Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld
Inleiding
Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om
vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde
Kerk van Voorthuizen/Barneveld.
Op 2 april 2007 is onderstaande missie met de betreffende uitwerking
vastgesteld:

Als gemeente zijn we onderweg naar Gods toekomst.
We zijn geroepen om als discipelen van Jezus Christus
het Evangelie door te geven en te groeien in liefde
tot God en onze naaste.
Zo bouwen we aan Gods Koninkrijk.
Aansluitend daarop is met elkaar nagedacht over de realisatie van deze
missie binnen de gemeente. Er is een visiedocument geschreven. Deze is
op diverse kringavonden met de gemeente besproken en vervolgens door
de kerkenraad op 9 maart 2009 vastgesteld.
Dit visiedocument beschrijft, hoe we in 2014 onze missie willen
realiseren; anders gezegd, hoe de gemeente er in 2014 in hoofdlijnen uit
zou moeten zien en waar we dus naar streven.
Bij het schrijven en bespreken van deze visie wisten we ons gedragen
door Gods Geest.
Bij vervolgstappen willen we steeds open staan voor de weg die God ons
als gemeente wijst.
We bidden, dat alles wat er in de gemeente gebeurt zal zijn tot eer en
verheerlijking van onze Hemelse Vader en dat de stapsgewijze uitvoering
van de visie mag zijn tot opbouw van de gemeente.

De kerkenraad.
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1. Gericht op God
In de gemeente leeft sterk het besef dat we in aanbidding, onderwijs en
ontmoeting niet minder, zoals vaak de trend is, maar juist meer van God
nodig hebben. De inzet is erop gericht om in en rond de diensten de
ontmoeting met Hem en met elkaar te versterken. Voor alle diensten
geldt dat ze gereformeerd van inhoud (d.w.z.: we richten ons naar het
Woord van God, wijzen af wat daarmee strijd is en erkennen Jezus als het
Hoofd van de kerk) en eigentijds in vorm en stijl zijn en aansluiten bij de
leef- en belevingswereld van de bezoekers.
De eerste dienst op zondag vormt het hart van een intensieve ontmoeting
met God en met elkaar. Deze eerste dienst is gericht op de gemeente-alsgeheel. In de opzet ervan is de veelkleurigheid van de gemeente van
Jezus Christus herkenbaar: niet perse in elke dienst, maar wel over een
langere periode. In en rond deze dienst worden de mogelijkheden om de
Bijbelse boodschap door te geven, te laten landen bij de gemeenteleden
en uit te leven in de omgang met elkaar en met anderen sterker
dan eerder benut. Voor en na de dienst vinden allerlei activiteiten plaats
die deze ontmoeting kunnen versterken: een gezamenlijk ontbijt, koffie
voor en na de dienst, bidstonden, kinder- en jongerenactiviteiten,
preeknabespreking, persoonlijke verwerking, enz. De gerichtheid op God
in de gezamenlijke dienst krijgt op deze manier zijn vervolg in een
gerichtheid op God in kleinere groepen. Dat kan gemeenteleden
stimuleren en helpen om zich persoonlijk en gezamenlijk Gods boodschap
eigen te maken.
Doorgaan met de tweede dienst zoals in 2009, met een steeds verder
afkalvend bezoek, is voor de kerkenraad geen optie. De tweede dienst
wisselt wekelijks of om de paar weken van opzet en inhoud, zodat er door
het jaar heen sprake is van variatie. De dienst is gericht op verschillende
doelgroepen (mensen in verschillende levensfasen of fasen van
geloofsontwikkeling, mensen met verschillende belevingswerelden,
zoekers, enz.); ze kennen verschillende, helder omschreven
doelstellingen of accenten (laagdrempelig, verdieping/toerusting,
viering/aanbidding, enz.); en ze zijn soms grootschalig (voor de gehele
gemeente en gasten), soms kleinschalig (in kringverband). Soms zal het
karakter van de diensten niet of nauwelijks verschillen van de gangbare
avonddienst, soms zullen ze een uitgesproken laagdrempelig en eigentijds
karakter hebben. Door goede communicatie wordt ervoor gezorgd, dat de
bezoekers goed weten wat voor soort dienst ze kunnen verwachten.
