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Gereformeerde Johanneskerk 
 

te Sint Jansklooster 
 
 
 
 

 

 

De Johanneskerk 
 

Als ik iets te vieren heb, is mijn kerk er 
Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk 
Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk er 

 
Kerk zijn we samen! 

Samen voor iedereen. 
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Voorwoord 
 
Met dit beleidsplan verwoordt de Gereformeerde Johanneskerk te Sint Jansklooster haar visie op de 
identiteit, de roeping en de toekomst van onze kerk. 
Met dit stuk geeft de kerkenraad de weg aan die zij de komende jaren wil bewandelen. Dit doet zij niet 
alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, de gemeente en 
haar activiteiten denkt. Toch is het goed om op papier te zetten wat voor gemeente wij zijn en wat wij 
als gemeente willen. 
 
Wij bidden dat dit plan onze kerk verder zal helpen groeien naar Zijn beeld, dat we een liefdevolle 
gemeenschap zullen zijn en open zullen staan voor ieder die op onze weg komt. Bouwt u mee? 
 
Wij wensen u Gods zegen toe! 
 
Namens de kerkenraad, 
 
 
Beleidsplancommissie 2019 – 2023: 
 
zr. Janice Akkerman-van Benthem 
br. Hans van Benthem 
br. Hoege Lassche 
zr. Janny Wermink-Weijs 
  



 

Beleidsplan Gereformeerde Johanneskerk 2019 – 2023   3 

 

Inhoud 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

1.1 Waarom een beleidsplan? ....................................................................................................... 4 

1.2 Hoe bepalen wij de richting? ................................................................................................... 4 

2 Het Bijbelse fundament van de gemeente ...................................................................................... 4 

2.1 Bestuderen wat Gods woord, als enige ware woord, zegt over Zijn doel met onze  

gemeente ................................................................................................................................ 4 

2.2 In het licht van Gods woord bekijken wij het functioneren en leven van onze gemeente 

kritisch ..................................................................................................................................... 4 

2.3 Vanuit Gods woord willen wij naar onszelf als gemeente kijken, waar wij in onze omgeving 

kunnen en willen staan ........................................................................................................... 5 

3 Visie Johanneskerk .......................................................................................................................... 5 

4 Invulling beleidsplan in de praktijk .................................................................................................. 6 

4.1 Erediensten.............................................................................................................................. 6 

4.2 Pastoraat ................................................................................................................................. 6 

4.3 Huisbezoeken .......................................................................................................................... 7 

4.4 Diaconaat en Zending .............................................................................................................. 7 

4.5 Jeugdwerk ................................................................................................................................ 8 

4.6 Catechese ................................................................................................................................ 8 

4.7 Gespreksgroepen .................................................................................................................... 8 

4.8 Financiën ................................................................................................................................. 9 

 

 
  



 

Beleidsplan Gereformeerde Johanneskerk 2019 – 2023   4 

 

1 Inleiding 

1.1 Waarom een beleidsplan? 
 
Het hebben van een beleidsplan is een voorschrift uit onze kerkorde. Dit plan geeft de richting aan 
voor de komende jaren. Met behulp van doelstellingen geeft het beleidsplan aan waar wij als 
gemeente naar toe willen. God vraagt ons verstandig en met overleg te werk te gaan, ook in de 
gemeente. Evenals Hij deed en nog doet, moeten wij, die naar Zijn beeld geschapen zijn, met overleg 
handelen. 
 

1.2 Hoe bepalen wij de richting? 
 
God vraagt ons doelgericht bezig te zijn met onze opdracht en ons daarbij te laten leiden door Zijn 
Geest. Om onze doelen te bepalen is het nodig dat we: 
- Bestuderen wat Gods woord, als enige ware woord, zegt over Zijn doel met onze gemeente. 
- In het licht van Gods woord bekijken wij het functioneren en leven van onze gemeente kritisch.  
- Vanuit Gods woord willen wij naar onszelf als gemeente kijken, waar wij in onze omgeving kunnen 

en willen staan. 
 
