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1 Huidige Visie en Evaluatie beleidsplan 2017-2020 

1.1 Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan 2017-2020 van de Protestantse gemeente van bijzondere aard Bethelkerk te 
Enschede, hierna te noemen Bethel. Met het beleidsplan 2012-2016 als leidraad zijn we in een proces van 
gesprekken voeren, schrappen, toevoegen en herschrijven tot het huidige beleidsplan gekomen. We 
bekeken of aandachtspunten uit het vorige beleidsplan nog steeds aandachtspunten zijn en of er nieuwe 
aan toegevoegd moesten worden. Dit alles met het oog op het functioneren van de gemeente op dit 
moment en de toekomst van Bethel. 

Dit beleidsplan is opgesteld door een beleidsplancommissie in opdracht en onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad, overeenkomstig ordinantie 4, artikel 8 lid 5 van de kerkorde van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN). Het huidige beleidsplan heeft zijn vorm gekregen vanuit de verzelfstandiging en de 
actuele gang van zaken binnen de, inmiddels zelfstandige gemeente, kijkend naar onze identiteit, 
uitstraling en hoe wij ons als gemeente in de samenleving willen (in)zetten. 

De inhoud van dit beleidsplan is voorgelegd aan de gemeente en goedgekeurd door de kerkenraad. 

We vertrouwen er op dat dit beleidsplan een goed beeld zal geven van wat er op dit moment in de 
gemeente leeft en hoe we de toekomst binnen onze verzelfstandigde gemeente zien. Om zo in 
afhankelijkheid van onze God te mogen bouwen aan een gemeente ter ere van Hem. 

1.2 Huidige visie 

Allereerst willen we graag vasthouden wat we hebben. En dat is een zelfstandige Protestantse Gemeente 
in Enschede die het Woord van God als belangrijkste leidraad ziet voor de prediking, het uitoefenen van 
de ambten en het vormgeven van het gemeenteleven. 

Daarnaast wil Bethel ook een thuis zijn en blijven voor gelovigen uit andere kerkgenootschappen die bij 
ons aankloppen. Omdat deze nieuwe gemeenteleden van verschillende kerkgenootschappen komen, 
brengen ze ook verschillende denkwijzen en inzichten mee. Bethel zal hier van op de hoogte moeten zijn 
en blijven en zich inzetten voor de migratie van deze nieuwe leden in onze gemeente. Dit vergt aandacht, 
tijd en inzet zowel van de predikant, de kerkenraad, maar ook van alle gemeenteleden. 

Vanuit onze Bijbelse opdracht dienen we ook open te staan voor vluchtelingen uit andere landen, 
mochten die zich bij ons willen aansluiten. 

Een ander punt dat blijvend onze bijzondere aandacht verdient betreft de jeugd en de jonge mensen 
binnen onze gemeente. Dit punt wordt daarom ook aangemerkt als één van de speerpunten in het 
beleidsplan. 

De andere speerpunten zijn: “oog voor elkaar”, “oog voor de wereld” en “communicatie”. Ook deze vind 
u terug in dit beleidsplan. 

Aangezien onze gemeente voor een groot deel (220 van de 438 leden) bestaat uit leden van 50 jaar en 
ouder, kan het zo zijn dat gemeenteleden die door omstandigheden (bijvoorbeeld ouderdom of handicap) 
niet in staat zijn actief deel te nemen aan de ere dienst en gemeentelijke activiteiten en speciale aandacht 
en inzet van predikant, kerkenraad en gemeenteleden nodig hebben. 

Kortom, de focus is om een gemeente te zijn die leeft. Naast het actief deelnemen aan de erediensten 
ook op velerlei wijze op de doordeweekse dagen betrokken zijn met woord en daad in onze gemeente. 

1.3 Evaluatie beleidsplan 2017-2020 

Voornemen:  Om het beleidsplan dynamisch te houden zal evaluatie van het plan minimaal 1 x per jaar 
door de kerkenraad plaatsvinden.  

