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De Adventkerk is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom
Zijn Evangelie komen we telkens weer samen. Met elkaar zoeken we naar het leven met Hem.
In dit beleidsplan beschrijven we (als kerkenraad en gemeente) waar we ons in de jaren 2015-2019 als gemeente op
willen concentreren. Wie zijn we, waar streven we naar, en hoe komen we daar?
Op de volgende pagina staan onze identiteit en onze missie beschreven. Daarna zetten we de prioriteiten voor de
komende jaren uiteen.

De titel van dit beleidsplan is ontleend aan
lied 903 uit het Nieuwe Liedboek:
‘Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.’
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identiteit & missie
identiteit: wat voor gemeente zijn wij?
•

Jezus Christus staat centraal, als zoon van God, opgestane Heer en middelaar.

•

Wij zijn een door Christus aan elkaar gegeven gemeenschap, geleid door de Heilige Geest.

•

We geloven dat een levende gemeente een biddende gemeente is.

•

We luisteren naar de Bijbel als het levende Woord van God.

•

We zien, samen met Israël, verlangend uit naar de komst van Gods koninkrijk.

•

We plaatsen ons in de gereformeerde traditie.

•

Onze kerkdiensten kenmerken zich door een mix van klassieke elementen en eigentijdse geloofsbeleving.

•

We bieden ruimte voor eigen geloofsbeleving en eigen initiatieven van de leden.

•

We zijn een actieve gemeente waar alle generaties vertegenwoordigd zijn.

•

De overgrote meerderheid van de actieve leden komt van buiten de geografische wijk, uit Amersfoort en omstreken.

missie: wat willen wij?
•

We zie naar elkaar om. We willen van jong tot oud vormen in geloof en onderlinge verbondenheid.

•

We willen anderen laten delen in de vreugde van het evangelie, dichtbij en ver weg.

•

We willen dienstbaar zijn aan mensen dichtbij en verder weg.

•

We willen mensen toerusten om christen te zijn in hun dagelijkse leven, op de plek waar ze gesteld zijn.
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uitgangspunten

actiepunten

• Alleen als Christus centraal staat, kunnen we een Christelijke
gemeenschap vormen.

• We zorgen voor schermen in de kerkzaal waarop
mededelingen, liederen en boodschappen over het
gemeenteleven worden getoond. (Met een helder protocol:
hoe gebruiken we de schermen op een goede manier?)

• We willen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Dit geldt
voor bestaande en nieuwe leden. We willen dat als kerk
faciliteren en stimuleren.
• Dat vraagt om laagdrempelige activiteiten waar je je welkom
voelt en nieuwe mensen kunt ontmoeten.
• We willen een steeds groter deel van de gemeente actief
betrekken bij de activiteiten van de Adventkerk. We
motiveren mensen om hun talenten in te zetten.

• We buigen ons over de vraag of we meer moeten organiseren
rondom de zondagse kerkdiensten.
• We vertellen meer voorin de kerk wat er speelt in de
gemeente. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op de
prioriteiten uit dit plan.

• We stimuleren het ‘samen dingen doen’. Denk aan: Running
Dinner, High-Tea, Present-dag, een filmclub, een halve
marathon-groep, Repair Café, de open maaltijd, et cetera.
• We vernieuwen het kringwerk (door bijvoorbeeld elk jaar een
instap- of overstapmoment te creëren).
• We inventariseren de gemeenschapsactiviteiten. En we
maken duidelijke keuzes: wat willen we als kerk
ondersteunen? En wat niet?
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uitgangspunten
• We zien jeugdwerk (tot 18 jaar) als een speerpunt in onze
gemeente. Het is ons verlangen dat de jeugd leert te leven
vanuit het evangelie van Jezus Christus.
• We hebben hier ook echt iets voor over. Ouderen zijn bereid
offers te brengen voor de jongeren.
• We willen de jongeren zelf laten meepraten, hen uitdagen en
activeren en hen helpen om samen met andere jongeren het
geloof in God te ervaren.
• We bieden ruimte voor eigen initiatieven van jeugd en
ouders.

actiepunten
• We stellen een extra jeugdouderling aan.

• We maken scherpe keuzes: welke jeugdactiviteiten
organiseren we wel, en welke niet? Het jeugdteam heeft in
die keuzes een leidende rol.
• We werven aansprekende jeugdleiders die door de jongeren
worden gezien als rolmodel.

actiepunten vervolg
• We proberen de groep van 12- tot 18-jarigen (en hun ouders)
te enthousiasmeren en bij de gemeente te betrekken.

