
 

  

  

BELEIDSPLAN 

 
 

2020-2024 

regenboog.hervormdharderwijk.nl 
 

https://regenboog.hervormdharderwijk.nl/
https://regenboog.hervormdharderwijk.nl/


 

 

                               Geloven. Gegeven. Getuigen.      

 

 

 

2  
 

Inleiding 
 

 

Dit document is het beleidsplan van wijkgemeente De 

Regenboog voor de periode 2020-2024. De Regenboog is 

één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde 

Gemeente Harderwijk en staat in de wijk Drielanden.  

 

Clusters 

Wij hebben onze kerk georganiseerd in clusters: 

 

• Kerkdiensten 

• Jeugd 

• Bouwen aan je geloof 

• Getuigen in de wereld 

• Zorg voor elkaar (pastoraat) 

Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zijn binnen 

Hervormd Harderwijk centraal georganiseerd. In dit 

beleidsplan beschrijven wij onze uitgangspunten, maar ook 

onze actiepunten. Meer informatie over de clusters is te 

vinden op onze website. 

 

Welkom! 

We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere 

activiteit bij te wonen. Zoek je contact? Voel je vrij om te 

bellen of te mailen! Zie regenboog.hervomdharderwijk.nl 

voor meer informatie. 

Wat geloven wij? 

We geloven dat Jezus Christus naar de wereld werd 

gezonden om Gods liefde bekend te maken en ons te 

redden tot een eeuwig leven. We geloven in en zoeken naar 

de (verdere) vervulling met de Heilige Geest. In onze 

gemeente ontmoeten we God, dienen we Hem en 

getuigen we van Hem in de dagelijkse praktijk van ons leven. 

Jezus Christus is het voorbeeld dat we actief volgen. We zijn 

een bijbelgetrouwe gemeente. 

 

Wat doen we? 

Zingen en bidden, vieren en aanbidden, ontmoeten en 

ontmoet worden, leren en leven, kennen en groeien, 

geloven en beloven, getuigen en bemoedigen, vallen en 

weer opstaan.  
 

Waarin willen we groeien? 

 

• Gebed, omdat dat de ademhaling van ons geloof is. 
 

 

• Kennis van de drie-enige God, omdat we Hem die ons 

redt willen dienen.  
 

 

• Aanbidding, omdat dat het doel van ons leven is.  
 

 

• Aandacht voor kinderen en jongeren, omdat onze 

gemeente veel jonge mensen kent.  
 

 

• Samen gemeente zijn, omdat we aan elkaar gegeven 

zijn als een familie die naar elkaar omziet. 
 

 

• Missionair zijn, omdat we iedereen het leven in Gods 

koninkrijk gunnen.  

 

 

 

Geloven. Gegeven. Getuigen 

Onze missie luidt “Geloven. Gegeven. Getuigen”. 

Geloven staat voor onze band met de drie-enige God. Hij 

begint en geeft ons het leven. Gegeven staat voor het 

gemeente zijn; we zijn gegeven aan elkaar om samen te 

leven en te zorgen voor elkaar. Getuigen staat voor onze 

opdracht in de wereld. 

https://regenboog.hervormdharderwijk.nl/
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Kerkdiensten 
 

Uitgangspunten 

 

Ontmoeten 

In de zondagse diensten komen we samen om God te 

aanbidden en om Hem en elkaar te ontmoeten. Christus is 

het fundament van de kerk.  

 

Voor de hele gemeente 

De kerkdiensten zijn samenkomsten van de gehele 

gemeente. Ieder moet zich herkennen.  

 

Én voor gasten 

Kerkdiensten zijn begrijpelijk en toegankelijk, ook voor 

(ongelovige) gasten. Zij moeten zich gezien en gekend 

voelen.  

 

Bijbelgetrouw 

De prediking is Bijbelgetrouw en herkenbaar vanuit het 

dagelijkse leven.  

 

Mix  

We zingen een mix van liederen, met een nadruk op het 

opwekkingslied.  

 

Kennis 

Een belangrijk onderdeel is het leren over de drie-enige God.  

 

Gebed 

Gebed is een fundamentele bouwsteen van de gemeente 

en de samenkomsten.  

