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1. Beleidszaken
1.1 Inleiding
De Evangelische gemeente “Christengemeenschap De Goede Herder” is ontstaan door het op
1 juni 2011 samengaan van De Christengemeenschap, opgericht in 1932 en de
Evangelisatiekring De Goede Herder, opgericht in 1987. Het samengaan van deze
gemeenten is geënt op het feit dat zij elkaar kunnen versterken.
Daarbij is een stichtingsbestuur gevormd die bestaat uit voorzitter, secretaris, 2e secretaris,
penningmeester en lid, waarbij de diverse bestuurstaken zijn verdeeld. De bestuursleden
fungeren tevens als oudsten binnen de gemeente.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Christengemeenschap De Goede Herder is opgenomen in de
statuten van de gemeente en luidt alsvolgt:
"De stichting heeft ten doel het Christelijk leven te wekken, te onderhouden en te
versterken, op de grondslag van de Heilige Schrift, tot verbreiding van Gods koninkrijk en
verheerlijking van de Naam des Heren."
Het uitdragen van deze doelstelling vindt plaats in eerste instantie op de daarvoor gekozen
locatie waarin op zondagmorgen wordt samengekomen, maar kan ook op directe en
indirecte wijze plaatsvinden in Nederland en elders in de wereld.
Een verdere uitwerking van deze algemene doelstelling is beschreven in het boekje Visie en
Missie van de gemeente.

1.3 Identiteit
De boodschap die wij willen uitdragen is er één van de volle verwachting van de wederkomst
van onze Here Jezus Christus, ook wel genoemd de Maranatha-boodschap. Daarbij belijden
wij de drieeenige God, de Here Jezus en Heilige Geest.

Die ene gemeente waarnaar wij streven wordt gekenmerkt door eenheid in het geloof in God
de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest en een harmomie en met
persoonlijke aandacht voor de individuele bezoekers.
De geloofsbelijdenis wordt verder uitgewerkt in het boekje Visie en Missie van de gemeente.

1.4 Doelgroep
De gemeente is een plaats in deze wereld waar God aanwezig wil zijn. Het is de werkplaats
waar Hij aan zijn kinderen sleutelt, door onder andere gebruik te maken van Bijbels
onderwijs en de gaven die iedereen heeft ontvangen. Onze gemeenschap is ook een vangnet
van de Here Jezus, dat is uitgegooid om mensen te redden voor de eeuwigheid. De
doelgroep van de gemeente richt zich op de buurt waarin de gemeente is gevestigd, maar
ook daarbuiten. De doelgroep richt zich tot een ieder die gelooft in God de Vader, de Heilige
Geest en (het Bloed van) Zijn Zoon de Here Jezus Christus en Zijn Wederkomst, woonachtig
in Den Haag of omgeving. Tot de gemeente behoren zij, die verklaren in te stemmen met de
visie en missie van de gemeente en verklaren zich daaraan te houden. Van een geregisteerd
lidmaatschap is echter geen sprake.

1.5 Sprekers
Vanuit het gehele land worden er evangelisten uitgenodigd om in de gemeente de
boodschap te brengen, waarbij de visie en missie van de gemeente in acht genomen wordt.
Uitgangspunt hierbij is tevens dat de spreker zo veel mogelijk vrijgelaten wordt in zijn keuze
welke boodschap verkondigd zal worden. Indien dit afwijkt van hetgeen bijbelgetrouw wordt
geacht, zal het bestuur hierover contact met de spreker opnemen.
Voor bijzondere diensten kan worden afgeweken van de vrije keuze bij de verkondiging en
kan de spreker door het bestuur gevraagd worden een bepaald onderwerp te behandelen.

1.6 Avondmaal
Handelswijze Avondmaal
Het Avondmaal in de Christengemeenschap wordt in principe elke tweede zondag van de
maand gehouden en op het rooster van de sprekers geplaatst. Het Avondmaal wordt
gehouden door middel van brood en wijn en wordt ingeleid door de evangelist die
uitgenodigd is om te spreken tijdens de dienst.
Toegang tot het Avondmaal is voor iedere bezoeker vrij. Wel zal de evangelist die het
avondmaal begeleid een waarschuwing doen uitgaan dat wie zichzelf onwaardig voelt om
aan het avondmaal deel te nemen, het beter is niet deel te nemen. Elke bezoeker heeft
echter zelf deze verantwoordelijkheid tegenover God.
Achtergrond toepassing van het Avondmaal
Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Hierbij denken
en geloven wij dat het lichaam van Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al
onze zonden.

