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Inleiding: 

Dit beleidskompas is een vervolg op het beleidsplan 2014-2018; “Als een lopend vuur”. 

 

“Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je 

de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest 

van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:6-7)”. 

(bron: beleidsplan 2014-2018) 

 

Het beleidsplan “als een lopend vuur” is toe aan een vervolg. De verbondenheid die beschreven 

was in eerdere beleidsplannen, is nog altijd een belangrijk kenmerk van de gemeente. Deze lijn 

houden we vast. In een veranderende wereld mag de gemeente zich als vast uitgangspunt 

weten: de liefde van Christus.  

 

Met het vorige beleidsplan als leidraad is dit kompas een vervolg, met daarnaast als 

inspiratiebron de uitkomst van twee boeiende gemeenteavonden. Met die uitkomst kunnen we 

de koers bepalen en het kompas richten.  

 

Een gemeente die haar koers laat bepalen door onze Heer, vanuit Geloof, Hoop en Liefde. 

 

Laat mij in de morgen Uw liefde horen, 

in U stel ik mijn vertrouwen, 

wijs mij de weg die ik gaan moet, 

mijn ziel verlangt naar U. 

Psalm 143:8 

 

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 

Kolossenzen 3:14 

 

 

Context 

De Gereformeerde Kerk is ontstaan in 1840. Sindsdien is de gemeente gegroeid en zijn er tal 

van ontwikkelingen geweest. Hierdoor is een geheel eigen karakter en traditie ontstaan.  

 

Afgelopen jaren is de gemeente van de Gereformeerde Kerk Enter in beweging geweest. 

Beweging brengt dynamiek mee. Vanuit die dynamiek kan de situatie ontstaan dat je bij 

verschillende tempo’s elkaar uit het oog verliest. We willen de prachtige gemeente blijven 

verbinden zodat wij ons geloof kunnen verdiepen en de liefde van God onderling, maar ook 

buiten de eigen grenzen of kerkmuren, kunnen uitdragen.  

 

 

Visie en missie  

De visie en missie, genoemd in het beleidsplan ‘Als een lopend vuur’ (2014 – 2018), blijven 

overeind: 

 

De Gereformeerde Kerk van Enter wil een bijbelgetrouwe gemeente zijn, die God eert en 

Christus dient en geleidt wordt door Gods Geest. Zij rekent zich dan ook tot het confessioneel-

evangelicale gedeelte van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Ons gemeente-zijn is geen doel op zichzelf, maar een middel om de liefde van God zoals 

die in de Here Jezus Christus tot ons is gekomen, te delen en uit te dragen. Het vuur van Gods 
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aanwezigheid, dat de Heilige Geest in ons hart doet branden, mogen wij gebruiken om onze 

eigen levens én de levens van onze naasten te verlichten en te verwarmen. De Gereformeerde 

Kerk wil kerk voor het héle dorp zijn, zodat de liefde van God als ´een lopend vuur´ door Enter 

kan gaan. Wij mogen levende getuigen van die liefde zijn!  

Vuur brandt echter niet zó maar. Je moet het brandend houden (2 Tim 1.6). Er is 

voldoende brandstof en zuurstof voor nodig. De omstandigheden waarin wij gemeente-zijn, 

doen er daarom wezenlijk toe. Tijdsgeest en cultuur stellen ons voor uitdagingen, die in het 

verleden niet aan de orde waren. Ieder gemeentelid wordt geconfronteerd met kwesties en 

vragen, die het innerlijk geloofsvuur op haar kracht beproeven. Daarom is het nodig, dat wij 

open en concreet over onze geloofs- en levensvragen spreken. Ook, dat wij bidden om de 

kracht van Gods Geest. Samen zijn wij het Lichaam van Christus, samen willen wij volharden in 

het geloof in de Heer. 

 

 

Thema 

Het thema van dit beleidskompas is: “het vuur brandende houden”; bouwen aan eenheid in de 

gemeente vanuit Geloof, Hoop en Liefde.  

 

Geloof:  vanuit een kerk van meer dan 2000 jaar oud, maar nog altijd een bloeiende 

gemeente als onderdeel van Gods Koninkrijk.  

Hoop:  vanuit bemoediging en lofprijzing leven met de hoop, die tevens een 

verwachting is.  

