
Gemeente van kringen 

Sinds het voorjaar van 2016 is onze gemeente een gemeente van kringen. 
De kerkenraad heeft de stuurgroep gevraagd om de gevolgen hiervan in 
kaart te brengen voor de gemeente, ouderlingen en 
pastoraat en diakenen en diaconaat. 
Ook heeft de stuurgroep op verzoek 
van de kerkenraad onderzocht hoe 
de organisatie in de gemeente 
eenvoudiger en duidelijker 
kan. De voorstellen die 
de stuurgroep daar-
voor heeft gedaan 
zijn aangenomen.
In deze notitie 
geven wij u in 
het kort uit-
leg van de 
wijzigingen 
en gevol-
gen. 
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Onze gemeente Nijkerk-West is sinds het voorjaar van 2016 een 
gemeente van kringen. In de kring pakken we met elkaar veel 

zaken op zoals Bijbelstudie, basispastoraat en basisdiaconaat.

- Samenkomen in de gemeente
Het samenkomen als gemeente vindt plaats op twee cen-
trale momenten: in de kerkdiensten, waar de gemeente 
als geheel aanwezig is en in de kringen, waar sprake is 
van ontmoeting in kleiner verband. 
Deze ontmoetingen hebben een verschillende vorm, 
maar dienen hetzelfde doel: een biddende, luisterende 

en dienende gemeente zijn. 
Zowel de kerkdiensten als de kringen, zijn beide van belang 

om levende gemeente van Christus te zijn en te blijven. 
Daarom mag je van elk gemeentelid verwachten aan beide 

manieren van ontmoeting deel te nemen, gestimuleerd door 
elkaar en door de kerkenraad.

- Indeling van de gemeente in clusters en kringen 
Onze gemeente is in vier clusters ingedeeld.
Elk cluster bestaat uit een aantal kringen, waarbij gemeenteleden die binnen 
dat cluster wonen, zich kunnen aansluiten. Binnen elk cluster is dus een vrije 
kringkeuze, hoewel enige sturing nodig kan zijn vanwege de kringgrootte. 
Bij de start van de kringen zijn de grenzen van de clusters niet al te streng 
toegepast, omdat er sprake was van bestaande groepen, die als kring gingen 
functioneren. Dat had een hogere prioriteit dan de clustergrens. 

Maar vanaf nu zijn nieuw ingekomenen en gemeenteleden die binnen de 
gemeente verhuizen, wel ingedeeld binnen de clustergrenzen. Dit doen we, 
omdat de clusters ambtsgebieden zijn van ouderlingen en diakenen. Binnen 

die clusters dragen zij verantwoordelijkheid voor voldoende pastorale en 
diaconale zorg. De afstemming per cluster is bovendien eenvoudiger, 
dan wanneer kringleden verspreid over de gemeente wonen. Daarnaast 

zorgt een geografisch uitgangspunt, voor een gezonde samenstelling van 
de kring.

Tevens is een belangrijk aspect van gemeente-zijn, dat we elkaar niet 
hebben opgezocht, maar aan elkaar zijn gegeven. Hierbij is een open 

en liefdevolle “welkom”- houding naar broers en zussen vanuit een andere 
gemeente of vanuit een andere cluster onmisbaar. 
Hiermee is een kring niet op zichzelf, maar op het welzijn van de hele 

gemeente gericht. 

1. Gemeente: eredienst en kringen
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- Verantwoordelijkheden
Wij willen verder groeien als gemeente van kringen. Paulus gebruikt voor de 
gemeente het beeld van de kudde en het lichaam.
Ambtsdragers hebben onder andere als taak ervoor te zorgen dat er oog is voor alle 
schapen in de kudde en dat het lichaam als geheel goed functioneert. 
Gemeenteleden zelf hebben als taken: elkaar bemoedigen, elkaar troosten, elkaar 
aanspreken, elkaar vermanen en elkaar helpen. Dit is een bijbels gegeven.
In de kringen is dit vormgegeven door gezamenlijke Bijbelstudie, samen bidden 
en elkaar, jong en oud, tot steun te zijn. Als de leden in de kring groeien, groeit de 
gemeente als geheel.

De Heilige Geest heeft de gemeente gesierd met gaven en talenten. 
Alle gaven zijn gegeven tot opbouw van de gemeente en bedoeld om 
binnen de gemeente de weg naar Christus open te houden. 
De kerkenraad draagt een grote verantwoordelijkheid, maar dat wil niet 
zeggen dat de kerkenraad de eindverantwoordelijkheid heeft voor alles wat in de 
gemeente gebeurt. De raad hoeft niet alles aan te sturen en te controleren. 
Kerkenraad/diaconie enerzijds en de gemeente anderzijds hebben elk hun eigen 
verantwoordelijkheid. Zo ook in pastoraat en diaconaat. 

