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BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE KERK POSTWIJCK 

te BAAMBRUGGE. 
 
Voorwoord . 
De kerkeraad van de Gereformeerde kerk Postwijck heeft in 2001 voor het eerst een beleidsplan 
opgesteld waarin een bepaalde richting is aangegeven waar de gemeente de komende jaren naar toe 
koerst. Het is voorgelegd aan de gemeente-vergadering. Na enige wijzigingen is het eerste 
beleidsplan in 2002 vastgesteld. In 2007 heeft de kerkeraad zich opnieuw gebogen over het 
beleidsplan om de volgende redenen. Vanwege de meer intensieve samenwerking met de Hervormde 
Gemeente is het goed om te weten wat het actuele beleid is. De tweede reden was dat de toenmalige 
predikant in 2008 met emeritaat zou gaan en een opvolger zich zou moeten kunnen vinden in het 
beleid van Postwijck.  
In december 2006  heeft de kerkeraad vastgesteld dat het “oude” beleidsplan nog steeds actueel is en 
dat het slechts op kleine punten aanpassing behoeft. Dit beleidsplan is in het voorjaar van 2007 aan 
de gemeente voorgelegd en na enkele wijzigingen vastgesteld. 
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Inleiding 
 
Het beleidsplan kent een “uitgangspunt” en heeft een aantal “speerpunten”. De “speerpunten” zijn 
zaken waar we in de komende jaren extra de aandacht op willen vestigen, waar we verder over willen 
nadenken en waar we onze activiteiten op zullen richten. Speerpunten geven een bepaalde richting 
aan. Het betekent niet dat andere zaken niet belangrijk zijn, maar het zijn als het ware boeien die de 
vaargeul aangeven. De schipper kan door op de boeien te letten zo nodig zijn koers bijstellen. 
Het “uitgangspunt” is het schip waarmee wij varen: een visserboot van mensen. We hopen van harte 
dat we met het beleidsplan een koers hebben uitgezet waarin onze gemeente zich -in al haar 
verscheidenheid- kan vinden. 
 

Uitgangspunt: een open en getuigende 
kerk. 
 

We hebben de opdracht om getuigen van Jezus Christus in deze wereld te zijn. 
(Matth.28:19,20). Daarom willen we een gemeente zijn die van harte de intentie heeft open te 
staan voor mensen van binnen en buiten de kerk: een gemeente die bidt, zich toelegt op 
gastvrijheid, uitnodigend is en werkt aan gemeenteopbouw.  

 
Basis van ons geloof is de Bijbel waarin het Woord van God staat beschreven. Kort samengevat 
geloven wij dat de gemeente, als lichaam van Jezus Christus, geroepen is om het heil van God, zoals 
dat op unieke wijze geopenbaard is in het verzoenend leven en sterven en in de opstanding van Jezus 
Christus zichtbaar te maken. In ons getuigen mogen wij ons laten leiden door de Heilige Geest. 
 
SPEERPUNTEN. 
 
1.  GEBED. 
Gebed is vitaal voor het leven van de gemeente en de gemeenteleden persoonlijk. Wij willen een 
biddende gemeente zijn. Bidden moet geleerd worden en er is groei mogelijk in het 
gebedsleven.  
Er zijn vele wijzen waarop en plaatsen waar gebeden kan worden. In de kerk door de voorganger, het 
(gezamenlijk) Onze Vader, stil gebed, aanbidding, gebed thuis aan tafel, persoonlijk gebed, gebed in 
kleine groepen, voorbede op verzoek bij ziekte of belangrijke beslissingen, gebed bij het huisbezoek, 
zegenend gebed, het ziekengebed, gebed voor de gemeenschap waarin we leven en  voor de wereld. 
Door te bidden met en voor elkaar en door aandacht te geven aan de verschillende vormen van gebed 
hopen we als gemeente te groeien.  
 
