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Advies werkgroep 1 (kerkelijke gebouwen)
Kern van opdracht 1
a) Actualiseer het toekomstperspectief van ons gemeente-zijn.
b) Waar meer aandacht voor moet komen, is de concretere invulling van dat ‘gemeentezijn’.
Beoogd resultaat
Dit deelonderzoek moet resulteren in een helder geformuleerd en concreet beeld van ons
gemeente-zijn in de komende jaren.
Onderzoeksproces
Als werkgroepleden weten we ons afhankelijk van Gods leiding. Zijn stem klonk door
tijdens onze voorafgaande Bijbelstudies. Gods Woord en gebed gaf en geeft een open
houding naar elkaar.
De aangereikte rapporten zijn bestudeerd. Aanvullende inbreng van de werkgroepleden
betrof de uitkomsten van twee brainstormsessies. Op basis van onderstaande bronnen is
gebouwd aan dit verslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beleidscommissie Visie 2020 ‘Als de HEERE het huis niet bouwt..’
Onderzoek ‘BijEEN in verscheidenheid’ Marcelle van Schoonhoven
Reacties wijkbijeenkomsten n.a.v. Gebouwenkwestie
Onderzoek geloofs- en gemeenteopbouw Barneveld Burgering & Van Essen
Project ‘Gezinnen, kerk en geloof’ Esther van Maanen JBR
Visie werkgroepleden (brainstormsessie 25/09)

Om grip te krijgen op de brede opdracht ‘actualiseer het toekomstperspectief van ons
gemeente-zijn’ zijn deze bronnen bestudeerd. Het verschafte ons informatie over de
sterke en zwakke punten (interne analyse) en over de kansen en bedreigingen (externe
analyse) van onze Hervormde gemeente. We verdisconteerden ook de lijn die door de
Algemene Kerkenraad steeds uitgezet is: we willen één gemeente zijn op basis van Gods
Woord en de gereformeerde belijdenis.
De éénheid van de gemeente staat voorop. We zien dit als een Bijbelse opdracht. De
toekomst ligt vast in Jezus Christus. Hij is Heer over de toekomst. Luisterend naar Zijn
stem kunnen we zegenrijk praktisch gemeente-zijn. Dat sluit alle leden in. Ook de
grootste groep gemeenteleden die we veelal niet in beeld hebben: de randkerkelijken.
Het geschetste toekomstbeeld betreft alle aspecten van het gemeente-zijn. Slechts een
selectie hiervan is bruikbaar voor de vervolgopdrachten van werkgroep 2 en 3. Voor de
nabije toekomst liggen hiermee wel bouwstenen gereed voor verdere uitwerking in
beleid(splannen).
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Identiteit
Gods Woord: bron en fundament
Hervormd Barneveld richt zich op het verstaan van de woorden van God in deze tijd. De
Bijbel is dé bron van waaruit we putten voor prediking, onderwijs en kringwerk. Leven
met en vanuit de Bijbel is de basis van het gemeentewerk. Een open Bijbel is nodig voor
het gemeentewerk in al haar facetten.
Niet alleen in de prediking, maar in al het werk staat Christus centraal. Alleen vanuit Zijn
verzoenend sterven is ons werk zinvol en heeft het een doel: mensen brengen bij Hem,
de opgestane Levensvorst. In Hem worden onze harten bemoedigd, samengevoegd in de
liefde en mogen wij komen tot heel de rijkdom van de volle zekerheid in Jezus Christus,
onze Heere. (Kolossenzen 2:2)
Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor verdieping en verbreding van de kennis over
Bijbel en belijdenis. Vooral in deze tijd met een cultuur die haaks en soms zelfs vijandig
staat tegenover de Bijbelse boodschap. Hoe zouden we ons anders rekenschap kunnen
geven van de hoop die in ons is. (1 Petr. 3:15)
Gods Woord: richtsnoer voor leer en leven
Hervormd Barneveld baseert zich in alles op het Woord van God en de daarop
gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. Gods Woord vormt de bron en de norm
voor leer en leven. Door de Heilige Geest bewerkt het Woord onze dagelijkse bekering,
zodat wij niet gelijkvormig worden aan de wereld (Rom. 12:2), maar aan Jezus Christus,
Gods Zoon (Rom. 8:29).
De gereformeerde belijdenis helpt ons helder te krijgen wat de kern van de Bijbelse
boodschap is en hoe we daardoor verbonden zijn met de ‘belijdenis der vaderen’. Omdat
de kennis en de waarde van de belijdenisgeschriften in onze tijd niet altijd voldoende
beseft wordt, willen we de actuele betekenis ervan structureel een plaats geven in
prediking en gemeentewerk
Het gaat erom dat in ons leven de godsvrucht, zoals die bij ons voorgeslacht te zien
was, meer en meer zichtbaar wordt. (Zie o.a. 1 Tim. 6:11 en Kolos. 3:12)
De Hervormde gemeente van Barneveld wil daarbij bewust blijven gaan in het spoor van
de Reformatie. Ze behoort daarom voluit tot de Hervormd-gereformeerde stroming
binnen de PKN.