Voorstel:  Elk jaar op agenda zetten voor eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe seizoen.  
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2 Ontstaan en verzelfstandiging 

2.1 Ontstaan 

Op 1 november 1978 is de Buitengewone wijkgemeente Bethel te Enschede ontstaan volgens ordinantie 
2:10a van de Hervormde Kerkorde. Zij is hoofdzakelijk voortgekomen uit de “Vereniging Christendom” 
opgericht in februari 1871 als evangelisatievereniging. Deze werd opgericht omdat er destijds geen ruimte 
werd gegeven voor een prediking naar Schrift en belijdenis. Tot halverwege de 20e eeuw functioneerde 
de vereniging als zodanig. 

Tot de eerder genoemde oprichtingsdatum van de buitengewone wijkgemeente maakte Bethel, als 
wijkkerk, deel uit van de Hervormde Gemeente te Enschede. Zondags werden hier rechtzinnige diensten 
gehouden. Een grote reorganisatie van de Hervormde Gemeente maakte hier een eind aan. Zowel de 
predikantsplaats als de functie als wijkkerk werden opgeheven. Mede gelet op de pastorale 
verantwoordelijkheid van de centrale Hervormde Gemeente werd uiteindelijk de Buitengewone 
Wijkgemeente ingesteld. 

Sinds 1 mei 2004 is de Kerkorde voor de Protestantse Kerk in Nederland in werking. In overeenstemming 
met de overgangsbepaling 80 is de Buitengewone Wijkgemeente overgegaan in een Wijkgemeente van 
bijzondere aard (WBA) en heeft zij rechtspersoonlijkheid en een eigen college van kerkrentmeesters. 

2.2 Verzelfstandiging 

Door een nieuwe reorganisatie binnen de Protestantse Gemeente Enschede (PGE) heeft de Wijkgemeente 
van bijzondere aard Bethel de wens uitgesproken een zelfstandige protestantse gemeente te worden in 
Enschede. Met ingang van 1 januari 2017 is de Wijkgemeente van bijzondere aard Bethel verder gegaan 
als Protestantse gemeente van bijzondere aard Bethelkerk te Enschede. Dit houdt in dat ook de diaconie 
geheel zelfstandig is geworden. Deze viel tot dan toe nog onder de centrale diaconie van de PGE. 

De identiteit van Bethel is nog steeds rechtzinnig. Centraal staat de Woordverkondiging, er is veel 
aandacht voor het pastoraat, de geloofsopvoeding en ook de heiliging van het leven is belangrijk. 
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3 Getalsmatige opbouw van de gemeente 

In dit hoofdstuk wordt een getalsmatige indruk gegeven van Bethel. 

3.1 De leden en hun woongebied 

De gemeente telt 438 leden op de peildatum 1 april 2017. Hiervan zijn 208 leden mannelijk en 230 leden 
vrouwelijk.  

Het grootste gedeelte van de gemeente, 384 leden, is woonachtig in Enschede. 

De overige leden zijn woonachtig in: Albergen, Hengelo, Gronau, Losser, De Lutte, Haaksbergen, Boxtel, 
Neede, Borne, Oldenzaal, Lonneker, Boekelo, Glanerbrug en Hoge Hexel. Gesteld kan dus worden dat 
Bethel een streekgemeente is. 

3.2 Leeftijdsopbouw 

Op de peildatum 1 april 2017 is de leeftijdsopbouw van Bethel als volgt: 

 

 
 

De gemiddelde leeftijd in Bethel is 52,8 jaar. 

 

Verhouding tussen doop- en belijdende leden: 
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4 Jeugdwerk, zondagsschool en kindernevendienst 

4.1 Jeugdwerk 

Het is een cliché maar waar: de jeugd is de toekomst van de gemeente. Ook de kinderen zijn gesteld 
onder Gods belofte en opdracht. Daarom rust op heel de gemeente de taak om voor hen getuige te zijn 
van Hem, die ons uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht (doopformulier). We willen 
jonge mensen het geloof voorleven en hen zo de weg wijzen naar de hoopvolle toekomst die Jezus hen 
aanbiedt. 

