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1. Waarom is het belangrijk aan identiteit te werken? 

Identiteit heeft te maken met zingeving: waar leef je voor? En met overtuigingen: wat geloof je, wat 
weet je zeker? En dat laat je dan zien in je daden. 
Als je kind van God bent, wordt je identiteit bepaald door Jezus Christus. Hij staat centraal (Gal.2:20 
“ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij”). Je wordt door de Geest vernieuwd naar het beeld 
van Christus, je gaat steeds meer op Jezus lijken door het werk van de Heilige Geest in jou (HC. 
vr&antw. 86). Dat kan alleen als je dicht bij Jezus blijft, als je als wijnrank bent ingelijfd in de ware 
wijnstok (Joh.15). “Blijf in Mij”, zegt Jezus (vs. 4). Je hebt dus de opdracht om aan je identiteit te 
werken. Dat doe je als je dicht bij Jezus blijft, naar zijn woorden luistert en de ander daarbij helpt en 
aanspoort. 
De identiteit van de gemeente komt tot uitdrukking door de gemeenteleden. Dat zijn de 
‘identiteitsdragers’. Zij laten samen zien wie de gemeente is: lichaam van Christus. Kun je zien dat 
Jezus hier leeft? Dat de Geest hier in mensen werkt om hen te vernieuwen? 
Daarom is het belangrijk om aan identiteit te werken. Het gaat niet vanzelf. We moeten bidden, ons 
laten leiden door de Geest en elkaar daartoe aansporen, daarbij helpen. 
Op die manier kun je een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld zijn. Zoals Jezus ons heeft 
opgedragen in de Bergrede (Matt.5:13-16). 

 
2. Waarom gaan we in wijkteams werken, de huidige structuur voldoet toch ook? 

De huidige structuur is een indeling in wijken en dat blijft ook zo. De wijk als geografische eenheid 
zorgt ervoor dat je overzicht hebt van de gemeenteleden. Het is belangrijk dat niemand buiten beeld 
raakt in de gemeente. 
In het wijkteam hebben wijkouderlingen, wijkdiakenen en wijkcoördinatoren nauw contact. Ze 
kunnen bezoekjes afstemmen. Ze kunnen situaties signaleren en met elkaar bespreken welke acties 
moeten worden ondernomen. In sommige wijken wordt nu door wijkcoördinatoren, ouderlingen en 
diakenen al nauw samengewerkt, in andere wijken nauwelijks. Het is de bedoeling dat in alle wijken 
een nauwe samenwerking komt. 
 
 

3. Wat wordt er van mij verwacht in de nieuwe situatie? 
De verandering is dat we werk willen maken van de opdracht om naar elkaar om te zien. Natuurlijk 
gebeurt dat nu al op veel manieren, zichtbaar en onzichtbaar. Maar via wijkteams wordt er nu meer 
en structureel aandacht aan gegeven.  
In de bijbel wordt veel gesproken over het omzien naar elkaar. Gemeenteopbouw is een zaak van alle 
leden. Alle gemeenteleden hebben gaven gekregen van de Geest om elkaar op te bouwen, de één dit, 
de ander dat. En samen bouw je zo de gemeente op.  
Je kunt je als wijkzuster of wijkbroeder inzetten door het bezoeken van mensen die dat nodig hebben. 
Je kunt de handen uit de mouwen steken waar en wanneer dat nodig is. Je kunt activiteiten op touw 
(helpen) zetten om de ontmoeting en het geloofsgesprek in de wijk vorm te geven. De 
wijkcoördinatoren hebben de taak al deze zaken te coördineren in de wijk. Dus het is niet hun taak al 
deze dingen zelf te doen. Daarvoor wordt de inzet van de gemeenteleden met hun gaven gevraagd.  
 

4. In hoeverre gaat er wat veranderen aan het kerkbestuur en de vergaderingen? 
Met de invoering van het werken in wijkteams verandert er verder niets aan het kerkbestuur en de 
vergaderingen. De ouderlingen hebben hun eigen verantwoordelijkheden, net als de diakenen en 
blijven hun ambt gewoon uitvoeren zoals ze dat tot nu toe steeds hebben gedaan. Wel is het ook 
hierbij belangrijk dat de gemeenteleden omzien naar elkaar en de ouderlingen en diakenen (maar ook 
de predikanten) tijd hebben voor het pastoraat waar zij met name voor geroepen zijn. De 
veranderingen gaan vooral over de samenwerking tussen de ambtsdragers en de wijkcoördinatoren.  