Gemeente-zijn: God eren en loven
Hervormd Barneveld gelooft dat God eren en loven haar voornaamste doel is. Het is onze
visie dat de Heilige Geest ons creativiteit geeft die tot uitdrukking komt in muzikaliteit,
kunstzinnigheid, literaire gaven en vormgeving. Deze van God gegeven scheppingskracht
kan dienstbaar gemaakt worden aan het uitdragen van het geloof, de hoop en de liefde
in Jezus Christus binnen de gemeente en in de lokale samenleving.
Gebed: de basis voor gemeente-zijn
Hervormd Barneveld belijdt dat gebed een belangrijk fundament is van het gemeentezijn. Voorbede voor prediking, pastoraat, evangelisatie, diaconaat en jeugdwerk is van
het grootste belang. Als gemeente zien we uit naar groei in geestelijk leven door een
intensief gebedsleven van de gemeente(leden). Gebedsgroepen hebben hierin ook een
belangrijke functie.
Muziek en zang: verbinding tussen God en mens
Hervormd Barneveld belijdt dat het zingen van Psalmen, gezangen en geestelijke
liederen een drager is om God te ontmoeten en te aanbidden. Met zorg bouwt zij aan
muzikaliteit onder haar leden en faciliteert zij hen in het uitoefenen van hun taak. Luther
zei het al: Gods Woord wil gepredikt en gezongen zijn.
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Gods volk in het licht van Zijn Woord
Hervormd Barneveld gelooft dat het van wezenlijk belang is dat we Israël als ‘onze
oudste broeder’ blijven zien en tegemoet treden. Er is daarom een blijvende
verbondenheid met het Joodse volk.
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Eenheid in verscheidenheid
Aan elkaar gegeven
Hervormd Barneveld heeft de visie dat God ons als leden aan elkaar heeft gegeven.
Vanuit eenheid in geloof (in Christus) mag er ruimte zijn voor een verscheidenheid aan
liturgische vormgeving. Zo is er plaats voor verscheidenheid in geloofsbeleving. Het
elkaar respecteren en ontmoeten in en naast de erediensten vormt de basis voor het één
gemeente-zijn. Vooral in deze tijd kunnen we ons een onnodige scheiding niet
veroorloven.
Godsvrucht: noodzaak voor alle leden
Hervormd Barneveld hecht grote waarde aan de geloofsbeoefening en Godsvrucht zoals
deze door de (gereformeerde) traditie wordt doorgegeven. Zij verlangt naar het werk van
Gods Geest in onderlinge ‘kruisbestuiving’ tussen leden. De nauwe en levende omgang
met God maakt jaloers en gunnend, ook voor hen die buiten staan. Die godsvrucht is
zichtbaar in het leven van elke dag.
Geloofsgetuigenis: ambtelijke roeping gericht op alle leden
Hervormd Barneveld wil door ontmoeting van elkaar en het onderlinge geestelijke
gesprek verschillen in geloofsbeleving overbruggen. Kerkenraden weten zich geroepen
leiding te geven en het evangelie te delen met ál hun (wijk)leden. Waar sprake is van
verschil in geloofsbeleving is het onderlinge geloofsgesprek van groot belang. Echte
relatie ontstaat daar waar eenheid ervaren wordt in het geloof in onze Heere en Heiland.
Juist dan zullen verschillen gerelativeerd worden. Dan acht de een de ander uitnemender
dan zichzelf.
Vernieuwing liturgie: ondersteunend aan geloofsopbouw
Hervormd Barneveld staat open voor liturgische vernieuwing met als doel dat Gods
Woord en Zijn heil dicht bij het hart van haar (afgedwaalde) leden komt. Dankbaar voor
de ‘luxe’ van verschillende kerkgebouwen leeft de overtuiging dat er voor de stromingen
erediensten zijn waarbij ieder gevoed en versterkt wordt in het geloof.
Draagvlak en vertrouwen
Hervormd Barneveld beseft dat door de grootte van de gemeente het ambtelijk
functioneren als stroperig wordt ervaren. Besluitvormingsprocessen tussen AK en WK’s
zijn vaak ondoorzichtig en worden door gemeenteleden soms als ‘van bovenaf’ opgelegd
gezien. Doelstelling van AK en WK is om transparant te zijn in de wijze waarop
besluitvorming plaatsvindt. In de kerkbode wordt heldere voorlichting en uitleg gegeven.
