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INLEIDING 
Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van 

Harderwijk. Dit plan is een vervolg en gebaseerd op het beleidsplan 2009-2013. Het beleidsplan geeft de grote 

lijnen weer en wordt elk jaar in een jaarplan nader uitgewerkt.  

WIJ GELOVEN, OP BASIS VAN GODS WOORD DE BIJBEL, DAT: 
 God de aarde heeft gemaakt;

1
 

 God ons eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid geeft om Hem lief te hebben. We belijden dat wij 

God menigmaal niet hebben erkend als eigenaar van ons leven en van alle personen en zaken op 

aarde (zonde). Wij geloven dat wij hierdoor (eeuwige) straf hebben verdiend;
2
 

 God zijn Zoon (Jezus) uit liefde voor ons heeft gestuurd naar de aarde, Jezus gestorven is aan het kruis 

om de straf die wij hebben verdiend, op zich te nemen. Alleen hierdoor is er redding en vergeving 

mogelijk en niet door enige verdienste van onze kant; 

 Jezus is opgestaan uit de dood en daarmee heeft Hij de duisternis (en dus ook de dood) overwonnen; 

 Als wij buigen voor Jezus, onze trots opgeven, wij erkennen dat we zonder Hem verloren zijn, onze 

zonde belijden, wij genade / vergeving van God ontvangen (bekering). Daarmee ontvangen we 

tegelijkertijd een eeuwig leven met Hem en de Heilige Geest die in ons wil wonen; 

 Als wij ons bekeren, dit gevolgen heeft voor ons leven op aarde. Jezus is eigenaar van ons leven en 

dient op alle facetten van ons leven de regie te hebben.
3
 Daarbij denken we onder andere aan: 

o Ons geld; 

o Onze tijd; 

o Onze seksualiteit; 

o Ons milieu; 

o Ons leven; 

 Wij geloven dat we niet in eigen kracht dit kunnen realiseren, maar enkel door de werking van de 

Heilige Geest die in ons woont;  

 Dat Jezus terugkomt naar de aarde om ons te oordelen, waarbij we tegelijkertijd geloven dat God ons 

als bekeerde mensen opneemt in Zijn Hemelse heerlijkheid. 

Vanuit deze geloofsbelijdenis geven we onze activiteiten vorm en voeren ze uit. 

 

  

                                                                 

1
 Genesis 1; 

2
 O.a. Romeinen 3; 

3
 Lucas 14:28-33, Mattheus 16-25-26, Mattheus 21:28-43 



VISIE EN MISSIE 
Wijkgemeente De Regenboog is een open en missionaire gemeenschap. Wij komen in ieder geval iedere 

zondag en op de kerkelijke feestdagen bij elkaar in het kerkelijk centrum De Regenboog. In onze 

samenkomsten willen we God ontmoeten door te luisteren naar Zijn Woord en Hem te aanbidden met muziek 

en gebed. Wij komen ook samen om elkaar te ontmoeten. Met missionair bedoelen we, dat we gevoed door 

Gods Woord met elkaar zoeken hoe we de navolging van Jezus in ons leven en in onze wijkgemeente in praktijk 

kunnen brengen en in onze omgeving kunnen getuigen van de liefde van God voor de mensen. We staan 

daarbij open voor wat we van God en van elkaar kunnen leren. Onze missie is dan ook: 

Met Jezus naar ons naaste te gaan om samen bij hem te komen. 

Wij leren van Jezus dat iedereen bij Hem welkom is, dat je mag komen zoals je bent. Tegelijkertijd geloven we 

ook dat een leven in navolging van Jezus nooit hetzelfde zal blijven. Ook dat leren we van Jezus. Hem volgen 

betekent dat we ons leven in Zijn hand leggen. Samen zijn we, onder leiding van de Heilige Geest, op weg om 

dat te ontdekken. In de praktijk betekent dit dat we allemaal afhankelijk zijn van genade. We mogen en moeten 

elkaar er wel op kunnen aanspreken. De toetssteen is dat we elkaar ontmoeten onder het kruis. 

Specifiek willen we een pastorale,  gastvrije gemeente zijn met hart voor jongeren.  

