
Gemeente van Christus 

zijn in deze tijd. 

In het afgelopen jaar heeft 

een breed samengestelde 

groep van gemeenteleden 

gewerkt aan het verfrissen 

van missie en visie voor 

Nijkerk-West. Wie zijn 

we door Gods genade? 

Wat geloven we? En waar 

willen we met Gods hulp 

samen aan werken? 

Samen mochten we elkaar 

herkennen in het verlan-

gen voor Nijkerk-West:

we willen een biddende, 

luisterende en dienende 

gemeente zijn.  

bidden • luisteren • dienen
Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015



ONS VERLANGEN VOOR NIJKERK-WEST

WIE ZIJN WE?
De kerk van Nijkerk-West is een eigentijdse en voluit gereformeerde kerk, 

gefundeerd op de Bijbel en de belijdenis, die leeft in blijde verwachting 

van Jezus’ terugkeer. Overeenkomstig het Woord van Jezus Christus is 

het onze opdracht om Gods liefde te ontvangen en uit te delen. Dat wil-

len we doen, dicht bij God, dicht bij elkaar en dicht bij Nijkerk en de rest 

van de wereld.

WAT GELOVEN WE?
Wij zijn kinderen van God, Hij heeft ons gemaakt. Onze Vader houdt van 

ons, zijn liefde gaat voorop. We danken Hem voor die liefde en willen 

voor Hem leven. God geeft ons alles wat we nodig hebben, uit genade. 

Christus’ dood en opstanding zijn het uitgangspunt voor ons leven als 

christen. Door zijn offer zijn we aan elkaar verbonden. Samen leven we 

van de gaven die God door de heilige Geest aan ons schenkt. Hij maakt 

ons tot actieve getuigen van zijn liefde in deze wereld. Zo gaan we samen 

op weg naar de dag dat Jezus terugkomt.

In Romeinen 12 wordt dit mooi samengevat:

Gods liefde...

Het achterste hart is het uit-

gangspunt: Gods kloppende 

Vaderhart, zijn liefde (vers 1).

... geeft... 

Het middelste hart verbeeldt 

de gaven van Gods Geest, Hij 

rust ons toe (vers 6-8).

... ons nieuwe leven een 

gezicht

Wij zijn de mozaïeksteentjes 

in het voorste hart, samen 

geven we het nieuwe leven 

een gezicht (vers 9-21).

Met als uitgangspunt 

het ‘oude’ missie en visie 

document van 2007 en 

het eindrapport van de 

Commissie Lange Termijn 

van 2012 heeft een brede 

groep van gemeente-

leden, stuurgroep en 

kerkenraad gewerkt aan 

het verfrissen van missie 

en visie.

Op late vrijdagavonden 

en vroeg op zaterdag-

morgen is gesproken 

over de gemeente van nu 

en ons verlangen voor de 

toekomst. De brede sa-

menstelling van de groep 

geeft vertrouwen dat de 

uitkomsten een breed 

draagvlak hebben.

Voortbouwend op de 

verschillende trajecten 

in de afgelopen jaren 

waarin zichtbaar is dat 

we dichter bij elkaar 

willen staan, meer om 

anderen willen geven 

en samen Gods weg te 

zoeken staan we nu voor 

een volgende stap.

 

VISIE EN MISSIE
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WAT VOOR GEMEENTE WILLEN WE ZIJN?
Er zijn diverse gesprekken gevoerd over wat voor gemeente we willen 

zijn. Uit die gesprekken komen drie lijnen naar voren die samen de be-

weging weergeven die we voor onze gemeente voor ogen hebben. 

We willen een biddende gemeente, een luisterende gemeente en een 

dienende gemeente zijn.

1. Een biddende gemeente

Wij willen een belijdende gemeente zijn die Gods liefde en genade bid-

dend ontvangt, Hem daarvoor dankt en die stil is voor God – luisterend 

naar Hem. Een gemeente waarvan de leden met en voor elkaar bidden, 

zich open opstellen en oog hebben voor elkaar.

2. Een luisterende gemeente

Als gemeente willen we allereerst luisteren naar wat God in de Bijbel 

zegt en dat be-amen. Vanuit dat belijden willen we als gemeen-

te leven. Dat betekent dat iedereen wordt gezien, als in een 

gezin, en dat eenzaamheid niet voorkomt. Het betekent ook 

dat er ruimte is voor diversiteit en dat we Gods liefde vieren in 

verscheidenheid en verschil (en vooral dat het niet saai is). In 

een luisterende gemeente praten we in kleine kring met elkaar, 

over de generaties heen, in alle kwetsbaarheid. In die gesprek-

ken bouwen we elkaar op en leren we Christus te volgen. 