Deze drie punten zijn de kern van dit beleidsplan. 
 

2 Het Bijbelse fundament van de gemeente 

2.1 Bestuderen wat Gods woord, als enige ware woord, zegt over Zijn doel met onze 

gemeente 
 
Wij hanteren de Bijbel als het ware woord van God en als richtsnoer voor het leven. Op grond hiervan 
wordt het evangelie uitgedragen aan de gemeente op een zodanige wijze dat het toepasbaar is voor 
alle leeftijdsgroepen. 
De inhoud van de verkondiging is in de loop der jaren niet veranderd. De gemeente wil een 
‘bijbelgetrouw’ geluid laten horen. 
 

2.2 In het licht van Gods woord bekijken wij het functioneren en leven van onze 

gemeente kritisch 
 
Christus leidt Zijn gemeente door de Heilige Geest. Indien we in Hem geloven, hebben we zijn Geest 
ook ontvangen en kunnen we vanuit de kracht van Zijn Geest leven. Een levende gemeente ontstaat 
als de gemeenteleden hieruit leven. De Heilige Geest schenkt ons gaven om de gemeente op te 
bouwen (Joh. 16:13-15; 1 Cor. 12:4-7). 
Daarnaast kan het verlenen van hulp een bijdrage zijn aan de opbouw van een levende gemeente, 
doordat de liefde van Jezus onze Heer letterlijk en figuurlijk uitstraalt naar onze eigen kerkleden maar 
ook buiten onze kerk. Laat deze hulpverlening dan een bijdrage zijn aan de opbouw van de kerk, het 
geloofsleven en een bemoediging zijn voor mensen die hulp ontvangen. 
 
De leeftijdsopbouw van de gemeente is redelijk evenwichtig. Alle leeftijdsgroepen zijn 
vertegenwoordigd. Bijzonder waardevol is het grote aandeel jongeren in onze gemeente. 
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2.3 Vanuit Gods woord willen wij naar onszelf als gemeente kijken, waar wij in onze 

omgeving kunnen en willen staan 
 
Als gemeente willen wij onze christelijke betrokkenheid ook tonen buiten de muren van onze kerk. Wij 
kunnen hier gestalte aan geven door het organiseren van diverse activiteiten waardoor wij niet- 
kerkgangers kennis laten maken met onze gemeente.   
 
Wij dienen oog te hebben voor de omliggende kerken. De Protestante Kerk in Sint Jansklooster en 
directe omgeving bestaat uit de Gereformeerde Johanneskerk in Sint Jansklooster, de Hervormde 
Gemeente Vollenhove/Sint Jansklooster en de Gereformeerde Kerk Vollenhove. Alle drie genoemde 
kerken zijn niet gefuseerd en werken naast elkaar met elk hun eigen identiteit. Jaarlijks worden er door 
de Gereformeerde Johanneskerk en de Hervormde Gemeente een aantal gezamenlijke diensten 
gehouden. Jaarlijks streven wij er naar om het aantal gezamenlijke diensten uit te breiden. 
Minimaal 1 keer per jaar wordt er een gezamenlijke moderamenvergadering gehouden tussen de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Johanneskerk van Sint Jansklooster. Er wordt dan vaak 
gesproken over mogelijkheden om verdere samenwerking vorm te gegeven. Via diverse 
overlegvormen treffen verschillende kerken uit de omgeving elkaar regelmatig, zoals Interkerkelijke 
Evangelisatiecommissie, Raad van Kerken en Commissie Vorming en Toerusting. 
 
Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht in liefde omzien naar onze naaste en ons medeverantwoordelijk 
voelen voor het welzijn van de medemens. Voor iedereen is plaats in onze Johanneskerk. 
 
Naast het gemeente zijn op kleine schaal zijn wij onderdeel van de Ene grote gemeente van Jezus 
Christus op deze aarde. 
 

