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Beleidsplan 2013-2016  
 
Evangelisatiecommissie Christelijke Gereformeerde Kerk  Bennekom/Oosterbeek 
 
 
Inleiding 
 
De verkondiging van de boodschap van Gods Koninkrijk en van de redding van verloren zondaren is een 
essentiële taak voor de christelijke gemeente. Dat blijkt overduidelijk uit de Bijbel. Die taak kan niet 
uitbesteed worden aan ambtsdragers en evenmin aan de evangelisatiecommissie. Het is een taak voor elk 
gemeentelid. Van de evangelisatiecommissie mag wel verwacht worden dat zij de gemeente(leden) 
stimuleert en ondersteunt in het uitvoeren van deze taak. In dit beleidsplan wordt hierop nader ingegaan. 
In de tekst gaat het dus om activiteiten die door de commissie worden uitgevoerd of gecoördineerd. Het is 
goed om te beseffen dat de belangrijkste 'activiteit' het getuige-zijn van de gemeenteleden is. Dat getuige-
zijn is dus nadrukkelijk onderdeel van evangelisatie, maar wordt niet als zodanig gecoördineerd door de 
commissie. Daarom wordt op dit punt zelf ook niet nader ingegaan, alleen op de stimulering daarvan. 
 
Dit beleidsplan is bedoeld om een overzicht te geven van de uitgangspunten en de geplande activiteiten van 
de evangelisatiecommissie voor de komende drie jaar (september 2013 tot september 2016). Dat geeft 
duidelijkheid voor de commissie zelf, maar ook voor de kerkenraad en de gemeente. Tegelijk beseffen we 
dat die duidelijkheid betrekkelijk is. Onvoorziene omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen kunnen 
aanleiding geven tot bijstellingen of accentverschuivingen. Dat zal blijken uit de werkplannen, die jaarlijks 
worden opgesteld. De werkplannen geven de plannen voor een seizoen weer, op een meer concrete wijze 
dan in een beleidsplan mogelijk is. 
 
Het plan bestaat uit vier onderdelen: Bijbelse basis voor het evangelisatiewerk, Doelstelling en criteria voor 
het evangelisatiewerk, Terugblik op de periode 2010-2013 en Activiteiten op hoofdlijnen. 
 
Het beleidsplan 2013-2016 is het vijfde dat de commissie heeft vastgesteld. De inhoud is voor wat betreft de 
eerste twee onderdelen ongewijzigd gebleven; er was geen aanleiding om hierin iets te wijzigen. Het derde 
onderdeel is geactualiseerd en mede op basis daarvan is het vierde onderdeel aangepast.   
 
 
Bijbelse basis voor het evangelisatiewerk 
 
In de door de kerkenraad (in 2002) vastgestelde instructie voor de evangelisatiecommissie, is de bijbelse 
basis voor het evangelisatiewerk beknopt aangegeven. Daar staat het volgende: 
"Vanuit het Oude Testament mogen we zeggen dat het feit, dat ieder mens een schepsel van God is, ons 
leert dat God recht heeft op een aan Hem toegewijd leven van ieder mens. Dit botst met de waarneming dat 
velen hun leven niet aan hun Schepper wijden, maar eigen gekozen wegen volgen. Hierin ligt een sterke 
impuls voor zending en evangelisatie. 
In het Nieuwe Testament zijn twee grondlijnen te vinden met betrekking tot de verkondiging van het 
evangelie aan mensen buiten de christelijke gemeente. De eerste is de grote opdracht zoals verwoord in 
Mattheüs 28: 19 (het zendingsbevel) en de tweede is het grote gebod zoals verwoord in Mattheüs 22: 37-40 
(de samenvatting van de wet). Deze grondlijnen worden ook genoemd in 2 Korinthe 5: 10-11 en 14: liefde tot 
God (inclusief de verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn gebod) én liefde voor onze naaste. 
 