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We zijn ons bewust dat wij een boodschap hebben door te geven aan de
volgende generatie. Daarom besteden we er veel aandacht aan om in
onze diensten ook de jongeren, jong-gelovigen en niet-gelovigen te
bereiken. Bij het doorgeven van de Bijbelse boodschap wordt volop
gebruik gemaakt van de kansen en mogelijkheden die onze beeld- en
ervaringscultuur biedt en er wordt een brede variatie aan instrumenten,
vormen, lied- en muziekstijlen benut. De muzikale begeleiding sluit aan
bij de liederen die we zingen. Dat betekent in de praktijk: minder orgel,
meer andere instrumenten.
Het uitnodigingsbeleid inzake gastpredikanten sluit nauw bij deze aanpak
aan.

2. Groei
Het verlangen en de bereidheid om geestelijk te groeien leven breed in
de gemeente. Bij het dienen van God en onze naaste en bij het getuigen
van Jezus Christus ervaren we namelijk, dat we tekort schieten in
verootmoediging, geloof, liefde, toewijding, kennis en vaardigheden en
dat we daarin verdere groei nodig hebben. We verlangen ernaar en
bidden erom dat de geestelijke groei ook vrucht draagt in getalsmatige
groei van de gemeente.
Geestelijke groei is een herkenbaar speerpunt in de prediking. Er is een
breed en gevarieerd catechese- en toerustingsaanbod beschikbaar voor
gemeenteleden in alle groeistadia en leeftijdsgroepen. Daarin wordt
samengewerkt met andere (al dan niet Nederlands Gereformeerde)
kerken in de omgeving. Catechese en clubwerk voor alle leeftijdsgroepen
tot twintig jaar vinden plaats vanuit een integrale visie en aanpak.
Jaarlijks wordt bijvoorbeeld een (meerdaags) gemeentebreed project
rond een ‘groeithema’ georganiseerd.
Met geld en tijd substantieel bijdragen aan de gemeente(-activiteiten) is
voor de leden vanzelfsprekend. Hierbij is het Bijbels principe van de
tienden een goed uitgangspunt.
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3. Gemeenschap
Elke zondag beleven we als gemeente de onderlinge gemeenschap
rondom de diensten. Maar ook voor mensen van buiten de gemeente zijn
we gastvrij in alle gemeentelijke activiteiten.
Alle gemeenteleden draaien in de regel actief mee in een geografisch
samengestelde gemeentekring. De kring, die minstens eenmaal per vier
weken bijeenkomt, is de eerst aangewezen plek voor onderling pastoraat,
gebed, diaconaat en geloofsopbouw. Daarnaast zijn ook naar thema of
categorie ingedeelde kringen mogelijk. De kerkenraad draagt zorg voor de
ondersteuning van de kringen en voor de toerusting van kringleiders. De
planning van de kringactiviteiten wordt afgestemd op die van de
catechese- en toerustingsactiviteiten (zie 2), zodat ze elkaar niet in de
weg staan.
4. Gaven
Om zich beter te kunnen inzetten voor het Koninkrijk willen
gemeenteleden de gaven, die Gods Geest aan hen en daarin aan de
gemeente geeft, leren kennen en ontwikkelen. Dit is een speerpunt in
prediking en toerusting. Verder worden gemeenteleden ook
aangemoedigd zich uit te strekken naar gaven die nu nog niet of
nauwelijks in de gemeente voorkomen. We zijn er op gericht om gaven en
taken in de gemeente op een goede manier bij elkaar te brengen.