3 Visie Johanneskerk 
 
Vanuit dit vertrekpunt komen wij tot de volgende visie: 
Een gemeenschap zijn die door het voorbeeld van haar liefde en eenheid een getuigenis is voor haar 
omgeving en nieuwe discipelen van Jezus Christus vormt. 
 
Daarom willen wij ‘geloofsverdieping binnen de gemeente, in liefde en opbouw voor elkaar’ als 
richtpunt kiezen voor onze activiteiten voor de komende jaren (kerndoel). 
 
Bouwstenen: 
- Verkondigen van de Bijbelse boodschap. 
- Het betrekken van jongeren in het gemeenteleven, zonder andere leeftijdsgroepen uit het oog te 

verliezen. 
- De eenheid van de gemeente, samen een levende gemeente zijn. 
- Actief christen zijn in onze veranderende samenleving. 
- Een biddende gemeente zijn. 
- Omzien naar onze naaste zowel binnen als buiten de kerk. 
 
Hoe brengen wij dit in praktijk?  
- De inhoud van ons geloof wordt binnen onze gemeente beleden in de eredienst(en), in 

verschillende gespreksgroepen en thema bijeenkomsten. 
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- Het gebed heeft een centrale plaats in onze eredienst(en). Iedereen heeft de mogelijkheid om 
voorbede en/of dankzegging aan te vragen. 

- Wij horen dagelijks in praktijk te brengen wat wij belijden in de eredienst(en). 
- Wij willen een vangnet zijn voor hulpbehoevenden, in welke vorm dan ook (Zorgzame Kerk). 
- Wij willen de contacten en activiteiten met andere kerken in onze omgeving uitbreiden, waar 

mogelijk. 
- Jongeren de mogelijkheid bieden hun ideeën naar voren te brengen. 
- Een kerkenraad die een afspiegeling van de gemeente is. 
- Stimuleren van kerkgang door een persoonlijke benadering op diverse gebieden. 
 

4 Invulling beleidsplan in de praktijk 
 
Hieronder vindt u de uitwerking van de diverse onderdelen binnen onze gemeente. 
 

4.1 Erediensten 
 
De eredienst dient een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde. Mensen moeten graag naar de 
eredienst komen om de accu van het geloof weer op te laden, zodat men gesterkt de week weer in 
kan. 
Voor iedereen is plaats, zonder aanziens des persoons. Wij hebben allemaal het woord nodig! 
 
Hoe ziet onze eredienst eruit: op dit ogenblik zijn er 2 diensten op zondag. In de morgendienst is de 
wetslezing een belangrijk element en in de 2e dienst de Geloofsbelijdenis (gesproken of gezongen). 
De schriftlezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. 
Er wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek en uit onze eigen zangbundel. De liederen worden in het 
algemeen begeleid door het orgel. Ook kan er gebruik worden gemaakt van andere 
muziekinstrumenten. 
Bij bijzondere diensten wordt gebruik gemaakt van de formulieren die achterin de zangbundel staan 
(doopdienst, belijdenisdienst, viering Heilig Avondmaal, bevestiging ambtsdragers, huwelijks-
formulier). 
Bijzondere diensten die hier plaatsvinden zijn o.a.: jeugddiensten, zendingsdiensten, diaconale 
diensten, scholendiensten, dienst voor mensen met een verstandelijke beperking, dovendienst en 
kinderdiensten. 
Ook is er ruimte in de diensten voor koren en zanggroepen. 
 
Binnen onze gemeente is een liturgiecommissie actief. Zij onderzoeken voorstellen en nieuwe ideeën 
en leggen dit voor aan de kerkenraad. Deze vernieuwingen moeten een verrijking zijn voor de eredienst 
en tevens de betrokkenheid van de gemeente vergroten. 
 
In de bijlage vindt u de opbouw van de liturgie. 
 

