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Inleiding 
Beste lezer, 

Voor u ligt het beleidsplan 2022-2025 van de Bethelkerk te Enschede. Dit plan geeft hernieuwde 

scherpte aan wat de Bethelkerk gelooft, waar zij voor staat en hoe zij aan haar roeping vormgeeft. 

Dit document volgt op de Toekomstvisie Bethelkerk Enschede (2018). Dit document is geïnspireerd 

op de beleidsnota van de Protestante Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’ (2021). Het na een 

inventarisatie in de Kerkenraad door een werkgroep voorbereide concept van 21 februari 2022 is 

breed verspreid binnen de gemeente met verzoek om input. Hiertoe is het uitvoering besproken op 

de gemeenteavond van 21 april en zijn er schriftelijke reacties op binnengekomen. De input heeft 

geleid tot verdere verfijning van dit document, wat ter instemming aan de Kerkenraad van 10 mei is 

voorgelegd. 

In tijden van snelle en soms ingrijpende ontwikkelingen is focus nodig om koers te houden. De kerk 

krimpt, terwijl vragen over zingeving meer en meer zichtbaar worden in de maatschappij. Daarnaast 

heeft de Bethelkerk haar eigen uitdagingen in de eigen, plaatselijke context. 

De Bethelkerk heeft een eigen, unieke positie binnen de kerken van Enschede. Onze oorsprong ligt in 

de wijk Veldkamp/Horstveld Stadweide. Door de jaren heen hebben ook mensen uit andere wijken 

zich bij ons aangesloten. We zijn een gemeente van bijzondere aard, waardoor leden bewust voor de 

Bethelkerk kiezen. We bieden een thuis voor gelovigen met verscheidene achtergronden, mensen uit 

alle hoeken van de Kerk. Daarin is onze kerk een herberg.  

Binnen de gemeenschap zijn er diverse geloofsbelevingen. Wat we delen, is dat we een zingende en 

belijdende gemeente zijn. Buiten de diensten zijn we betrokken op elkaar. Zo trekken we samen op, 

in vertrouwen dat God voor Zijn kerk zorgt. Immers, van U is de toekomst. 

 

Wat wij geloven 

En waar wij voor staan 
De Bijbel is het Woord van God. God spreekt door Zijn Woord. Deze teksten spreken nog steeds tot 

ons. De Bijbel heeft juist in deze tijd iets te vertellen.  

Centraal in ons geloof staat het sterven en opstaan van Jezus. Dat geloven en beamen wij. Dit maakt 

ons vrij. We geloven dat de liefde en genade van God komen. Uit genade mogen we opnieuw 

beginnen. In de kerk leven we van wat we daarin ontvangen. Genade is de grondtoon.1 

Hieruit vloeit de gulden regel: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit heeft 

betrekking op ons persoonlijke leven én op het gemeente-zijn. 

Dit brengt bezieling met zich mee. Als ‘vrolijk orthodoxen’ zingen we! We maken muziek om God te 

eren uit dankbaarheid voor wat Hij ons schenkt in Jezus. In zingen dragen we uit wat we geloven. 

Zingen geeft woorden aan geloof, verdriet, onrust, vertrouwen en hoop.  

Met de Bijbel als basis proberen we ons leven in de kerk en in het dagelijks leven vorm te geven.  

 
1 Met dit als kern van ons geloof staat de Bethelkerk ook vandaag de dag in de rechtzinnige traditie binnen de 
breedte van de Protestante Kerk in Nederland. 
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De kerk is een plek waar we geloof en twijfel delen, waar we God gezamenlijk de eer geven, waar 

voorbede wordt gedaan. Ook is de kerk een plek van ontmoeting. Waar we elkaar zien staan en met 

elkaar meeleven. Samen zijn, samen leren, samen leven. Zowel in de zondagse diensten als 

daarbuiten. 

 

De context waarin wij kerk zijn 

Reikwijdte gemeenschap 
Wij zijn ons bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en hoe deze invloed uitoefenen op onze 

lokale gemeente. Lidmaatschap van een kerkgenootschap is niet vanzelfsprekend, de ontkerkelijking 

zet door. Wel is er een blijvende vraag naar zingeving.2 Mensen zijn bereid zich te verbinden aan een 

doel of missie in plaats van aan een instituut. 