Het ongezuurde brood is een herinnering aan de ellende, de nood van het het volk in
Egypte, maar als nieuw testamentische gemeente waar dan ook vergaderd gebruiken wij het
avondmaalsbrood niet als een brood der ellende maar als een brood der verlossing, omdat
Christus lichaam gebroken is, zijn hele bestaan is geofferd tot verzoening van onze zonden.
Daarom behoeven wij vandaag geen ongezuurd brood meer te gebruiken en het wel te doen
zou zijn het vasthouden aan een oud-testamentisch gebruik, dat zijn betekenis verloren
heeft nu Christus Zijn lichaam gegeven heeft voor ons.
Feitelijk zou dat betekenen een tekort doen aan het volbrachtte werk van Christus.
Wij leven niet meer oud-testamentisch maar nieuw-testamentisch en dat maakt juist hier
verschil.
Het gaat bij het avondmaal niet om een stukje ongezuurd brood. Dat is de bedoeling en de
betekenis van het avondmaal niet. Het gaat er nu om dat wij zelf ongezuurd zijn. Vrij van de
zuurdesem der zonde. Dat onderstreept de ernst van het avondmaal.

Bron:
Ds. J.H. Velema, emeritus predikant van de Chr. Ger. Kerken en oud-voorzitter van de EO gaf jarenlang zaterdagsmorgens
via de radio antwoorden op levens- en geloofsvragen van luisteraars in de rubriek 'Vragen naar de weg'.

1.7 Zending
De Christengemeenschap De Goede Herder wil ook buiten haar gemeente ondersteuning
bieden aan zending binnen Nederland en daarbuiten. Speciaal zendingsdoel is dit op het
ogenblik het werk van Karin vd Bosch in Ethiopie, Israel en de Bijbel en het
alfabetiseringsproject in Pakistan van Open Doors. Naast deze ondersteuning zijn ook
bijdragen aan andere organisaties mogelijk. Voorwaarde is echter wel dat het ANBIinstellingen zijn.

2. Uitvoerende zaken
2.1 Taken dagelijks bestuur
Naast de onderstaande verdeling van de diverse taken zoals hieronder weergegeven, zijn de
bestuursleden tevens coördinator van diverse activiteiten binnen de gemeente.

2.1.1 Voorzitter
Ziet toe op het uitvoeren van het beleidsplan en de visie en missie.
Ziet toe op goede organisatie van de diensten.
Maakt afspraken met koren
Stelt de bijzondere diensten samen.
Zit de bestuursvergaderingen voor.
Legt contacten buiten de gemeente.
Werkt de website van de gemeente bij.

2.1.2. Secretaris
Samenstellen van het rooster, ongeveer 1,5 jaar vooruit, van uitgenodigde sprekers, waarbij
tevens de voordiensten worden ingepland. Tevens wordt in de week voor de zondag
waarvoor de afspraak is gemaakt contact opgenomen met de desbetreffende evangelist. Dit
om de afspraak nog even te herinneren en eventuele bijzonderheden door te spreken. Na de
spreekbeurt wordt de vergoeding aan de spreker verstrekt. Het plaatsen van advertentie´s
in regionale nieuwsbladen. Het notuleren van de (bestuurs) broederraad vergaderingen.
Contacten onderhouden met relaties buiten de gemeente.

2.1.3. Penningmeester
Verantwoordelijk voor de financiele boekhouding.
Doen van betalingen zoals huur, vergoeding koren, giften en andere kosten.
Zorgdragen voor het houden van de collecte tijdens de dienst en het tellen hiervan.

2.2. Pand
Sinds de oprichting van de Gemeente wordt gebruikt gemaakt van het pand aan de
Meidoornstraat 9 te Den Haag. Dit pand wordt gehuurd van de Valkenboskerk, waarbij
gebruik gemaakt wordt van de grote zaal, de "blauwe kamer" achter de zaal en de
faciliteiten van de keuken. Bij bijzondere gelegenheden kan na toestemming ook gebruik
gemaakt worden van de extra keuken. De gemeente heeft eigen kasten, waarin een aantal
materialen zijn opgeborgen voor het houden van de dienst.
Het gebouw wordt alleen gehuurd voor de zondagochtend en dinsdagavond. In overleg is het
echter ook mogelijk het gebouw op andere dagdelen te huren.
Daarnaast wordt het pand ook incidenteel verhuurd.

2.3. Liederen
Tijdens de dienst wordt er gezongen uit de bundel Johannes de Heer en Opwekking. Andere
liederen zoals uit Glorie klokken, of andere bundels zijn ook mogelijk. De begeleiding wordt
verzorgd door pianisten opgeleid op of in opleiding bij het conservatorium. Naast de
samenzang worden er tevens koren of muzikanten uitgenodigd om de dienst extra te
omlijsten.