5. Gebed
Gebed is de motor van de gemeente en heeft daarom een centrale plaats:
in de zondagse diensten, de kringen en de persoonlijke ontmoetingen. In
kleine groepen bidden, gebedsonderwerpen aandragen in de dienst en
met/voor je laten bidden na de dienst is gewoon geworden. In de
diensten zijn aanbidding, voorbede voor de gemeente(leden) en voorbede
voor de wereld vanzelfsprekend. Ook gemeenteleden gaan voor in het
gebed in de diensten.
Gebedsonderwijs maakt deel uit van het toerustingsaanbod voor de
gemeente. Er zijn creatieve vormen van leren-door-meemaken en lerendoor-doen beschikbaar. In het kinder- en jeugdwerk is dit een belangrijk
punt.
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6. Getuigen
We zijn een missionaire gemeente: de gemeente en de gemeenteleden
zijn erop gericht om mensen, die God niet (echt) kennen, met het
evangelie in aanraking te brengen. Zoekers en nieuw-gelovigen vinden in
onze gemeente een vanzelfsprekende plaats om God te leren kennen en
te groeien in het leven met Hem. Deze missionaire gerichtheid is
richtinggevend voor de zondagse diensten en de prediking. Ook worden
daarin de gemeenteleden gestimuleerd en toegerust om in hun dagelijks
leven getuigen van Jezus Christus te zijn.
Jaarlijks worden diverse Alpha-cursussen en vervolgcursussen voor nieuwgelovigen gegeven. Nieuw-gelovigen hebben geruime tijd een geestelijk
volwassen gemeentelid als mentor/buddy.
We willen meer betrokken raken bij missionair werk in binnen- en
buitenland en willen onze broeders en zusters elders daarin ondersteunen
en van hen leren. Naast aandacht voor het werk, waarbij we via de
zendingscommissie betrokken zijn, willen we ook contact leggen met
missionair werk in de stedelijke gebieden van Nederland.
Het diaconaat vanuit de gemeente betreft niet alleen de eigen leden,
maar is ook gericht op de nood buiten de gemeente, dichtbij en ver weg.

Om bovenstaande visie te realiseren moeten in 2014 in elk geval de
volgende randvoorwaarden zijn vervuld:
A. Leiderschap
Naast beide predikanten worden een of meer werkers op hbo-niveau
ingezet (eventueel samen met omliggende gemeenten) voor missionair
werk, jeugdwerk en/of toerusting.
Werving, selectie, training en begeleiding van kring-, cursus-, catechese-,
jeugd- en kinderleiders is een belangrijk aandachtspunt in de gemeente.
Alle leidinggevenden in de gemeente hebben een coach en een
gebedsbuddy of een gebedsteam.
De kerkenraad houdt zich bezig met leiding geven aan de gemeente, het
bepalen van beleid en het pastoraat en is er daarnaast op gericht zoveel
mogelijk taken te delegeren.
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B. Ruimte, tijd en geld
In de begroting van de gemeente zijn uitgaven en inkomsten afgestemd
op bovengenoemde activiteiten en op verdere groei van de gemeente
naar 800-850 leden in 2014.
Met het oog op de behoefte aan ruimte voor clubs, vergaderingen,
cursussen en ontmoeting, maar ook aan een stiltecentrum en aan ruimte
voor gesprekken met mensen die binnenlopen, beschikken we over een
zalencentrum en is het kerkgebouw mogelijk aangepast, zodat het breder
te gebruiken is.
C. Communicatie
De kerkenraad communiceert consequent, continu en eenduidig over de
visie en de uitvoering ervan. Duidelijkheid over het wat, hoe, waar,
wanneer en waarom van beleid en activiteiten is een belangrijk
aandachtspunt.
De communicatieactiviteiten van de gemeente zijn goed op elkaar
afgestemd. Voor de interne communicatie wordt intensief gebruik
gemaakt van moderne middelen als website, digitale nieuwsbrief en email. De kerkdienstbezoekers worden elke zondag via een weekbrief
ingelicht over de diensten van die dag en over gemeentelijke
actualiteiten.
Om mensen van buiten de gemeente te bereiken worden, waar mogelijk,
externe communicatiemogelijkheden benut.
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