ORGANISATIE 
Samen zijn wij als gemeente een lichaam waardoor we gemeenteleden actief willen betrekken bij de 

activiteiten en taken in de gemeente. Bij deze activiteiten en taken neemt het gebed een belangrijke plaats in. 

De activiteiten van de gemeente hebben we onderverdeeld in zeven clusters: 

 Eredienst 

 Jeugd 

 Evangelisatie en Zending 

 Vorming en Toerusting 

 Diaconaat 

 Pastoraat 

 Kerkrentmeesterschap 

Bij elke activiteit toetsen we of deze bijdraagt aan onze missie. In elk cluster zal het samen geloven, vieren, 

leren, dienen en getuigen aan de orde dienen te komen.  

EREDIENSTEN 
De samenkomst van de gemeente is het brandpunt van de gemeente. Daar klopt het hart van de gemeente, 

wordt de Naam van God grootgemaakt, de boodschap gehoord op een toegankelijke manier in een heldere taal 

en de relatie met God en met elkaar gevierd en beleefd. De samenkomst is het brandpunt waar de lijnen van 

het gemeenteleven samenkomen en waar alle gemeenteleden in alle verscheidenheid, achtergronden en 

veelkleurigheid bijeenkomen. De volgende drie lijnen zijn in de diensten te vinden: 

 de lijn van God naar ons 

 de lijn van ons naar God 

 de lijn van elkaar ontmoeten 

In de jaren 2015-2019 gaan we specifiek werken aan de volgende onderwerpen: 

 Aanbidding in de diensten onderzoeken en verder vormgeven, met medewerking van de muziekgroep; 

 Verschillende geledingen/gemeenteleden meer laten participeren in de diensten; 



PASTORAAT 
In het woord ‘pastoraat’ zit het woord ‘pastor’ en dat betekent ‘herder’. Pastoraat betekent: ‘Het geven van 

herderlijke zorg’. Pastoraat is het omzien naar elkaar vanuit de liefde tot God, waarbij de hele gemeente zich 

verantwoordelijk voelt ten opzichte van elkaar. Iedereen zou zich ervan bewust moeten zijn dat wij elkaar lief 

moeten hebben en voor elkaar horen te zorgen. Net zoals God barmhartig is voor ons. Jezus heeft ons dit 

voorgeleefd tijdens Zijn leven op aarde. Het omzien naar elkaar is een taak voor iedereen binnen onze 

wijkgemeente.  

In de jaren 2015-2019 gaan we specifiek werken aan de volgende onderwerpen: 

Het cluster Pastoraat heeft de gemeente in drie "type" gemeenteleden in gedeeld, te weten: 

 bezoekbaar en actief betrokken; 

 bezoekbaar, maar niet actief betrokken 

 niet bezoekbaar 

De huisbezoeken van de pastoraalouderlingen zullen zich met name richten op de groep "bezoekbaar, maar 

niet actief betrokken". Doelstelling is om deze groep, minimaal 1 keer per 4 jaar te bezoeken. De groep 

"bezoekbaar en actief betrokken" worden ingedeeld in zogenaamde thuiskerk groepen. Deze groepen hebben 

als doelstelling omzien naar elkaar en groeien in het geloof en worden geleid door een "geestelijk" leider. Een 

eerste opzet voor een thuiskerk groep is uitgewerkt en zal de komende tijd verder vorm moeten krijgen. 

DIACONAAT 
Diaconaat wil zeggen: ‘je ten dienste stellen aan de ander, oog en oor hebben voor individuen en groepen 

mensen in knelsituaties en de achterliggende redenen die deze veroorzaken’. Dit geldt in het bijzonder voor 

mensen die weinig of geen aandacht krijgen. Met ’oog en oor hebben voor’ bedoelen we helpen en begeleiden. 

Het kan ook betrekking hebben op het opsporen en voorkomen van knelsituaties. Het diaconaat is een taak van 

de hele kerkelijke gemeente. Dat diakenen zich ermee bezig houden ontslaat de gemeente niet van haar 

verantwoordelijkheden voor deze taak. Het diaconaat is grenzeloos en gaat over grenzen van de eigen 

(wijk)gemeente en het land. 