In de praktijk komen er mensen op ons pad die geen lid zijn van onze gemeente. Onze gemeenschap 

reikt verder dan onze eigen leden. Contacten met hen ervaren wij als waardevol. Tegelijk zijn we 

daarin afwachtend. Ondersteund door de opdracht van Jezus om het Evangelie te brengen aan alle 

volken (Matteüs 28:19), is de vraag: hoe treden we actief anderen tegemoet met het Evangelie? 

Bethel in de christelijke gemeenschap 
In Enschede tref je het hele spectrum van geloofsgemeenschappen aan. Er zijn tientallen vormen van 

kerk-zijn. Tussen de verschillende kerken is over en weer verkeer van gelovigen (circling of the 

saints). 

Bethel heeft de functie van een herberg. Dat kleurt onze gemeente. Iedereen is welkom bij ons. 

Daarnaast bouwen we aan contacten met andere geloofsgemeenschappen. 

Kwetsbaar jeugdwerk 
Onderzoek van het SCP laat zien dat een meerderheid van de jongeren (hier: 30 jaar en jonger) de 

kerk niet als relevant beleeft. De kerk sluit niet aan bij hun visie of is niet in staat antwoord te bieden 

op hun religieuze vragen.3 

Ook in onze gemeente worstelen we met deze ontwikkeling. De traditie waarin Bethel staat, wordt 

niet automatisch positief beleefd door jongeren. Wij realiseren ons dat het gesprek tussen de 

generaties blijvend gevoerd moet worden, in de zoektocht naar manieren van samenzijn en vieren 

die jong en oud aanspreken. Wij zien ook dat het jongerenwerk kwetsbaar is. De groepjes zijn klein. 

Kerk-zijn is ook een sociaal gebeuren, met een groep houd je elkaar vast. Die betrokkenheid is nodig 

om het geloof aan de volgende generatie te kunnen doorgeven.  

Vergrijzing 
Nederland vergrijst. Ook in onze gemeente zijn er verhoudingsgewijs meer ouderen dan jongeren. 

Gelukkig zijn wij gezegend met een enthousiaste groep van vrijwilligers. Op den duur zal er echter 

een ‘dubbele vergrijzing’ optreden: er zijn meer ouderen en hulpbehoevenden en minder 

vrijwilligers. Ook het vrijwilligerswerk zoals de bemensing van de kerkraad, het bezoek werk, 

muzikale ondersteuning etc. worden hier geraakt. Ook de financiële situatie van de kerk verslechtert 

hierdoor. 

 
2 Protestantse Kerk in Nederland, Van U is de toekomst, 2021, p. 9. 
3 SCP, Christenen in Nederland, pp. 43-44. 
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Sociale ontwikkelingen 
Enschede is een stad met grote verschillen. Aan de ene kant trekt Enschede middels Saxion 

Hogeschool en Universiteit Twente kennis en talent aan, aan de andere kant is er ook 

bovengemiddeld veel armoede.4 Ook constateren we dat regelgeving steeds gecompliceerder wordt. 

Mensen dreigen tussen wal en schip te raken.  

De Bethelkerk wil een helpende hand bieden aan hen die ondersteuning nodig hebben. Er is echter 

steeds vaker specialistische kennis nodig om mensen op een goede manier verder te helpen. Wat is 

de rol van de Bethelkerk? 

Kerk-zijn tijdens de coronapandemie 
Op het moment van vaststellen van het beleidsplan kampt de wereld al twee jaar met de COVID-19-

pandemie. Het kerk-zijn ondervindt hier uiteraard gevolgen van. Noodgedwongen kijken er op 

zondag meer mensen vanuit huis dan er in de kerk aanwezig zijn. Maar weinig activiteiten vinden nu 

doorgang. Wat dit op langere termijn betekent voor de betrokkenheid kunnen wij moeilijk overzien. 

Gelukkig heeft de gemeente veel veerkracht getoond en heeft ze direct veel opgepakt. Diensten zijn 

online te volgen, solisten houden de muziek gaande en het bezoekwerk gaat onverminderd door. Een 

mooie prestatie van ons allen! 