 

 

 

Actiepunten 

 

Aanbidding 

We groeien in aanbidding in liederen en gebeden.  

 

Gaven inzetten 

We verkennen hoe gemeenteleden een onderdeel van een 

dienst kunnen verzorgen. Hierdoor worden meer gaven 

ingezet in de gemeente. 

 

Groei 

We zijn alert op de vragen en uitdagingen die de groei van 

de gemeente met zich meebrengt.  

 

Middagdiensten 

We zoeken naar andere vormen voor de middagdienst, 

zodat ze aantrekkelijk blijven.  

 

Missionaire kansen 

De missionaire kansen van de kerkdiensten benutten we.  

 

Diversiteit liederen 

De muziekgroep bewaakt de diversiteit van liedkeuze bij 

wisselende predikanten.  

 

Eigen plek kinderen 

We koesteren de eigen plek van kinderen en jongeren in de 

diensten.  

 

Voorbede 

We blijven aandacht vragen voor de mogelijkheden voor 

voorbede rond de kerkdiensten.  
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Getuigen in de wereld 
 

Uitgangspunten 

 

Missionaire gemeente 

We zijn een missionaire gemeente. Iedereen heeft hierin  

een verantwoordelijkheid. 

 

Ontdekken 

We ontdekken telkens zelf wat het Evangelie voor ons 

betekent. 

 

Niet voor onszelf 

We houden de boodschap niet voor onszelf. 

Dichtbij én veraf 

We willen mensen dichtbij én veraf bereiken.  

 

Geest van God 

We hebben de Geest van God nodig om missionair te zijn.  

 

Actiepunten 

 

Alphacursus 

Jaarlijks is er een Alphacursus waar de hele gemeente 

achter staat. 

 

Continueren  

We houden goedlopende, missionaire activiteiten (zoals de 

Weidemaaltijd) hoog.  

 

Verdieping 

Verdere verdieping in de context waarin onze kerk zich 

bevindt. Wat kenmerkt onze kerk? Wat kenmerkt de wijk 

waarin wij ons bevinden? Waar zijn wij nodig? Wat hebben 

we te bieden? 

 

Missionair kernteam 

Het vormen van een missionair kernteam; een kleine groep 

van gemeenteleden met een missionair verlangen, gaven 

en talenten. Met deze groep zoeken we nieuwe wegen om 

naar buiten te treden en we betrekken de groep bij de 

praktische uitvoering van missionaire activiteiten. 

 

Kinderwerk  

Het onderzoeken van de mogelijkheden om het kinderwerk 

vanuit De Regenboog missionair te versterken en nieuwe 

missionaire kinderactiviteiten op te starten. Daarnaast willen 

we ons nog meer verbinden met de omliggende 

basisscholen bij De Regenboog.  

 

Gastvrije kerk 

Groei in gastvrije kerk zijn. We willen een structuur creëren 

waarin nieuwkomers worden gezien en voet aan de grond 

kunnen krijgen in onze gemeente.  

 

Zustergemeente 

Verdere uitdieping van onze zusterkerkrelatie met de 

Apostolic Church of Thessaloniki. 

 

Zendingswerk 

Het duidelijker onder de aandacht brengen van het 

zendingswerk waar onze gemeente aan verbonden is.  

 

Toerusten 

Het toerusten van onze gemeenteleden om in hun eigen 

omgeving de boodschap van Gods redding te delen. 



 

 

               Geloven. Gegeven. Getuigen. 

 

 

5 
 

 

 

Bouwen aan je geloof 
 

Uitgangspunten 

 

  Cursussen 

Er zijn voor alle leden van onze kerk boeiende en relevante 

cursusmogelijkheden. 

 

Leeftijden 

Bij het cursusaanbod wordt gekeken naar de verschillende 

leeftijden binnen onze kerk en hun specifieke vragen en 

belangstelling. 

 

Afstemming 

Tussen de verschillende cursussen is er afstemming. We 

voorkomen dat de ene cursus het succes van de andere in 

de weg staat. 

 

Kleine groep 

Uitgangspunt is dat elk gemeentelid onderdeel is van een 

kleine groep. Daarbij wordt het begrip kleine groep ruim 

opgevat: huiskring, gebedsgroep, Alphagroep, kerkenraad, 

organisatieteam van een van de cursussen, enz. 

