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INLEIDING
De roeping om het evangelie uit te dragen is een Bijbelse taak voor iedere gelovige
afzonderlijk en de gemeente als geheel. Het is het evangelie van God en dus kan dat
evangelie ook alleen in afhankelijkheid van God uitgedragen worden. Men zou zich af
kunnen vragen of zo’n geestelijke taak wel vervat moet worden in een beleid. Beleid is
immers een zakelijke uiteenzetting van menselijke voornemens. Belangrijk bij het verstaan
van de noodzaak van een beleidsplan is de plaats van het beleid. Het mag nooit zo zijn dat
beleid de werking van de Geest in een gemeente inperkt. Daarentegen dient beleid er juist
voor om de persoonlijke gaven en talenten van gemeenteleden zo optimaal mogelijk in te
zetten in het evangelisatiewerk. Weten wat onze missie is, weten welke doelstellingen we
nastreven en weten wie welke verantwoordelijkheden dragen. Hoewel een document wat
deze zaken opsomt een zakelijk karakter heeft, beschrijft het een zeer geestelijke zaak. De
leiding van de Heilige Geest van God is de enige ware succesformule voor evangelisatie.
Zonder de zegen van God is beleid niets meer als een dode letter die een gemeente slechts
een vals gevoel van menselijke voldoening schenkt.
De wijzigingen die hebben plaats gevonden in het beleid zijn talrijk. In navolging van de
landelijke kerk en de IZB is het uitgangspunt van het beleid door de jaren heen verschoven
van een focus op randkerkelijken, naar een “actie beleid” tot het huidige “relatie
evangelisatie” beleid. Verschillende studies naar missionair gemeente zijn en effectieve
evangelisatie, vooral vanuit de IZB, hebben de commissie er toe gebracht overtuigd de keuze
te maken relatie evangelisatie. In een tijd waarin massa media en communicatie mensen
overspoelen met informatie lijkt het evangelie vaak weg te vallen in het geluid van de
wereld. Impulsieve evangelisatie methoden eindigen regelmatig in teleurstelling onder de
betrokken gemeenteleden. Een confronterende boodschap uitdragen zonder eerst een
vertrouwensband opgebouwd te hebben zal in deze tijd zelden tot nooit leiden tot een
langdurig contact. Acties die in het verleden plaats vonden om huis aan huis Bijbels te
verspreiden en straatevangelisatie te promoten zullen dus niet voortgezet worden. Ook de
traditionele wijkcontacten die in het verleden een prominente plaats hadden binnen het
beleid zullen in dit document niet terug gevonden worden. Hoewel contacten waar sprake is
van het onderhouden of opbouwen van een vertrouwensband voortgezet zullen worden is het
rondbezorgen van evangelisatiekrant Echo ook geen onderdeel van het beleid meer.
Wat nu dus wel tot het evangelisatiebeleid van de Hervormd gemeente van Vinkeveen
behoord wordt uiteengezet in dit beleidsplan. Ook beschrijft dit beleidsplan de specifieke rol
van de commissie binnen dit beleid. De visie en het beleid worden gevormd naar aanleiding
van de missie en de daar uit geformuleerde doelstellingen. De visie heeft betrekking op de
gehele gemeente en het beleid op de participatie daarin van de evangelisatiecommissie. Het
gehele beleid, inclusief de daaraan ten grondslag liggende missie en doelstelling wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. Ten slotte beschrijft het beleidsplan de
samenstelling en het vergaderbeleid van de commissie.
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MISSIE
Het stimuleren en ondersteunen van het vervullen van de missionaire roeping van de
Hervormde gemeente van Vinkeveen.

DOELSTELLINGEN
1. Gemeenteleden bewust maken van hun missionaire roeping, dat is het evangelie uit te
dragen.
2. Het adviseren van de kerkenraad in het opstellen van het missionaire beleid.
3. Het toerusten en ondersteunen van gemeenteleden in hun persoonlijke roeping tot het
uitdragen van het evangelie.
4. Het verstrekken van evangelisatiemateriaal en –methoden binnen de gemeente om de
gemeenteleden te faciliteren in het uitvoeren van hun persoonlijke roeping tot
verkondiging van het evangelie.
5. Het organiseren van tweede en derde lijns evangelisatie activiteiten (zie bijlage).
6. Het verzorgen van promotionele activiteiten aangaande het evangelisatiewerk.
7. Het onderhouden van het contact met de IZB.
8. Het verzorgen van een hartelijk welkom voor nieuw binnengekomen leden.

