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Algemeen 
De GKv te Wezep is een middelgrote gemeente die de 

laatste jaren gestaag is gegroeid. Op dit moment zijn er 

zo’n 725 leden en 225 adressen. De gemeente heeft een 

gezonde leeftijdsopbouw, zie bijlage twee. Er zijn veel gezinnen met kinderen. De gemeente telt ruim 

100 kinderen jonger dan 12 jaar terwijl er zo’n 200 jongeren in de leeftijd 13-25 zijn. De meeste 

gemeenteleden komen van elders. 

 

In onze gemeentevisie staat dat we een thuis willen zijn waar Christus’ vrede, liefde en recht de sfeer 

bepalen (zie bijlage 1). In de praktijk gaat dat met vallen en opstaan in onze kleurrijke gemeente met 

verschillende behoeften en uiteenlopende opvattingen zoals die voorkomen binnen de GKv als 

geheel. Het is soms een hele kunst om staande op het ene fundament liefdevol met elkaar om te 

gaan en elkaar vast te houden. Niet altijd lukt dat: geregeld zijn er onttrekkingen, hoewel we ook 

toetreders uit andere kerken mogen verwelkomen. Nieuwkomers geven aan zich welkom te voelen. 

Ondanks alle verschillen is er veel openheid naar en betrokkenheid op elkaar. 

 

Dat het leven anno 2020 druk en jachtig is en school/werk veel van ons vraagt, is ook in onze 

gemeente merkbaar. Zo gaan huwelijks- en relatieproblematiek ons niet voorbij. Verder verloopt de 

bemensing van bepaalde taken, waaronder het ambt, vaak moeizaam. Aan de andere kant zijn veel 

gemeenteleden met hun gaven en talenten (die er in overvloed zijn) actief en betrokken bij het 

kerkelijk werk. Daardoor wordt er ook wel eens langs elkaar heen gewerkt. Er zijn ca. 180 vrijwilligers 

actief, die een of meerdere functies of taken hebben binnen de gemeente. Graag willen we jongeren 

enthousiasmeren om actief mee te doen in commissies, werkgroepen, jongerendiensten etc. Dit 

komt nu nog onvoldoende van de grond. 

 

We werken elk jaar met een gemeentethema. Gedurende het jaar komt dit op een aantal 

themazondagen aan de orde en worden er op diverse momenten in het jaar door het themateam 

activiteiten georganiseerd. Na iedere themadienst wordt de inhoud van de dienst in diverse groepen, 

vaak in wijkverband, verwerkt. 

 

Er zijn diverse bijbelstudiegroepen actief in de gemeente. Ook is er een gebedsgroep die regelmatig 

bij elkaar komt. Wel is het zo dat veel belijdende leden niet aan regelmatige Bijbelstudie in 

groepsverband doen. Met name jongvolwassen leden vallen nogal eens in een ‘gat’, hetzij direct na 

hun belijdenis of nadat zij de jeugdvereniging ontgroeid zijn. Regelmatig leidt dit tot afhaken. 

We zijn zoekende naar mogelijkheden om hen bij de gemeente betrokken te houden. 

 

Na een vacante periode van enkele jaren hebben we sinds september 2018 een eigen predikant in de 

persoon van ds. Maarten van Loon. Daarnaast was er de afgelopen vier jaar een kerkelijk werker 

actief (in vaste aanstelling voor 0,5 fte). Zijn werk was met name met en voor jongeren. Na de zomer 

van 2019 heeft hij elders een baan aanvaard, waardoor er nu een vacature is. 

 



 

Erediensten 
Elke zondag zijn er twee diensten om samen God te eren en elkaar op te bouwen in het geloof. De 

ochtenddienst is altijd in ons eigen kerkgebouw Noorderlicht. Na afloop van die dienst is er ruimte 

voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie. De middagdienst is sinds een paar jaar 

gezamenlijk met de plaatselijke NGK en wordt afwisselend in één van beide kerkgebouwen 

gehouden. De middagdiensten zijn gevarieerd van karakter: van catechismusdienst tot zang- of 

praisedienst. Een aantal keer per jaar wordt er een jongerendienst gehouden. 