In de jaren 2015-2019 gaan we specifiek werken aan de volgende onderwerpen: 

 het Harderwijk breed opzetten van een gezamenlijk diaconaal steunpunt 

 het uitbreiden van de communicatie vanuit de diaconie om diaconale betrokkenheid te vergroten 

 zoeken naar mogelijkheden om de gemeente meer te betrekken bij diaconale taken  

VORMING EN TOERUSTING 
Wij worden gevormd door onze Here Jezus, omdat wij daarvoor open willen staan. God is de zaaier die het 

zaad ook op de goede akker strooit. Deze vorming moet de ruimte krijgen in ons eigen leven maar ook in onze 

gemeente. De akker moet bereid worden, en vormende activiteiten zijn daar een instrument of een 

gereedschap bij. Met deze vormende activiteiten willen we geloofskennis en -ervaring met elkaar delen, meer 

leren van Gods plan met ons leven in de gemeente. Zodat God ons meer naar Zijn inzicht kan vormen en (door 

ons heen) meer van Zijn glorie kan laten zien. In dit kader neemt het gebed een belangrijke plaats in. 

In de jaren 2015-2019 gaan we specifiek werken aan de volgende onderwerpen: 

 Vormend: 

o Keuzes maken in je eigen leven: op welke grond en met het oog waarop  

o Keuzes maken als gemeente: op welke grond en met het oog waarop 



 Toerustend:  

o Omgaan met huwelijk, opvoeding, werk, geld e.d. 

Zowel de vormende als de toerustende onderwerpen proberen we zo samen te stellen dat ze ook de moeite 

waard zijn voor buurtgenoten die niet of minder betrokken zijn bij onze/een kerkelijke gemeente (gastvrij). 

Daarbij zal hierop actief in de wijk aandacht moeten worden gevestigd. We zullen erover gaan nadenken of we 

het organiseren van vorming en toerusting en van de publiciteit ervoor als wijkgemeente zullen doen of dat we 

daarvoor samenwerking zoeken met de andere hervormde wijkgemeentes, met de PG De Regenboog en/of 

andere kerkgemeenschappen. 

Sommige onderwerpen zullen worden uitgewerkt in bijeenkomsten van één of meerdere avonden. In deze 

kleine groepen kunnen mensen elkaar – beter - leren kennen (pastoraal) en van elkaar leren (toerustend) en 

nadenken over hun eigen keuzes (vormend). Ook zal gekeken worden of er andere manieren zijn om de 

onderwerpen aan de orde te stellen. 

EVANGELISATIE EN ZENDING 
Het doel van evangelisatie en zending is mensen buiten de kerkmuren met de Bijbelse boodschap van heil en 

verlossing in aanraking brengen. De Here Jezus zelf gaf ons het voorbeeld. Hij zocht de mensen op die buiten de 

kudde waren. Hij at met hen, genas hen, bracht hen tot inkeer en maakte hen tot Zijn volgelingen. 

Als gemeente hebben wij de roeping missionair te zijn voor hen die vervreemd zijn van het evangelie en voor 

hen die nog nooit gehoord hebben van het verlossende werk van Jezus Christus 

In de jaren 2015-2019 gaan we specifiek werken aan de volgende onderwerpen: 

 Bewustwording van de gemeente in de taak evangelisatie & zending 

 Vorming en toerusting middels Preek en andere middelen ; 

 Het ontplooien van activiteiten (ingevuld door gemeenteleden) rondom Drielanden om zo het 

evangelie onder mensen te verkondigen; 

JEUGD 
Boven alle doelen, plannen en ideeën voor en over jeugdwerk is ons belangrijkste doel om de kinderen van 

kleins af aan in een vertrouwde omgeving te vertellen van de liefde van God, dit voor te leven en uit te dragen. 

We willen de jeugd helpen de Bijbel te begrijpen en de boodschap ervan toepasbaar te maken in hun leven. We 

willen de kinderen bewust maken hoe kostbaar ze zijn voor God en hen helpen een levende relatie met Hem te 

ontwikkelen. Vanuit het jeugdwerk mogen we bijdragen aan de geloofsontwikkeling van de kinderen en hen 

helpen te groeien naar volwassen christenen die vanuit hun geloof tot zegen mogen zijn voor anderen. 