3. Een dienende gemeente

We willen mensen ontmoeten en met hen een relatie aangaan. 

Dat geldt zowel voor gemeenteleden als voor mensen buiten 

de gemeente. Op die manier willen we handen en voeten 

geven aan Gods genadige liefde. We willen een gemeente zijn 

waarin we zelf eigenaarschap nemen, waarin we eenvoudig 

helpen, waarin we samen doen. In het besef dat het niet van 

ons afhangt, maar dat we instrumenten zijn in Gods hand.

WAAR STAAN WE ANNO 2015?
In de gesprekken is ook gekeken naar hoe de gemeente nu is. 

Er zijn allerlei positieve en minder positieve aspecten genoemd. 

We willen graag minder starheid, eenzaamheid, eilandjes, 

saaiheid, hypocrisie en bekrompenheid. Er wordt nog te veel 

geklaagd over de kerk, we ervaren nog een gebrek aan openheid en aan 

een uitnodigende, gastvrije houding. We missen vaak beleving en vinden 

de gemeente te ambtelijk/bureaucratisch.

Tegelijk stellen we vast dat er veel gaven in de gemeente zijn. We zien 
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in onze gemeente openheid, gastvrijheid en meeleven. We praten met 

elkaar over de uitwerking van het geloof in ons leven. We ervaren veel-

kleurigheid in de dienst, gemeenteleden bouwen elkaar op, kinderen 

worden betrokken bij de eredienst. Er is contact tussen de generaties en 

er wordt actie ondernomen voor mensen buiten de gemeente.

WAAR WILLEN WE AAN WERKEN?
We willen als kwetsbare mensen leven vanuit Gods genade en zijn liefde 

delen. Ons verlangen voor de gemeente Nijkerk-West is dat we dat doen 

door steeds weer en steeds meer een biddende, luisterende en dienen-

de gemeente te zijn. 

We nemen daarom initiatieven en durven indien nodig anders te doen 

en te denken dan misschien gebruikelijk was. Initiatieven die bijdragen 

aan een biddende, luisterende en dienende gemeente krijgen de ruim-

te en een podium. Bij deze initiatieven hebben we aandacht voor onze 

relatie met God (boven), voor onze relatie met elkaar in de gemeente 

(binnen), en voor onze relatie met onze naasten om ons heen (buiten).

Onze gemeente is een ei-

gentijdse en voluit gerefor-

meerde kerk, gefundeerd 

op de Bijbel en de belijde-

nis, die leeft in blijde ver-

wachting van Jezus komst. 

We vormen een gemeen-

schap die dichtbij God, 

dichtbij elkaar en dichtbij 

de wereld wil leven, met 

als opdracht het evangelie 

van Jezus Christus kennen 

en bekend maken; Gods 

liefde ontvangen en delen! 

Dat willen we doen: dicht-

bij God, dichtbij elkaar en 

dichtbij Nijkerk. Dit willen 

we concreet maken door 

een biddende, luisterende 

en dienende gemeente te 

zijn.

Uit het traject, waar veel 

gemeenteleden bij be-

trokken zijn,  spreekt een 

verlangen naar liefde, 

verbondenheid, samen zijn, 

warmte en openheid.
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KRINGEN
De verschillende trajecten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden 

laten allemaal zien dat we dichter bij elkaar willen staan, meer om anderen 

willen geven en samen Gods weg willen zoeken. Eén van de concrete activi-

teiten om dit verlangen vorm te geven en te ondersteunen 

zijn kringen. Kleine groepen die elkaar goed leren kennen 

en met elkaar Bijbelstudie doen, samen bidden, met elkaar 

meeleven en elkaar helpen, en vanuit die veilige omgeving 

van betekenis zijn voor anderen buiten die groep.

Komend seizoen (2015/2016) willen we daarom concreet 

kringen gaan organiseren.

Binnen deze kringen spelen een aantal aspecten een belangrijke rol:

 � Ontmoeten: elkaar leren kennen, ontspanning.