2.4. Zondagdienst (eredienst)
Voorafgaand aan de eredienst wordt er met de evangelist die op deze zondag zal spreken
vanaf 9:45uur een bidstond gehouden die voor een ieder toegankelijk is.
Om 10.00uur vangt de eredienst aan, die zal beginnen met een voordienst om 9.55uur en
waarbij het verdere verloop van de eredienst door een dienstleider vanuit de gemeente

wordt verzorgd die daarvoor gevraagd is door het bestuur/broederraad van de gemeente.
Deze broeder is in principe vrij ten aanzien van de invulling van de dienstleiding. Na het
eerste deel van de eredienst wordt de evangelist uitgenodigd om de Boodschap te
verkondigen. Ook de afsluiting en de zegenbede wordt door de evangelist verzorgd.

2.5. Koren
Elk jaar worden er koren uitgenodigd om de dienst te omlijsten. Hierbij wordt getracht om
een zodanige variatie uit te nodigen, dat het door een breed publiek wordt gewaardeerd.
Eenzijdige wijze van optreden door koren dient daarbij te worden voorkomen.

2.6. Opnamen
Van de gehouden diensten wordt een digitale opname gemaakt, die op verzoek voor een
ieder verkrijgbaar is. Een eventuele bijdrage in de kosten hiervoor kan worden overgemaakt
op de bankrekening van de Christengemeente.
Tevens wordt de opname van de spreekbeurt, indien deze daarvoor geschikt is, op de
website van de gemeente geplaatst. Hierdoor is de verkondiging voor een breder publiek
beschikbaar.

2.7. Kringen
De kringen worden gehouden bij "gemeenteleden" in huis. Een evangelist of broeder/zuster
wordt uitgenodigd om de daarbij de leiding te nemen waarbij een bijbelgedeelte of
onderwerp kan worden behandeld. Men is daarbij vrij in de keuze van het onderwerp. De
kringen worden gehouden elke veertien dagen op een avond of ochtend.

2.8. Kindernevendienst
De kinderen van de gemeente worden in de loop van de eredienst, na het zingen van een
kinderlied met de gemeente, opgevangen in een aparte ruimte, waarin zij liederen zingen,
bijbelonderwijs krijgen en andere activiteiten verrichten.

2.9. Créche (opvang kleinsten)
Op dit moment zijn er nog geen mogelijkheden om de allerkleinsten van de gemeente apart
op te vangen. Voor baby’s is een beperkte ruimte beschikbaar om te slapen. De kleinste
peuters worden tegelijk opgevangen met de kinderen van de kindernevendienst.

2.10 Bijzondere diensten
2.10.1. Goede vrijdag
Elk jaar wordt ’s-Avonds een korte dienst op Goede Vrijdag gehouden, waarbij tevens het
avondmaal wordt verzorgd.

2.10.2. Pasen
Op eerste paasdag wordt een speciale dienst ter gelegenheid van de opstanding van de Here
Jezus Christus gehouden.

2.10.3. Kerstdienst
De kerstdienst op 1e kerstdag wordt altijd op een speciale wijze georganiseerd. Er wordt
gekozen voor een speciale liturgie die van te voren wordt samengesteld in overleg met het
team Evangelisatie. Hierbij wordt gekozen voor zoveel mogelijk bekende kerstliederen,
hetgeen de samenkomst laagdrempelig maakt ook voor andere bezoekers.

2.10.4. Doopdienst
Indien er broeders of zusters binnen de gemeente aanwezig zijn, die aangeven gedoopt te
willen worden, kan het bestuur/broederraad deze doopdienst organiseren. Aangezien het
gebouw niet beschikt over een doopvont, zal uitgeweken worden naar een andere locatie.
Voorafgaand aan de doopdienst zullen de dopelingen met een daarvoor gevraagde broeder
uit de gemeente spreken over de beweegredenen waardoor zij besloten hebben tot doop
over te willen gaan.
Ook zal dit kort worden uitgesproken te overstaan van de gemeente waartoe hij/zij behoort.
De dienst zal een eigen liturgie hebben en muzikaal worden omlijst door een pianist.

2.10.5. Rouwdienst
Tot op dit moment is er vanuit de gemeente geen rouwdienst georganiseerd. Nadere
invulling van de organisatie van een dergelijke dienst zal nog moeten plaatsvinden. Het
huidige gebouw heeft daarvoor veel beperkingen en ook hiervoor zal moeten worden
uitgeweken naar een andere locatie.

2.10.6. Huwelijksdienst
Tot op dit moment is er vanuit de gemeente geen huwelijksdienst georganiseerd. De
invulling hiervan wordt overgelaten aan het bruidspaar. Ondersteuning in de organisatie is
echter wel mogelijk.