VISIE
Iedere gelovige heeft een persoonlijke roeping tot het uitdragen van evangelie. In zijn daden
en woorden dient de gelovige een getuigenis voor de wereld te zijn. Iedere gelovige geeft dit
getuigenis op een voor hem of haar unieke manier, maar allen in liefde en bewogenheid voor
de naaste. In deze tijd van massamedia vol prikkels en informatie is juist het persoonlijke
contact de manier waarmee vertrouwen gewonnen kan worden en de boodschap van het
evangelie overgebracht kan worden. Zodra er een vertrouwensband bestaat en er enige
interesse is ontstaan naar het christelijk geloof moet er een mogelijkheid zijn op een
vrijblijvende manier meer te leren over dat geloof. Hiervoor moeten zogenaamde tweede lijns
evangelisatie methoden beschikbaar gesteld worden. Hieronder verstaan we vrijblijvende
activiteiten die buiten- en randkerkelijken bekend maken met de basis van het christelijk
geloof. Mocht iemand na verdere introductie dan het verlangen hebben gekregen zich nog
verder te verdiepen en/of een plaats in de gemeente in te nemen dient er voldoende
ondersteuning te zijn. Dit is de zogenaamde derde lijns evangelisatie. Beide in tweede- en
derde lijns evangelisatie wordt het relatie aspect niet vergeten, maar vormt juist de
verbindende factor in de verschillende fasen van het evangelisatie proces. Zodra mensen zich
bij de gemeente aansluiten is het belangrijk dat ze opgenomen worden als volwaardig
gemeentelid.
Belangrijk is dat de gemeente als geheel zich bewust is van haar roeping tot verkondiging
van het evangelie. Niet alleen de dominee, kerkenraad of evangelisatiecommissie is
verantwoordelijk voor het missionaire karakter van de gemeente, maar ieder gemeentelid
afzonderlijk en alle gemeenteleden met elkaar. Binnen bijbelstudies, preken en publicaties in
de gemeente dient regelmatig aandacht besteed te worden aan deze roeping. Alle
gemeenteleden en in het bijzonder de kerkenraad dienen kritisch te kijken naar de
heersende traditie en deze te toetsen aan het missionaire karakter van de gemeente.
Gemeenteleden die inleidingen, preken of publicaties voorbereiden moeten zich constant
bewust zijn van de eisen aan verstaanbaarheid en relevantie ten opzichte van buiten- en
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randkerkelijken. Toch mogen deze afwegingen in geen geval gemeenteleden er toe brengen
het Woord van God in verkondiging en praktijk te kort te doen. Ook betekent het niet dat er
minder ruimte voor diepgang of waardevolle traditie zou zijn, deze moeten echter afgewogen
worden tegen en het liefst geharmoniseerd worden met de missionaire doelstellingen van de
gemeente.

BELEID
Toerusting in de missionaire roeping
De evangelisatiecommissie organiseert jaarlijks een of meerdere toerustingavonden om de
gemeenteleden toe te rusten in hun roeping het evangelie uit te dragen. Ook deelt de
commissie met regelmaat materiaal in de kerk uit wat gebruikt kan worden in persoonlijke
relaties. Dit kunnen zowel uitgaven van het evangelisatieblad “Echo” als bijvoorbeeld een
informatie folder over de “Alpha cursus” zijn. Tot slot organiseert de evangelisatie commissie
in de perioden dat er toeristen in de omgeving zijn informele bijeenkomsten aansluitend aan
de zondagmorgen dienst waar gemeenteleden de kans krijgen contact te leggen met
bezoekers van buiten de gemeente.

