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We zijn een open christelijke gemeente die al meer dan 125 jaar een eigen plek heeft in 

de Nijkerkse samenleving. Als Gereformeerde Kerk Nijkerk voelen wij ons verbonden 

met elkaar door ons geloof in de God van de Bijbel, Zijn zoon Jezus Christus en Zijn 

vernieuwende Heilige Geest. Onze kerk is onderdeel van Protestantse Kerk in 

Nederland. 

Onze missie 

Een missie beschrijft wat we als kerk naar buiten willen uitdragen. Het geeft aan waarvoor 

onze gemeente staat, wat onze identiteit en waarden zijn. Je missie is tijdloos, maar wel toe 

te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet 

voortdurend ter discussie.  

In de missie van de Gereformeerde Kerk Nijkerk geven wij uiting aan de centrale rol die 

Jezus in ons geloof heeft en de overtuiging dat wij door Hem weer thuiskomen bij God. 

Daarnaast geven wij uiting aan het feit dat wij willen meebouwen aan Zijn Koninkrijk.  

De Gereformeerde Kerk Nijkerk is een gemeenschap van Jezus Christus waar 

mensen thuiskomen, God eren en samen meebouwen aan Zijn Koninkrijk. 

Hoe we willen meebouwen aan Zijn Koninkrijk werken wij uit in onze visie. 

 

Onze visie 

Een missie is tijdloos. Een visie is dat niet. In onze visie beschrijven wij waar wij de 

komende jaren accenten willen leggen. De hieronder beschreven visie is bedoeld als 

gewenst beeld van de Gereformeerde Kerk Nijkerk in 2022.  

We willen een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt. We zijn een 

gemeente voor jong en oud, en willen de ontmoeting tussen de generaties stimuleren. 

We hechten veel waarde aan ‘omzien naar elkaar’, en nodigen alle leden uit daaraan deel 

te nemen. Gemeenteleden dragen hun steentje bij aan de bouw van God ’s Koninkrijk. 

Dat geeft een prachtige basis om op voort te bouwen. Tegelijkertijd zien wij dat er nog 

veel meer mogelijk is. Dat is ook de insteek van onze visie: voortbouwen op het positieve 

dat er al is en ons richten op de leiding van God ’s Geest.  

Deze visie voor de Gereformeerde Kerk Nijkerk in 2022 laat zich zien in vier beelden:  

1. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als plaats om God te eren; 

2. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als een thuis voor alle mensen; 

3. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als dienaar binnen en buiten de gemeente; 

4. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als groeiende gemeenschap. 
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De vier beelden werken wij hieronder verder uit. Daarbij concretiseren wij elk beeld in 

een aantal prioriteiten die de komende jaren opgepakt worden.   

 

1.  De Gereformeerde Kerk Nijkerk als plaats om God 

te eren 

De erediensten op de zondag (en enkele andere dagen) vormen het kloppend hart van 

ons gemeente-zijn. Daar zoeken en vinden we samen inspiratie, verdieping en uitdaging. 

In de kerk gaat het in de eerste plaats niet om ons, maar om God. Door Zijn schepping en 

Zijn zoon Jezus Christus zien wij hoe goed en hoe groot, rechtvaardig en liefdevol Hij is. 

Als Zijn gemeente zijn wij dan ook allereerst bedoeld om Hem te eren en te prijzen.  

Prioriteit:  

Erediensten: Wij realiseren ons dat tal van gemeenteleden verlangen naar andere 

vormen in onze erediensten, met meer nadruk op beleving en meer variatie in 

gemeentezang en muziek. Tegelijkertijd zijn er ook gemeenteleden die hechten aan de 

vertrouwde liturgie en opzet. We willen met de inhoud van de erediensten zoveel 

mogelijk mensen aanspreken, waarbij wij ons ervan bewust zijn dat er een diversiteit 

aan behoeften is.  We hechten daarbij waarde aan de participatie van gemeenteleden in 

erediensten. De uitdaging voor de komende jaren is om de inhoud van de erediensten 

voor alle leden aansprekend te maken om zo samen God te eren.  

 

 

2. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als een thuis voor 

alle mensen 
   

De Gereformeerde Kerk Nijkerk staat midden in een veeleisende, drukke maatschappij. 

In deze dynamische tijd wil de Gereformeerde Kerk Nijkerk een thuis bieden waar 

mensen rust vinden. Deze rust ontstaat in ontmoeting met Jezus Christus waar mensen 

ervaren dat ze waardevol zijn. We zien uit naar een gemeente waar iedereen zich 

welkom voelt en zich gekend weet: kinderen, studenten, ouderen, gezinnen, singles etc. 

Dit vraagt om investeren in elkaar, naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid dragen 

voor elkaar. Dat maakt de Gereformeerde Kerk Nijkerk een gemeenschap waar je 

thuiskomt.  

 

Prioriteiten: 

Betrokkenheid jongvolwassenen en jonge gezinnen: We bezinnen ons op initiatieven om 

deze groep leden meer dan nu een eigen plek in de gemeente te bieden, dat ze zich 

(weer) aangesproken voelen om actief deel te nemen aan de kerkelijke activiteiten.  