 

Welkom voor niet-leden 

Voor al onze cursussen zijn ook niet-leden van onze 

gemeente welkom. Sterker nog: veel van onze vormende 

activiteiten zijn ook gericht op mensen die niet tot de leden 

van onze kerk horen en misschien ook niet aangesloten zijn 

bij een ander kerkgenootschap. 

 

 

 

Actiepunten 

 

Inventarisatie 

In mei inventariseren we de geplande activiteiten voor het 

komende jaar. In overleg kijken we of de planning realistisch is 

en of de ene activiteit de andere niet in de weg staat. 

 

Startzondag 

Jaarlijks werven we rond de startzondag nadrukkelijk voor de 

kringen. Dat gebeurt tijdens en na de diensten, via weekbrief, 

website en kerkblad. 

 

Kringen 

Voor de kringen is een comité actief. Zij organiseert een aantal 

avonden rondom de kringen en zij kiest een 

studieboek/leidraad die bij alle kringen wordt aanbevolen. De 

kringen blijven vrij om een andere keus te maken. 

 

Thema’s 

Eén- of meerjaarlijks vinden er cursussen en activiteiten plaats 

rondom de volgende thema’s: 

1. Micha cursus 

2. Opvoedingscursus 

3. Huwelijkscursus (Marriage Course) 

4. Alphacursus 

5. Gebed 

6. Grootouders en opvoeding 

 

Cursussen 

Jaarlijks organiseren predikant en kerkelijk werker één of meer 

korte cursussen rond een Bijbels figuur, een Bijbelboek of een 

actueel Bijbels thema. 
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Pastoraat 
 

Uitgangspunten 

 

Zorg voor elkaar 

Pastoraat is de taak van de hele gemeente om, onder 

leiding van het ambt,  te zorgen voor haar leden die in 

bijzondere levens- en/of geloofsomstandigheden verkeren. 

Dat betekent dat de gemeenteleden zorgen voor elkaar. 

 

Kleine groepen 

De eerste vorm van pastoraat gebeurt in kleine groepen, 

maar soms is er meer aandacht nodig. Daar is het pastorale 

team voor. Het pastorale team bestaat uit ambtsdragers en 

niet-ambtsdragers. De predikant en kerkelijk werker 

ondersteunen en rusten het team toe. 

 

Bezoek gemeenteleden 

Alle gemeenteleden ouder dan 80 jaar, die daar prijs op 

stellen, worden minimaal jaarlijks bezocht en/of bij ziekten en 

moeiten. Gemeenteleden onder de 80 jaar, die daar prijs op 

stellen, worden bezocht bij ziekten, moeiten en bij 

belangrijke levensgebeurtenissen. Nadrukkelijk is het bij deze 

groep niet de bedoeling om de hele ‘kaartenbak’ door te 

werken. 

 

Omzien naar Elkaar 

Sommige gemeenteleden worden regelmatig bezocht 

vanuit het team Omzien naar Elkaar (ONE).  

 

Verjaardagen 

Kinderen t/m 17 jaar krijgen een verjaardagskaart. 

Gemeenteleden vanaf 77 jaar krijgen een verjaardags-attentie 

(leeftijdsgrens gaat jaarlijks omhoog tot 80 jaar). 

Actiepunten 

 

Verfijnen organisatie 

Voortzetten en waar nodig verfijnen van de nieuwe 

organisatie rondom het pastoraat. Voor de organisatie van 

het pastoraat: zie bijlage bij dit beleidsplan. 

 

Bezoekfrequentie vastleggen 

Administratie (vastleggen en meetbaar maken) van 

bezoeken. 

 

Gebedspastoraat 

Het gebedspastoraat verder uitbouwen en inbedden. 

 

Jongerenpastoraat 

Het pastorale team uitbreiden met jongerenpastoraat. 

 

Betaalde krachten 

Plek en taak van betaalde krachten in dit team bepalen. 

 

Missionair pastoraat 

Missionair pastoraat verder vorm geven. 
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Jeugd 
 

Uitgangspunten 
 

Discipelen 

We willen van onze jongeren discipelen van de Here Jezus 

maken. 