Tweede lijns evangelisatie
Voor geïnteresseerden en hun relaties binnen de gemeente worden diverse tweedelijns
evangelisatie activiteiten georganiseerd. De belangrijkste hiervan is de Alpha cursus. De
Alpha cursus is een wereldwijd gebruikte introductiecursus voor het christelijk geloof die
ontwikkeld is Engeland. De inhoud van de cursus wordt gegeven in een vorm die aangepast
is aan de kerkelijke en plaatselijke leer en praktijk. De Alpha cursus wordt twee keer per
jaar gegeven, in het voor- en het najaar. De Alpha cursus is in principe bedoeld voor buitenen randkerkelijke en gemeenteleden met wie zij bevriend of bekend zijn. Ook mensen die wel
kerkelijk meelevend zijn maar niet bekend zijn met de beginselen van het geloof kunnen
terecht op de Alpha cursus. Voor gemeenteleden die niet tot eerder genoemde groepen
behoren is ook plaats op de Alpha cursus, hoewel hun aanwezigheid de balans in de groep
niet mag verstoren. Met andere woorden, hun aanwezigheid op de cursus mag niet ten koste
gaan van de geboden kwaliteit voor de doelgroep. De Alpha cursus wordt gegeven door een
van de leden van de evangelisatie commissie en daarnaast worden de avonden bijgewoond
door een ander lid van diezelfde commissie. Deze laatste brengt tijdens de vergaderingen van
de commissie verslag uit over de gang van zaken tijdens de cursus. Binnen de Alpha Cursus
ligt de nadruk op het uitdragen van het evangelie, in de tweede plaats is er vooral in het
laatste deel van de cursus ook wat aandacht voor het gemeenteleven. Na de laatste avond
worden de cursusleden uitgenodigd een kerkdienst bij te wonen. Het Alpha weekend, wat een
optioneel onderdeel van de methode uitmaakt, wordt niet gegeven. Naast de Alpha cursus
valt ook de jaarlijkse evangelisatiedienst onder tweedelijns evangelisatie. Voor de
evangelisatiedienst, die jaarlijks in dezelfde week wordt georganiseerd als de
toerustingavond, wordt een predikant met een expliciet missionaire inslag uitgenodigd
(veelal een IZB predikant). Hem wordt gevraagd in een dienst van ongeveer 60 minuten een
heldere en relevante evangelie verkondiging te laten horen. Via dit initiatief wordt
gemeenteleden de kans geboden op een laagdrempelige manier hun relaties in contact te
brengen met het evangelie en bekend te maken met een kerkdienst.
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Derde lijns evangelisatie
Zodra mensen via de Alpha cursus bekend zijn geworden met de basis van het christelijk
geloof is er de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Bèta kring. De Bèta kring is een
tweewekelijkse kring die bestaat uit oud Alpha cursisten. Tijdens de kring avonden worden
thema’s en onderwerpen besproken die voortbouwen op de stof uit de Alpha cursus. De
kringleden worden gestimuleerd in hun contact met elkaar en met de gemeente. Ook de Bèta
kring wordt geleid door een van de leden van de evangelisatie commissie en bijgewoond door
een ander lid. In principe worden de avonden het hele jaar door georganiseerd, hoewel er
meestal rond de zomervakantie een korte stop wordt ingelast. De leden van de kring worden
zo veel mogelijk begeleid in het vinden van hun weg binnen de gemeente. In de regel zullen
ze afscheid nemen van de kring zodra ze hun plaats in de gemeente hebben gevonden of
wanneer ze hebben besloten juist afstand te nemen van de gemeente. Ook voor de Bèta kring
geldt dat de hoofddoelgroep de rand- en buitenkerkelijken zijn en eventueel personen binnen
de gemeente die moeite hebben hun plaats te vinden. Ook oud Alpha cursisten die niet
(meer) tot die groep behoren zijn van harte welkom op de kring, maar net als bij de Alpha
cursus geldt ook voor hen dat de kwaliteit voor de hoofddoelgroep prioriteit heeft.

Promotionele activiteiten
Onder de promotionele activiteiten van de evangelisatie commissie vallen alle activiteiten die
het evangelisatiewerk onder de aandacht brengen van groepen buiten de gemeente. We
proberen het evangelisatiewerk, in het bijzonder de Alpha Cursus, op relevante plaatsen
zoals de nieuwjaarsmarkt van de gemeente en de cursusmarkt, onder de aandacht te
brengen. Ook worden er uitnodigingen voor de evangelisatiediensten verspreid. In het
plaatselijke jongerencentrum (’t Haventje) worden bijvoorbeeld uitnodigingen voor de Alpha
Cursus gelegd. In voorkomende gevallen kunnen ook andere methoden gebruikt worden om
het werk onder de aandacht te brengen, hierbij kan gedacht worden aan advertenties in
regionale kranten, flyer acties en inloopavonden. Ook tijdens gemeente activiteiten zoals de
monumentendag, de rommelmarkt en de vakantie bijbelweek bazaar kan de
evangelisatiecommissie mensen en/of materiaal leveren voor promotie en ondersteuning.