Deze (kort samengevatte) bijbelse basis moet de gemeente stimuleren tot het evangelisatiewerk, zowel in 
het dagelijkse getuige zijn als in georganiseerd verband. Daarbij wordt benadrukt dat evangelisatie in de 
eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente, die door Jezus immers een 'stad op een 
berg' genoemd werd. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden gedelegeerd aan individuen of aan een 
commissie. Dit blijkt duidelijk uit de verschillende opdrachten die Jezus meegaf aan zijn discipelen, als 
vertegenwoordigers van de Kerk (Johannes 20: 21, Handelingen 1: 8). Uit deze teksten komt naar voren dat 
de gemeente van Christus een gezonden gemeente is." 
 
 
Doelstelling en criteria voor het evangelisatiewerk  
 
Het doel van het evangelisatiewerk is het bereiken van rand- en onkerkelijke mensen uit de directe 
omgeving (maar buiten de eigen gemeente) met het evangelie en het leggen of verstevigen van contact 
tussen hen en de kerk. Evangelisatie is daarmee een middel waardoor God mensen tot bekering brengt of 
hun geloof in Hem verdiept. Dat bekering en geloofsverdieping noodzakelijk is, is een Bijbels gegeven. Dat 
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op dit punt ook in Bennekom en Oosterbeek (ondanks het christelijke imago dat Bennekom nog steeds 
heeft) een geweldige opgave ligt, is duidelijk. 
 
Dit doel kan op verschillende manieren worden bereikt. Welke manieren de komende jaren in de CGK van 
Bennekom/Oosterbeek toegepast worden, is afhankelijk van de volgende criteria: 
• de activiteit is inhoudelijk in overeenstemming met de Bijbelse boodschap; 
• de activiteit is naar verwachting effectief, dat wil zeggen: verwacht mag worden dat rand- en/of 

onkerkelijken bereikt kunnen worden met het evangelie en het contact met de kerk kan worden gelegd of 
verstevigd; 

• de activiteit vergt een inzet van gemeenteleden die past bij de gaven die zij hebben ontvangen en hun 
praktische mogelijkheden. 

 
Wanneer er mogelijkheden zijn om de activiteiten uit te breiden of wanneer er juist prioriteiten gesteld 
moeten worden, is het belangrijk dat de activiteiten een veelzijdig karakter behouden: veelzijdig in de te 
bereiken doelgroepen en veelzijdig in het benutten van gaven van gemeenteleden. 
Deze veelzijdigheid mag echter niet leiden tot een te grote versnippering van activiteiten. Het bundelen van 
krachten is vaak een voorwaarde voor een goede continuïteit. Juist vanwege de effectiviteit heeft het 
continueren van activiteiten de prioriteit boven eenmalige acties, ook al zijn medewerkers vaak 
gemakkelijker te vinden voor eenmalige acties dan voor herhaalde activiteiten. 
 
Mede vanwege de wens en opdracht om krachten te bundelen, maar ook omdat het gewaardeerd wordt 
door de bevolking, is het belangrijk dat er wordt samengewerkt door verschillende gemeenten. De inhoud 
van de activiteiten is dan echter wel een belangrijk punt van aandacht. 
 
 
Terugblik op de periode 2010-2013 
 
Alvorens de plannen voor de komende jaren te ontvouwen, is het belangrijk om terug te blikken op de 
afgelopen drie seizoenen. De ervaringen zijn meer in detail verwoord in de jaarverslagen 2010-2011, 2011-
2012 en 2012-2013. Een samenvatting van de afgelopen drie jaar: 
 
Toerusting en stimulering van getuige-zijn 
- Persoonlijk getuigen door de gemeenteleden is de belangrijkste vorm van evangelisatie - belangrijker dan 

georganiseerde activiteiten. Omdat er weinig zicht was op wat er onder de gemeenteleden over dit 
onderwerp leeft en wat de ervaringen in de praktijk zijn, is er in 2011 een enquête verspreid onder de 
leden. Uit de 66 reacties bleek een breed draagvlak voor getuige-zijn (ook bij leden die niet meedoen aan 
georganiseerde activiteiten). De volgende suggesties voor verbetering sprongen er uit:  het weer een keer 
organiseren van de cursus ‘Getuigende gemeente’; het onderwerp 'getuige zijn' veel nadrukkelijker 
bespreken tijdens huisbezoeken, en meer (vooral praktische) aandacht voor dit onderwerp in de prediking. 