4.2 Pastoraat 
 
Het pastoraat wordt vorm gegeven door de predikant in samenwerking met de ouderlingen. 
Onze gemeente is verdeeld in wijken, elke wijk heeft zijn eigen wijkouderling en die wordt weer 
ondersteund door bezoekdames. 
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De wijkouderlingen en de predikant delen en bespreken de pastorale zorg regelmatig in een pastoraal 
overleg. 
In het pastoraat wordt extra aandacht geschonken aan de zieken, ouderen, alleenstaanden en voor 
hen die niet meer in de kerk kunnen/willen komen. 
De betrokkenheid van onze leden is een belangrijk item voor het pastoraat. Dit willen wij gestalte 
geven door diverse gesprekken en ontmoetingen. 
 

4.3 Huisbezoeken 
 
Iedere 2 jaar wordt de hele gemeente bezocht door ambtsdragers middels een huisbezoek. 
Tijdens dit huisbezoek is er een vast thema. 
Thema’s waaraan gedacht wordt voor de komende jaren en die mogelijk besproken kunnen worden: 
- Hoeveel ruimte maken wij vrij voor de kerk. 
- Het woord en het gebed. 
- Rentmeesterschap van de aarde. 
- Aanwijzingen einde der tijden. 
- Tolerantie in Nederland en hoe tolerant ben je als christen. 
 

4.4 Diaconaat en Zending 
 
In de bijbel staat dat een diaken oprecht en met een blij hart hulp moet bieden aan de onaanzienlijke 
en aan de opbouw van de gemeente, de ander te aanvaarden en in navolging van Jezus elkaar te helpen 
zowel in woord als in daad.  
 
Met de opdracht vanuit de Bijbel en de in het begin genoemde visie vanuit de Johanneskerk, ‘Een 
gemeenschap zijn die door het voorbeeld van haar liefde en eenheid een getuigenis is voor haar 
omgeving en nieuwe discipelen van Jezus Christus vormt.’,  kunnen wij als Diaconie hierop heel mooi 
aansluiten met onze doelstellingen voor de komende jaren. Wij vertalen dit als Diaconie door naar 
onze missie: ‘De Diaconie verder op de kaart zetten’. Met deze missie willen we de diaconie: 
- Zowel binnen als buiten de gemeente een voorbeeld zijn in het tonen en geven van liefde en 

hulp. 
- Een vangnet zijn voor hulpbehoevenden, in welke vorm dan ook. 
- Betrokkenheid gemeente verhogen. 
- Voorbeeld en inspiratiebron voor velen. 
 
De komende jaren willen wij deze missie met de volgende doelstellingen realiseren: 
1. Onderzoeken of we een goede invulling geven aan jeugddiaconaat met als doel om de kinderen 

op een jonge leeftijd kennis te laten maken met het diaconale werk. 
2. Het huidige collectebeleid analyseren en kijken naar verbeterpunten en meer transparantie. 
3. Intensiveren samenwerking met de andere kerken. 
4. Verder uitbouwen van de Zorgzame Kerk. 
5. Het diaconale werk meer naar buiten toe uitdragen door zichtbaarder te worden binnen en buiten 

de gemeente. 
 
Momenteel is er een Zendingscommissie actief binnen onze Johanneskerk. Zending en Diaconie 
hebben heel veel raakvlakken. De komende jaren wordt door de kerkenraad bekeken of intensieve 
samenwerking mogelijk is. Hierbij staan wij open voor veranderingen. 
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4.5 Jeugdwerk  
 
De Jongerencommissie is een samenstelling van jongeren en ouderen uit onze gemeente, onder leiding 
van 2 jeugdouderlingen. Regelmatig komt de commissie bij elkaar om te vergaderen en alles te 
bespreken wat met de jeugd te maken heeft. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen wat de 
jeugd bezig houdt en hoe de geloofsbeleving bij hen geïnspireerd en gestimuleerd kan worden. 
 
Elke zondag kunnen de kleinsten terecht bij de oppasdienst. De kinderen krijgen hier gelegenheid om 
te spelen, er wordt voorgelezen en/of muziek geluisterd. 
 