• We investeren in één-op-één contacten met jongeren.
• We zoeken in en rondom de eredienst naar mogelijkheden
om jongeren en hun ouders aan te spreken en te laten
merken dat ze gezien worden.

• We organiseren twee keer per jaar een vormings- en
toerustingsactiviteit voor alle jeugdwerkers.
• We stellen elk half jaar een kalender op met aansprekende,
laagdrempelige activiteiten, die door de gehele gemeente
worden ondersteund. Daar communiceren we vaak en
duidelijk over.
• We zoeken waar nodig en mogelijk de samenwerking met
andere kerken. We proberen te leren van goed jeugdwerk uit
andere kerken.
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uitgangspunten

actiepunten

• We vinden dat de Adventkerk gericht moet zijn op de
buitenwereld: ‘Gij zijt het licht der wereld’. Die missionaire
houding komt ook tot uiting in (het ondersteunen van)
zending en diaconaat in onze eigen stad en wereldwijd.

• We stellen een plan op: waar en hoe willen leden van de
Adventkerk ‘het licht der wereld zijn’? Daarbij focussen we op
bestaande initiatieven en bestaande relaties. We maken
heldere keuzes, waarbij we rekening houden met schaarse
middelen en tijd. We maken helder wat we willen
ondersteunen en wat niet:
• We organiseren activiteiten in de wijk vanuit ons
kerkgebouw. We breiden niet direct uit, maar
versterken vooral wat we al doen. We zoeken
aansluiting bij bestaande, effectieve activiteiten.
• We zijn missionair in onze eigen levens, in de relaties
met mensen om ons heen. Door cursussen en
gemeenteavonden worden we daarvoor verder
toegerust.
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uitgangspunten

actiepunten

• Pastoraat is niet alleen de taak van ‘aangestelde
functionarissen’, zoals ambtsdragers en pastoraal
medewerkers, maar van de gemeente als geheel.

• We bieden duidelijkheid in wat de gemeente op pastoraal
gebied kan en mag verwachten van de kerkenraad.
(Daarbij betrekken we de omvang van de kerkenraad:
moet die kleiner of juist groter worden?)
• We wijzen elkaar op wat we als gemeenteleden op
pastoraal gebied van elkaar mogen verwachten.
• We moedigen onderling pastoraat aan, en ondersteunen
het. We leven met elkaar mee. Als er gaten dreigen te
vallen – bijvoorbeeld in het contact tussen de generaties
– proberen we het tij te keren. We stimuleren initiatieven
voor onderling pastoraat.
• De jeugdouderling maakt deel uit van het team van
pastorale ouderlingen en heeft een leidende rol in de
vormgeving van het jeugdpastoraat.
• We rusten ouderlingen en pastorale medewerkers toe
voor hun taak.
• We zoeken ook het contact met niet-meelevende leden.
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uitgangspunten
• In de zondagse diensten komen we samen om God te eren,
en Hem en elkaar te ontmoeten. We zien de uitleg van de
Bijbel en de vertaalslag naar het dagelijkse leven als de kern
van onze samenkomsten.

• We willen een prediking die bijbelgetrouw is, waarin het
evangelie van Jezus Christus centraal staat, die appellerend is
en jongeren en ouderen aanspreekt.

actiepunten
• We formuleren duidelijk welke koers we als gemeente willen
varen met betrekking tot eredienst, prediking en liturgie.
Willen we ruimte bieden voor andere muziek, andere
vormen, een getuigenis in de dienst? Bij dat alles betrekken
we nadrukkelijk ook de avonddiensten en de Advent Events.

actiepunten vervolg
• De prediking moet aansluiting vinden bij de diversiteit van de
kerkgangers (jongeren, ervaren kerkgangers, toevallige
bezoekers, ouderen).
• Met de inhoud van de erediensten wordt aansluiting gezocht
bij de inhoud van de kindernevendiensten en het kringwerk.
• We juichen gebruik van ondersteunende middelen in de
eredienst toe (denk aan: prekenschrift, opdrachten,
vragenblad, projectie).

• We stimuleren diepgang en duidelijkheid in de prediking.

• We vragen aandacht voor geloofsverdieping, vorming en
toerusting. De kerkenraad heeft daarin een stimulerende en
initiërende rol. We zoeken (in prediking, op wijkavonden, in
het kringwerk) naar verdieping vanuit de Bijbel over ethische
en morele thema’s. Daarbij hebben we respect voor elkaars
meningen en overtuigingen.

• In de prediking wordt het evangelie van Jezus Christus
vertaald naar hart, hoofd en handen

• We zorgen ervoor dat erediensten, kindernevendiensten en
kringwerken inhoudelijk met elkaar verbonden zijn.