- De uitkomsten zijn gebruikt voor een themadienst (met nabespreking) over dit onderwerp. De cursus werd 
uiteindelijk één avond. 

- In het kerkblad is geregeld verslag gedaan van evangelisatie-activiteiten in de omgeving en in andere 
plaatsen. 

- Catechisatielessen  over evangelisatie en getuige-zijn werden aan verschillende groepen gegeven. Dit 
leverde een goede respons op. Aan belijdeniscatechisanten is elk jaar de brochure 'Verantwoording geven 
van je geloof' meegegeven. 

 
Evangelisatie-activiteiten 
- Het begeleiden van niet-belijdende gastleden in 'inwijdingstrajecten'  vergt vele jaren en heeft een 

wisselend resultaat. Een belijdenis in combinatie met volwassendoop was wat dit betreft wel een 
hoogtepunt. 

- De Alpha-cursus is tweemaal gehouden, eerst in samenwerking met wijk 1 van de Hervormde Gemeente 
en daarna met de Vrije Evangelische Gemeente. De cursus is beide keren tot zegen geweest van de 
deelnemers. Na de eerste cursus is er ook een 'bèta-groep' doorgegaan. 

- Plannen voor het opstarten van een interkerkelijke vakantiebijbelclub voor de meivakantie konden niet 
worden uitgevoerd wegens gebrek aan leiding. 

- De tweewekelijkse club voor asielzoekerskinderen kon daarentegen in 2011 weer worden opgestart. Ook 
ouders zijn daarbij aanwezig. 

- Evangeliseren op het Asielzoekerscentrum is niet toegestaan, maar de leiding is blij met de kerkelijke 
vrijwilligers. Contact is moeilijk op te bouwen omdat de mensen maar twee weken blijven. Op de 
bijeenkomst in december komen elk jaar veel mensen af. Voor asielzoekers buiten het AZC werden 
jaarlijks voedselpakketten met een 'boodschap' verzorgd. 

- bijbelstudie met mensen met een verstandelijke beperking vond tweewekelijksplaats in Vossenhol. 
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- het enquêtewerk kon wat geïntensiveerd worden. De resultaten van meerdere jaren werden verwerkt in 
een aantal rapportages. Deze werden toegezonden aan alle Bennekomse kerken en ontsloten via de 
website. Een samenvatting werd gepubliceerd in een aantal regionale kranten. Veel gesprekken werden 
gevoerd met rand- en onkerkelijken. Regelmatig was het mogelijk om indringend over het evangelie te 
spreken en om mensen te bemoedigen. Daarentegen zijn er vaak ook nogal vrijblijvende of zelfs 
moeizame gesprekken. Toch blijft de enquête een middel om met mensen in gesprek te komen die anders 
weinig of zelfs geen christenen ontmoeten. 

- In interkerkelijk verband (BEO) werd een Bennekomse folder bij de christelijke feestdagen op alle 
adressen verspreid (en eenmalig het landelijk uitgebracht blad Meer). Dit is de activiteit waar de meeste 
gemeenteleden bij betrokken zijn. 

- Het 'aanwezig zijn in de maatschappij' kreeg vorm door columns in 'Hoog en Laag', en in Oosterbeek door 
contacten met de plaatselijke overheid (tot het vertrek van Adam van den Berg) en het ontvangen van 
schoolkinderen in het kerkgebouw. 