Het aantal jeugdleden binnen onze gemeente neemt af. Het is van groot belang om voor deze groep als 
gemeente relevant en aansprekend te zijn zodat ze kunnen groeien naar het beeld van Jezus Christus. 
Momenteel bestaat er voor elke leeftijdsgroep een speciaal aanbod aan activiteiten, zowel tijdens als 
naast de eredienst. 

Echter, gelet op het afnemende aantal (actieve) jongeren binnen de gemeente, dienen we te zoeken naar 
manieren om het jeugdwerk toekomstbestendig te maken. Zo zou het goed zijn om het jeugdwerk om te 
dopen tot het jeugd- en jongerenwerk; ook studenten dienen deel uit te gaan maken van de doelgroep. 
Een aantal keer per jaar worden studenten expliciet uitgenodigd om de eredienst te bezoeken, al dan niet 
met koffie of een lunch na afloop. Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe we de doelgroep van 
studenten beter kunnen bedienen: wat vinden ze aansprekend, waar kunnen we ze mee boeien? In de 
communicatie dient er meer aandacht te zijn voor studenten. 

Verder zou het goed zijn om wat betreft het jeugdwerk meer aansluiting te zoeken bij andere verwante 
protestante gemeenten binnen Enschede. Echter, het blijkt in de praktijk een uitdaging om de jongeren 
van verschillende gemeenten met elkaar in contact te laten komen. Zo worden er in de Vrijgemaakte kerk 
al jongerendiensten georganiseerd waar ze onze jongeren ook voor uitnodigen, maar de animo blijkt dan 
meestal gering. Het zou een idee kunnen zijn om jeugdactiviteiten daadwerkelijk als verschillende kerken 
in gezamenlijkheid te organiseren, met daarbij ook een duidelijke inbreng van de jeugd zelf. Het zou goed 
zijn om hierover in contact te treden met verwante protestante gemeenten om de mogelijkheden hiertoe 
te onderzoeken. 

Voornemen: De ouderling(en) met speciale opdracht voor de jeugd gaan zich toeleggen op het maken 
van een jeugdplan waarin bovengenoemde zaken verder worden uitgewerkt in praktische 
punten. 

4.2 Zondagsschool en kindernevendienst 

De kerkenraad vindt het, voor de vorming in het geloof van onze jonge leden, van essentieel belang dat 
de zondagsschool en de  kindernevendienst blijven bestaan. 

Voornemen: Omdat het aantal kinderen afneemt en het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden zal 
de kerkenraad zich, met het bestuur, er over beraden of dit in een andere vorm 
voortgezet kan worden. 
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5 Missionaire roeping 

Als gemeente van de Here Jezus Christus, zijn wij door het Pinksterfeest geroepen om een missionaire 
gemeente te zijn. Levende getuigen die in hun dagelijkse leven geroepen zijn de boodschap van het 
Evangelie door te geven aan iedereen die je dagelijks ontmoet. 

5.1 Middelen 

Alle activiteiten hieronder staan vermeld in de Bethelbode, in de gemeentegids en op de website. 

1. Folderactie 

In de adventstijd (en soms ook op andere momenten) organiseert een aantal gemeenteleden, onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een folderactie in de wijk rond Bethel. Hierbij wordt een 
Elisabethbode of iets dergelijks aangeboden en de uitnodiging om onze Kerkdienst op 1e Kerstdag bij 
te wonen. 

2. Folder Bethelkerk 

Er is een folder met daarin informatie over Bethel. 

Voornemen: De huidige folder van Bethel zal geactualiseerd worden en het verspreidingsplan 
opnieuw bekeken. 

