
  

 

 

 

Jaarplan Missionaire Commissie seizoen 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de AK vergadering van juni 2020 
 



Waarom een jaarplan?  
Voor het seizoen 2019/2020 hebben we als Missionaire Commissie (MC) gekozen voor een 

jaarplan. Dit viel bij de AK in goede aarde. De afspraak werd gemaakt om voortaan geen 

grote beleidsnota’s meer te maken, maar kort en overzichtelijk verwoord wat onze visie, 

doelstelling en activiteiten zijn voor het komende seizoen. Hierbij treft u ons 2e jaarplan voor 

het seizoen 2020/2021 aan, nu voorzien van ons mooie nieuwe logo, ontworpen door Hans 

Wijnveen!  DV zomer 2021 en de jaren daarna willen we opnieuw een jaarplan ter 

vaststelling voorleggen aan de AK.  

Wie zijn wij?  

Naam  Tel email  

Dirk Klein 06-
22200027 

d.klein@barneveld.nl Missionair ouderling 

Hans Mulder 06-
17554823 

hans.jg.mulder@gmail.co
m 

Missionair ouderling  

Heidy Verhoef 0342-
476013 

overeemverhoef@gmail.c
om 

Secretaris/penningmee
ster 

Wim van der Vegte 0342-
470755 

jw.vdvegte@solcon.nl Adviserend lid 

 

Wat is onze Visie en missie?  
Geloof is een gave en een opgave. We zijn gezondenen. Dit is het fundament onder al het 
missionaire werk. In Mattheus 5: 16 wordt ons de handleiding aangereikt: ‘Laat uw licht zo 
schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken.’ 
Hier is de Meester aan het woord met de oproep om Hem zo te volgen, om een discipel te 
zijn met deze levensstijl. Deze levensstijl vraagt om een houding van gebed en het iedere 
dag volgen van Jezus op jouw plek, met jouw gaven. Luisterend naar Zijn Woord, gedreven 
door de Geest en met open oog en oor voor mensen. Niet voor bepaalde mensen, maar voor 
mensen zonder uitzondering! 
Ieder gemeentelid heeft daarin de taak om het Woord door te geven met de gave die de 
Here heeft gegeven. Een opdracht om op te volgen. Voor ieder die gelooft! 
 
Wat is onze doelstelling?  
Het stimuleren, motiveren en coördineren van het missionaire bewustzijn van de gemeente 
en de gemeente toerusten om getuige te kunnen zijn in de eigen omgeving.  
 
Hoe willen we dit het komende seizoen gestalte geven?  
Om bovengenoemde doelstelling in praktijk te brengen is in de eerste plaats een goede 
relatie van essentieel belang. In de achterliggende maanden is dit bemoeilijkt door het 
coronavirus. Ook weten we niet, wat de komende tijd ons op dit gebied brengt. De 
activiteiten die we willen uitvoeren, zijn uiteraard onder voorbehoud van de mogelijkheden, 
die de noodverordening en de kerk ons bied. Uiteraard proberen we als MC de vele 
missionaire activiteiten die er in onze gemeente zijn, te blijven ondersteunen en waar 
mogelijk uitbouwen. Ook nieuwe initiatieven, gericht op het missionair worden en blijven van 
onze gemeente, zullen in het seizoen 2020/2021 een plaats krijgen, hierbij ook rekening 
houdende met het coronavirus.  De MC richt zich niet alleen op het missionair zijn in ons 
eigen dorp, maar ondersteund ook de vele missionaire activiteiten in diverse plaatsen in de 
wereld. We hopen en bidden, dat we met Gods kracht onze taak als MC mogen uitvoeren, 
tot opbouw van Zijn koninkrijk.   
 

 



 

Activiteiten: 

Ondersteunen van onze commissies 
Onze gemeente kent een groot aantal commissies, die zich bezig houden met missionaire 
activiteiten in onze eigen gemeente en daarbuiten. Als MC ondersteunen we deze 
commissies en zijn we contactpersoon naar de AK. Jaarlijks komen deze commissies met 
hun jaarverslag, welke eveneens door de AK worden vastgesteld.  Naast deze commissies is 
de MC de directe contactpersoon tussen de GZB en onze gemeente en organiseert zelf de 
diverse collecten (Pinksteren, najaarscollectie en dagboekjes) 
 

 
Bijeenkomst nieuw ingekomenen  
DV 7 November 2020 zal er opnieuw een bijeenkomst worden gehouden met en voor nieuw 

ingekomenen in onze gemeente.  Voor deze bijeenkomst zullen alle nieuw ingekomenen 

persoonlijk worden benaderd en uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zijn een predikant, 

ouderling, ouderling kerkrentmeester en een diaken aanwezig. Kort wordt ingegaan op onze 

gemeente en er is gelegenheid tot ontmoeting. De vorige bijeenkomst, gehouden 2 

november 2019, was een succes. Een kleine 30 nieuwe gemeenteleden waren hierbij 

aanwezig.  