 
5. Wat is inputgericht werken en welk voordeel heeft dat? 

Inputgericht werken betekent dat je bij het beleid begint bij de mensen, de gemeente. Je kunt het 
vergelijken met “coachen”. Met een aantal maatregelen (toerusting, bewustwording, preken) wil je 
een verandering teweeg brengen. Niet alleen in gedrag, maar ook in overtuigingen (identiteit) van 
mensen. Je richt je dus niet in de eerste plaats op een specifiek resultaat, waarbij je met een 
stappenplan dat doel wilt bereiken.  
Een verandering in de gemeente kan alleen als mensen veranderen. Jij moet dus ook zélf veranderen. 
Daarom is inputgericht werken belangrijk. Je wilt een verandering bij mensen teweeg brengen. Niet 
alleen uiterlijk gedrag verandert, maar de mensen wíllen zelf anders.  
Het voordeel van deze manier van werken is dat de verandering blijvend doorwerkt in de gemeente 
omdat het in de harten en hoofden van mensen zit. Niet alleen in gedrag. 
 

6. Hoe gaat een jaarprogramma voor de gemeente eruitzien en wie bepaalt dat? 
We gaan net als voorgaande jaren werken met een jaarthema. Het jaarthema gaat over de Bijbel. De 
predikanten zijn er al volop mee bezig. Het seizoen wordt in vier blokken verdeeld. In elk blok wordt 
een deelonderwerp van het jaarthema (bijv. de rode draad in de Bijbel) behandeld. Per blok worden 
twee preken over het deelonderwerp gehouden.  
Er komt een gemeenteschets over het jaarthema met daarin een korte inleiding over elk blok. Bij de 
preken over de (sub)thema’s komt een Bijbel leesrooster en een aantal gesprekspunten om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
Verder wordt gewerkt aan een jaarprogramma met activiteiten van ontmoeting en toerusting (bijv. 
huwelijkscatechese, Schriftstudie). De kerkelijk werkers werken daar nu aan. 
 

7. Wat is de rol van wijk coördinator en mag dit ook een man zijn? 
De wijkcoördinator coördineert het werk in de wijk en is geen ambtsdrager. In het overleg met de 
ambtsdragers komt naar voren wat er aan nood en zorg in de wijk is en waar gemeenteleden hun 
gaven kunnen inzetten. De wijkcoördinator kan dan de bezoekjes, hulp en activiteiten in de wijk 
verdelen over de gemeenteleden.  
De wijkcoördinator kan ook noden en zorgen in de wijk signaleren. Of wordt er door gemeenteleden 
op geattendeerd. Deze informatie kan met ambtsdragers worden gedeeld. De ambtsdragers kunnen 
(indien nodig) daar ook weer op reageren. Wel is het ook hierbij belangrijk dat de gemeenteleden 
omzien naar elkaar en de ouderlingen en diakenen (maar ook de predikanten) tijd hebben voor het 
pastoraat waar zij met name voor geroepen zijn. 
De wijkcoördinator is spin in een web geworden, die in eerste instantie coördineert. Dat kan ook heel 
goed een man zijn. Tot nu toe zijn er nauwelijks mannen geweest die als wijkbroeder of 
wijkcoördinator in een wijk hebben gefunctioneerd.   
 

8. Hoe gaat een wijkteam om met vertrouwelijkheid en geheimhouding? 
Ambtsdragers hebben geheimhouding beloofd bij hun bevestiging. Wijkcoördinatoren hebben de 
verplichting om informatie die met hen gedeeld wordt geheim te houden.  
In het wijkoverleg wordt niet alle informatie die ouderlingen en diakenen hebben over de 
gemeenteleden met elkaar gedeeld. Alleen wat nodig is om als wijkteam te kunnen functioneren. 
Informatie die nodig is voor de wijkcoördinatoren om in de wijk taken en zaken te kunnen neerleggen 
en (laten) uitvoeren zal worden gedeeld. Maar bijv. tuchtzaken of financiële hulp in de wijk blijven 
buiten dit overleg en worden niet gedeeld. 