 � Bijbelstudie: in gesprek vanuit de Bijbel

 � Meeleven: vanuit betrokkenheid op elkaar met elkaar meeleven

 � Gebed: samen bidden

 � Luisteren: met elkaar van gedachten wisselen en goed luisteren  

 (en minder discussiëren) naar wat de anderen vinden

 � Dienen: elkaar hulp bieden, zowel binnen de kring als daarbuiten

 � Open naar buiten toe: betrokken op anderen buiten de kring  

 en de kerk.

AANPAK NIJKERK-WEST

START

Voorafgaand aan de organisatie van kringen hebben we een inventarisatie 

gehouden wie er in de gemeente al op een bijbelkring, vereniging of kring zit, 

wie nog niet en wie daar wel graag bij zou willen. De resultaten hiervan zullen 

binnenkort worden teruggekoppeld naar de gemeente.

We gaan in de eerste helft van het seizoen 2015/2016 starten met kringen. We 

willen dit doen door de kringen te laten starten met een aantal projectweken 

(vergelijkbaar met het ‘Feest van Genade’ in 2013). Dit wordt net als in 2013 

ingebed in het gemeenteleven: zondag wordt er in de diensten tijd aanbe-

steed en elke week komen de kringen bij elkaar. Het voorstudiemateriaal 

wordt vooraf rondgedeeld of samen aangeschaft waardoor iedereen ook met 

hetzelfde onderwerp aan de slag kan. Deze projectperiode is bedoeld om 

weer samen te ervaren hoe het is om intensief met elkaar op te trekken en 

naar elkaar te luisteren en samen te bidden. Deze projectperiode start na de 

herfstvakantie.

met elkaar groeien in gebed, 

luisteren en dienen als onderdeel 

van Christus’ gemeente
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In de periode daarna gaan de kringen door. Met welke regelmaat is aan 

de kringen. In die eerste periode na de projectweken staat in de kringen 

centraal hoe de kring vanaf dan gaat functioneren. Iedereen kan daar input 

op geven. Samen met de kringleider kijk je wat het beste past bij die speci-

fieke kring waar je op zit. Hiervoor zal ook informatie beschikbaar zijn die we 

centraal zullen aanbieden.

COACHING EN OPLEIDING

Kringleiders zijn belangrijke gemeenteleden die een verschil kunnen maken 

in het ‘slagen’ van een kring: 

 � Als contactpersoon: zowel voor de ouderlingen en diakenen als voor   

 kringleden. Zij zijn het eerste contact voor hun kring.

 � Begeleiding van de groepsvorming: ze hebben aandacht voor de 

 groepsprocessen en voelen zich verantwoordelijk naar de  

 kringleden toe.

 � Verantwoordelijkheid voor inhoud: ze zorgen dat er een agenda is, 

 dat er elke avond goede gespreksleiding is en dat leden worden 

  gestimuleerd de avonden goed voor te bereiden en naar elkaar te 

  luisteren.

 � Stimuleren van gebed.

 � Geven vorm aan het streven om dienend zichtbaar te zijn in onze 

  omgeving.

Gemeenteleden die graag kringleider zouden willen zijn krijgen een korte 

cursus waarin bovenstaande onderwerpen aandacht krijgen. Ook tijdens het 

jaar willen we zorgen voor coaching en begeleiding.

Concrete vraag: welke gemeenteleden zouden zich komend jaar in willen 

zetten als kringleider? (mail naar pieterfrank@vanboven.org)

INDELING

Er is veel te zeggen over de indeling in kringen. We hebben vanuit diverse 

gemeenten ook tips hierover gekregen. De belangrijkste tip is: gooi niet over-

boord wat je al hebt. Als er dus al (bijbel)kringen draaien en die willen ook als 

kring verder gaan, maak daar gebruik van. Er zijn een aantal kringen uit het 

eerste Feest van Genade die nog steeds goed draaien. Die moeten niet uit 

elkaar gehaald worden als er behoefte is samen door te gaan. Het heeft aan 

de andere kant ook voordelen als kringen binnen de bestaande wijken zouden 

draaien. De kringen zouden dan een lokaal karakter krijgen en ook in hun 

buurt een rol kunnen vervullen. Beide vormen zien we als mogelijkheid.

Concrete vraag: welke bestaande kringen of welke (delen van) wijken zou-

den komend jaar als kring verder willen gaan?  

(mail naar pieterfrank@vanboven.org)

LUISTEREN
We hebben eerst en vooral 

een biddende luisterhouding. 