2.  MISSIONAIRE GEMEENTE. 

Een missionaire gemeente zijn wil zeggen: wij zijn er niet slechts voor onszelf, maar ook voor de 

mensen buiten de kerk. De boodschap van het evangelie gaat over het heil in Christus. Er is geen 

heil buiten Christus (Hand.4:12). De missionaire gemeente is zich ervan bewust dat mensen deze 

boodschap nodig hebben en zij is gehoorzaam aan de opdracht van Christus “Gaat dan heen”  

(Matth. 28:18vv.). 
Allereerst moet de gemeente de missionaire roeping begrijpen en aanvaarden om vervolgens daarover 
na te denken, hoe je in deze tijd, onder deze omstandigheden, met onze middelen en mogelijkheden 
die roeping in praktijk kunt brengen. Dit vraagt veel creativiteit en inzet van gemeenteleden. Bij de 
missionaire roeping zullen we ons bewust moeten zijn van de diverse doelgroepen die we willen 
bereiken. De doelgroepen zijn divers in te delen naar bijvoorbeeld de leeftijd of de specifieke 
interesses. Bij de missionaire roeping maakt de gemeente gebruik van de gaven die de Geest aan de 
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individuele leden gegeven heeft (met name de gave van evangelist) Rom. 12:6-8 /  Ef. 4:11.  
 
Wie uitnodigend en getuigend wil zijn voor buitenstaanders zal door diezelfde buitenstaanders soms 
een spiegel voorgehouden worden en zich regelmatig moeten aanpassen. Maar openheid naar anderen 
biedt ook een kans om zelf te groeien in het geloof. 

Als nieuwe mensen dezelfde Heer (gaan) belijden, mogen zij gedoopt worden, als zij dat nog niet 

waren, en zijn zij van harte welkom als leden van onze kerk op Postwijck. 
 
3.  ONDERLINGE BETROKKENHEID en PASTORAAT. 
Als wij liefde hebben onder elkaar, zullen allen weten dat we discipelen van Jezus zijn (Joh. 
13:34,35). Zo zijn we een aantrekkelijke gemeente in de wereld. 
Het is erg belangrijk dat ieder gemeentelid regelmatig bezocht wordt en dat we met elkaar meeleven. 
De onderlinge betrokkenheid wordt gestimuleerd door het bezoeken van de erediensten van de 
gemeente, de groeps-, de kring- en cursusactiviteiten, het samen en voor elkaar bidden, het samen 
bezig zijn in jeugd- en jongerenwerk, het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst en het gewone 
napraten op zondag bij de kerk, het samen bezig zijn met organisatieaspecten en het in stand houden 
van de gebouwen en andere eigendommen van de gemeente, en ook het uitwisselen van informatie 
middels het kerkblad Postwijck-Post en de nieuwsbrief De Brug. Het is belangrijk dat niemand zich 
buitengesloten voelt of afhaakt.  
Heel belangrijk voor het versterken van de onderlinge band is het bezoek (door ouderlingen en 
bezoekmedewerkers) met name in gevallen van verdriet, ziekte en eenzaamheid. De leden van de 
kerkenraad hebben in de gemeente-opbouw en dus in het bezoekwerk een sturende en stimulerende 
taak.  
 
4.  KINDEREN en JONGEREN.  
De kinderen en jongeren zijn de toekomst van de kerk. Daarom zal de gemeente mogelijkheden 
moeten scheppen voor de kinderen en jongeren om te groeien in geloof en uiteindelijk te komen 
tot het belijden van een persoonlijk geloof. 
Kinderen en jongeren zullen zich thuis moeten voelen in het gemeenteleven. Het betrekken van de 
kinderen en jongeren in de erediensten en de gemeenteactiviteiten heeft voortdurend aandacht en dat 
blijft nodig. De ontwikkelingen onder de gelovige jongeren in onze samenleving tonen enerzijds dat 
bij een deel van hen een afwijzing van de geloofswaarheden optreedt en dat bij een ander deel wel 
een sterk persoonlijke geloof groeit dat echter niet altijd tot een sterke binding leidt met een van de 
traditionele kerkelijke gemeenschappen. 
 