- Het idee van een e-mail-nieuwsbrief met bijbelteksten, spreuken en stellingen werd - onder de vlag van het 
BEO – uitgewerkt in de vorm van 'Parels'. Ze werden vanaf 2010 vrijwel dagelijks verstuurd in de weken 
voorafgaand aan Kerst, Pasen en Pinksteren. Het aantal abonnees steeg gestaag. 

 
Organisatie-aspecten 
- Het aantal gemeenteleden dat deelneemt aan evangelisatieactiviteiten vanuit onze gemeente nam elk jaar 

iets toe tot uiteindelijk 47 in het laatste seizoen. Daarvoor was het wel nodig om gemeenteleden 
persoonlijk aan te spreken: spontane aanmeldingen waren er niet en reacties op oproepen in het kerkblad 
waren schaars. Daarbij blijkt het gemakkelijker te zijn om jonge mensen te interesseren dan oudere 
gemeenteleden (van wie de geloofservaring juist een toegevoegde waarde heeft).  

- In de overleggen met de kerkenraad is geconstateerd dat er veel waardering is voor wat er aan 
evangelisatie gebeurt en voor de rol van de commissie daarbij. Andere conclusies waren o.a. dat 
wijkouderlingen wel wat meer ogen en oren van de e.c. kunnen zijn en dat het belangrijk blijft om de 
missionaire activiteiten in Oosterbeek uit te breiden. Dat laatste is in de praktijk nog niet gebeurd; wel is 
aangehaakt bij een initiatief om bijbelgetrouwe christenen die in Oosterbeek wonen, samen te brengen. 
Verder heeft de e.c. samen met de kerkenraad nagedacht over de oorzaken van randkerkelijkheid en de 
mogelijkheden om met hen contact te houden of te krijgen. 

- De verhoudingen binnen het Bennekoms Evangelisatie Overleg zijn tijdelijk ernstig verstoord geweest 
doordat de Hervormde wijkgemeente 1 zich in juni 2011 had teruggetrokken uit het BEO (niet om 
inhoudelijk redenen maar vanwege ontevredenheid over procedures en botsingen tussen personen). Na 
een aantal maanden kon de breuk geheeld worden toen hun commissie vertrouwen kreeg in een aantal 
afspraken over doel en werkwijze (inclusief begroting) en een vertegenwoordiger was vervangen. De 
daadwerkelijke samenwerking bleef weinig intensief: het beperkte zich tot de folderacties. 

 
Wat is nu de vrucht geweest van deze inspanningen? Het is te gemakkelijk om te zeggen dat dit zich veelal 
aan onze waarneming onttrekt. We willen graag dat steeds meer mensen tot geloof komen. En dat gebéurt 
ook. Daar mogen we onze God zeer dankbaar voor zijn. Maar veel contacten leiden niet tot voor ons 
waarneembare veranderingen ten goede. Dat is geen reden om met die activiteiten te stoppen, maar het 
dwingt ons wel om onszelf steeds af te vragen of wij wel optimaal gebruik maken van de gaven en 
mogelijkheden die de Heilige Geest ons geeft. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben in ieder geval 
weer onderstreept hoe belangrijk het is om te investeren in langdurige contacten, geduld te oefenen en 
bovenal God te bidden om Zijn vernieuwende werk. 
 
Maar we moeten niet alleen naar onszelf kijken. Juist bij evangelisatie is het belangrijk dat we ons bewust 
zijn van wat er in de maatschappij speelt. Met name de volgende aspecten zijn belangrijk voor ons getuigend 
bezig zijn: 
- De kerkelijkheid neemt nog steeds af, heel duidelijk ook in Bennekom (in Oosterbeek was die al laag); 

daarentegen is er vaak wel sprake van een zekere religiositeit. Dat geeft openingen. Maar de 
hedendaagse 'gelovige' moet vaak niet veel hebben van zelfverloochening, één weg, duidelijke grenzen 
tussen goed en kwaad, (goddelijk of kerkelijk) gezag en grondige kennis. Zo blijft er dus een kloof bestaan 
tussen enerzijds het bijbelgetrouwe, in de Reformatie gewortelde geloof van waaruit we evangeliseren en 
anderzijds de meeste mensen uit onze buurt. Daar moeten de medewerkers zich van bewust zijn. 