Er is (bijna) elke zondag kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Er wordt gewerkt in 
diverse groepen. Er wordt gewerkt aan de hand van de methode “Vertel het maar”, waarbij wij elke 
periode een thema hanteren. 
Tijdens de Kerst- en/of Paasperiode wordt er gewerkt met een project, dit wordt in samenwerking met 
de gemeente gedaan. 
 
Binnen het jeugdwerk is een basisclub actief. Deze club bestaat uit jongeren uit de groepen 6 t/m 8 
van de basisschool en er is een jeugdclub actief, jongeren van 12 jaar en ouder. De jongeren krijgen 
volop de ruimte om zelf hun bijdrage te leveren aan de geloofsopbouw tijdens de avonden. Ook is er 
ruimte voor ontspanning. 
Als er mogelijkheden zijn om samen te werken met de clubs in onze omgeving dan worden deze zeker 
benut, mits ze passen binnen de visie van de Johanneskerk ten aanzien van haar jeugdwerk. 
 
De Johanneskerk maakt deel uit van de interkerkelijke commissie GJO (gezamenlijk jongerenoverleg). 
Deze commissie verzorgt diverse activiteiten voor jongeren/jeugd van, zo mogelijk, alle kerken in de 
nabije omgeving. 
 
Jaarlijks stellen de jeugdouderlingen een Jeugdplan op, in samenwerking met alle geledingen uit de 
jeugd. Deze wordt gedeeld en besproken in de kerkenraad. 
 

4.6 Catechese 
 
Een van de belangrijkste bouwstenen van onze kerk is het verzorgen van catechese aan de jongeren 
van onze gemeente (wanneer ze van de basisschool af gaan) in het winterseizoen tot Pasen. 
Aansluitend hierop kan belijdeniscatechese worden gevolgd, deze catechese wordt bij voorkeur 
gegeven door een predikant. 
Na het doen van belijdenis geven wij onze jong belijdende leden de mogelijkheid verder te groeien in 
hun geloof middels de jong belijdende leden kring. 

 

4.7 Gespreksgroepen 
 
Als aanvulling op bovenstaande catechese zijn er nog diverse gespreksgroepen actief, zoals de 
gemeente groei groep (GGG), de Vrouwenkring, de Contactmiddag en Vorming en Toerusting avonden. 
Nieuwe initiatieven die ons dichter bij Christus brengen, zoals bijvoorbeeld een gebedsgroep, 
ondersteunen wij van harte. Ook deze gesprekgroepen zijn een belangrijke vorm van kerk-zijn en kan  
een inspiratiebron voor gemeenteleden zijn. Zoals Jezus zelf zei: “Overal waar twee of meer mensen 
in MIJN naam samenkomen zijn ben Ik aanwezig”. 
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4.8 Financiën  
 
Wij zien de kerk als een huis van God. Wij zien het als opdracht om deze in stand te houden. 
De doelstelling van het financiële beheer betreft: het balanceren van de inkomsten en uitgaven, 
waarbij het voortbestaan van de kerk gewaarborgd blijft. 
De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: 
- Actie Kerkbalans. Hierbij zullen alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder persoonlijk worden 

aangesproken op hun financiële bijdrage aan de kerk. 
- Dankdagcollecte. Alle huishoudens binnen de gemeente worden persoonlijk gevraagd voor een 

bijdrage aan deze collecte. 
- Collectes tijdens de eredienst. 
 
Elk kwartaal worden de kosten geanalyseerd om deze zoveel mogelijk te minimaliseren. Om de kosten 
te spreiden ten opzichte van de daadwerkelijke uitgaven wordt er gebruik gemaakt van diverse 
fondsen: 
- Onderhoudsfonds voor de kerk. 
- Onderhoudsfonds voor de pastorie. 
- Geluid- en beamerfonds. 
- Orgelfonds. 
 
Jaarlijks zal er minimaal 5.000 Euro en maximaal 10.000 Euro aan de diverse fondsen worden 
toegevoegd. 
 
 
 
 
Besproken en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 4 maart 2019. 
 
De gemeente heeft hiermee ingestemd tijdens de gemeenteavond van 8 april 2019. 
 
 