 

Onze gemeente gaat mee in diverse (liturgische) veranderingen en wil eigentijds gereformeerd zijn, 

maar is hierin geen voorloper. De erediensten hebben geregeld een kindermoment en er is om de 

week tijdens de ochtenddienst bijbelklas voor kinderen tot en met groep 6. We zingen naast psalmen 

en gezangen ook in toenemende mate andere liederen, zoals Opwekkingsliederen, liederen van Sela 

en schrijvers voor de gerechtigheid. De samenzang wordt meestal begeleid door het orgel maar 

regelmatig ook door een (jongeren)band. 

 

We leven in een sterk veranderende wereld. Individualisering gaat ook onze kerkmuren niet voorbij. 

Het bezoek aan de middagdiensten loopt de laatste jaren terug, ook kerken gemeenteleden soms of 

vaker elders, veelal in Zwolle. 

 

Omzien naar elkaar 
De gemeente is georganiseerd in 14 wijken, die geografisch zijn samengesteld. De wijk is meer dan 

een verzameling losse adressen. In onze visie is de wijk de eerste plek waar gemeenteleden naar 

elkaar omzien, elkaar aanspreken en bemoedigen, zowel in geestelijke als materiele zin. In iedere 

wijk zijn er één of twee wijkcoördinatoren. 

 

In de meeste wijken is er veel onderlinge hulp in materiele zin en staan gemeenteleden klaar om 

elkaar te helpen. Ook in sociaal opzicht gebeurt er veel en hebben de meeste wijken wel informele 

ontmoetingsmomenten gedurende het jaar. Het omzien naar elkaar in geestelijke zin komt meer tot 

stand vanuit relaties en vriendschappen dan vanuit de wijk.  

 

Pastorale en diaconale zorg 
Elke wijk heeft een wijkouderling en per twee wijken is er een wijkdiaken. Zij zijn het eerste 

aanspreekpunt voor pastorale en diaconale zorg. De predikant verleent alleen tweedelijnspastoraat. 

Er is een ondersteunend pastoraal team (OPT; zie hierna) dat ingezet kan worden in specifieke 

situaties of bij langer lopende trajecten.  

 

Drie keer per jaar is er clusteroverleg: de wijkouderlingen en -diakenen van 2 of 3 wijken zitten dan 

bij elkaar, samen met de predikant en de coördinator OPT en nemen dan de wijk door. Ook de 

jeugdouderling zit hier regelmatig bij. 

 

Ondersteunend Pastoraal team (OPT) 
Het OPT bestaat uit drie zelfstandig werkende teams, aangestuurd door een coördinator: 



➢ team jeugd (3 jeugdpastors): het jeugdpastoraat is een belangrijk middel om te voorkomen 

dat jongeren uit beeld raken, van de kerk afdwalen etc. Door het voeren van een-op-een 

gesprekken kan er beter ingegaan worden op behoeften en vragen van jongeren. Het lukt 

echter maar mondjesmaat om jongeren in contact te brengen met jeugdpastors. 

➢ team midden (5 pastors): gemeenteleden die bijzondere aandacht nodig hebben, kunnen 

worden bezocht door de pastors die zich hebben zich gespecialiseerd in het geven van 

(psycho)pastorale ondersteuning en bemoediging. 

➢ team ouderen (4 ouderenpastors): het voeren van pastorale gesprekken met oudere 

gemeenteleden (met name 70+). Dit ouderenpastoraat voorziet in een behoefte bij oudere 

gemeenteleden om wat vaker (naast het reguliere bezoek door ambtsdragers) goede 

pastorale gesprekken te hebben. 

 

Jongeren 
Jongeren leven in een snel veranderende samenleving waarin veel op ze af komt. Sommige jongeren 

dreigen af te haken of hebben onvoldoende aansluiting in de kerk. Jongerenwerk is in onze 

gemeente dan ook een belangrijk aandachtspunt: we willen onze jongeren, op een bij hen passende 

manier, leren wat Christus voor hen heeft gedaan en hoe zij een levende relatie met Hem kunnen 

ontwikkelen. 