- Bij het getuigen moeten we beseffen dat veel mensen gevoelig zijn voor wat anderen ervaren hebben, niet 
voor wat de kerk belijdt. Dat laatste komt pas in beeld als men is gewonnen door het eerste. 

- In onze directe omgeving zijn de kerkleden vaak heel weinig herkenbaar als volgeling van Jezus, zo blijkt 
o.a. uit de gehouden enquêtes. Een vast geloof in God in combinatie met een toegewijd leven (dat ook 
voor niet-gelovigen herkenbaar is!) wordt weinig gevonden. 

- In het algemeen wenst men zich niet meer aan iets te binden. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat 
mensen na getoonde interesse ook lid worden van de gemeente. Het is daarom belangrijk dat er veel 
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aandacht is voor het onderhouden van langdurige contacten en het daarop aansluiten in de gemeente 
(inwijdingstrajecten). 

 
 
Activiteiten op hoofdlijnen 
 
Op basis van de genoemde criteria, de in de instructie genoemde taken van de evangelisatiecommissie en 
de ervaringen in de afgelopen jaren, is de commissie van plan om de volgende activiteiten in de komende 
drie jaar te laten plaatsvinden of zelf te ondernemen. 
 
Versterken van het getuige-zijn en een open houding  
Het bereiken van mensen van buiten de gemeente met Gods boodschap moet zoveel mogelijk in alle 
gemeentelijke activiteiten geïntegreerd zijn. Daartoe is het belangrijk dat de leden afzonderlijk getuige zijn in 
hun omgeving en dat in alle activiteiten gezocht wordt naar mogelijkheden om ook op mensen van buiten de 
gemeente gericht te zijn. Omdat zo'n houding gebaseerd is op de roeping van God en Zijn zegen, gaat het in 
feite om het leggen van een verbinding tussen boven (God), binnen (de gemeente) en buiten (ongelovigen 
buiten de gemeente). 
 
Toerusting van gemeenteleden 
Omdat het uitdragen van het evangelie meestal het best plaats kan vinden binnen de kring van bekenden 
(beter dan via meer grootschalige en/of eenmalige acties), is het heel belangrijk dat alle gemeenteleden 
goed toegerust zijn om ieder in hun eigen kring, en op hun eigen manier, de Boodschap door te geven - en 
zich bewust zijn van het belang daarvan. Dus niet alleen degenen met specifieke gaven voor evangelisatie. 
De commissie wil in de komende jaren graag een blijvend accent op deze toerusting leggen. Daarvoor is 
samenwerking met andere geledingen van de gemeente (waaronder met name de kerkenraad) heel 
belangrijk. Hoewel hier al meerdere jaren aan wordt gewerkt, noopt het resultaat tot voortzetting. 
De toerusting zal op in ieder geval twee manieren vorm krijgen: 
• persoonlijke adviezen en ondersteuning, in principe op initiatief van gemeenteleden zelf, maar daartoe 

wel gestimuleerd door o.a. de kerkenraad (huisbezoeken, prediking) en de commissie; 
• overdracht van kennis over effectief getuige-zijn aan de gehele gemeente of aan groepen (zoals 

wijkkringen) binnen de gemeente: in algemene zin via de prediking en de catechese en in meer 
specifieke zin door het laten volgen van cursussen en het publiceren van artikelen over evangelisatie in 
het kerkblad. 

Daarnaast worden de gemeenteleden met een evangelisatietaak toegerust om die taak goed te kunnen 
uitvoeren. Dat kan toegesneden zijn op de specifieke taak, maar ook een meer algemeen-verdiepend 
karakter hebben. 
 