In de jaren 2015-2019 gaan we specifiek werken aan de volgende onderwerpen (mede op basis van het in 2014 

gemeente breed gepubliceerde “Groeiplan Jeugdwerk”: 

 We willen dat baby’s, peuters en kleuters binnen de gemeente aandacht, warmte en veiligheid 

ervaren. De leiding kent de kinderen bij naam. De kinderen krijgen bij de crèche al iets mee over het 

geloof. Er is een goede overgang van crèche naar kinderbijbelvertelling. Bij de kinderbijbelvertelling 

staat het verhaal centraal en maken de kinderen kennis met het geloof en de Bijbel. 

 We willen dat kinderen vertrouwd raken met het geloof en de Bijbel en zich vertrouwd voelen bij 

leidinggevenden. Bij de club wordt er, naast de inhoud, met name aandacht geschonken aan 

groepsbinding. Kinderen worden aangesproken op hun eigen ‘niveau’: uitdagend, eigentijds en 

passend bij hun leefwereld. Ze krijgen, met het oog op diverse leerstijlen, afwisselende verwerkingen. 

De kinderen leren bidden en ook liedjes.   



 We willen dat tieners worden begeleid in hun zoektocht op de weg van het geloof. Op de clubs wordt 

er geïnvesteerd in onderlinge groepsbinding en in vertrouwensbanden tussen tieners en 

leidinggevenden. Tieners en jongeren ervaren de ruimte om anders te denken en worden begeleid in 

het ontdekken van de breedte van de kerk. We willen dat tieners en jongeren zich thuis voelen in de 

gemeente en ze krijgen verantwoordelijkheid voor kleine en/of grote taken in de gemeente, passend 

bij hun persoonlijke gaven en talenten. We willen jongeren stimuleren en helpen zelf de Bijbel te gaan 

lezen en te leren begrijpen. Jongeren worden gestimuleerd elkaar op te zoeken en elkaar bij de 

gemeente te betrekken. 

 We willen dat er specifiek aandacht is voor de plek van jongvolwassenen in de gemeente en dat ze 

zich thuis voelen in de gemeente. De activiteiten voor jongvolwassenen moeten beter aansluiten op 

de activiteiten voor tieners en jongeren. Jongvolwassenen krijgen de ruimte om zelf invulling te geven 

aan activiteiten. Ze weten wat het betekent om gemeente te zijn en wat er in de gemeente gebeurt en 

wordt georganiseerd. Er wordt in het pastoraat apart aandacht besteedt aan deze doelgroep. 

Jongvolwassenen krijgen taken in de gemeente en worden betrokken bij commissies en bij het 

organiseren van activiteiten. Er wordt aandacht besteedt aan stellen (huwelijkscatechese, 

doopcatechese en geloofsopvoeding), zonder dat we de vrijgezellen uit het oog verliezen. 

 Het is van groot belang om ook de jeugdwerkers goed te blijven coachen, toe te rusten en waar nodig 

teams aan te vullen met nieuwe vrijwilligers. Vooral aan het coachen en toerusten zal vanuit de CJ 

(Centrale Jeugdraad) door de jeugdouderlingen extra aandacht worden besteedt. Zo zullen er wijk 

overstijgende en wijk gebonden toerustingsavonden voor jeugdwerkers worden georganiseerd en zal 

er meer begeleiding zijn van nieuwe jeugdleiding. 

 De Centrale Jeugdraad heeft naast de organisatie van wijk overstijgende toerustingsavonden ook het 

opzetten van jeugdpastoraat en ondersteuning in geloofsopvoeding als speerpunten op de agenda. 

KERK-RENTMEESTERSCHAP 
Het cluster kerk-rentmeesterschap schept de mogelijkheden van de voortgang van de verkondiging van het 

Woord van God, door de wijk te voorzien van financiële middelen om zowel personeel als gebouwen op een 

verantwoorde manier te beheren. Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het 

beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de 

erediensten en alle nevenactiviteiten. Het rentmeesterschap heeft in de uitvoering een materiële dimensie 

vanuit dienstbaarheid. De geestelijke dimensie van het rentmeesterschap wordt voorgeleefd en uitgedragen 

jegens de broeders en zusters in onze gemeente. 

In de jaren 2015-2019 gaan we specifiek werken aan de volgende onderwerpen: 

 Het werken met een wijkkas en begroting; 

 Het opzetten ontruimingsplan 

 Het maken van een plan voor de bezetting van het balkon tijdens (drukke) diensten. 