 

Groeien in gastvrijheid: Veel onderlinge ontmoeting vindt rondom en tijdens de 

eredienst plaats. Dit is ook vaak de plek waar gasten voor het eerst komen.  We willen de 
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komende jaren meer investeren in gastvrijheid, vooral door leden uit de gemeente te 

stimuleren  

 

met nieuwe mensen in gesprek te gaan. We zoeken naar manieren om de onderlinge 

ontmoeting en gesprekken aan te moedigen. Het samengaan van onze gemeente in één 

kerkgebouw zal een stimulans zijn hiertoe. Natuurlijk willen we ook op andere 

momenten in de week een thuis te bieden.  

 

Versterking van de kleinere verbanden: In de grote groep loop je het risico je ‘verloren 

te voelen’. We willen daarom investeren in de kleinere verbanden waarin 

gemeenteleden elkaar ontmoeten. Dit betekent een belangrijke rol voor de kleinere 

verbanden binnen de kerk zoals de gemeente groei groepen en bijbelstudie 

bijeenkomsten, investeren in mentoraat en pastoraat (1-op-1).  

 

 

3. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als dienaar 

binnen en buiten de gemeente 
 

We staan middenin de stad Nijkerk,  middenin de samenleving en middenin de wereld. 

God geeft ons de opdracht om er te zijn voor onze medemens. Helpen waar geen helper 

is, in de kerkelijke en burgerlijke gemeente en in de rest van de wereld. Dit betekent 

voor ons dat de Gereformeerde Kerk Nijkerk geroepen is om mensen binnen en buiten 

de gemeente te dienen en praktische en financiële steun te geven aan hen die dat nodig 

hebben. Daarnaast betekent dit voor ons dat we in onze hulp voor onze naasten willen 

laten zien wie Jezus voor ons is. Dat we leren hoe we in woord en daad van zijn Liefde 

kunnen getuigen. Tot slot willen wij ook in ons persoonlijk leven leren diaconaal 

aanwezig te zijn in onze omgeving. 

 

Prioriteiten: 

Pastoraat: We geven op dit moment vorm aan het pastoraat d.m.v. een pastoraal-

diaconaal team dat contacten legt in de gemeente rondom de hoogte- en dieptepunten 

van het leven. We erkennen het grote belang van het pastoraat. We oriënteren ons op de 

vraag hoe het pastoraat in veranderende omstandigheden vorm gegeven kan worden.  

 

Investeren in diaconale activiteiten: We willen als gemeente diaconaal aanwezig zijn. We 

hebben een grote en actieve diaconie waarin we blijven investeren.  

 

Missionair-diaconaal gemeente zijn: De komende jaren willen we kringen en 

gemeenteleden (persoonlijk) stimuleren om in hun dagelijkse leven en in hun eigen wijk 

mensen in woord en daad bij te staan en daar doorheen te getuigen van Gods liefde. Dit 

kan bijvoorbeeld door kringen te koppelen aan zorgvragen vanuit de diaconie, en vooral 

ook mensen bewuster te maken dat zij en hoe zij in hun een wijk praktische hulp kunnen 

bieden.  
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4. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als groeiende 

gemeente 
 

Jezus roept ons op om mensen tot zijn leerlingen te maken. Aan deze opdracht wil de 

Gereformeerde Kerk Nijkerk invulling geven door een missionaire gemeente te zijn. Ons 

verlangen is dat steeds meer mensen Jezus’ liefde leren kennen én dat zij leren en 

ervaren wat het is om bij Hem te horen.  We willen niet alleen in aantal groeien, maar 

elkaar ook als gemeenteleden vasthouden en elkaar bewaren voor de kerk van de Heer. 

Door te zoeken naar verdieping groeien we in ons geloof.  

Ook onze kinderen leren we om leerlingen van Jezus te worden. We vinden het 

belangrijk dat zij hun thuis vinden in onze gemeente. Ook zij maken deel uit van onze 

gemeente.  

 

Prioriteiten: 

Missionair elan: Samen met onze evangelisatiecommissie zoeken we naar nieuwe wegen 

en manieren om het goede nieuws te delen. We werken daarbij samen met andere 

gemeenten in verbanden zoals NICEA (Nijkerkse Interkerkelijke Commissie 

Evangelisatie Activiteiten). We bezinnen ons op mogelijkheden om het missionair elan 

in onze gemeente te laten groeien. 

 

Kinder- en tienerwerk: We willen meer aandacht geven aan de leerweg die kinderen en 

tieners gaan, om tot een persoonlijke keuze te komen om Jezus te willen volgen. Als 

volwassen gemeenteleden vervullen we daarbij een voorbeeldfunctie. We vinden het 

belangrijk om daarom te investeren in onderlinge relaties tussen kinderen, jongeren en 

volwassenen. Ook willen we meer inzetten op het ondersteunen van ouders in de 

geloofsopvoeding. 

 

Verdieping geloofsleven: We gaan ons oriënteren op manieren om ons geloofsleven 

(verder) te verdiepen.  