Dat betekent luisteren naar 

wat God ons zegt en van ons 

vraagt. Wat belooft de Here?  

Hoe wil Hij graag gediend 

worden? Waartoe roept 

Christus ons op? Het betekent 

ook luisteren naar elkaar in 

de gemeente: wie is de an-

der? Wat drijft hem of haar? 

Wat rijkt God mij in hem of 

haar aan? Om dit concreter 

handen en voeten te geven 

worden kringen gestart.
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GROOTTE

De grootte van de kringen ligt idealiter rond de 12 personen. 

Hiermee wordt een kring niet te groot, en blijven er voldoende 

mensen over als er een aantal niet kunnen.

VERPLICHTING

Het meedraaien met een kring is geen verplichting. Het wordt 

wel vanuit de kerkenraad gemotiveerd en gestimuleerd. Ieder-

een maakt daarin een eigen keus. Niet meedoen in een kring 

wil niet zeggen dat ze dus geen gemeenschap zoeken. Richting 

nieuwe leden geldt hetzelfde: bij binnenkomst in de gemeente 

wordt hen verteld dat we elkaar opzoeken in kringen en stimu-

leren hen daaraan deel te nemen.

ORGANISATIE
Komend jaar willen we twee werkgroepen in het leven roepen:

Start: werkgroep projectperiode

Er is een team van gemeenteleden nodig (ongeveer 4) die de 

projectweken wil organiseren. Werkzaamheden zijn het organi-

seren van de groepen, regelen van kringleiders, regelen van studiemateriaal, 

communicatie, organiseren van de ‘feestelijkheden’.

Daarna: werkgroep kringen

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het in stand houden van de krin-

gen, bijhouden van wie op welke kring zit, organisatie van toerusting en coa-

ching, mensen aan kringen toewijzen, gemeenteleden op de hoogte houden 

van studiemateriaal, kringoverstijgende activiteiten organiseren.

Deze werkgroepen vallen onder het werkveld SamenLeven. 

Concrete vraag: welke gemeenteleden willen hieraan mee werken? 

(mail naar pieterfrank@vanboven.org)

KRINGEN –PASTORAAT – DIACONAAT
Kringen zijn een goede structuur waarbinnen ook 

pastoraat en diaconaat vorm kan krijgen. We willen 

voorlopig niet ouderlingen en diakenen koppelen 

aan een kring. De kringen zijn namelijk niet allemaal 

naar wijk ingedeeld maar zijn naar alle verwachting 

dynamisch. 

De aanbeveling is om het pastoraat en diaconaat te 

blijven organiseren in de wijken. Waar mogelijk kun-

nen ouderlingen en diakenen wel contacten leggen 

en onderhouden met de kringen door bijvoorbeeld 

een kringhuisbezoek te doen.



JAARPROGRAMMA

 � Startzondag met aandacht voor verfriste missie en visie

 � Gemeentebreed project over bidden

 � Start van de kringen

 � Prekenserie over luisteren naar de stem van God

 � Themabijeenkomsten rondom Bonhoeffer

Aandachtspunten

 �  Afgelopen seizoen heeft ds. Blok verschillende diensten met 

gemeenteleden voorbereid. Ook in seizoen 2015-2016 is hij dit 

van plan. Met name in prekenseries over het gebed (najaar) en 

luisteren naar de stem van God. Aansluitend zal een module 

Bijbellezen georganiseerd worden.

 �  Het avondgebed krijgt een vervolg in het nieuwe seizoen: iedere 

eerste woensdag van de maand is de kerk van 19:00 – 20:00 uur 

open voor gebed, ook voor niet-gemeenteleden.  

 �  Op 11 november wordt in samenwerking met Nijkerk-Oost een 

thema-avond georganiseerd met het onderwerp: de kracht van 

het gebed en stille tijd.

 �  In na- en voorjaar zal op een zondag nadrukkelijk uiting gegeven 

worden aan onze verbondenheid in het geloof met Kabila Villa-

ge in Malawi. 

 � In drie bijeenkomsten rondom Bonhoeffer zal het jaarthema 

Navolging een vervolg krijgen. Deze avonden worden georgani-

seerd door Inter Kerkelijk Overleg Orgaan Nijkerk (IKOON). 

Deze brochure is samengesteld op initiatief van de stuurgroep en de 

kerkenraad in het kader van verfrissen van visie en missie. 

Augustus 2015

Sjaak Ekema en Wim de Haan
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