 

Een belangrijk deel van het jongerenwerk wordt georganiseerd vanuit de Jeugdraad, die werkt op 

basis van een door de kerkenraad goedgekeurd meerjarenplan. De jeugdouderling maakt deel uit van 

de Jeugdraad die verantwoordelijk is voor de volgende activiteiten: 

 

werkgroep KIK (kind in kerk) 

Leden van deze groep verzorgen kindermomenten in de eredienst of maken een werkblad voor 

kinderen in de basisschool leeftijd. 

 

Bijbelklas 

Eén keer per twee weken is er voor groep 1-6 Bijbelklas. 

 

Go4You 

Een combinatie van de vroegere vereniging en catechisatie en wordt wekelijks door twee 

gemeenteleden per groep gegeven. De groepen (jaargangen) zijn gemiddeld 10 jongeren groot. 

Het gaat hier om de leeftijd 10-16 jaar. 

 

Together (16+ vereniging). 

Hierin trekken jongeren van GKv en NGK samen op. Om de week is er op zondagavond een 

verenigingsavond in de soos van de NGK. Door het bespreken van aansprekende onderwerpen en 

daarnaast gezelligheid te bieden willen we fijne avonden voor jongeren organiseren. We zien dat 

het jongeren in deze leeftijd niet altijd lukt om dit zelf te organiseren. Dit komt deels doordat 

enthousiaste jongeren die de kar zouden kunnen trekken elders gaan studeren. Daarom is er 

vanuit beide kerken aansturing door volwassenen geregeld om de continuïteit te waarborgen. 

Vanuit de NGK wordt jaarlijks een Youth Alfa cursus georganiseerd voor 16/17 jarigen. Vanuit de 

GKv kiezen diverse jongeren ervoor om in het jaar na uitstroom uit Go4You tot aan de Kerst deze 

cursus te volgen en vanaf januari in te stromen in Together en/of catechisatie. 



 

Soos 

Deze leid een enigszins sluimerend bestaan. Vooral jongeren tot ongeveer 14 jaar komen hier. 

 

Na uitstroom uit Go4You is er ‘klassieke’ catechese. Het gaat dan om 2 groepen: 17 en 18+. Na 

Go4You zijn vereniging en catechese dus weer apart. Daarnaast is er belijdeniscatechisatie. Voor 

deze catechisaties is de kerkenraad verantwoordelijk.  

 

Waar de deelname aan Go4You vrijwel 100% is, ligt dit percentage bij Together en catechisatie 

beduidend lager. Onze zorg is dat degenen die niet (meer) komen helemaal uit beeld raken.  

Individueel pastoraat aan jongeren is maatwerk. Hierin is een rol weggelegd voor de predikant, de 

(jeugd)ouderling, de jongerenwerker en het OPT (team jeugd). Het valt niet altijd mee met die 

jongeren in contact te komen die pastorale zorg nodig hebben. 

 

Organisatie/leiding 
De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad, die uit 14 wijkouderlingen, een voorzitter, 

scriba en de predikant bestaat. Daarnaast functioneert er een moderamen dat veel voorbereidend 

werk doet, contacten met de verschillende commissies onderhoudt en lopende zaken afhandelt. Op 

dit moment zijn we bezig om deze structuur zo aan te passen dat de wijkouderlingen ontlast worden 

van bestuurlijke taken en zich voor het grootste deel op hun wijk kunnen focussen. 

 

De diaconie is een zelfstandig orgaan dat verantwoordelijk is voor de diaconale zorg. Per twee wijken 

is er in de regel één diaken. Een paar keer per jaar vergaderen de diakenen samen met de 

kerkenraad. 

 

Tot nu toe lukt het telkens om voldoende ambtsdragers te krijgen, maar we merken wel dat dit 

moeilijker wordt. Dit geldt in mindere mate voor de diaconie. Vanaf dit jaar (2020) kunnen ook 

vrouwen aangesteld worden als diaken. Een besluit over vrouwelijke ouderlingen wordt genomen na 

de synode van 2020.  