Vergroten van een open houding van de gemeente 
Hierbij gaat het erom dat activiteiten van de gemeente, zoals de kerkdienst, reguliere bijeenkomsten van 
verenigingen en (wijk)kringen en gemeente-brede activiteiten, ook gericht zijn op mensen van buiten de 
gemeente. En dan met name rand- en onkerkelijken. Dat vergt niet alleen een passieve openstelling 
daarvan. Ook al zijn kerkdiensten altijd openbaar - veel mensen komen niet vanzelf in de dienst. Belangrijk 
zijn: een actieve houding, inleving in wie de mensen om ons heen zijn en nagaan hoe we de brug kunnen 
slaan tussen hun leef- en denkwereld en onze activiteiten. 
De voorzichtige stappen die op dit punt zijn gemaakt, worden uitgebouwd. Daarbij vervult de commissie 
slechts een stimulerende rol. De daadwerkelijke 'open' houding moet gemeente-breed tot een nieuwe 
grondhouding worden: zowel bij de gemeenteleden zelf (persoonlijk en binnen het verband van een 
wijkkring), als bij de inhoud en vormgeving van gemeentelijke activiteiten (waaronder niet in het minst de 
kerkdiensten). Dat vergt een langdurige investering, waarbij ook de inzet van de kerkenraad, commissies, 
verenigingen en wijkkringen heel belangrijk is. De commissie zal de gemeenteleden en de genoemde 
verbanden voeden met adviezen en praktische ondersteuning bieden. 
Ook het vertalen van de Bennekomse (en eventueel Oosterbeekse) kerkdiensten in het engels of frans, 
wanneer gasten aanwezig zijn die het Nederlands niet goed kunnen verstaan, behoort tot de open houding. 
 
Activiteiten in Oosterbeek 
Er is een begin gemaakt met een gerichtheid op groei van buitenaf in Oosterbeek. De commissie wil graag 
samen met het Oosterbeekse deel van de gemeente verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de 
inwoners van Oosterbeek te bereiken met het evangelie. Daarbij wordt zo mogelijk samengewerkt met 
bijbelgetrouwe christenen in Oosterbeek. Indien nodig, kan inzet in Oosterbeek een vermindering van inzet 
in Bennekom gaan betekenen. 
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Alpha-cursus  
Het aanreiken van kennis over de God van de Bijbel en het geloof in Hem is een belangrijk 
evangelisatiemiddel. Zowel internationaal als plaatselijk is er veel ervaring met de Alpha-cursus. Telkens als 
er aanwijzingen zijn dat er weer voldoende belangstelling voor is, zal er een cursus worden georganiseerd, 
liefst in samenwerking met andere bijbelgetrouwe gemeenten. Daarnaast is het belangrijk dat rand- of 
onkerkelijke deelnemers na afloop goed begeleid worden als ze willen integreren in de gemeente. De 
commissie zal daarbij helpen in de vorm van inwijdingstrajecten. 
 
Inwijdingstrajecten van gastleden  
Mensen van buiten de gemeente die nog geen belijdenis hebben gedaan, maar al wel een band met de 
gemeente hebben – doordat ze al in de diensten komen of getrouwd zijn met een gemeentelid – worden 
begeleid om te komen tot (doop en) belijdenis. In nauwe samenwerking met de kerkenraad (en met name de 
predikant) zorgt de e.c. er voor dat die begeleiding door verschillende gemeenteleden of kringen verzorgd 
worden en op de persoon toegesneden zijn. 
 
Kinderwerk 
Kinderwerk als onderdeel van het evangelisatiewerk onderscheidt zich van 'binnenkerkelijk' kinderwerk door 
met name de doelgroep. Dat kan ook effect hebben op de invulling van het kinderwerk. 
Omdat vaak reeds op jonge leeftijd de beslissing valt over het volgen van Jezus, is het belangrijk dat vanuit 
de gemeente activiteiten plaatsvinden die gericht zijn op rand- en onkerkelijke kinderen. De ervaring heeft 
echter geleerd dat we dit als gemeente dit alleen kunnen. Als zich mogelijkheden voordoen om dat in 
samenwerking met anderen te organiseren,  dan zullen die benut worden. 
 
