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1

Inleiding

Voor u ligt het Beleidsplan op hoofdlijnen van de EvGH.
Het beleidsplan omschrijft op hoofdlijnen de beleidsvisie van de EvGH, deze beleidsvisie zal
nog verder doorvertaal worden naar een plan met concrete doelstellingen
.
1.1
De EvGH als kerkgenootschap
De “Evangelische Gemeenschap Hoogeveen” is een onafhankelijk kerkgenootschap, statutair
gevestigd in Hoogeveen (Brinkstraat 26, 7901LA Hoogeveen) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54805325
Het doel van de gemeenschap, zoals omschreven in de statuten, is het functioneren als gemeente van Jezus Christus, gericht op redding, bekering en heling van de verloren mens en
geestelijke groei van de gelovige.
De middelen waarmee de EvGH haar doelen tracht te bereiken zijn ondermeer het houden van
openbare erediensten en samenkomsten, het samenbrengen van mensen in kleine
groepen en huiskringen, het aanbieden van bijbels onderwijs en training, het organiseren van
bijeenkomsten en evenementen voor kinderen en jongeren, het bieden van pastorale zorg, het
uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het organiseren en ondersteunen van diaconale
hulpverlening.
Als grondslag aanvaardt de EvGH de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare
Woord als leidraad voor alle zaken die met het geloof en het leven te maken hebben.
1.2
Registratie
De EvGH is een gemeente met een open registratiesysteem. Dat wil zeggen, mensen die de
EvGH als hun kerkelijke gemeente en beschouwen, kunnen zich laten registreren. Daarmee
geven zij te kennen de EvGH als hun geestelijk onderdak te beschouwen, tot de gemeente te
behoren en onder de herderlijke zorg van de gemeente willen vallen. Door zich te laten registreren bij de EvGH geeft men aan de geloofsbasis, identiteit en gedragscode te respecteren en de
geestelijke leiding van de EvGH, uitgevoerd door het leidersteam en de oudsten, te aanvaarden.
1.3
Samenwerking
De EvGH is deelnemer van Ministers Fellowship Global (MFG) MFG is kort gezegd een vriendschapsverband van voorgangers over de hele wereld die elkaar willen bemoedigen en ondersteunen en werken aan gezond leiderschap binnen de gemeente.
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Identiteit

De EvGH is een evangelische gemeente, ontstaan in 1975 als huiskring gemeente en door de
jaren heen gegroeid tot momenteel ongeveer 250 geregistreerde personen uit Hoogeveen en
omstreken. Iedere zondagochtend houden wij een ochtenddienst aan de Brinkstraat 26 te
Hoogeveen.
Daarnaast ontmoeten wij elkaar in een aantal huiskringen verspreid over wijken en buurten in
Hoogeveen en omgeving, verder organiseren we verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen.
2.1
Geloofsbasis en identiteit
Samen met andere christenen geloven wij in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
zoals de vroegchristelijke geloofsbelijdenissen hiervan getuigenis afleggen.
Het karakter en de kleur van onze gemeente bepaalt de kerkelijke identiteit van de EvGH. Wij
hebben de overtuiging dat de Bijbel ons nog andere belangrijke geloofspunten aanreikt naast
wat omschreven is in de geloofsbasis. Het gaat dan om secundaire geloofspunten, zoals onder
andere doop en avondmaal, geestesgaven, Israël en de gemeente, de eredienst, toekomstverwachting, etc..
Onze visie en standpunten over deze geloofspunten zijn uitgewerkt en omschreven in de fundamentenstudies en studies gemeenteleven. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle christenen
hier gelijk over denken. Maar als plaatselijke gemeente willen wij onze kerkelijke identiteit, zoals
uitgewerkt in het genoemde document, belijden en uitdragen. En dat is noodzakelijk voor de
goede orde van ons gemeenteleven.
2.2
Vaststaande beginselen, karakter en gedragscode
De EvGH hanteert een aantal vaststaande beginselen, welke altijd deel uitmaken van de missie
en visie, identiteit en karakter:
 alles tot eer van God
 met toewijding
 de Bijbel centraal
 geleid door de Geest
 persoonlijke relatie met God
 veel gebed
 in liefde
 zuivere levenswijze
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De EvGH heeft een eigen karakter, afgestemd op datgene wat de Bijbel ons leert over christelijke gedragsvormen. Afgeleid van de karaktereigenschappen hanteert de EvGH volgende principes, die de gedragscode van de EvGH vormen:
 wij zijn trouw aan Gods woord, van daaruit onderwijzen en respecteren wij Zijn leefregels;
 wij zijn uitnodigend en hebben een vriendelijke uitstraling;
 wij accepteren elkaar zoals Christus ons geaccepteerd heeft;
 wij maken zaken bespreekbaar;
 wij tonen interesse en medeleven;
 wij nemen onze plaats in binnen de gemeente, vervullen onze taak naar behoren en accepteren de ander zoals hij of zij is;
 wij helpen elkaar in alle opzichten, waarbij wij de ander liefhebben als onszelf;
 wij stimuleren en motiveren elkaar om gaven te ontdekken en te ontwikkelen;
 wij geven het beste van onszelf; wij maken afspraken en komen ze na.
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Missie en visie