 

Integraal onderdeel 

Het jeugdwerk is een integraal onderdeel van de gemeente en 

vrijwilligers in het jeugdwerk ervaren de betrokkenheid van de 

kerkenraad en gemeente. 

 

Kerk nu 

Jongeren zijn niet alleen de kerk van de toekomst, maar ook de 

kerk nu.  

 

Voorbeeld 

Christus is de boodschap die we willen vóórleven. We willen een 

voorbeeld zijn, geen statement.  

 

Geluk 

Onze tijd vraagt erom dat we duidelijk maken dat ons geluk niet 

afhangt van onze prestaties, posities of bezit, maar van Jezus 

Christus. 

 

Ruimte voor imperfecties  

Imperfecties mogen er zijn. Als wij zwak zijn, is Christus sterk.  

 

Relevantie christelijk geloof 

Het is belangrijk om de relevantie van het christelijk geloof 

aandacht te geven. 

 

Voor iedere leeftijdsgroep 

Er is voor elke leeftijdsgroep een onderdeel wat aanspreekt. 

 

Lijn & samenhang 

Er is een doorlopende lijn en samenhang in het jeugdwerk. 

 

Actiepunten 

 

Aandacht jeugdwerk 

Het clusterjeugdwerk bevraagt de andere clusters hoe zij 

aandacht besteden aan het jeugdwerk.  

 

Ontmoeting 

De jeugdouderlingen zorgen voor verbinding tussen de diverse 

onderdelen. Minimaal een keer per jaar is er een 

ontmoetingsmoment voor alle vrijwilligers.   

 

Samenwerking 

Tienerclubs en catechese werken meer samen, met behoud 

van de eigenheid van beiden.  

 

Missionair jeugdwerk 

Er wordt gezocht naar nieuwe wegen om missionair jeugdwerk 

vorm te geven.  

 

Discipelschap 

We ontwikkelen nieuwe dingen om discipelschap te laten 

groeien. Daarbij is ook goed te denken aan contactmomenten 

tussen ouders en kinderen. 
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  Toerusting 

Er zijn toerustingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers in het 

jeugdwerk. 

 

Overstapmomenten 

Er is aandacht voor de overstapmomenten in het 

jeugdwerk. 

 

Oudere jongeren 

Oudere jongeren worden ingezet in het jeugdwerk. 

  

Jeugddiaconaat 

We ontwikkelen jeugddiaconaat met het doel om 

diaconale vorming te stimuleren. 

 

Jongerenpastoraat 

Het jongerenpastoraat wordt ontwikkeld, samen met 

het cluster pastoraat. 

 

Gebed 

Gebed wordt een belangrijker onderdeel van het 

jeugdwerk. 

 

Lifeline diensten 

De Lifeline diensten blijven een belangrijk onderdeel van 

het jeugdwerk.  
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Diaconie + College van 

Kerkrentmeesters 

 

 

 

 

 

Diaconie 

De diaconie heeft een eigen beleidsplan. In de diaconie van de 

Hervormde Gemeente Harderwijk werken De Regenboog, 

Bethelkerk en Grote Kerk samen. Op de website van Hervormd 

Harderwijk staat meer informatie over de diaconie: 

https://hervormdharderwijk.nl/hervormde-gemeente-

harderwijk/diaconie/ 

 

College van Kerkrentmeesters 

Het College van Kerkrentemeesters heeft een eigen beleidsplan. 

In dit college van de Hervormde Gemeente Harderwijk werken De 

Regenboog, Bethelkerk en Grote Kerk samen. Op de website van 

Hervormd Harderwijk staat meer informatie over de 

kerkrentmeesters: https://hervormdharderwijk.nl/hervormde-

gemeente-harderwijk/kerkrentmeesters/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hervormdharderwijk.nl/hervormde-gemeente-harderwijk/diaconie/
https://hervormdharderwijk.nl/hervormde-gemeente-harderwijk/diaconie/
https://hervormdharderwijk.nl/hervormde-gemeente-harderwijk/kerkrentmeesters/
https://hervormdharderwijk.nl/hervormde-gemeente-harderwijk/kerkrentmeesters/