3. Evangelisatie: 

Er worden binnen de gemeente regelmatig kortdurende  evangelisatiecursussen en -avonden 
georganiseerd. De “Alpha cursus” en de “Samen op Zoek cursus” zijn al eens georganiseerd in Bethel. 
Deze cursussen zijn laagdrempelig en bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar zin in hun leven. 
Leden van Bethel zijn ook betrokken bij straatevangelisatie, bijvoorbeeld via Stichting Evangelisatie 
Sjofar. 

Voornemen: Bekeken zal worden of het zinvol en haalbaar is de “Alpha cursus” en de “Samen op 
Zoek cursus” opnieuw te organiseren. 

4. Zangavond 

Met regelmaat worden er zangavonden georganiseerd door gemeenteleden waarin ter ere van God 
gezongen wordt. Dit is voor gemeenteleden, maar ook voor gasten. De avonden hebben een 
laagdrempelig karakter. 

De kerkenraad wil hiervoor alle ruimte geven. 
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6 Eredienst 

De (zondagse) eredienst neemt een centrale plaats in binnen ons gemeente-zijn. Het is de plaats waar we 
als gemeente God en elkaar ontmoeten en waar we onderwezen worden in wat Gods Woord ons wil 
vertellen en samen ons Geloof in Zijn Zoon, Christus Jezus belijden en de bediening van de Sacramenten 
ons versterkt. God roept ons op om naar Hem te luisteren en samen onze afhankelijkheid van Hem te 
belijden in alles wat we zijn, hebben en doen. 

Elke zondagmorgen is er een eredienst, die om 10.00 uur aanvangt. Verder zijn er diensten op Goede 
Vrijdag, Hemelvaartsdag en Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid; 

6.1 Speciale diensten 

Verder zijn er enkele speciale diensten 

1. Gezinsdiensten op de hoofdfeestdagen 
2. Jeugddienst 1 x per jaar 

Invulling door de jeugd met de predikant en gericht op de jeugd. Op dit moment vinden er geen meer 
jeugddiensten meer plaats.  

Voornemen: Mogelijkheden onderzoeken om dit weer onderdeel te laten zijn van onze 
erediensten.  

Noot: De jeugdouderling kan dit voornemen verder uitwerken. 

3. Studenten in de eredienst 

Voornemen: Het idee onderzoeken om dit te organiseren in samenwerking met andere  kerken. 

Noot: De jeugdouderling kan dit voornemen verder uitwerken. 

4. Startdienst 

Voornemen: De mogelijkheid bekijken om dit opnieuw te organiseren. 

5. Trouwdienst 
6. Begrafenisdienst 
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7 Pastoraat en gemeente zijn 

Pastoraat is herderlijke zorg voor de gemeente alsook voor ieder individueel gemeentelid. Het 
vertrouwen op God dient hierin een duidelijke rol te spelen. Bij de uitoefening van het pastoraat is de 
grootste rol voor de predikant en zijn er aanvullende taken voor ouderlingen, diakenen en 
gemeenteleden in verschillende functies. 

Voornemen:  Actief bevorderen van gemeente zijn door de onderlinge contacten van gemeenteleden te 
stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de wijkbijeenkomsten nieuw leven in te blazen. 

 

Onder pastoraat vallen verschillende activiteiten binnen het gemeenteleven: 

1. Regulier huisbezoek ouderling en diaken 

Nu minimaal 1 x in de 2,5 jaar. 

Doordat de wijkbijeenkomsten zijn weggevallen is het streven er op gericht het huisbezoek vaker te 
laten plaatsvinden. Het doel van het huisbezoek is immers om met enige regelmaat met mensen in 
hun thuissituatie te spreken over het geloof in onze Heer en Heiland en het kerk zijn in onze kerk. 

2. Hervormde vrijwilligers dienst (HVD): 

Heeft ten doel het verlenen van hulp aan de kerkenraad voor zover het gaat om bezoekwerk om de 
onderlinge band tussen leden van Bethel te verstevigen. 

3. Zieken- en crisispastoraat: 

Dit behoort tot de kerntaken van de predikant. Tijdens afwezigheid van de predikant zal de 
betreffende ouderling samen met het gemeentelid zoeken naar een vervangende oplossing. 