Missionaire diensten 
In goed overleg met kerkenraad en predikant willen komend seizoen twee keer een 

missionaire dienst houden (januari en juli 2021). Deze diensten zullen worden voorbereid 

door de MC en een van de werkgroepen. De twee missionaire diensten, gehouden in 2019 

en 2020, onder leiding van ds. Teeuw (Robert en Danja) en ds. Smelt (Skwira), waren fijne 

diensten.  

Commissie: Contactpersoon: Doel commissie:  

Missionaire Cursussen  Wim v.d. Vegte 
 

Echo Commissie Hans Mulder Contact (blijven) houden met 

gemeenteleden.  

Cie. Gastendienst Hans Mulder Laagdrempelige diensten 

organiseren. 

Gebedswerk Hans Mulder Samen bidden (voor de zending) 

WCA Dirk Klein Ondersteuning werk Simone 

TFC Robert en Danja Duits Dirk Klein Ondersteuning werk Robert/Danja 

Interkerkelijke zangdiensten Hans Mulder Zingen tot eer van onze God 

Lika Werkgroep Dirk Klein Ondersteuning vertaalwerk Lika’s  

Open kerk, 

Perron16,Marktevangelisatie 

Hans Mulder Evangeliseren in ons dorp.  

Skwira commissie Dirk Klein Ondersteuning gemeente van Skwira 

VakantieBijbelWeek Hans Mulder Kinderen in aanraking laten komen 

met het evangelie 

Kindersinginn Dirk Klein Zingen met en door kinderen 

Nieuw Ingekomenen Dirk Klein 1e bezoekje nieuw ingekomenen 

Mountainbike Team Hans Mulder Ook zo samen gemeente zijn. 

GVO Dirk Klein Godsdienstlessen openbaar onderwijs 

OLD Wim .v.d Vegte Eens per jaar een zijn!  



 
 
Kerkproeverij 
Op zondag 11 oktober zouden we weer meedoen met de  Kerkproeverij. Een ‘gewone’ 
dienst, met aandacht voor onze gasten. Op dit moment (juni 2020) is nog niet bekend of 
deze kerkproeverij door kan gaan en zo ja, in welke vorm. Als dit (landelijk) weer mogelijk is, 
willen we als gemeente hier weer bij aansluiten.  
 
Overdenkingen week voor de Pinksteren 
Mei 2020 werd dit voor het eerst georganiseerd, we mogen terugkijken op fijne avonden. Als 
MC willen we dit ook in 2021 voortzetten, dit dan in goed overleg met de Paasvesper 
commissie. Wellicht kunnen de Pinksterbijeenkomsten een nog wat meer missionair karakter 
krijgen.  
 
Zangmiddag 
Zomer 2021 willen we op het plein van Bethabara een zangmiddag organiseren. Hiervoor zal 
een uitnodiging uitgaan naar de inwoners van ons dorp en onze vakantiegasten. Deze 
middag zal een missionair thema krijgen.  
 
OLD 
De openluchtdienst, een fenomeen in ons dorp. Helaas kon deze dit jaar niet doorgaan. We 

hopen deze OLD, op verzoek van de AK vanuit onze gemeente onder verantwoordelijkheid 

van de MC, in 2021 weer te mogen houden.  

Pastorale teams 
Eens per jaar een ontmoeting als pastoraal team bij de missionair ouderling thuis. Samen de 
maaltijd gebruiken en samen nadenken over Missionair zijn. Tot februari 2020 betekende dit 
fijne contacten en goede gesprekken. Ook komend seizoen willen we dit (zodra de 
mogelijkheid er weer is) in wijk 2 weer oppakken.  
 

Bezoeken bijbelkringen 
De MC wil gedurende het komende seizoen iedere (huis) bijbelkring een keer bezoeken om 

samen met hen na te denken over het thema; het volgen van Jezus (Johannes 1: 35-47). Dit 

uiteraard in goed overleg met de kringleiders.  

Tenslotte:  
We beseffen, dat we onze activiteiten mogen uitvoeren met de  hulp van de Heilige Geest. 

Hij leidt ons en zorgt voor zijn gemeente. Samen met Hem mogen we het werk in de 

gemeente, wat ons is toevertrouwd, uitvoeren.  Bij dit werk willen we de verbinding leggen 

met anderen (jongerenwerk) in onze gemeente en hopen en bidden we, dat missionair zijn 

en worden niet alleen maar een taak is van de MC, maar dat wij slechts aanjagers mogen 

zijn. Missionair zijn moet als het goed is in ieder gemeentelid tot ontwikkeling komen. Met 

Gods hulp mogen wij hier een steentje aan bijdragen.  

 

 