Liefde:  leven en geloven vanuit Gods Liefde als onderdeel van onderlinge verbinding 

als gemeente van de Gereformeerde Kerk Enter.  

 

 

Totstandkoming 

Het rapport van de verkennersgroep en input van de gemeenteleden tijdens de gemeenteavond 

‘Laat je gezicht zien’ en de gemeenteavond waarin door middel van stellingen nagedacht is over 

onze kerk, zijn gebruikt als kompas waarop de komende jaren de koers verder bepaald kan 

worden. 

 

Met het bouwen aan eenheid in de gemeente en het bepalen van de koers voor de komende 

jaren worden de onderstaande twee kompassen verder uitgewerkt: 

• kompas eredienst; 

• kompas gemeente-zijn en geloofsgesprek. 

 
 

Kompas erediensten  

In de kerkdienst klopt het hart van ons kerkelijk leven. Het is een moment waarin het grote 

verhaal van God en de verhalen van mensen elkaar raken; in gebeden, in liederen, in het 

kindermoment, in de preek, in de stilte of in de ontmoeting. We streven naar compacte, 

inspirerende diensten met een liturgie waarin Gods Woord en Zijn liefde, goedheid en genade 

centraal staan. Diensten waarin we ons met Hem verbonden weten en waar een blijmoedige en 

bemoedigende toon wordt gehoord. 
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Vanwege onze verbondenheid met Israël, maar ook vanwege de bijzonder rijke inhoud, blijven 

we ook de Psalmen zingen. Tevens zingen we gezangen uit de liederenschat van de rijke traditie 

van onze kerk, zeker als daar de diepste dingen van het geloof krachtig in zijn verwoord. 

Liturgisch heeft de evangelische kleur ook zijn uitwerking: we zingen niet alleen Psalmen en 

Gezangen uit het kerkelijke Liedboek (1973), maar we zingen ook liederen uit de Evangelische 

Liedbundel en Hemelhoog. 

Dit alles doen we onder begeleiding van het door de gemeente gewaardeerde orgel. 

Hiernaast maken we in onze erediensten ook gebruik van de moderne middelen van deze tijd. 

Via de beamer zingen we mee en luisteren we naar liederen die via bv YouTube te vinden zijn. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het kinderlied of worship liederen. 

 

Er is een blijvende bezinning nodig op hoe wij onze diensten willen vormgeven. Daarbij 

balanceren we op de lijn tussen enerzijds de waardering voor de liturgische traditie die in alle 

jaren is opgebouwd en veel waardevolle elementen in zich heeft en anderzijds de liturgische 

vernieuwing die weer nieuwe ideeën en kansen biedt om het evangelie op een eigentijdse 

manier weer te geven.  

 

Het verleden heeft geleerd dat juiste afstemming nodig is met alle betrokkenen om de dienst 

met een thema goed te laten verlopen. Daarvoor is destijds de commissie bijzondere diensten in 

het leven geroepen. 

 

De huidige commissie bijzondere diensten verzorgde al de diensten met de thema’s: 

zangdiensten, Enterse koren en ‘creatieve diensten’. Vanuit dit kompas worden daar aan 

toegevoegd: de erediensten, muzikaal talent en gezinsdiensten. Door de hoeveelheid diensten 

en diversiteit ervan worden subcommissies samengesteld met ieder een eigen taak (zie 

onderstaand organogram).  

 

Uit elke subcommissie heeft een lid zitting in de commissie diensten. De nieuw te noemen 

commissie diensten heeft een overkoepelende taak om de regie te voeren én afstemming te 

bewaken. Dit was belegd bij de commissie bijzondere diensten en gaat over in de commissie 

diensten, die uitgebreider is qua bemensing. De kerkenraad stelt de ‘commissie diensten’ in, die 

zorgt voor afstemming en het stroomlijnen van de communicatie met alle betrokkenen van de 

subcommissies. De commissie diensten is door een gemengde samenstelling een goede 

afspiegeling van de gemeente.  

Deze commissie stelt een visie- en uitvoeringsdocument op en stemt dit af met de kerkenraad. 