3.1
Onze missie
Wij willen een krachtige gemeente van Jezus Christus zijn, die zich sterk richt op het bereiken
van mensen die God nog niet kennen en het groeien in ons geloof. Wij leggen de nadruk op de
volgende pijlers die samen onze missie vormen:
 Evangelisatie en zending gericht op redding en bekering
 Een warme en open gemeenschap
 Bijbels onderricht toegespitst op dienstbaarheid en persoonlijke toerusting
 Zang en muziek tot eer en aanbidding van God.
3.2
Onze visie
Als EvGH willen wij God en de naaste dienen. Van daaruit richten we ons vizier op mensen die
Jezus Christus nog niet kennen, zowel in Hoogeveen en omgeving als ook wereldwijd. Ook de
zorg voor kinderen staat centraal in onze gemeentevisie. Beide functies, evangelisatie en geloofsopbouw/vorming, beschouwen wij als gelijkwaardig. Daarnaast heeft het zorgdragen voor
onze medemens, onze diaconale missie, zowel binnen als buiten de gemeente, een belangrijke
plaats in onze visie gekregen.
Met een eigen identiteit willen wij op gepaste wijze functioneren naast en zo mogelijk ook in
samenwerking met andere kerken en gemeenten. Ons doel is om samen sterke en krachtige
christenen te worden, die toegewijd zijn aan God. We willen een sterke, warme, open en gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Binnen de gemeente is veel plaats voor zang en muziek, lofprijs en aanbidding, Bijbelse verkondiging en onderricht. We zijn sterk naar buiten gericht, in de eigen omgeving (evangelisatie) en in het buitenland (zending). Naast de centrale zondagse samenkomsten komen wij door de week samen in
huiskringen, waarin sterk de nadruk ligt op onderling contact, verbondenheid en zorg voor elkaar.
Wij willen gekenmerkt worden als gemeente met een warme gloed aan de basis. Waardoor
mensen steeds meer in beweging komen. Niet uit plicht, maar uit echt enthousiasme. Ze dienen
God met vreugde en op ontspannen wijze en nemen anderen mee. Iedereen doet wat goed bij
hem of haar past, op basis van geestelijke en natuurlijke gaven en persoonlijke belangstelling.
Er gaat aantrekkingskracht uit van de gemeente. Niet duwen, maar aantrekken. Niet alleen
vanuit de centrale gemeenteactiviteiten worden mensen toegevoegd, maar juist doordat veel
mensen, vol van de Geest, op vele manieren en in diverse, al dan niet formele verbanden, anderen aantrekken. De hele gemeente kan meewerken om de missie en visie van de EvGH handen en voeten te geven.
Dit alles zoals God ons heeft opgedragen in Zijn Woord de Bijbel:
Mattheus 28:19-20 (NBV): "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie,
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."
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