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1. DE GOEDE HERDERKERK 

 
 

De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard. Dit houdt in dat de 

gemeente een eigen rechtspersoonlijkheid heeft en optreedt als een zelfstandige gemeente, met uitzondering van 

de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diakonale aard, deze zijn, voorzover niet van wijkdiakonale aard, 

toevertrouwd aan het college van diakenen van de Hervormde gemeente van Epe. 

De Goede Herderkerkgemeente maakt deel uit van de Hervormde gemeente 

van Epe en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Goede Herderkerk heeft een open confessionele modaliteit. In totaal rekenen plm. 1600 leden en doopleden 

zich tot de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. GEMEENTE ZIJN 
 

Bijbelse visie 

 

We belijden dat Jezus Christus onze Heer is en het Hoofd van zijn kerk op aarde. De kerk, de gemeente, is zijn 

lichaam dat Hij verzorgt en koestert. Hij bouwt zijn gemeente op door zijn Woord en de Heilige Geest. 

Omdat de Heer zijn kerk regeert door de werkingen van de Heilige Geest, kunnen we als gemeente steeds tot 

geestelijke vernieuwing komen. In het Nieuwe Testament ligt het accent op het priesterschap van alle gelovigen 

(1 Petr. 2:9) en op de charismatische begaafdheid van alle leden van de gemeente (1 Kor. 12). 

De plaatselijke gemeente is de gemeenschap van broeders en zusters die Christus door zijn Woord en Geest 

bijeengeroepen heeft tot dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld. Deze drievoudige kerntaak van de 

gemeente zien we wereldwijd en kerkbreed terug. Men spreekt over ''toewijding aan Christus, toewijding aan het 

lichaam van Christus en toewijding aan het werk van Christus in de wereld''. Internationaal spreekt men over 

Commitment to Christ, his Church and his Cause. 

Het griekse woord koinoniaI, gemeenschap, is een kernwoord in het Nieuwe Testament. We worden geroepen (1 

Kor. 1:9) tot omgang met God, omzien naar elkaar en solidariteit met de samenleving in getuigenis en dienst. 

Om dit te realiseren is de kerkenraad geroepen om leiding te geven, maar beslissingen komen in samenspraak 

tussen kerkenraad en gemeente tot stand. Daarom is het belangrijk dat de leden van de kerkenraad worden 

gekozen overeenkomstig hun gaven en talenten. 

 

Betekenis voor onze gemeente 

 

Voor onze Goede Herderkerk betekent dit: 

Dat we ons willen profileren als een kerk die gemeenschap biedt, waar men zich verantwoor-delijk voelt voor 

elkaar en met elkaar meeleeft 

Dat we een kerk willen zijn die -binnen die gemeenschap- toerusting biedt waardoor de persoonlijke relatie tot 

Christus en tot elkaar en een christelijke levenswandel tot steeds rijkere ontplooiing komen. 

Dat we een gemeente willen zijn waarin de leden zich geestelijk thuis voelen, geestelijk willen groeien en 

actief willen participeren, om zo elkaar op te bouwen in dienst aan de Heer en in dienst aan de samenleving. 

 

Uitwerking in de praktijk 

 

Voor de praktijk van het gemeenteleven betekent dit dat we een open gemeente willen zijn. Een open gemeente 

heeft echter twee kanten: 

Aan de ene kant is ze laagdrempelig. Mensen zijn er welkom en voelen er zich welkom. Zeker die mensen die 

veel te verduren hebben in het leven en voor wie deze tijd onherbergzaam en ingewikkeld is. Als open gemeente 

willen we gastvrij zijn met name aan hen die dat nodig hebben. We willen de mensen in het oog krijgen die 

''geen herder hebben'' De drempel naar de kerk hoort laag te zijn en omgekeerd: we stappen over onze drempel 

heen om anderen bij onze gemeenschap en bij het heil van Christus te betrekken. Een open gemeente heeft 

daarom diaconale en missionaire projecten, waar mogelijk in samenwerking met andere gemeenten. 

Zeker in een tijd waarin er veel verwarring is in geloofszaken en gebrek is aan bijbelkennis, is het van belang 

open en vrijmoedig te spreken over Christus die ons allen samenbindt. Niet vanuit hoogmoed of met een 

opgeheven vinger, maar als uitnodiging om te delen in de blijdschap die Hij geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HET DIACONAAT 

 
 

De diakenen van de Goede herderkerk maken deel uit van de diaconie van de Hervormde gemeente van Epe; zij 

vormen echter tesamen de wijkraad van diakenen van de Goede Herderkerk. 

 

Het diaconaat in de Goede Herderkerk wordt gemeentebreed gedragen. De diakenen willen ogen en oren open 

hebben voor hen die kwetsbaar zijn en tussen de wal en het schip geraken. Zij sturen het diaconale werk aan en 

zijn tevens op vele plaatsen mede-uitvoerders. 

 

Een aantal diaconale taken zijn besloten in het participeren in gemeente zijn en gemeente opbouw, en hoewel de 

diakenen is deze onderdelen waar mogelijk en noodzakelijk, hun steentje zullen bijdragen, zijn er toch ook een 

aantal specifieke aandachtsgebieden waarin de diakenen de komende jaren actie willen ondernemen. Deze 

onderdelen zijn in de volgende kolom aangegeven. 

 

- Er zal meer aandacht gegeven worden aan het  

bewust maken van de gemeente voor het  

diaconaat teneinde de gemeenteleden zoveel  

mogelijk hierin te kunnen betrekken en in te  

schakelen. 