2.11. Maandblad
Het blad van de gemeente wordt tweemaandelijks uitgebracht.
De opzet van het gemeenteblad is zodanig dat een ieder geinformeerd wordt over zaken die
spelen binnen de gemeente. Dit betreft het nieuws over de persoonlijke omstandigheden
van de bezoekers zoals verjaardagen, maar ook de diverse roosters van activiteiten.
Een deel wordt ingevuld door het plaatsen van samenvatting van gehouden preken door
evangelisten met daarnaast artikelen uit andere media en verder door de redactie vrij in te
vullen informatie.
De redactie draagt zorg voor de redactionele tot standkoming van het maandblad, waarbij
bezoekers vrij zijn om copy aan te leveren ter plaatsing in het maandblad. De redactie zal in
eerste instantie deze artikelen beoordelen en bij eventuele discussie en/of twijfel deze copy
voorleggen bij het bestuur/broederraad ter goedkeuring.

2.12. Bijzondere activiteiten
2.12.1. Maranatha-dag Zoeklicht
Jaarlijks werd door het bestuur de reis naar de Maranatha-dag van Het Zoeklicht
georganiseerd. Momenteel worden door Het Zoeklicht diverse kleinschaliger bijeenkomsten
gehouden in plaats van de Maranatha-dag. Deze dagen kunnen, al dan niet georganiseerd,
worden bezocht door de gemeenteleden.

2.12.2. Broodmaaltijd
Jaarlijks wordt in de maand november en voorafgaand aan de Kerst-periode een
broodmaaltijd georganiseerd die toegankelijk is voor elke bezoeker van de Kring. Het doel
van deze broodmaaltijd is om een gemeentebijeenkomst met elkaar te houden en daarmee
ook de eenheid en verbondenheid met elkaar te bevorderen. De benodigde artikelen worden
door het bestuur aangekocht, waarbij ook individuele bezoekers etenswaren (zoals soep en
salade) kunnen meenemen.

2.13. Zieken
De zieken binnen de gemeente worden regelmatig in gebed, zowel persoonlijk als tijdens de
bidstond en de eredienst bij De Heer gebracht. Daarnaast wordt in de dienst aan de
bezoekers ook gevraagd om gebed voor de zieken en wordt in het maandblad melding
gedaan van de zieken binnen de gemeente.

De zieken worden in principe nadat hiervan kennis is genomen, door het daarvoor
aangestelde bezoekersteam gebeld om naar het ziekteverloop te informeren en te
bemoedigen. Indien het ziekteverloop langere tijd duurt, wordt een afspraak gemaakt voor
een huisbezoek. Namens de gemeente kan een attentie worden overhandigd.

2.14. Pastoraat
Het pastoraat wordt zoveel mogelijk verzorgd door het bezoekersteam van de gemeente.
Eventuele gemeenteleden welke uit de alpha cursus voortkomen kunnen worden
opgevangen door de nazorg welke dient als follow up voor de evangelisatieactiviteiten.

2.15. Gebedsdienst/Genezingsdienst
Indien er zich ernstige ziekte of zware operaties bij bezoekers van de gemeente zich
voordoen is er, naast het eerder genoemde beleid ten aanzien van de zieken, de
mogelijkheid om ruimte in de eredienst in te passen voor speciaal gebed om genezing.
Verzoek hiertoe kan worden kenbaar gemaakt door de zieke, de familie of andere bezoekers
aan één van de bestuursleden/broederraadsleden.

2.16. Website
Om ook naar buiten toe te treden, is er een website ontwikkeld. Hierdoor zijn wij bereikbaar
voor mensen die op zoek zijn naar een kerkelijke instelling. Daarnaast wordt de website
gebruikt voor deels evangelisatie door middel van het plaatsen van de artikelen van het
maandblad op deze website. De agenda van sprekers wordt voor een bepaalde periode
weergegeven en ook worden er enkele spreekbeurten in mp3 formaat geplaatst op de
website.

De website wordt zoveel mogelijk aangemeld bij organisaties die kerkelijke instellingen
registeren. Deze instellingen worden van te voren beoordeeld op overeenstemming met
onze doelstelling.

2.17. Financiën
2.17.1. Inkomsten
De inkomsten van de Gemeente worden verkregen uit de collecten en uit de giften
ontvangen op de bankrekening.

2.17.2. Uitgaven
De uitgaven voor het in stand houden van de dienst betreffen:
Koffie, thee, limonade en koek
Sprekersvergoeding (afhankelijk van de reisafstand)
Huur van het gebouw
Ondersteuning zending
Vergoedingen voor koren en muzikanten
Overige faciliteiten