Adviserende activiteiten
De evangelisatie commissie staat als commissie van bijstand de kerkenraad bij in het
nadenken over en vormgeven van het evangelisatie beleid. De visie van de evangelisatie
commissie wordt jaarlijks samen met het jaarverslag voorgelegd aan de kerkenraad en
indien onderbouwd tijdens de jaarlijkse open kerkenraadsvergadering. Nieuwe voorstellen
voor beleidswijzigingen, en adviesrapporten worden schriftelijk voorgelegd aan de
kerkenraad. Dit beleidsplan wordt eens in de vijf jaar geheel herzien en ter goedkeuring
voorgelegd aan de kerkenraad. Mondeling wordt de visie van de commissie overgedragen aan
de ouderling die belast is met het bijwonen van de vergaderingen van de evangelisatie
commissie of indien gewenst door de leden van de commissie zelf op uitnodiging van de
kerkenraad tijdens een kerkenraadsvergadering.

Contact met de IZB
De evangelisatiecommissie wordt vanuit de landelijke kerk ondersteund in haar activiteiten
door de IZB. Hun publicaties worden bestudeerd en indien relevant besproken tijdens
vergaderingen. Ook ziet de commissie toe op het jaarlijks uitnodigen van een IZB predikant
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door de kerkraad en volgen commissieleden waar gewenst cursussen die door de IZB
aangeboden worden. Binnen de gemeente is de commissie verantwoordelijk voor de promotie
van de IZB onder gemeenteleden. Naast de IZB heeft de evangelisatiecommissie ook
contacten met Alpha Nederland. In het bijzonder voor Alpha toerusting en promotie
materiaal voor de Alpha cursus.

S.M.R.A.
Ook het zogenaamde S.M.R.A. werk, het bezoeken van nieuw ingekomen leden valt onder de
taken van de evangelisatie commissie. Zodra een lid van de PKN verhuist naar Vinkeveen
worden zij bezocht door het lid van de commissie die belast is met de S.M.R.A. taken. Deze
vraagt of het nieuw binnengekomen lid mee wil leven met de gemeente en biedt een uitgave
van het blad Echo, een kerkblad, en een gemeentegids aan. Als het nieuw binnengekomen lid
besluit mee te gaan leven met de gemeente krijgt deze ook een boeket bloemen cadeau.

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE
De commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vijf tot zeven algemene leden. Er
wordt gestreefd naar een gevarieerde groep met verschillende gaven en talenten die ingezet
kunnen worden om de doelstellingen van de commissie te verwezenlijken. Vanzelfsprekend
dienen alle commissieleden zich bewust te zijn van hun missionaire roeping en een passie te
hebben voor het uitdragen van het evangelie. De commissieleden vervullen een
voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente. Voorstellen voor nieuwe commissieleden
worden eerst aan de kerkraad voorgelegd en na akkoord door de voorzitter gevraagd.

VERGADERBELEID
De commissie belegt minimaal één vergadering per twee maanden, maar indien nodig
worden meer vergaderingen belegd. In de zomermaanden kan het incidenteel voorkomen dat
er meer dan twee maanden tussen vergaderdata zit. Tijdens de vergaderingen is ook een
ouderling als afgevaardigde vanuit de kerkenraad aanwezig. De vergaderingen worden
afwisselend door de leden van de commissie genotuleerd en de vergaderingen worden door de
voorzitter geleid. Hij opent de vergadering met het lezen van een bijbelgedeelte en een gebed
waarna een gedeelte uit een boek met gespreksvragen wordt behandeld. Vervolgens wordt
een vooraf bepaalde agenda afgewerkt waar in ieder geval de ingekomen stukken, de Bèta
kring, de S.M.R.A. en een lopende Alpha Cursus op voorkomen. Tot slot is er een rondvraag
en wordt de avond afgesloten met een gebed door een van de overige leden of de ouderling die
de vergadering bijwoont.
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BIJLAGE 1: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET BELEID

Rand- en buitenkerkelijken

1e lijn

Persoonlijk contact

2e lijn

Promotie

Relaties

Folders & Echo

Evangelisatie Dienst
Alpha cursus

3e lijn

Bèta kring
De gemeente
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