Als Hervormde gemeente hebben we ruimte gegeven aan verscheidenheid in
liturgievormen. Dat willen we zo houden. Ook is er ruimte voor accentverschillen in de
prediking. Belangrijk is dat alle drie ‘stromingen’ zich herkennen in beleid en (liturgische)
afspraken.
Ondanks de verscheidenheid die er is, willen we één gemeente blijven. Het is onze
overtuiging dat dit een Bijbelse eis is. We willen daarom vasthouden aan een
geografische wijkindeling, zodat alle leden elkaar blijven ontmoeten. Heel belangrijk
hierbij zijn de Bijbelkringen in elke wijk.
Hervormd Barneveld betrekt de hele gemeente vroegtijdig bij ingrijpende veranderingen.
Voorbeelden hiervan zijn verbouw of nieuwbouw van kerkgebouwen, wijziging in het
aantal predikantsplaatsen of een herindeling van wijken. We peilen bij dit soort besluiten
of er een ruim draagvlak is in de gemeente.

5

Missionair en dienend
Volkskerk: Gods trouw richt zich op ál haar leden
Hervormd Barneveld geeft vorm aan haar gemeentezijn vanuit de traditie van een brede
volkskerk. Zij weet zich betrokken op haar inactieve (doop)leden. Door het benutten van
onderlinge contacten, pastoraat en diaconaat willen we Gods trouw zichtbaar maken. Dit
in het vertrouwen dat God, door Zijn Geest, mensen in het hart wil raken en hen wil
behouden. De zorg voor díe leden die zijn afgedwaald bindt ons samen in Jezus’ opdracht
getuige te zijn van Gods genade.
Betrokkenheid op niet (of minder)-meelevende leden
Hervormd Barneveld richt zich op het bereiken van die leden die weinig of niet meer naar
de kerk gaan. Dit belangrijke deel van de gemeente is een door God gegeven kans om
het evangelie te delen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan andere vormen van
erediensten zoals aan Bijbellezing (behandeling van Bijbelboeken als lectio continua),
meer zang centraal, gebedsdiensten, thematische diensten rond vragen van deze tijd.
Bijzondere diensten: kans voor getuigenis
Hervormd Barneveld is geroepen haar Heiland te belijden naar niet gelovigen. De
contactmomenten met onkerkelijken en randkerkelijken ziet zij als een van God gegeven
kans om hen met het Evangelie te bereiken. In haar bijzondere diensten (rouw, trouw en
doop) heeft zij uitgelezen momenten om hen die buiten staan te bereiken. Ook
laagdrempelige diensten, gericht op evangelisatie zijn hiervoor een goed middel.
Sterke band tussen gezin, school en kerk
Hervormd Barneveld staat in een traditie van een nauwe band tussen gezin, school en
kerk. Die nauwe relatie (met o.a. bezoeken van predikanten aan de scholen en
scholendiensten in de kerk met bid- en dankdag) werkt mee aan versterking van de
(geloofs)band tussen gezin, school en kerk. Met respect voor ieders verantwoordelijkheid
willen we vasthouden aan deze goede relatie tussen de scholen en de kerkelijke
gemeente. Doel daarbij is dat de genade van Jezus Christus jonge harten raakt en
jongeren toegerust leven met God. Die betrokkenheid op elkaar is er nog extra als een
wijkgebouw gekoppeld is aan een Hervormde school.
Getuigenis van het heil in Jezus Christus dichtbij
Hervormd Barneveld weet zich geroepen om het evangelie te delen met mensen in onze
plaatselijke gemeente die God niet kennen en/of naar God opzoek zijn. Aanwezigheid in
de wijk is noodzakelijk om met gemeenteleden initiatieven te kunnen nemen. Ons ideaal
als kerk in Barneveld is, dat we een levende gemeente van onze Heere Jezus Christus
zijn en daarom missionair en dienend in het geheel van de gemeente Barneveld aanwezig
zijn.
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Ontmoeting en onderlinge gemeenschap
Zondag: dag van geloofs- en gemeenteopbouw
Hervormd Barneveld richt zich op het leven van haar leden met God. De zondag is dé
dag om door de Heilige Geest toegerust te worden voor het dagelijkse leven. Er is een
open houding vanuit WK en AK om te variëren in typen samenkomsten die de verbinding
tussen de Heere en de (nieuwe) leden versterkt. Belangrijk voor één gemeente willen zijn
en blijven is ook dat de diensten met een verschillende liturgie verspreid zijn over de
gebouwen.
Onderling meeleven: steun en correctie
Hervormd Barneveld beseft dat onderling liefdebetoon een door Jezus gegeven opdracht
is. Haar opdracht wil zij gestalte geven door leden te stimuleren met elkaar mee te leven,
elkaar te steunen, te bemoedigen en zo nodig ook in liefde terecht te wijzen. Kerkelijke
gebouwen moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben voor ontmoeting, zowel op
de zondag als doordeweeks.