 
Figuur 1 schematische weergave commissie diensten. 
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De commissie diensten vraagt input bij de gemeente en subcommissies om de diensten te laten 

aansluiten bij de diverse doelgroepen. Input vanuit de gemeente kan via de moderne media of 

via een ideeënbus ingebracht worden. 

 

1. Erediensten 
In de eredienst klopt het hart van ons kerkelijk leven. De erediensten zijn opgebouwd 

vanuit de liturgie en in samenhang met de liederen die zijn samengesteld uit psalmen, 

gezangen, evangelische liedbundel en Hemelhoog. De commissie kan hierbij gebruik maken 

van alle input die aangeleverd is door gemeenteleden tijdens de afgelopen 

gemeenteavonden en zal zich inzetten om de bemoediging in de diensten te laten 

uitstralen. Deze subcommissie heeft mede als taak om te onderzoeken welke behoefte er is 

tussen de diverse leeftijdsgroepen en dit toe te passen in de erediensten en blijft hiervoor 

in gesprek met de gemeente.  

 

2. Inzetten eigen (muzikaal) talent. 
De gemeente wil graag dat er een grotere bijdrage aan de diensten wordt geleverd door 

inzet van eigen talent. De subcommissie (muzikaal) talent gaat op zoek naar 

gemeenteleden die muzikaal kunnen bijdragen aan de reguliere diensten. Dit talent wordt 

ingezet tijdens reguliere diensten in en kan ingevuld worden door 

zangers/zangeressen/muzikanten die per dienst gemiddeld vier liederen voor óf met ons 

zingen.  

 

3. Zangdiensten 
Zingen is twee keer bidden. In Enter betekent dat nog eens het dubbele! Houd de lofzang 

gaande. De subcommissie zangdiensten organiseert zangdiensten met inbreng vanuit de 

gemeente om God de lof toe te zingen. Van deze diensten worden twee Johannes de Heer 

diensten georganiseerd. 

 

4. Inzetten Enterse koren tijdens diensten 
Er zijn drie mooie koren aan onze kerk verbonden, namelijk Het Christelijk Mannenkoor 

Enter, His Masters Voices en kinderkoor EigenwijZ. Met veel waardering vanuit de 

gemeente, kunnen deze koren structureel meewerken aan de invulling van de erediensten. 

Deze koren worden gevraagd om hun bijdrage aan een dienst te leveren. De subcommissie 

Enterse koren organiseert dit. 

 

5. Gezinsdienst 
We zijn gezegend met veel jonge gezinnen met kinderen. Acht keer per jaar wordt er een 

gezinsdienst georganiseerd. De dienst zal vanuit deze doelgroep om 10.00 starten. Initiatief 

tot organisatie van de dienst ligt bij de subcommissie gezinsdienst. 

 

6. Creatieve diensten 

      De “creatieve diensten” worden een bron waarin elk gemeente lid zijn input kan geven                                                         

zodat we een gedragen dienst hebben. Creative diensten worden georganiseerd om zowel 

gemeenteleden als niet gemeenteleden op een andere manier te inspireren. Deze diensten 

hebben een open en welkome sfeer. Bij het organiseren van een creatieve dienst wordt 

vooraf de doelgroep bepaald. De open luchtdienst in juni is onderdeel van de creatieve 

diensten. Een creatieve dienst kan bestaan uit: uitnodigende sprekers, niet-eigen koren, 

een optreden van een band, gebruik van social media, opwekkings- of worshipdienst.  
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 Schematische invulling: 

De regie m.b.t. bovenstaand overzicht ligt bij de commissie diensten. 

 

Monitoring 

De erediensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De commissie  

diensten rapporteert aan de kerkenraad. Zie hiervoor het hoofdstuk tijdpad en monitoring. 