Werk onder asielzoekers 
Het is niet toegestaan om te evangeliseren in het aielzoekerscentrum in Wageningen. Toch is het belangrijk 
dat de asielzoekers in aanraking komen met het evangelie (en dat christelijke asielzoekers in onze 
gemeente welkom zijn). Vooralsnog lijkt het houden van een club voor kinderen (waarbij ook volwassenen 
aanwezig zijn) en meewerken aan de eindejaarsbijeenkomst de beste openingen te bieden. Maar we blijven 
zoeken naar aanvullende mogelijkheden. 
Buiten het AZC verblijven er in onze omgeving ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook aan hen zal 
aandacht worden besteed, met name door het uitdelen van voedselpakketten. 
 
Bijbelstudie in Vossenhol 
Met geduld en toewijding wordt al vele jaren bijbelstudie gehouden met (grotendeels) onkerkelijke bewoners 
in Vossenhol. Het is belangrijk dat deze kleinschalige activiteit wordt voortgezet, omdat Gods zegen erin 
ervaren wordt. 
 
Enquêtewerk 
Kenmerk van het enquêtewerk is het opzoeken van zoveel mogelijk Bennekommers met een aantal vragen 
om zodoende met hen in gesprek te komen. Het doel is tweeledig: door middel van de enquête, die gaat 
over God, geloven en christenen, krijgen we meer zicht op wat er onder de bevolking leeft (wat nuttig is voor 
zowel evangelisatie- als binnenkerkelijke activiteiten) en vooral biedt het de gelegenheid om wezenlijke 
geloofszaken aan de orde te stellen en (indien mogelijk) daarover door te praten. 
Van de medewerk(st)ers vraagt het enquêteren veel inlevings- en doorzettingsvermogen. Voor het bereiken 
van heel Bennekom vergt deze methode ook relatief veel tijd. In principe blijft het daarom een continue 
activiteit. Regelmatig zal gepoogd worden om met name weer medewerkers bij de Vrije Evangelische 
Gemeente te vinden, omdat deze gemeente (formeel) nog steeds mede-organisator van deze activiteit is. 
De resultaten zullen worden gebundeld, gepubliceerd en worden besproken binnen de gemeente en zo 
mogelijk ook daarbuiten. 
 
Uitbrengen van folders voor de feestdagen 
Aanvullend op het (kleinschalig) gericht benaderen van mensen blijft het nodig dat er grootschalige 
activiteiten plaatsvinden. Een middel wat bewezen heeft veel mensen te kunnen bereiken is dat van de 
folders voor Kerst, Pasen en Pinksteren. In de folder wordt verwezen naar de kerkdiensten van de bij het 
BEO aangesloten gemeenten, omlijst door een korte en krachtige boodschap en een gedicht of korte 
spreuken. Veel aandacht is nodig voor het goed verwoorden van de boodschap: enerzijds moet gepoogd 
worden zoveel mogelijk mensen (en met name rand- en onkerkelijken) te interesseren, anderzijds mag het 
aansluiten bij de belevingswereld van de hedendaagse mens niet leiden tot het uit het zicht raken van de 
inhoud van het evangelie. 
Een niet onbelangrijke nevendoelstelling is het inschakelen van een relatief grote groep gemeenteleden in 
het evangelisatiewerk door het structureel bezorgen, maar ook het meer incidenteel persoonlijk 
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overhandigen van de folders. Deze activiteit blijkt tevens nog steeds breed interkerkelijk te kunnen worden 
vormgegeven binnen het Bennekoms Evangelisatie Overleg (zie ook hierna). 
 