 

Hoe wij kerk willen zijn 
In de volgende pagina’s worden ‘wat wij geloven’ en ‘de context waarin wij kerk zijn’ gecombineerd 

in praktische acties op 6 gebieden: 

1. Erediensten 

2. Jeugd en jongvolwassenen 

3. Missionair 

4. Diaconaat 

5. Organisatie  

6. Veilige kerk 

 

Erediensten 
Hoe breng je de eredienst naar 2022? Dat is door onze veranderende maatschappij een belangrijke 

vraag. Onze manier van spreken over God en geloof wordt lang niet altijd meer verstaan. Omwille 

van zowel de mensen die niet met God bekend zijn als van onze eigen (klein)kinderen is het 

belangrijk dat de eredienst geen abracadabra is. Toegankelijkheid is hier het kernwoord.  

Voorop staat dat wij een orthodoxe gemeente zijn. Eerder schreven wij al: ‘Centraal in ons geloof 

staat het sterven en opstaan van Jezus.’ Vanuit deze genade leven wij en staan wij in de wereld. Wij 

vinden het belangrijk dat dit in de eredienst benoemd wordt. Dat kan op velerlei wijze: door passages 

 
4 https://allecijfers.nl/gemeente/enschede/ 
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uit de Bijbel te lezen die daaraan refereren, in de verkondiging of door God hiervoor te danken in de 

gebeden. 

In het bijzonder noemen wij hier de rol van de gemeentezang. We schreven al dat wij ‘vrolijk 

orthodox’ zijn. Zingen is een middel om samen te belijden. Van de lofzang veer je op. Muziek is ook 

persoonlijk. Niet iedereen heeft dezelfde beleving bij bekende liederen. Voor nieuwe muziek geldt 

dat onbekend onbemind maakt. 

Binnen onze gemeente leven diverse verwachtingen ten aanzien van de verkondiging. De een 

verwacht vooral uitleg van de gelezen Schriftgedeelten, een ander vraagt vooral om praktische 

handvatten voor in het dagelijks leven. Een derde wil horen dat God ons genadig is, terwijl een vierde 

de verkondiging ziet als vertrekpunt om met anderen over in gesprek te gaan. Dit vraagt variëteit in 

de wijze en vorm van verkondiging. Een thema uit de erediensten kan aanleiding zijn voor verdieping 

in de vorm van een gemeenteavond of gesprekskring. 

Verder is ook de ontmoeting rond de eredienst belangrijk. God brengt ons bij elkaar. Wij zijn door 

Hem op elkaar aangewezen. De zondag is niet alleen het startpunt van de week, ook is de rustdag 

een gelegenheid om te bouwen aan relaties met broeders en zusters. 

Op het vlak van en rondom de eredienst willen wij daarom de komende jaren aan het volgende 

werken: 

1. Het vormen van een taakgroep ‘Eredienst’. Samen met de predikant geeft zij vorm aan 

bijzondere erediensten. Ook kan zij gevraagd worden advies te geven over onderwerpen als 

nieuwe liederen of te gebruiken Bijbelvertaling. 

2. Betrekken van de gemeente bij de eredienst: 

A. Aandacht schenken aan de onderdelen van de eredienst d.m.v. verdiepingsavonden. 

B. Gemeenteleden een rol geven in de dienst, bijvoorbeeld door hen te vragen voor de 

Bijbellezingen. 

C. Ook de jeugd en de jongeren willen wij meer betrekken bij de eredienst door hen 

een rol te geven in de dienst. Zij horen er immers volledig bij. Ook zien wij dit als 

onderdeel van hun geloofsopvoeding. 

D. Verbreden van de mogelijkheid om voorbeden in te dienen, bijvoorbeeld met een 

voorbedeboek. 

E. De mogelijkheid van een ‘gespreksdienst’: een viering, waarna wij in groepen verder 

praten over de inhoud van de eredienst, afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

3. Een werkgroep onderzoekt of kinderen en niet-belijdende volwassenentoegang mogen 

krijgen tot het Heilig Avondmaal. Dit dient ter voorbereiding op een breed gesprek binnen de 

gemeente. De overweging hierbij is dat het Heilig Avondmaal kan dienen als middel van 

geloofsinitiatie. Om het met de woorden van Maarten Luther te zeggen: “De sacramenten 

wekken geloof bij de ontvanger.” 