 

Samenwerking met de plaatselijke NGK 
De gemeente heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met de Nederlands Gereformeerde Kerk ter 

plaatse (De Morgenster). Deze gemeente heeft ca. 1200 leden en bestaat in tegenstelling tot 

Noorderlicht uit veel autochtone Wezepers. De samenwerking bestaat op diverse niveaus: zo is er 

kanselruil, zijn er gezamenlijke middagdiensten, vergaderen de kerkenraden enkele keren per jaar 

gezamenlijk, werken verschillende commissies samen, worden er gezamenlijk cursussen gegeven 

(o.a. de pre-marriage course), is er een gezamenlijke bijbelstudiegroep (het Morgenlicht), is er een 

gezamenlijke startdag van het kerkelijk seizoen en last but not least zijn er gezamenlijke 

jeugdactiviteiten.  

 

Er wordt niet gestreefd naar één gemeente, maar we werken wel veel en in toenemende mate 

samen. 

 

  



Bijlage 1 Visiedocument gemeente Wezep 

 

Missie: Gemeente van Christus in Wezep zijn. 

 

Visie: 

De visie van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Wezep is gebaseerd op Gods roeping, zoals die 

in zijn Woord gegeven is. De bijbel is Gods Woord en wij spreken Gods Woord na in de Drie 

Formulieren van Eenheid.  

God heeft ons gegrepen in Zijn liefde en Hij heeft ons geroepen gemeente van Christus in Wezep te 

zijn. In Christus' verlossingswerk zien wij Gods liefde voor de mensen tot uiting komen. Wij belijden 

dat het geloof in Christus de enige weg tot het eeuwige leven is. Wij geloven dat de bijbel Gods 

Woord is en dat de Heilige Geest ons door Jezus Christus is gegeven. Woord en Geest geven leiding 

aan ons leven. 

Als gemeente en als individuele gemeenteleden willen we een levende relatie met God hebben en 

houden. Dat willen wij persoonlijk, maar ook samen, uiten in: 

- een intensief gebedsleven, 

- regelmatige Bijbelstudie, 

- inspirerende erediensten en andere samenkomsten, 

- en lofprijzing, 

waarbij jong en oud betrokken worden. 

Als gemeente willen we een thuis zijn waar Christus' vrede, liefde en recht de sfeer bepalen. 

Daaronder verstaan wij: 

- dat iedereen respect heeft voor een ander, zodat ieder zich veilig kan voelen; 

- dat naar iedereen wordt omgezien; 

- dat we elkaar aanspreken en bemoedigen, zowel in geestelijke als materiële zin; 

- dat de verschillende gaven, die door de Heilige Geest aan jong en oud gegeven zijn, worden 

opgemerkt, zodat ieder zich met blijdschap en naar vermogen voor de gemeenschap gaat 

inzetten; 

- dat de kerkenraad geestelijk leiding geeft aan de opbouw en groei van de gemeente. 

 

Als gemeente willen we in woord en daad Christus' liefde laten zien door: 

- een open houding te hebben naar onze naasten en onze samenleving; 

- gastvrij en uitnodigend te zijn; 

- ons zichtbaar, hoorbaar en dienstbaar op te stellen in onze samenleving; 

- deel te nemen aan diaconale en missionaire activiteiten. 

Zó willen wij de blijde boodschap doorgeven, zodat iedereen Christus belijdt en zegt: Hij is mijn Heer. 

 

Op deze manieren willen wij als gemeente voor iedereen een rustpunt en lichtbron zijn; samen op 

weg naar het hemelse koninkrijk. 

  



 

 

Bijlage 2 Leeftijdsopbouw 

 

Leeftijd Doopleden Belijdende leden Totaal 

0 - 9 79 0 79 

10 – 19 115 11 126 

20 – 29 31 94 125 

30 - 39 3 61 64 

40 - 49 1 84 85 

50 - 59 0 101 101 

60 - 69 1 82 83 

70 - 79 0 51 51 

80 - 89 0 7 7 

90 - 99 0 4 4 

 230 495 725 

 

 

 

 