Ontmoeting: basis voor geloofs- en gemeenteopbouw
Hervormd Barneveld ervaart de grootte van de gemeente als een nadeel op het vlak van
onderlinge betrokkenheid. Ontmoetingen op zondag en gedurende de week zijn nodig om
onderlinge relaties te versterken. Alle initiatieven die in de gemeente, wijk, blok of straat
genomen kunnen worden om het omzien naar elkaar te stimuleren worden zo veel
mogelijk ondersteund. Ook het gesprek tussen de generaties is belangrijk.
Ontmoeting in de wijk: meeleven en dienstbetoon
Hervormd Barneveld is zich bewust van de niet ideale structuur wat betreft wijkgrenzen
en kerkgebouwen. Bovendien: massaliteit werkt anonimiteit in de hand. Zij neemt deze
zwakke punten serieus door te bouwen aan goede (wijk)voorzieningen waar leden elkaar
ontmoeten en onderling dienstbetoon mogelijk is.
Gemeente-zijn: inzet van gemeenteleden
Aandacht voor vrijwilligers
Hervormd Barneveld is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Leden die vanuit het geloof in Jezus Christus Hem weerspiegelen bij hun inzet voor
andere (gemeente)leden. Het belang van begeleiding, opleiding en coaching is groot. AK
en CvK onderzoeken wat hier nodig en mogelijk is.
Aandachtspunt m.b.t. inzet vrijwilligers
Door het feit dat steeds meer mannen- en vrouwen beiden betaald werk verrichten, èn
door het feit dat ieder pas veel later met pensioen kan, staat het vrijwilligerswerk onder
druk. Het vervullen van vacatures in kerkenraden, jeugdwerk en catechese wordt
moeilijker. Gedacht kan worden aan een andere opzet van de structuur van onze
gemeente. Minder grote kerkenraden en meer inzet van pastorale blokgroepen onder
leiding van een ambtsdrager. In die pastorale blokgroepen kan de deelname van
vrouwen gemakkelijker gerealiseerd worden. Het is onze overtuiging dat God alle leden
roept om te dienen in Zijn gemeente met de gaven die Hij schenkt.
Continuïteit m.b.t. jeugdwerk en missionair werk
Hervormd Barneveld draagt zorg voor veel kinderen en jongeren. Voor professionele hulp
bij catechese en jeugdwerk in bredere zin streeft zij naar het behoud van de inzet van
een professionele jeugdwerker.
Hervormd Barneveld ziet het belang van gericht missionair werk. De ‘vierde stroming’ is
het grootst: onze randkerkelijke leden. De inzet van een (tijdelijke) daarvoor geschoolde
evangelist zal van grote waarde zijn.
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Prognoses en toekomstperspectief
Kans en bedreiging
Prognoses voor de toekomst met betrekking tot het aantal leden en kerkgangers zijn heel
moeilijk te maken. Enerzijds is er het gegeven dat landelijk de kerk terugloopt in leden.
Ondanks groei van de burgerlijke gemeente is het aantal leden de afgelopen jaren steeds
iets gedaald. Er is een duidelijke teruggang van jeugdwerk en catechese. Ook is de
kerkelijke betrokkenheid bij de jongere generatie minder sterk geworden. Charismatische
predikers en anders opgezette samenkomsten in de naaste omgeving zijn ‘stevige
concurrenten’.
Anderzijds is er het gegeven dat het aantal kerkgangers sinds de invoering van de
diensten met een vernieuwde liturgie behoorlijk stabiel is gebleven. Tegenover de
landelijke trend in stijgen bij ons nog steeds de giften in het kader van de Actie
Kerkbalans.
De forse groei van het aantal inwoners van Barneveld van de laatste jaren biedt ook
hoop op groei, zeker als we als kerk actief zijn in de nieuwbouwwijken. Idealiter past
daarbij het ‘plaatje’ van de Oude Kerk in het centrum met daarnaast een kerk in zuid en
een kerk in noord.
Het is onze overtuiging dat we als kerkelijke gemeente ons moeten blijven concentreren
op de hierboven genoemde kernpunten van gemeente zijn. De ‘rest’ mogen we aan de
Heere overlaten in het besef dat Hij de Koning van Zijn kerk is. We denken hierbij
bijvoorbeeld aan Psalm 148: 11-14
“Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde.
Jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. Laten zij de Naam
Van de HEERE loven, want Zijn Naam alleen is hoog verheven, Zijn majesteit welft
over de aarde en de hemel. Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven, de roem
van al Zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is. Halleluja!”
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