 

Kompas gemeente-zijn en geloofsgesprek  

De zondagse eredienst wil onze relatie met God stimuleren. Maar ons christenzijn zal niet alleen 

op zondag, maar juist ook in ons alledaagse leven vorm moeten krijgen. De preek van zondag 

wordt pas beaamd in het leven op maandag! Christus willen wij navolgen en in de volheid van 

Zijn liefde leven. In de beide gemeenteavonden is door gemeenteleden aangegeven dat er 

behoefte is aan geloofsverdieping en geloofsgesprek naast de kerkdienst op zondag. Ook bleek 

dat de activiteiten die nu vaak op wijkniveau worden georganiseerd enorm worden 

gewaardeerd. We willen het geloofsgesprek en het gemeenteleven verder stimuleren. Juist door 

als gemeente met elkaar in gesprek te zijn en samen activiteiten te doen, ontstaat er 

saamhorigheid, gesprek en begrip voor verschillende visies. Zo willen we recht doen aan de 

veelkleurigheid die er in onze gemeente is. Een mooie uitwerking hiervan hebben we al gezien 

in de twee gemeenteavonden. Deze lijn van met elkaar in gesprek zijn willen we verder 

ontwikkelen.   

 

Het evangelie, Gods Goede Nieuws, houden we niet alleen voor onszelf. We willen delen van dat 

wat we zelf ontvangen. Juist ook met mensen die Jezus nog niet kennen. We willen daarom 

openstaan voor de missionaire kansen die op ons pad komen. En waar mogelijk werken we op 

diverse terreinen samen met andere kerken in Enter.  

 

Actiepunten geloofsgesprek  

Actiepunt kerkenraad: Instellen kerngroep Vorming, toerusting en activiteiten. 

De kerkenraad stelt een kerngroep Vorming, Toerusting en Activiteiten in. 

Deze kerngroep valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en legt periodiek daar 

verantwoording aan af.  

 

  

Soort dienst 

Zondag 

van de 

maand 

Ochtend 

/ avond 
Aantal Bijzonderheden Initiator 

Creatieve dienst 1e avond 10  Ad 6 

Gezinsdienst 2e morgen 8 Starten om 10.00 uur Ad 5 

Zangdienst 
3e avond 

8 Waarvan 2 Johannes de 

Heer diensten 
Ad 3 

Enterse Koren 

  

6-8 Tijdens reguliere 

diensten of 

zangdiensten 

Ad 4 

Muzikaal talent 

  

8 Tijdens reguliere 

diensten of 

zangdiensten 

Ad 1/2 
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Actiepunt 1 van de Kerngroep: verbinding bevorderen in bestaande structuren 

Opdracht 1 voor de kerngroep is om de verbinding met en tussen de gemeenteleden te 

bevorderen door:    

• elke laatste zondag van de maand de gelegenheid te (laten) bieden om na de 

ochtenddienst koffie te drinken1; 

• samen met het ouderlingenberaad en seniorenouderlingen activiteiten op te (laten) 

zetten voor senioren in onze gemeente; 

• gebruik te maken van de wijkteams. 

Samen met de wijkteams activiteiten ontplooien om verdieping in en verbinding aan te 

gaan. 

 

Actiepunt 2 van de Kerngroep: het geloofsgesprek bevorderen gericht op praktijk 

Opdracht 2 voor de kerngroep is – samen met de kerkenraad - het organiseren van  

tenminste twee gemeenteavonden tijdens een seizoen: 

Insteek: 

• geloofsgesprek / -opbouw; 

• informerend; 

• terugkoppeling vanuit de kerkenraad; 

• communicerend. 

 

Uitwerking actiepunt 2 door opstarten ‘Leven uit de Bron’ proces seizoen 2021/2022 

Maak hierbij gebruik van coaching / een externe. 

 

Het principe van ‘Het leven uit de Bron’ is dat gemeenteopbouw tot stand komt via geloofs-

opbouw. (zie voor info www.levenuitdebron.nl ) 

 

Via dit principe ontdek je dat je……: 

• groeit in je geloof; 

• gelooft op maandag; 

• gemeenteleden enthousiast krijgt. 

 

…..dit vanuit de drievoudige kern: 

1. Hart voor de Heer 

Zelf drinken uit de Bron en bouwen aan een persoonlijk relatie met God. 

2. Hart voor elkaar 

Samen drinken als Zijn leerlingen uit de Bron en omzien naar elkaar. 

3. Hart voor de wereld 

Anderen laten drinken uit de Bron en zo missionaire gemeente zijn. Vanuit het traject 

Dorpskerkenbeweging de kerk een duidelijk en centrale plek in Enter laten geven. 