- De diakenen zullen, naast het verzorgen van  

een vaste rubriek in de Goede Herderklank,  

ook meer voorlichting en informatie aan  

groepen en kringen gaan geven. 

- Het streven van de diakenen zal de komende 

jaren gericht zijn op het meer en duidelijker 

aanspreekbaar zijn. Tevens zullen de contacten 

met groepen en/of gemeenteleden benut worden om daar waar nodig hulp te verlenen. 

- Getracht zal worden het jeugddiaconaat verder  

te ontwikkelen, ook in de contacten met de bestaande Youth for Christ groepen. Het doel is om zowel de 

jeugd diaconaal bewust te laten worden als ook om aandacht te geven aan de problemen waar de jeugd zelf 

mee te maken heeft. 

- Het diaconaat duidelijker naar voren brengen in vieringen en kerkdiensten met diaconaal karakter en/of 

thema. Voorbeelden zijn ZWO-diensten, ziekenzondag, biddag en dankdag. Tevens het organiseren van een 

vastenmaaltijd in de lijdenstijd. 

 

Daar waar mogelijk blijven de diakenen van de Goede Herderkerk samenwerken met de diakenen uit de overige 

Protestantse kerken in Epe en in het Diaconaal Netwerk Epe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. JEUGDZAKEN 

 
 

De kinderen en jongeren in de gemeente vormen ieder een onderscheiden groep. Zij behoren voluit tot de 

gemeente, maar onderscheiden zich onder meer door leeftijd, niveau, taal en omgangsvormen van andere 

gemeenteleden. 

Juist zij staan vaak onder invloed van allerlei antichristelijke stromingen en zijn daardoor zeer kwetsbaar. 

Daardoor vraagt deze groep om een andere benadering, waarbij aandacht en begrip voor hun situatie en 

belevingswereld voorop staan. Vaak buiten de muren van het gezin, school of opleidingsinstituut, werk en 

gemeente, ontmoeten de jongeren een cultuur die op velerlei gebied haaks kan staan op de normen en waarden 

die God ons in Zijn Woord aanreikt. 

De hedendaagse cultuur kenmerkt zich door het accent te leggen op de zelfwerkzaamheid (ik-cultuur) van de 

mens, terwijl de bijbel uitgaat van verzoening en voldoening door Jezus Christus, en de naaste te zijn voor 

degene die God op ons pad plaatst. Jongeren hebben daarom een Gemeente nodig, die oog heeft voor hun 

situatie, en die daarnaast ook geborgenheid biedt. Zij zoeken voorbeelden, mensen met wie zij zich kunnen 

identificeren. Het jeugdwerk, het jeugdpastoraat en  jeugddiaconaat, de aandacht voor kinderen in de eredienst,  

zijn delen van het totale gemeente zijn. 

 

Doel van het werken met kinderen en jongeren is hen te leiden tot geestelijke volwassenheid en om hen de plaats 

te laten innemen temidden van de gemeente van Christus. 

Samen met de ouders willen wij in onze gemeente kinderen en jongeren direct en indirect vormen en toerusten, 

zodat zij met hun gaven en talenten in een persoonlijke relatie met God mogen komen, en een volwaardige plek 

in de gemeente kunnen innemen. Dat zij zich tevens als volgeling van Jezus Christus, als christen, waardig 

opstellen in onze maatschappij en daarin als zodanig functioneren. 

Om dit doel te verwezenlijken zal de gemeente  -met de ouders- de kinderen en jongeren ondersteunen, 

voorzieningen treffen en activiteiten aanbieden. De verantwoordelijkheid hiervoor binnen de gemeente is 

opgedragen aan één of meer jeugdouderlingen en jeugddiakenen. 

 

Een uitvoerige beschrijving van het Beleidsplan en de Werkwijzer Jeugd en Jongeren Goede Herderkerk   

treft u ook aan de Website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN    
             

 

De basis van de begroting van de Goede Herderkerkgemeente is: 

1. De jaarlijkse landelijke actie Kerkbalans 

2. De collecten tijdens de erediensten 

3. De inkomsten uit de jaarlijkse rommelmarkt 

4. Mogelijke giften en legaten 

 

Op basis van die inkomsten is het college van kerkrentmeesters de laatste jaren in staat geweest een sluitende 

begroting te realiseren. Het beleid van de kerkrentmeesters is gebaseerd op een jaarlijkse stijging van de 

inkomsten van ca. 4% om daardoor de de toename van de lasten te kunnen opbrengen. 

Omdat rekening moet worden gehouden met het feit dat de stijging van de inkomsten niet langdurig structureel 

is, verwacht het college dat in de toekomst een groter beroep op vrijwilligers gedaan moet worden om betaalde 

arbeid te compenseren. (zie ook de meerjarige prognose van baten en lasten). 

Het beleid van het college van kerkrentmeesters is gericht op het instandhouden van een volledige 

predikantsplaats en op het behouden van de bijstand in het ouderenpastoraat. 

Ten behoeve van het strucureel groot-onderhoud aan de gebouwen dienen reserveringen te worden opgebouwd 

voor een fonds van minimaal € 30.000,--. 

Naast deze reservering dient in de jaarlijkse begroting een bedrag voor het jaarlijkse reguliere onderhoud te 

worden opgenomen. 

Tevens heeft het college het voornemen om de bijdrage voor de Solidariteitskas los te koppelen van de actie 

Kerkbalans en apart te innen. Dit betekent een jaarlijkse verhoging van de inkomsten. 