4. Adventsviering 

Op de 2e zaterdag van december wordt er een adventsviering georganiseerd. De organisatie ligt in 
handen van een commissie. Alle gemeenteleden en gasten waren welkom. Op het moment van 
schrijven van dit beleidsplan is er geen adventscommissie meer actief.  

Voornemen:  Bekijken wat er mogelijk is om deze activiteit opnieuw op te starten. 

5. Ouderen 
Bethel heeft in verhouding veel oudere gemeenteleden. 

Voornemen: Al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat deze leden  betrokken blijven  bij ons 
gemeente zijn. 

6. Rondom Bethel 

Na het stoppen van “Ouderen rondom Bethel” is er nu iedere donderdagmiddag een bijeenkomst 
voor ouderen binnen en buiten Bethel. 

7. Leden die geen erediensten meer bezoeken, maar wel op de ledenlijst van Bethel staan. 

Voornemen: Zoeken naar meer mogelijkheden om in contact te blijven, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van DVD-opnamen van diensten, maar ook door actief contact op te 
nemen met mensen die langs de rand van het gemeenteleven bewegen. 

8. Nieuw ingekomenen 

Nieuwe leden worden welkom geheten en krijgen informatie over Bethel. Dit wordt uitgevoerd door 
de HVD. Nieuwe gemeenteleden worden, als ze dat willen, voorgesteld aan de gemeente tijdens het 
maandelijkse koffiedrinken. 

9. Partnergemeente Roemenië 

Met de gemeente in het Roemeense Kisfülpös heeft Bethel al een jarenlange partnerrelatie die 
ontstond in 1996. De onderlinge band is niet alleen het brengen van geld en het verlenen van hulp, 
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maar vooral het samen werken, samen geloven. We hopen dit contact nog een lange tijd te kunnen 
voortzetten. 

10. Gemeentegids 

De informatie die in onze gemeentegids wordt verstrekt is erg summier. Voor de opdracht die de 
gemeente krijgt bij Doop en Belijdenis (zie de betreffende formulieren) is het nodig dat de gegevens 
van onze gemeenteleden uitgebreider worden vermeld. Ook voor het omzien naar elkaar binnen 
onze gemeente is het van belang dat de namen en geboortedata van onze leden vermeld worden. 

Voornemen: Actie ondernemen om dit vorm te gaan geven.  

11. Bethelbode 

Voornemen:  Bekijken of het zinvol is om de Bethelbode aan te bieden via de website van Bethel. 

  



Beleidsplan 2017-2020  10 

 

8 Diaconaat 

8.1 Doelstelling 

Het diaconaat in de gemeente is gestoeld op de Bijbelse Boodschap van naastenliefde. Deze taak richt 
zich op zowel de eigen gemeente als op de wereld om ons heen. 

Concreet zien we deze doelen uiteenvallen in: 

1. de bewustwording dat alle christenen, inclusief alle leden van Bethel, op grond van onze Bijbelse 
opdracht, de taak hebben om de naaste lief te hebben als zichzelf; 

2. zoveel mogelijk mensen betrekken bij deze opdracht in de vorm van diaconale werkzaamheden; 

3. vanuit deze Bijbelse opdracht een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, zowel binnen 
kerkverband als in de burgerlijke maatschappij en hierdoor uiteindelijk een "beter leefbare" 
samenleving, zowel in geestelijke als stoffelijke zin, te verkrijgen. 
 

8.2 Huidige middelen 

De diaconie van Bethel bestaat uit 6 leden. Daarnaast is een aantal jeugdcollectanten actief tijdens de 
kerkdiensten. 