Ouders hebben een moeilijke taak in de geloofsopvoeding. De kerk zal ouders moeten ondersteunen 
en toerusten om de doopbelofte waar te maken. De kerk zal veel aandacht moeten besteden aan het 
onderwijs aan kinderen en jongeren over het  geloof. Naast de catechisatie bieden ook de 
kindernevendienst, de kinderbijbelvakantieweek, het JOC en Youth Alpha mogelijkheden om het 
geloof over te dragen. Degenen die met kinderen en jongeren werken, moeten veel ruimte krijgen, 
ondersteund en bemoedigd worden. Het is van belang om ook te luisteren naar de beleving van de 
jongeren zelf. Hierover moeten we als gemeente met elkaar in gesprek zijn. In de erediensten moet 
ook aandacht zijn voor datgene wat jonge mensen bezighoudt en voor de wereld waarin zij leven. 
Over de vorm waarin dat gebeurt, moet nagedacht worden. (liederenkeuze, muziek, avondmaal, 
leeftijd van belijdenis doen).We moeten ons bewust zijn dat ouderen van jongeren kunnen leren en 
jongeren van de ouderen. 
  
5. IDENTITEIT. 
Postwijck is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de Gereformeerde 
traditie. 
Dit betekent o.a een bepaalde traditie in de wijze waarop de kerkdiensten worden vormgegeven en het 
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geloof beleefd en beleden wordt. Vanouds is Postwijck orthodox in de leer geweest en heeft het 
opengestaan voor evangelische invloeden. Bij voortduring wordt gezocht naar het goede wat 
behouden moet worden en het nieuwe wat ingepast kan worden. Over verschillen binnen de 
geloofsuiting is voortdurende communicatie nodig. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is veel 
pluriformiteit mogelijk en het is het essentieel om als Gereformeerde Kerk Postwijck duidelijk over de 
eigen koers te zijn. Door de ontwikkelingen in onze samenleving en onze kerkelijke verbanden is een 
doorlopende bezinning over deze koers vereist zoals hierboven aangegeven.  
Het persoonlijke geloof van ieder wordt vooral gevoed door de persoonlijke bijbellezing, bidden en de 
kerkgang. Het belijden van het geloof komt tot uiting binnen de gemeente maar ook door als Christen 
midden in de samenleving te getuigen in woord en daad. 
 

6 SAMENWERKING MET DE HERVORMDE GEMEENTE IN BAAMBRUGGE. 
Een  goede relatie en samenwerking met de Hervormde Gemeente wordt gedragen door de volle 
breedte van de gemeente.  

Met het toetreden tot de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 zijn er in de directe omgeving andere 

kerkelijke gemeenschappen die onder dezelfde overkoepelende organisatie vallen met formeel 

dezelfde belijdenisgeschriften. Ook de hervormde kerkenraad en onze kerkenraad hebben in 2006 

vastgesteld dat zij beiden in hetzelfde evangelie geloven en dat zij van daaruit zich geroepen weten aan 

die geloofseenheid concreter gestalte te geven. Sinds oktober 2007 heeft de gemeente-vergadering van 

Postwijck besloten dat er bereidheid is om samen één kerk te vormen, maar om zo ver te komen zullen 

er wel veranderingen nodig zijn. Er zal vooral een één-zijn in belijden en beleven tot stand moet 

komen. Dit wordt gezien als een proces waarin een aantal drempels geslecht moeten worden; maar wat 

hier boven uit gaat, is dit: dat wij elkaar willen vinden in een gezamenlijk nieuw elan voor Jezus 

Christus. 
Er bestaat een goede samenwerking in ondermeer catechisatie, groepen, kringen en Alpha-cursus, het 
gezamenlijk jeugdwerk, gezamenlijke kerkdiensten, gezamenlijk jaarthema en gezamenlijk 
groothuisbezoek. Er wordt gestreefd naar regelmatig overleg tussen de kerkenraden om de eenheid en 
samenwerking verder inhoud te geven.  
 
Naast samenwerking met de Hervormde Gemeente is er samenwerking met de Gereformeerde Kerk in 
Loenen aan de Vecht vanwege het gezamenlijk hebben van de predikant.  
 
 
 

 