- Basispastoraat en basisdiaconaat
Kringen hebben een functie op het terrein van pastoraat 
en diaconaat. Maar er is onderscheid tussen pastoraat 
en diaconaat door ambtsdragers (ambtelijk pastoraat 
en -diaconaat) en door gemeenteleden in de kringen 
(basispastoraat en -diaconaat).
Bij ambtelijk pastoraat denken we aan ondersteuning van 
kringleiders en gemeenteleden, aan opzicht en tucht en aan oog 
voor het geheel van de kudde (Joh. 10 en 1 Petrus 5).
Bij basispastoraat en basisdiaconaat denken we aan het beeld van de 
gemeente als lichaam (1 Kor. 12). Ondersteund door ambtsdragers, 
stimuleren gemeenteleden elkaar in het geloof en helpen ze elkaar bij 
geloofsgroei: samen leven van en zich oriënteren op Gods genade in Jezus 
en daarover met elkaar doorspreken in alle omstandigheden van het leven, 
is de pastorale kant; elkaar dienen zoals Jezus deed door onderling hulpbetoon 
en bewogenheid met de wereld in nood, is de diaconale kant.
Op deze manier werken ambtsdragers, kringleiders en gemeenteleden nauw 
samen in dienst van Gods Koninkrijk, met elk hun eigen verantwoordelijkheden.

Elkaar bemoedigen, 
troosten, aanspreken, 

vermanen en helpen



De kerkenraad (ouderlingen) heeft in de gemeente taken en verantwoorde-
lijkheden voor geestelijke en herderlijke zorg. Ze waakt over de bedoelingen 
en de integriteit van de kerk en rust de gemeente toe voor hun aandeel in 
het pastoraat.
De diakenen rusten de gemeente toe voor hun dienst aan mensen, verricht 
uit liefde tot God. 
Daarnaast heeft de kerkenraad ook de zorg voor een behoorlijk bestuur en 
beheer van alle materiële zaken. Dat wil niet zeggen dat de kerkenraad alles 
zelf ontwikkelt of uitvoert, wel dat de kerkenraad er leiding aan geeft. 
Voorheen waren alle zaken van organisatorische en materiële aard voor 
rekening van de brede kerkenraad (= ouderlingen, diakenen en predikant). 
Deze verantwoordelijkheden komen nu via een duidelijk mandaat bij het 
kerkbestuur te liggen.

Als gemeente van kringen hebben we drie bestuurlijke organen:
• kerkenraad (ouderlingen)
• diaconie (diakenen) 
• nieuw in te stellen kerkbestuur.

- Verschuiving taken kerkenraad en diaconie
Voorheen was de taak van de wijkouderlingen en wijkdiakenen vooral gericht 
op individuele adressen. Doordat basispastoraat en basisdiaconaat in de 
kringen plaatsvindt, komt het accent in het werk van ambtsdragers meer te 
liggen op het toerusten en coachen van kringen en kringleiders. Ook zullen 
de ambtsdragers de gemeenteleden blijven stimuleren tot deelname aan 
het kringwerk, want deelnemen aan de kring blijft het uitgangspunt in onze 
gemeente van kringen.

Hierdoor veranderen de bezoeken (voorheen huisbezoeken 
genoemd) die de ambtsdragers afleggen. De nieuwe 

kerkorde geeft aan dat de ouderlingen jaarlijks een 
ambtelijk bezoek brengen, maar de vorm van dat 

bezoek is aan de vrijheid van de kerken over-
gelaten. In de huidige praktijk bezoeken 

zij niet meer alle pastorale eenheden 
elk jaar individueel. De ambtelijke 

bezoeken kunnen ook invulling 
krijgen door één of meerdere 
kringavonden te bezoeken. 
Gemeenteleden die om welke 
reden dan ook niet aan het 
kringwerk deelnemen, 
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ontvangen in de eerste plaats pastorale en diaconale basiszorg vanuit de kringen. 
Als die basiszorg niet tot stand komt, om welke reden dan ook, worden de ambts-
dragers ingeschakeld. 

Verder zal in het overleg over verleend pastoraat en diaconaat ook een verschuiving 
optreden.
Er komt nu een 4-hoeksoverleg waaraan de clusterouderling, de clusterdiaken, de 
predikant en de kringleider/-ster deelnemen. Uit dit overleg kunnen individuele 
huisbezoeken voortkomen of andere vormen van pastoraat en diaconaat, zoals 
bijvoorbeeld de inschakeling van een pastoraal medewerker. De ambtsdagers 
blijven zorg dragen voor individueel pastoraat of diaconaat in complexe situaties.