Aanwezig zijn in de maatschappij  
Christenen zijn steeds minder zichtbaar aanwezig in de maatschappij. Het lijkt er vaak op dat Gods Woord 
en het geloof in God niet meer relevant zijn voor het maatschappelijk leven, maar slechts een privé-zaak. 
Wegen moeten worden gezocht om dit beeld te veranderen. 
De column in 'Hoog en Laag' en het ontvangen van schoolkinderen in Oosterbeek zullen worden voortgezet. 
De e-mail-actie 'Parels' rondom de feestdagen (met bijbelteksten, spreuken en verwijzingen naar filmpjes op 
internet, ter voorbereiding op Kerst, Pasen en Pinksteren) wordt verder verbeterd; na twee seizoenen zal 
worden geëvalueerd en worden besloten of ermee wordt doorgegaan. 
De AWBZ zal in deze periode worden overgeheveld naar de gemeenten. Vanuit de gemeenten wordt ook 
naar kerken gekeken om vrijwillig taken over te nemen. De e.c. werkt graag samen met de diaconie om te 
kijken of er vanuit onze gemeente meer gedaan zou kunnen worden aan diaconaal werk, vanuit de gedachte 
dat dit ook openingen biedt voor een christelijk getuigenis. Daarbij maken we gebruik van wat daarvoor 
landelijk wordt aangereikt (bijvoorbeeld vanuit evangelisatieconsulenten en de EA). Samenwerking met 
andere gemeenten (met name via het BEO) heeft de voorkeur. 
Met internationale studenten en WUR-medewerkers die in Beringhem wonen, worden contacten gelegd, zo 
mogelijk in samenwerking met de CSFR. 
 
Incidentele acties  
De commissie staat in principe open voor incidentele acties, maar zal daar in het algemeen niet zelf het 
initiatief toe nemen, gezien de aandacht die de overige activiteiten vragen. Met name wanneer andere 
gemeenteleden ingeschakeld kunnen worden, kunnen incidentele acties echter een goede aanvulling zijn. 
 
Vergaderingen en externe samenwerking  
Vooral ter ondersteuning van de genoemde activiteiten vergadert de commissie minimaal driemaal per jaar. 
Daarnaast is de commissie door de voorzitter (en eventueel een ander commissielid) vertegenwoordigd in 
het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO). Ondanks de verschillen tussen de gemeenten, is het 
belangrijk om de interkerkelijke samenwerking voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren. Het is daarbij 
essentieel dat er op hoofdlijnen overeenstemming blijft bestaan over de kern van het evangelie en het doel 
van evangelisatie.  
De commissie zal daarnaast gebruik maken van materialen en (landelijke of regionale) bijeenkomsten van 
het eigen kerkverband of van geestverwante organisaties om de eigen activiteiten mee te verbeteren. 
 
 
Tot slot  
 
Binnen onze gemeente wordt reeds vele jaren gewerkt aan een breed scala van evangelisatie-activiteiten. 
Dat heeft enerzijds te maken met de gaven die God aan de afzonderlijke gemeenteleden heeft gegeven 
(waardoor de één graag kinderwerk doet en de ander moeilijke gesprekken kan voeren). Anderzijds zijn we 
ervan overtuigd dat God gebruik wil maken van verschillende middelen om mensen tot geloof te brengen. Er 
is geen aanleiding om nu van deze lijn af te wijken. 
Voor het uitvoeren van de bovengenoemde plannen is inzet nodig van veel gemeenteleden. Het is hoopvol 
dat het aantal meewerkende gemeenteleden relatief groot is en iets toeneemt, maar het streven is erop 
gericht om álle gemeenteleden die een gave hebben voor evangelisatie, daadwerkelijk te laten deelnemen. 
Belangrijker nog dan de inzet van mensen is echter de zegen van God. Zonder de werking van Zijn Geest is 
ons werken vruchteloos. Het is ons gebed dat Hij medewerkers en commissie voortdurend zal leiden en dat 
Hij vrucht zal geven op het evangelisatiewerk. 
 
 
vastgesteld: 10 september 2013 