8.3 Missie 

1. de kerkelijke gemeente bewust te maken van deze eerste, diaconale opdracht; 

2. de kerkelijke gemeente ertoe te bewegen haar gaven te delen;  

3. de noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen; 

4. te helpen waar geen helper is; 

5. te werken aan een meer rechtvaardige samenleving; 

Dit vertaalt zich in ondersteuning wereldwijd en plaatselijk. De mondiaal gerichte organisatie waaraan 
structureel ondersteuning geboden wordt is Kerk in Actie. Daarnaast zijn we plaatselijk lid van het 
diaconaal platform Enschede. En verder verlenen we zowel landelijk als wereldwijd steun aan een aantal 
organisaties door collectes en giften. 

8.4 Diaconale activiteiten 

De diaconie organiseert verschillende activiteiten . Deze staan alle vermeld in de Gemeentegids van 
Bethel. Daarnaast worden door gemeenteleden verschillende kortdurende cursussen/avonden 
georganiseerd. De kerkenraad dient hiervoor alle ruimte te geven. Alle activiteiten worden vermeld in 
onze gemeentegids en de Bethelbode.  
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9 Vorming en toerusting 

Als levende getuigen van onze Heer is het goed om niet op eigen kracht te vertrouwen maar serieus 
opvolging te geven aan het advies van Paulus “zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden” (Ef. 6:10-11) 

Geregeld Bijbelonderricht in kringvorm creëert een verdieping van ons verstaan van Gods Woord en de 
toepassing in ons dagelijks leven.  

1. Catechese: 

De kinderen vanaf 12 jaar krijgen catechese van de predikant. Ook voor volwassenen is er de 
mogelijkheid geloofsonderricht te krijgen. 

2. Belijdeniscatechese 

Specifiek voor gemeenteleden die zich geroepen voelen tot het doen van openbare belijdenis is er 
een aparte belijdeniscatechisatiegroep. 

3. Bijbelstudiekring: 

Deze vindt 1 x per maand in de maanden oktober, november, januari, februari en maart, plaats onder 
leiding van de predikant. 

4. Bijbelkringen: 

In de gemeente is een aantal Bijbelkringen actief ieder met een eigen opzet en karakter. 

5. Gemeenteavonden: 

Ook wordt er 2 x  per jaar een gemeenteavond georganiseerd. Themabijeenkomsten bij 
gemeenteavonden zijn ook belangrijk om elkaar te ontmoeten en helpen bij de vertaalslag naar 
maatschappelijke zaken.  

 

Alle gegevens betreffende deze Bijbelkringen , Bijbelstudiekring en gemeenteavonden staan vermeld in 
de Bethelbode, onze Gemeentegids en op de website. 
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10 Kerk in de samenleving 

10.1 Samenwerking met andere gemeenten en organisaties 

Gelet op de steeds verder toenemende ontkerkelijking, ligt het voor de hand om in de toekomst steeds 
meer samen op te trekken met andere verwante protestante gemeenten binnen Enschede. Voorbeelden 
zijn de Nederlands Gereformeerde kerk, de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk en de Evangelische 
Gemeente. Een goed begin zou kunnen zijn elkaar op de hoogte stellen van de activiteiten die binnen 
deze gemeenten worden georganiseerd (zie meer onder communicatie). Juist dit soort activiteiten naast 
de eredienst kunnen ook voor meer verdieping zorgen, en voor meer contact met elkaar. Verder zou op 
termijn samen kunnen worden opgetrokken op het gebied van het jeugdwerk (zie meer onder 
‘jeugdwerk’).  

10.2 Gerichtheid naar buiten 

Wat betreft de gerichtheid naar buiten, het volgende. Op de website van onze gemeente staat als één van 
de drie speerpunten: Oog voor de wereld. Daaronder staat de volgende tekst vermeld: 
 
De kerk is er niet voor zichzelf, maar om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in een wereld die God 
steeds minder kent. Een kerk hoort zichtbaar te zijn in de samenleving. 

Hoe kunnen we op een aansprekende, aantrekkelijke en appellerende manier kerk-zijn voor de mensen 
om ons heen? Hoe kunnen we de liefde van Christus zichtbaar maken door de samenleving te dienen in 
woord en daad? Hoe kunnen we relevant bijdragen aan het maatschappelijk debat? Hoe kunnen we 
samenwerken met andere kerken en verwante organisaties? Hoe kunnen jeugdbewegingen meer en 
nauwer samenwerken? Belangrijke vragen voor een kerk die oog voor de wereld wil hebben. 