4. Om de onderlinge ontmoeting te bevorderen stellen wij voor dat: 

A. Een of meerdere personen de kerkgangers bij de deur begroeten. 

B. Om na elke dienst met elkaar koffie te drinken. 
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C. Om zo nu en dan aan punt b een lunch vast te plakken. 

 

Jeugd en jongvolwassenen 
De jongeren hebben en zijn de toekomst van de kerk. Over 20 á 30 jaar zullen zij de toekomstige kerk 

vormen, zonder hen is er in de toekomst geen Bethelkerk. De jongeren hebben relevante 

levensvragen en verwachten een duidelijk antwoord van de kerk. Echtheid en eerlijkheid zijn 

belangrijk. Als dit niet aanwezig is haken jongeren af. Thema’s kunnen besproken worden tijdens 

jeugdwerk, catechese en de eredienst. Een omgeving die veiligheid en geborgenheid biedt en ruimte 

biedt voor ideeën en levensvragen, waar geluisterd wordt naar de jeugd. Daar zijn wij als gemeente 

verantwoordelijk voor. 

 

Om de dienst vorm te geven die jeugd meer aanspreekt dient dit samen met de jeugd besproken te 

worden. Om de jeugd actief bij dit proces te betrekken moet niet over maar met de jeugd gepraat 

worden. De uitkomst dient serieus overwogen te worden door de gemeente, luisteren naar de jeugd 

als een stem in de gemeente. Daarnaast willen we aan de jeugd de mogelijkheid bieden om de 

besproken punten uit te voeren. Dit kan onder andere een inbreng in de eredienst zijn of een 

activiteit voor de gehele gemeente. Dan behoudt de kerk haar relevantie voor de jeugd en 

jongvolwassenen. 

Jongeren zitten vol met idealen. Zij zijn bereid om zich in te zetten voor een doel dat boven henzelf 

uitstijgt. De Bijbel wijst ons wat dat doel is: Christus navolgen en door Zijn voorbeeld streven naar en 

werken aan rechtvaardigheid en mededogen in deze wereld (Micha 6:8). 

 

In Enschede is door de Stadskerk de organisatie GO053 opgericht. Deze heeft als doel de jeugd van 

12 tot 17 van de verschillende kerken bij elkaar te brengen. Dit is geen vervanging van ons eigen 

jeugdwerk. De jeugdleiding zal dit initiatief actief aandragen bij de jeugd en waar mogelijk 

ondersteunen.  

We werken de komende jaren aan het volgende: 

1. We betrekken de jeugd bij het vormgeven van de dienst. 

2. Door jeugd aangedragen thema’s worden besproken. 

3. We zoeken aansluiting bij de organisatie Go 053. 

4. Jeugdwerk zal doorgaan, ook bij kleine aantallen. 

 

Missionair 
Wat is dat eigenlijk, ‘missionair christen-zijn’? Hoe bereiken wij mensen die weinig weten van God of 

de kerk? In welke vorm giet je dat? Dat zijn moeilijke vragen. Daar zijn dan ook geen gemakkelijke 

antwoorden op. 

Als wij achterom kijken, dan zien wij dat er in het verleden missionaire initiatieven zijn ontstaan. Zo 

zijn er de ‘Tijd voor Mij’-diensten geweest, waar Nederlandstalige muziek en geloofstaal bij elkaar 

werden gebracht. Diverse malen is er een ‘Alpha-cursus’ geweest. In de weken voor Kerst en Pasen 
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worden de omwonenden uitgenodigd de diensten bij te wonen. Activiteiten van de Mini Bethelclub 

en de Jeugdclub trekken ook kinderen met een niet-christelijke achtergrond aan. 

‘Missionair christen-zijn’ begint bij persoonlijk contact. Daarvoor is er ontmoeting nodig. Die 

gelegenheden kunnen wij creëren, door te delen van onze gastvrijheid en onze talenten. Of wij laten 

mensen gebruik maken van ons kerkgebouw. Ook dat kan leiden tot persoonlijk contact. Dan kan het 

tot getuigen komen waarin wij delen hoe wij kracht en hoop putten uit God en welke dingen Hij in 

onze levens doet. 

