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UITNODIGING informatieavond Kerk van de Toekomst op 9 of 15 mei

Gemeente anno 2019 en verder 

In maart 2014 werd het beleidsstuk ‘Op weg naar de volheid van Christus’ verstuurd naar de gemeente. Het is 
een aanrader om dat nog eens na te lezen op onze website1. We schreven toen dat het goed is om als gemeente 
je regelmatig te bezinnen op het functioneren in de huidige tijd. Hoe we het onveranderlijke Woord van God lei-
dend kunnen laten zijn, terwijl we omringd worden door een steeds veranderende wereld. Het beleid van de ker-
kenraad is er sindsdien op gericht om toe te groeien naar een gemeente die minder gaat leunen op dominees en 
ambtsdragers en meer werk gaat maken om zich in te zetten als levende leden van het kerkelijke lichaam (Rom. 
12, 1 Kor. 12, Efez. 4, Kol. 2), als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2:5) op onze 
hoeksteen Jezus Christus. 

Met elkaar hebben we ervoor gekozen om: 
• Een kerk te zijn die geestelijk geleid wordt op basis van een heldere visie;
• Een kerk te zijn die gavengericht is, iedereen heeft talenten, we zetten ze op de juiste manier in; 
• Een aanbiddende kerk te zijn, rondom het Woord, dat de sacramenten proeft en in het dagelijks leven 

groeit als leerling van en in haar relatie met Jezus Christus;
• Een gastvrije, laagdrempelige gemeente te zijn die haar taak in de samenleving verstaat en oppakt.

Naar een klein kerkbestuur; inzet van iedereen

Om daaraan te werken, willen we een volgende stap zetten. Hiervoor gaan we de bestuurlijke organisatie van 
Spakenburg-Zuid anders opzetten. Zó dat het mogelijk wordt om meer ambtsdragers in te zetten als toerusters 
en ondersteuners en er minder tijd besteed hoeft te worden aan vergaderingen. Vorig jaar is tijdens een tweetal 
gemeenteavonden toegelicht hoe we dat gaan doen. 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 is het de bedoeling dat er een bestuursraad wordt gevormd.  Deze raad 
geeft vorm en inhoud aan het beleid van de kerkenraad en bestaat uit een voorzitter (Henk Schaap), een tweede 
voorzitter (Klaas de Graaf), een predikant (Jan Meijer), twee diaconieleden (Gerard Beukers en Arie van Dijk) en 
de leden die verantwoordelijk zijn voor onderstaande taakvelden: 

•	 Jeugd: Jasper Beekhuis en Arnoud Hoeve
•	 Vieringen: Janita Nagel 
•	 Vorming & Toerusting: Jan Meijer en Evelien de Graaf, 
•	 Barmhartigheid: Gerard Beukers en Arie van Dijk
•	 Communicatie: Machteld Pieterman 
•	 Beheer: Martijn de Graaf 

1  https://www.spakenburg-zuid.nl/voor-leden/downloads/op-weg-naar-de-volheid-van-christus-2/
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In de overgangsfase (2019) zal een kleine, slagvaardige kerkenraad geestelijk leiding blijven geven aan 
de gemeente. Deze raad bestaat uit de voorzitter, de predikanten, de pastoraal werker, de sectievoorzit-
ters plus per sectie een extra ouderling. 
Met ingang van het seizoen 2020 – 2021 zal de gemeente worden verdeeld in 48 mini-wijken, wat een 
vervolgontwikkeling is op de huidige wijken. Per mini-wijk wordt een wijkteam samengesteld bestaande 
uit een pastorale ouderling, een diaken en 3 à 4 gemeenteleden. Acht mini-wijken  vormen samen een 
cluster, dat wordt ondersteund door een beleidsouderling. Elke pastorale ouderling heeft twee wijk-
teams onder zijn hoede. In totaal verwachten we in de nieuwe situatie 24 pastorale ouderlingen, 6 
beleidsouderlingen en 24 diakenen nodig te hebben. Het is de bedoeling dat we binnen deze miniwijken 
meer met elkaar gaan meeleven en naar elkaar gaan omzien. De miniwijk-teamleden krijgen hierbij of-
ficiële taken, maar het is natuurlijk de bedoeling dat alle gemeenteleden mee gaan doen. 
Voor de professionele pastorale zorg zal er, naast de drie predikanten, een pastoraal werker worden 
aangetrokken. De werving hiervoor wordt binnenkort gestart. De pastoraal werker zal ook een team om 
zich heen verzamelen, dat ter ondersteuning aan het werk in de miniwijken kan worden ingezet. Daar-
naast zal dit team zich richten op toerusting in de gemeente.

Uitnodiging informatieavond

Op donderdagavond 9 en woensdagavond 15 mei houden we informatieavonden om meer informatie 
te krijgen en vragen te stellen over de nieuwe structuur. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Koffie is klaar vanaf 19.30 uur, we beginnen om 20 uur.

Namens de kerkenraad,
Henk Schaap, voorzitter