De Bethelkerk wil zo’n kerk zijn. Allereerst door hart te krijgen voor de buitenwereld en bewogen te raken 
met haar noden. Om daarna in woord en daad een bijdrage te leveren aan het lenigen van die noden. 

Dit is een aansprekende boodschap. De vraag is nog wel hoe dit verder te concretiseren en in de praktijk 
te brengen. Zoals eerder genoemd is het een goed idee om meer samen te werken met andere 
gemeenten op het gebied van activiteiten en jeugdwerk. Maar de vraag is ook: hoe bereiken we andere 
mensen buiten onze gemeenten en aan ons verwante gemeenten? Een idee is om met belangrijke feesten 
(Kerstfeest, Pasen, Pinksteren) zichtbaar te zijn in de stad, mensen te bemoedigen met de blijde 
boodschap. Of om open avonden te organiseren en die wijd en zijd bekend te maken. Ook wil Bethel open 
staan voor activiteiten als de “Passion”. 

10.3 Gemeentelijke activiteiten 

Naast de wekelijkse eredienst kunnen gemeentelijke activiteiten ook zorgen voor meer verdieping en 
contact met elkaar. Momenteel worden 2 keer  per jaar gemeenteavonden georganiseerd. Deze avonden 
worden redelijk goed bezocht. Het zou een goede mogelijkheid zijn de frequentie wat op te voeren. Ook 
zou het goed zijn meer ruimte te geven aan eigen initiatief binnen de gemeente ten aanzien van het 
organiseren van activiteiten, zoals onlangs is gebeurd met de avonden over de Joodse feesten.  

10.4 Openstellen van de gebouwen 

Voornemen: De kerkenraad wil zich beraden over de mogelijkheid de gebouwen van de kerk open te 
stellen voor bijzondere gebeurtenissen. 

10.5 Beluisteren diensten op internet 

Voornemen: De mogelijkheid om de kerkdiensten te beluisteren via het internet wordt bestudeerd.  
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11 Communicatie 

Om de onderlinge band binnen de gemeente in stand te houden is een goede communicatie, zowel 
tussen Kerkenraad en gemeente als tussen gemeenteleden onderling en met de buitenwereld, van 
essentieel belang. 

Een middel om zowel de interne- als externe communicatie te versterken is het opstellen van een 
communicatieplan. 

Voornemen: De kerkenraad zal actie ondernemen om tot het maken van een communicatieplan te 
komen. 
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12 Beheer financiële middelen en gebouwen 

Het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Protestantse gemeente van bijzondere 
aard te Enschede is in handen van het College van Kerkrentmeesters. 

12.1 Doelstellingen 

Het beheer heeft tot doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente, voor zover deze niet 
van diaconale aard zijn. Deze stoffelijke behoeften dienen het hogere doel: het werk van Jezus Christus in 
en buiten de gemeente, in al zijn vormen, mogelijk te maken. 

Voor het goed functioneren van de gemeente is het van groot belang de huidige fulltime predikantsplaats 
en de beschikking over Bethel met bijgebouwen te behouden, waarbij de financiële reserves op niveau 
gehouden worden. Daarnaast moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven voor de 
activiteiten van de gemeente. 
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13 Bijlage 1: Punten voor jaarlijkse evaluatie 

 Elk voornemen wordt in een tabel geplaatst. Daarnaast wordt geformuleerd wie kartrekker van het 
voornemen is en wanneer er een resultaat of ontwikkeling verwacht wordt 

 Tevens worden alle voornemens langsgelopen om te zien of deze nog steeds van toepassing en 
haalbaar zijn. Zo niet, dan worden ze anders geformuleerd of verwijderd. 

 De evaluaties worden gecommuniceerd met de gemeente via de Bethelbode en de website. 