Het is maar de vraag in hoeverre dit type ontmoetingen zich laat organiseren. Wij realiseren ons dat 

het zomaar kan gebeuren dat iets werkt en dat hetzelfde concept een jaar later niet van de grond 

komt. Missie is daarom fluïde. Het vraagt improvisatie en lef. In onze cultuur van overlegstructuren, 

polderen en compromissen sluiten is zo’n houding aannemen een uitdaging die we aan willen gaan! 

Op het vlak ‘missionair christen-zijn’ willen wij daarom de komende jaren aan het volgende werken: 

1. Wij gaan werken aan toerusting van de hele gemeente, want Jezus Christus heeft ons allen 

de opdracht gegeven om alle volken tot Zijn dienaren te maken (Mat. 28:19-20). 

2. Wij stellen onze tijd, aandacht, talenten en middelen beschikbaar om het tot ontmoetingen 

te laten komen. 

3. Wij proberen bij elkaar drempels weg te nemen, zodat koudwatervrees plaatsmaakt voor lef. 

Want als wij de ander vertellen wat God in onze levens doet, dan zeggen wij daarmee dat Hij 

een levende God is. Hij is geen verzinsel, maar realiteit. Hij verandert mensenlevens. 

4. Wij gaan werken aan een netwerk van mensen en sleutelfiguren binnen en buiten de 

gemeente die hierin iets kunnen betekenen. 

Vanuit deze idealen zijn enkele concrete ideeën ontstaan: 

A. Op een of meerdere vaste momenten is de kerk open voor een kopje koffie en voor een goed 

gesprek. Inmiddels gebeurt dit wekelijks op maandagochtend. 

B. Op zondag worden na de eredienst koffie en broodjes geserveerd voor 

buurtgenoten/genodigden/passanten. 

C. Wij gaan aandacht besteden aan getuigen. Het begint met oefenen, door elkaar te vertellen 

wat wij waardevol vinden in wat wij geloven. Dit kan op velerlei wijze en momenten. Zo 

bouwen wij aan vertrouwen om zo de wereld in te gaan en van het Goede Nieuws te 

vertellen. Ook kunnen wij nog een slag maken op het gebied van getuigen via onze website 

en via social media.  

D. De predikant legt zich toe op toerusting van de gemeenschap op dit wezenlijke onderdeel. 

 

Diaconaat 
Traditioneel is de hoofdtaak van de diaconie de zorg voor de armen. In de West-Europese 

verzorgingsstaten is die taak echter steeds meer overgenomen door de overheid, waardoor de 

diaconie zich steeds vaker op kerkelijke goede doelen acties in binnen en buitenland richt. Het 

betekent echter niet dat er geen armoede meer is in Enschede, verre van dat. Een recent onderzoek 

van de Gemeente Enschede afd. Werk en inkomen wijst uit dat armoede in Enschede toeneemt, er 
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wordt geschat dat 8000 gezinnen in de stad niet in staat lijken te zijn om hun energierekening te 

kunnen betalen.5 Met zulke grote aantallen, ruim 10% van alle gezinnen, is het onmogelijk dat deze 

problemen de Bethelgemeente volledig voorbijgaan. 

Er zijn veel voorzieningen vanuit de overheid om financiële nood te lenigen, maar er is ook een woud 

aan regels gebouwd waardoor het bijzonder ingewikkeld is om de weg te vinden. Daarnaast is er zo’n 

vijf jaar geleden door de gemeente Enschede flink bezuinigd op het sociaal domein, waardoor diverse 

uitkeringen zijn gekort en diverse mensen extra in de problemen zijn geraakt. Recentelijk is er een 

rapport verschenen waarin er negen aanbevelingen worden gedaan om armoede in de stad te 

bestrijden.6 Deze aanbevelingen zijn overgenomen door de gemeente, waarbij er de hoop is dat de 

situatie voor veel gezinnen iets makkelijker zal worden. 