Door het toepassen van deze methodiek / systematiek: 

• komt het eigenaarschap lager in de gemeente te liggen; 

• wordt een goed framewerk gebouwd; 

• worden de bouwstenen ontwikkeld, die tijdens een vervolgtraject verder uitgediept 

kunnen worden (bijvoorbeeld het Focustraject). 

 

 
1  alle activiteiten met inachtneming van de coronaregels 

about:blank


 

 

Beleidskompas 2020 – 2024 Gereformeerde Kerk Enter                   Pagina 9 van 10 

Uitwerking: 

• organiseer: 

o 3 avonden met de kerkenraad 

o 3 avonden met de gemeente 

▪ bespreek met coach / externe 

• de werkvorm 

• wel / geen opsplitsing in doelgroepen 

• neem hierin mee welke vervolg initiatieven genomen kunnen worden 

(te denken valt hierbij aan thema-avonden met thema’s en/of sprekers, Bijbelstudie en 

informele ontmoetingsmomenten) 

• tijdpad: 

o gedurende 1 seizoen 

• analyseer / adviseer en rapporteer aan: 

o kerkenraad  

o gemeente. 

 

Missionair werk 

We willen als kerk missionair zijn. We willen ons op de kaart zetten als dorpskerk, als centraal 

punt van Enter. Zodra Ons Centrum is verbouwd gaan we activiteiten ontwikkelen en de kerk 

toegankelijk maken voor uitwisseling met mensen die nog niet de weg naar de kerk kunnen 

vinden.  

 

Actiepunt 3 van de Kerngroep: activiteiten ontwikkelen die mensen bindt 

Het organiseren van activiteiten die mensen verbindt: bloemschikken, (bijbels) kookworkshop, 

gespreksgroepen die laagdrempelig zijn, gemeente groeigroepen. 

 

Ook de samenwerking met de andere kerken kan nog verder geïnitieerd worden. Ons advies is 

om het traject van de PKN als handreiking te gebruiken en om de kerk als centraal punt op de 

kaart van het dorp te zetten (dorpskerken-beweging).   

 

Actiepunt 4 van de Kerngroep: in seizoen 2022 / 2023 project Dorpskerk initiëren 

In seizoen 2022 / 2023 wordt een toerustingsmedewerker van de PKN uitgenodigd om het 

project Dorpskerk te initiëren met een daarvoor aangestelde taakgroep. Dit in samenwerking 

met de evangelisatiecommissie. 

 

Via het Leven uit de Bron proces kunnen in de kerkenraad en in de gemeente bij het thema 

‘hart voor de wereld’ via het geloofsgesprek nog meer bouwstenen ontwikkeld worden. 

 

Tijdpad 

De actiepunten worden de komende vier jaren in volgorde van nummering uitgewerkt; in eerste 

instantie actiepunt 1 en 2. Op een later tijdstip (2022/2023) actiepunten 3 en 4, met eventueel 

een overlap van eenvoudig te organiseren activiteiten. 
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Tijdpad en monitoring overall 

De kerkenraad is eigenaar van dit beleidskompas en draagt er zorgt voor dat aan dit plan 

uitvoering gegeven wordt. 

 

Dit beleidskompas wordt jaarlijks in de maand november geagendeerd op de kerkenraads-

vergadering. Dit wordt bewaakt door de scriba. 

Besproken wordt of: 

• de benoemde actiepunten worden uitgevoerd; 

• de benoemde actiepunten op koers liggen; 

• of een vervolg moet komen op dit beleidskompas; 

o indien ja: de kerkenraad stelt een commissie samen. 

 

Commissie diensten: 

In de maanden april en oktober wordt de commissie diensten uitgenodigd op de 

kerkenraadsvergadering om een toelichting te geven op hetgeen de periode daarvoor gedaan is, 

wat goed is gegaan en wat niet goed gegaan is en waarvoor hulp nodig is vanuit de kerkenraad. 

 

Kerngroep Vorming, toerusting en activiteiten: 

In de maanden december en mei wordt de kerngroep Vorming, toerusting en activiteiten 

uitgenodigd op de kerkenraadsvergadering om een toelichting te geven op hetgeen de periode 

daarvoor gedaan is, wat goed is gegaan en wat niet goed gegaan is en waarvoor hulp nodig is 

vanuit de kerkenraad. 

 