- Samenstelling kerkenraad en diaconie
In de kerkenraad en diaconie zitten per cluster twee ouderlingen en twee diakenen. 
We gaan nu uit van 4 clusters. De voorzitters van de kerkenraad en de diaconie 
dragen geen verantwoordelijkheid voor een eigen cluster. Hierdoor ontstaat ruimte 
om leiding te geven aan de kerkenraad en de diaconie en deel te nemen aan het 
werk van het kerkbestuur. 
Samen met de voorzitter, jeugdouderling en de predikant bestaat de kerkenraad uit 
11 leden en de diaconie uit 9 leden. 

Pastorale-diaconale structuur (zorglijnen)



 

- Kerkbestuur
In onze gemeente zijn diverse materiële en organisatorische taken belegd bij 
de kerkenraad. Daarnaast regelt de stuurgroep Gemeenteopbouw de 
praktische invulling van heel veel zaken. 
Al deze werkzaamheden zijn nu, via een mandaat vanuit de kerkenraad, 

ondergebracht bij het kerkbestuur. Dat maakt zichtbaar dat de 
kerkenraad wel verantwoordelijk is voor een behoorlijk beheer 
en bestuur, maar dat de kerkenraad het ook serieus neemt dat 
de gemeente, zowel broeders als zusters, daadwerkelijk die 
verantwoordelijkheid meedraagt, vanuit een eigen roeping. 
De NKO is daar heel concreet in: de gemeente vervult met de 
haar geschonken gaven, de dienst in kerk en wereld waartoe 
Christus haar roept (NKO Art. C leven van de gemeente). 
Ambten en gemeente moeten elkaar niet beperken of 
beconcurreren, maar in goede samenhang, elk in eigen 
verantwoordelijkheid, bezig zijn in Gods Koninkrijk. 
Daarnaast heeft het als praktisch voordeel, dat lijnen korter 
worden en de betrokkenheid van de gemeente groter. 
Voor ouderlingen en diakenen zal er bovendien meer tijd en 

ruimte beschikbaar zijn voor hun eigen pastorale, diaconale en toerustende 
arbeid in de gemeente.

Door deskundige mensen te benoemen, die door de gemeente zijn verkozen, 
heeft het kerkbestuur het vertrouwen van de kerkenraad en de gemeente om 
initiërend, beleidsvoorbereidend en uitvoerend het kerk bestuurlijke werk te 
verrichten, besluiten te nemen en daarover te communiceren met de gemeente. 
Fiattering vooraf of instemming achteraf van de kerkenraad, voor alle zaken 
binnen het mandaat, is niet nodig. Wel legt het kerkbestuur minstens eenmaal 
per jaar verantwoording af aan de kerkenraad over het gevoerde beleid. 
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Het takenpakket van het kerkbestuur omvat veel zaken. Als toelichting enkele voor-
beelden: kringenorganisatie, financieel beleid en beheer, gebouwenbeheer, organisatie 
jeugdwerk, aansturing van alle werkvelden, communicatie met de gemeente.
Het kerkbestuur bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de voorzitter van de 
diaconie en 3 of 4 gemeenteleden. Deze gemeenteleden worden gekandideerd, 
verkozen en benoemd, net als bij de verkiezing van ambtsdragers.
Door opheffing van de Stuurgroep en de Kleine Kerkenraad en de benoeming van 
een kerkbestuur, ontstaat een eenvoudiger structuur met kortere lijnen.
De predikant is, vanuit zijn expertise, aanwezig bij de vergaderingen van het 
kerkbestuur in een adviserende rol.

De terreinen die op dit moment onder de Stuurgroep vallen, zijn herverdeeld in 
werkvelden. Binnen het kerkbestuur krijgt elk lid één of meerdere werkvelden als 
aandachtsgebied toegewezen.
Op deze manier heeft elke commissie een vast aanspreekpunt in het kerkbestuur. 
De commissies leggen verantwoording af over het gevoerde beleid aan het 
kerkbestuur, dat als opdrachtgever fungeert.



Indeling Clusters voor kringen
Clusters zijn ambtsgebieden van ouderlingen en diakenen. Per cluster zijn 2 ouderlingen en 2 diakenen benoemd.
De clusters omvatten voornamelijk de volgende wijken:

Cluster A Centrum, Hazeveld, Bruins-Slotlaan
Cluster B Schulpkamp, Renselaer, Paasbos
Cluster C Corlaer
Cluster D Doornsteeg (wijk in ontwikkeling) 

Deze notitie is een korte samenvatting van een uitgebreide Eindnotitie, welke teruggrijpt op de Nieuwe Kerkorde. Ook geeft deze 
een gedetailleerde invulling aan onze visie op ambt en gemeente.  De Eindnotitie is op aanvraag verkrijgbaar bij de scriba. 

vormgeving en fotografie
www.graphicsound.nl