De mogelijkheden om als diaconie gezinnen financieel te ondersteunen zijn beperkt en de regels zijn 

complex: De participatiewet leidt er bijvoorbeeld al toe dat een niet gemelde vakantie, of de niet 

gemelde ontvangst van een mandje boodschappen al kan leiden tot een korting van de uitkering. In 

de praktijk zijn de aangestelde wijkcoaches in de stad, die mensen advies geven over omgaan met 

financiën volledig overbelast. Datzelfde geldt voor instanties als de Stadsbank. Het komt er op neer 

dat er erg veel verschillende actoren in de armoedebestrijding zijn en ook behoorlijk veel diverse 

programma’s met elk hun bijzondere regels en eisen, waardoor het erg belangrijk is om “de juiste 

weg” te kennen, hier ligt dan ook een taak voor de diaconie. Spontaniteit is goed, maar het is ook 

heel belangrijk om goed op te passen wat je doet. 

Daarnaast merkt de diaconie dat gemeenteleden niet graag hun financiële zorgen delen. Het voelt als 

een persoonlijke nederlaag als mensen moeten toegeven dat ze niet meer uit hun schulden kunnen 

komen. Het eerste probleem waar aandacht voor moet zijn is daarom het bespreekbaar maken van 

dergelijke problemen. Hier ligt een opdracht voor ons allemaal! 

Gezien het bovenstaande ziet de diaconie een belangrijke taak voor zich om te helpen met het wijzen 

van de weg naar hulp. Gelukkig is er binnen het diaconaat kennis hoe deze hulpbronnen bereikbaar 

zijn. En niet alleen dat, maar vooral ook na een paar weken weer contact opnemen met de vraag of 

er ook hulp gezocht is.  

Voor wat betreft de goede doelen, zowel in Nederland als Wereldwijd geldt dat de diaconie uit 

principe alleen geeft aan ANBI geregistreerde hulporganisaties. Daarbij is het streven dat er 

gebalanceerde aandacht is voor goede doelen in de stad Enschede, Nederland en buitenland. De 

exacte verdeling tussen de verschillende goede doelen besluit de diaconie in de bespreking van het 

collecterooster voor ieder komend jaar. Een van de aandachtspunten is om vooral aan goede doelen 

te geven die een laag percentage overheadkosten hebben. Naast de geplande collectes, kan de 

diaconie besluiten, in geval van (humanitaire) rampen, om bijzondere collectes te doen, en de 

opbrengst van een dergelijke collecte te verdubbelen.  

Tenslotte, de diaconie beheert ook de gelden voor ondersteuning van de partnergemeente in 

Roemenië (Kisfülpõs/Filipsu Mic). In samenwerking met de Roemenië commissie wil de diaconie 

graag aandacht in de gemeente blijven houden voor samenwerking met en waar nodig 

ondersteuning van deze partnergemeente. 

 
5 https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/energiearmoede-treft-7400-huishoudens-in-enschede-br-soms-
gedwongen-in-te-koude-woning-te-verblijven~a6683771/ 
6 https://www.pro-facto.nl/component/content/article/54-rapporten/879-onderzoekscommissie-menselijke-
maat?Itemid=79 
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Organisatie 
De Bethelkerk als een klein stukje van Gods Kerk op aarde. 

Eerder zagen we al dat mensen tegenwoordig minder aan instituties en meer aan een doel of missie 

willen bijdragen. Dit geldt ook voor de inzet in en bijdragen aan de kerk. Het is steeds lastiger om 

mensen te vinden die zich voor vier jaar of meer laten vastleggen voor het brede takenpakket van 

een kerkenraadslid. Aan de andere kant willen vele mensen, ieder met hun eigen talenten en 

interesses, zich langdurig inzetten voor meer specifieke taken of voor kortere tijd op projecten. Dit 

zien we al bij allerlei taken binnen de Bethelkerk. 

Eind 2021 bestond de kerkenraad uit ongeveer 20 leden. Voor elke wijk zijn er een diaken en 

ouderling. Daarnaast zijn er ouderling-kerkrentmeesters en een aantal leden met een bijzondere 

opdracht (voorganger, jeugdouderling, scriba). Met de recente herindeling naar vier wijken zijn er 

drie kerkenraadsleden minder nodig, maar t och zijn er nog vacatures.7 Het vullen van de vacatures is 

lastiger en vaak gaat de aanstelling van een kerkenraadslid gepaard met een mindering van diens 

bijdrage aan andere kerkelijke activiteiten. Aan de andere kant mag naar vermogen van alle leden 

van de Bethelgemeente inzet in het ‘ambt der gelovige’ worden verwacht om Gods gemeente te 

laten functioneren. 

