc.
Thuis (volwassenen, kinderen, jongeren) – dagboek; 

werkboek kinderen
Kleine groepen – werkboek met gespreksthema’s/
vragen (hoofd, hart, handen)

Kinderwerk (12-min) – handboek kinderwerkers
Catechese/jongerenwerk (12-plus) – handboek 

catecheten/clubleiders
Andere vormen: creatief (kunst, muziek, drama, film), 

maaltijd, actie etc.

Kinderen plakken zelfgemaakte hartjes op een groot hart 
tijdens het project ‘Hart voor mensen - liefhebben als Jezus’ 
in 2013.
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Hoe zet je een 

gemeenteproject op?

I Voorbereidingsfase

Oriëntatie bij anderen – voorbeelden verzamelen
Kerkenraad warm maken; voorstel aan en fiat van 

kerkenraad: Go.

Projectteam vormen (max vijf leden met 
verschillende disciplines/gaven: organisatie, leiding, 

communicatie, kinderen/jongeren, contact met 
werkvelden ) – minstens zes maanden voor 
startzondag
Projectplan, tijdsplanning en begroting maken
Communicatieplan maken
Groepsleiders zoeken en trainen

II Opwarmfase 

(begint twee tot drie maanden voor startzondag)

Startschot
Communicatie – informeren en enthousiasmeren
Spanning opbouwen
Productie, aankoop materiaal
Trainingsavond
Aanmeldproces

Het logo dat ontworpen is voor het gemeenteproject 2011 

in de NGK Voorthuizen-Barneveld.

III 
Projectfase

Startzondag project
Preek/dienst-voorbereidingsteam
Contact projectteam met sleutelpersonen
Communicatie
Afsluitingsdienst
Ervaringen delen

IV Na het project

Evaluatie, leerpunten
Dag 41 en verder

Waar moet een gemeenteproject 
toe leiden?

Groei in relatie met God
• Feest van genade: hart van het Evangelie. ‘Je 

bent zondiger dan je ooit had gedacht, maar 
ook meer geliefd dan je ooit had durven 

dromen’.
• Hart voor mensen: liefhebben als Jezus, dat 

kan ik niet. Maar in Hem kan ik het wel.

Groeien in relatie met elkaar
• Delen van wat je gelooft, beleeft, doet etc.
• Openheid en vertrouwen.

• Elkaar liefhebben.
• Begin van herstel van relaties 

Lage drempel voor nieuwkomers.

En wat als het nu niet lukt?

Doen en niet doen...

Doen:
• Neem de tijd: vorm minimaal zes maanden 

van tevoren een projectteam.
• Vorm een gebedsteam en roep regelmatig 

op tot gebed voor het project.
• Zorg voor groen licht en steun van de 

kerkenraad.
• Maak en houdt de predikant(en) enthousiast.
• Formuleer kernachtig: waar gaat het project 

om?
• Verleid en lok mensen, wek verlangen op en 

kweek verwachting in de gemeente.
• Zorg voor een klein projectteam dat stuurt, 

organiseert en controleert.
• Doe als projectteam niet alles zelf: regisseer 

en delegeer de uitvoering.

Het element ‘samen’ wordt praktisch vormgegeven met de 

kinderen in de dienst tijdens Feest van Genade 2011 in de 

NGK Voorthuizen-Barneveld.
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• Stel deadlines vast wanneer wat klaar moet 
zijn (draaiboek). 

• Communiceer geregeld via diverse kanalen 

en wees in je uitingen consequent (logo)

• Reageer snel op reacties. 
• Straal openheid uit naar de gemeente: 

Vragen? Kom maar! Bij die en die, dat en dat 
adres.

• Maak een brochure met veelgestelde vragen 

en praktische info.
• Zet alle projectinformatie en -materiaal 

overzichtelijk op de kerkwebsite. 

• Creëer een Facebookpagina; laat zo ook aan 

niet-gemeenteleden zien wat je doet.
• Train je groepsleiders.
• Houd de kleine groepen echt klein, 

maximaal 10 personen.
• Maak je persoonlijke agenda zoveel 

mogelijk leeg van alle verplichtingen
• Staak andere gemeentelijke activiteiten in 

de projectperiode
• Regel de praktische zaken tijdig en goed. 
• Communiceer in de diensten niet alleen met 

woord, maar ook met beeld.
• Biedt creatieve verwerking aan voor wie 

geen praters zijn 
• Vraag gerust een bijdrage voor boeken die 

je centraal (en dus goedkoop) inkoopt, maar 
lever wel maatwerk.

• Zorg voor een gebedsteam in/na de dienst 
• Evalueer je project grondig om ervan te 

leren, vraag feedback uit de gemeente
• Heb tijdig een plan klaar voor ‘dag 41’.

Niet doen:
• Over mensen heen walsen die moeite 

hebben met al die ‘moet dat nou’-dingen. 

Probeer ze in een persoonlijk gesprek van 

nut en noodzaak te overtuigen. Bij ons 
leidde het tot een ouderenkring (al heette 

die anders) o.l.v. de predikant.
• Dwingen, de zweep erover, ‘iedereen moet 

meedoen’.
• Googlen en overal ongevraagd materiaal 

vandaan halen. Vaak wordt dit weer 
herplaatst en dit kan stevige boetes 
opleveren, bijv. voor gebruik van illustraties.

• Je laten ontmoedigen door critici.
• Doelgroepen vergeten (bijv. jongeren in de 

puberleeftijd)
• Mensen die niet meedoen links laten liggen. 

Je kent de (uiteenlopende) redenen niet 
altijd. Gewoon af en toe aangeven dat 
iemand ook in eigen tempo mee kan doen, 

kan al veel ‘lucht’ geven. 

Wie, wat, waar

Mogelijke gemeenteprojecten

Feest van Genade 

• http://www.cvkoers.nl/home/magazine/themas/11-

kerk-a-missie/4327-feest-van-genade 

• http://www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/old/

zoek.php?q=feest+van+genade
• http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=11689

Google op Feest van genade. Project is veel 
uitgevoerd in GKv, CGK en NGK.

Hart voor mensen 

• http://www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/
hartvoormensen/ 

Wachtwoord voor Downloadpagina Hart voor 
mensen: hvm2013

• https://www.facebook.com/hartvoormensen 

Google op Hart voor mensen. Project is uitgevoerd in  

enkele NGK-en, PKN, evangelische gemeenten.

Diverse projecten, uitgegeven bij De Vuurbaak: 

• Gunnink: Thuis in Gods huis. Vooral de liefde. Ga 

met God. 

• P. Wierenga en R. Robbe: Volg Mij.
• S. Timmis en T. Chester: Het Evangelie centraal in 

je leven. Het Evangelie centraal in je kerk. Het 
Evangelie centraal in je huwelijk. Het Evangelie 

centraal in je gezin. 

• http://www.vuurbaak.nl/gemeenteprojecten

Wilt u contact met een van de leden van het 
projectteam binnen de NGK Voorthuizen-Barneveld? 

Mail voor meer informatie naar: 
hartvoormensen@ngkvoorthuizenbarneveld.nl

Een van de themaposters tijdens het gemeenteproject ‘Hart 
voor mensen - liefhebben als Jezus’ in 2013 in de NGK 

Voorthuizen-Barneveld.
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