SCHATPLICHTIG
Beleidsvoornemens Missionaire Beraadsgroep 2016

1. Aanleiding
In het Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe wordt de missionaire taak beschreven onder het kopje
‘Dienstbaarheid aan de samenleving’. Inmiddels is de samenleving sterk aan het veranderen, waardoor
ook de dienstbaarheid aan de samenleving om andere accenten vraagt. Het rapport “Kerk 2025 – Waar
een Woord is, is een weg” van de synode van de PKN geeft daar richting in.
De Missionaire Beraadsgroep formuleert in dit beleidsdocument de voornemens van de Regenboogkerk
anno 2016.

2. Uitgangspunten
Schatplichtig
Het geloof maakt ons op een bepaalde manier schatplichtig om missionair bezig te zijn.
De kerkorde formuleert dit als volgt:
• De gemeente van Christus is geroepen tot getuigenis aan hen die het evangelie niet kennen of
daarvan vervreemd zijn, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld.
• Deze missionaire arbeid krijgt op twee wijzen gestalten: in het leven van de leden van de
gemeente én door missionaire organen.
• De kerk verricht zo mogelijk haar missionaire arbeid in samenspraak en samenwerking met
lokale kerken.
Hoe willen wij als Regenboogkerk kerk zijn in deze tijd?
• De kerk is een open en gastvrije herberg.
• De kerk is leerplek in de omgang met God en elkaar.
• De kerk is zich bewust van de profetische en diaconale taak in de omgeving waar zij gesteld is.
Wat betekent dit voor de kernwaarden van ons missionair beleid?
• Missionaire arbeid is een wisselwerking tussen onze kerk en haar omgeving.
• Geïnspireerd door Christus willen wij delen wat ons gegeven is en dienstbaar zijn aan anderen,
zowel binnen onze omgeving van Epe als elders in de wereld.
• Missionair werk is geen apart taakveld, maar is een wezenlijk onderdeel van alle werkvelden
binnen de gemeente (diaconie, jeugdwerk, pastoraat, liturgie, etc.).
Deze waarden leiden niet tot pasklare modellen, maar tot vragen aan onszelf en aan onze omgeving:
• Hoe verhouden wij ons als Regenboogkerk tot de wereld buiten de kerk?
• Wat zou de wereld buiten de kerk ons kunnen leren over God en Zijn omgang met de wereld?
• Is missionaire arbeid een doel op zich van de kerk of een instrument om mensen opnieuw aan de
kerk te binden?
• Wanneer is onze missionaire arbeid geslaagd?
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3. De plaats van de missionaire beraadsgroep in het missionaire werk
Missionair werk is een zaak van ons allen en voor eenieder op de plaats waar hij of zijn mag staan, zowel
in als buiten de gemeente. Het is daarbij een wezenlijk onderdeel van alle werkvelden. Bovenstaande
uitgangspunten gelden daarom voor de hele gemeente en voor alle werkvelden.
De missionaire beraadsgroep onderneemt eigen acties, maar gaat ook in overleg met de diaconie, met
het pastoraat, met jeugdwerk en met de liturgiecommissie. Dat kan tot financiële ondersteuning van
zo’n werkveld leiden door de missionaire beraadsgroep.
De eigen acties van de missionaire beraadsgroep zijn te onderscheiden in:
• Acties in Epe: evangelisatie en een luisterend oor en een helpende hand
• Acties wereldwijd: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Bij de acties in Epe is het leidend principe:
Ga vanuit de kerk naar buiten, wees zichtbaar en aanwezig in het dorp.
Het Beleidsplan van de Regenboogkerk geeft aan:
“Van wezenlijk belang daarbij is de geloofwaardigheid in woord en daad. Alleen met een geloofwaardige
geloofsgemeenschap zullen mensen zich willen identificeren. Vanuit het element van ‘dienstbaarheid
aan de samenleving’ heeft de gemeente een luisterend oor voor wat er speelt in de samenleving. Zo
mogelijk speelt de gemeente daarop in en biedt de helpende hand. Dat geldt voor de gemeente als
geheel, maar ook voor individuele gemeenteleden.”
Bij acties van ZWO is het leidend principe:
Daadwerkelijk wereldwijd financiële hulp bieden en de gemeente toerusten om kerk te zijn in een
wereldwijde samenleving.
• Zending: de liefdevolle boodschap van Jezus Christus aan de wereld vertellen en zichtbaar
maken, ter bevordering van gerechtigheid
• Werelddiaconaat en ontwikkelingshulp: kerken uit alle landen proberen via inzamelen van geld
en verlenen van allerlei vormen van hulp de nood in de wereld te lenigen

4. Missionaire activiteiten in Epe
De volgende activiteiten zullen worden voortgezet:
• Samen met de Goede Herderkerk en de Sionskerk jaarlijks een kerststraatactie, een
vakantiebijbelweek en bijbelkids
• Samen met de Goede Herderkerk jaarlijks een Youth-Alpha.
• Samen met de Grote Kerk en de Goede Herderkerk jaarlijks School en Kerk.
• Met de Raad van Kerken laagdrempelige kerkdiensten in de Grote Kerk (zo mogelijk meer dan
nu), het stiltecentrum in de Grote Kerk (zo mogelijk meer inzet dan nu) en maatschappelijke
activiteiten.
• In de Regenboogkerk ‘Kerk op schoot’.
Voorgenomen activiteiten op korte termijn:
• Musical (financiële bijdrage om entreegeld voldoende laag te houden)
• EO-jongerendag (financiële bijdrage)
• Jaarlijkse financiële bijdrage aan Open Doors (en presentatie door iemand van hen)
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Kerk en buurt (buurt uitnodigen voor open dag, barbecue o.i.d.)
Sterke presentie op internet
Billboards met teksten die tot nadenken stemmen
Kerkdienst in grote tent op Koningsdag
Ouderen ondersteunen bij het gebruiken van noodzakelijke digitale middelen
Jongeren ondersteunen in time-management
Toerusting in vrijmoedig spreken over geloof
Aandacht voor (groot)ouders met kinderen die niet meer in de kerk komen
Rouwgroep (interkerkelijk)
Laagdrempelige gespreksgroepen (via Raad van Kerken)
Presentatie nieuwe predikant in Nieuwe Eper Sociëteit

Op langere termijn te overwegen:
• Kerkelijk centrum meer benutten als centraal punt voor het dorp
• Interkerkelijke barbecue
• Bijbelstudie ‘in de kroeg’
• Nieuwsbrief voor uitwonende jongeren
• Dictee ‘Tale Kanaäns’
• Eper Passion
• Sportactiviteiten
• Wandeling met inhoud

5. Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De volgende activiteiten zullen worden voortgezet:
• Bijdragen aan landelijke ZWO
• Project ‘Water voor Kenia’
• Talentenmarkt (bij de rommelmarkt)
• Plantenmarkt
• Open tuin
• Appels en peren plukken
• Speculaas/appeltaart actie
• Kerstmarkt
Voorgenomen activiteiten op korte termijn:
• Speelgoedactie (tweedehands)
Alle acties worden gehouden samen met de Grote Kerk en de Goede Herderkerk.
Elke actie moet geld opleveren voor een ZWO-doel ver weg, maar belangrijk is dat acties in het dorp ook
een lokale missionaire uitstraling hebben. We laten zien dat we doen wat we geloven.
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