We werken toe naar een kerkenraad nieuwe stijl, die samenwerkt  met (tijdelijke) taak- of 

werkgroepen. Ook op dit moment worden vele taken al door langjarige taakgroepen vervult. Zo zijn 

er de jeugdclubs met hun leiding, het beamteam, de Zonnegolf (voor het doorgeven van diensten 

naar de thuisomgeving) de tuinploeg, , het muziekteam en de HVD. Meer tijdelijk waren bijv. de 

vrijwilligers bij het verhuizen van de dominee en zijn gezin en het inrichten van de pastorie. 

Een werkgroep zal op zoek gaan naar ervaringen elders en vervolgens voorstellen gaan voorbereiden 

voor een kerkenraad nieuwe stijl om aan kerkenraad en gemeente ter bespreking voor te leggen. 

Hiervoor wordt een takenlijst opgesteld van taken die verricht worden en of die ook door 

verschillende mensen opgepakt kunnen worden of niet. Onderzocht zal o.a. worden of het gewenst is 

dat een kerkenraadslid zitting neemt in bepaalde taak- of werkgroepen om zo aan afstemming en 

samenhang bij te dragen. Ook kan gedacht worden aan het meer individueel samenstellen van het 

pakket van taken dat een Kerkenraadslid oppakt, in lijn van bepaalde gaven van de persoon. Speciale 

aandacht zal gegeven worden aan hoe huisbezoek in te vullen8, en of en hoe eventueel vanuit een 

bredere groep van gemeenteleden onder belofte van vertrouwelijkheid (een deel van) het 

huisbezoek kan worden uitgevoerd. De werkwijze van de afgelopen decennia lijkt niet langer 

haalbaar gezien de ‘dubbele vergrijzing’, zelfs als dat de voorkeur zou hebben. 

De krimp in het ledenbestand heeft ook invloed op de meer vaste inkomsten van de Bethelkerk 

(vooral de kerkelijke bijdrage, maar ook de wekelijkse collecten). Ook hier geldt dat mensen 

tegenwoordig eerder voor een specifiek doel dan voor een institutie geld beschikbaar stellen. Op dit 

moment worden de kosten niet volledig meer gedragen en gebruiken we reserves voor het aanvullen 

van het tekort. De liquiditeitspositie en het vermogen van de gemeente is zodanig dat er tijd is om de 

neergaande lijn structureel om te buigen. 

 
7 Kerkordelijk geldt momenteel een minimum van zeven, zie https://protestantsekerk.nl/verdieping/uit-
hoeveel-leden-moet-een-kerkenraad-minimaal-bestaan/. 
8 Voor bepaalde gemeenteleden is met enige regelmaat bezocht worden door een ouderling en diaken van 
duidelijke waarde; voor anderen gaat het om (geloofs-)ontmoeting in wat grotere kring. Belangrijk is dat 
mensen die behoefte hebben aan vertrouwelijke bezoek, dit met enige regelmaat op verzoek ook mogen 
blijven ontvangen. 
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Veilige kerk 
In lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren wil ook de Bethelkerk 

aandacht geven aan het thema ‘veilige kerk’. We sluiten ons hierbij aan bij de Protestantse Kerk 

Nederland.9 

Het is van het grootste belang dat iedereen zich veilig voelt in de kerk. Bewustwording van veiligheid, 

weten hoe een veilige situatie gecreëerd kan worden en het herkennen van onveilige situaties is 

daarom belangrijk. Met name wanneer we steeds meer gebruik maken van inzet van gemeenteleden 

op projectbasis, is brede bewustwording en toerusting nodig. 

De volgende acties zijn of worden door de daartoe ingestelde taakgroep ondernomen om dit vorm te 

geven: 

1. Aanstellen van een externe vertrouwenspersoon  

2. Voorlichting aan de gemeente wanneer er contact met de vertrouwenspersoon opgenomen 

kan worden 

3. Bewustwording creëren bij en toerusten van vrijwilligers 

4. Aandacht voor thema: 

A. In de nascholing van de predikant komt dit thema uitvoerig aan de orde 

B. Nadenken over vier-ogen-principe in pastoraat en jeugdwerk 

C. Met zorg vrijwilligers selecteren 

 

 
9 https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/ 


