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Woord vooraf

Na een proces van nadenken, delen met de gemeente, en het 
verwerken van reacties en adviezen uit de gemeente, presenteert 
de kerkenraad in dit boekje het werkdocument ‘Eigentijds in een 
veranderend tijdperk’.

Het is het profiel van de gemeente van Enschede-Zuid. Zo willen we 
in de komende tijd gemeente van Christus zijn. Om die reden staan 
er ook zoveel mogelijk concrete uitwerkingen van beleid in dit stuk.

Dit is duidelijk een werkdocument: hiermee gaan we aan het werk. 
Het betekent ook dat er al werkend bijstellingen kunnen komen. 
Tegelijk ligt de grote lijn ook vast. Het kerkenraads- besluit in 
bijlage 1 bevat de koers die we willen varen. Een koers die ontstaan 
is vanuit de bezinning die we gehad hebben aan de hand van de 
theologische visie zoals die in bijlage 2 is weergegeven.

De kerkenraad 
januari 2017
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Waarom zijn we kerk

Jezus heeft ons verlost van de zonde. Hij heeft zijn Geest aan 
ons gegeven. Die Geest werkt in ons. Bij ons staat Jezus Christus 
centraal! Zelf zei Jezus eens: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie 
mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat 
leven geeft”. Hij is het licht. Dat Licht willen we als individu en 
als gemeente volgen. En Hij geeft ons licht. Dat willen we graag 
aanpakken en met anderen delen.
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Wat voor een kerk willen we zijn

Enschede-Zuid is een kerk van Jezus Christus. Ons verlangen is dat 
we getuigen van Jezus Christus, dat we Hem laten zien in de stad en 
om ons heen en dat we herkenbaar zijn aan de gaven van de Geest. 
Enschede Zuid kiest daarom met overtuiging voor een eigentijds 
profiel voor de gemeente waarin we met het evangelie in woord 
en daad aansluiten bij de huidige en toekomstige generaties van 
onze gemeente, de omgeving waarin wij leven en het veranderende 
tijdperk waarin God ons geplaatst heeft.

Enschede-Zuid is een eigentijdse geloofsgemeenschap met de Bijbel 
als bron, Jezus als focus, de 21ste eeuw als context en Enschede als 
de plek waar wij leven. Onze missie is om Jezus Christus te kennen. 
Zijn enorme liefde drijft ons naar de mensen in en buiten deze stad. 
Daar willen we handen en voeten aan geven. Dat doen we met 
de kracht en de creativiteit die God ons geeft. Verbinding zoeken, 

ontmoeting creëren, mensen op een relevante manier 
helpen en liefhebben... dat is een hele uitdaging! 

Daar is wijsheid voor nodig, creativiteit, 
doorzettingsvermogen en oprechte interesse. 

Wij geloven dat God ons daarbij helpt!

“Zijn enorme liefde  
drijft ons naar 
de mensen in en 
buiten deze stad”
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Hoe willen we kerk zijn

Eigentijds: gereformeerd
Enschede-Zuid is kerk in het kerkverband van de gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt. Dat betekent dat je voortdurend nadenkt over 
de vraag ‘wat is gereformeerd in deze tijd’. Gereformeerd is: solus 
Christus (alleen Christus), sola gratia (alleen door genade), sola fide 
(alleen door geloof) en sola scriptura (alleen de Schrift), en dus soli 
Deo gloria (alleen aan God de eer). Alle andere dingen die iets met 
het gereformeerde te maken hebben zijn hieraan ondergeschikt. 
De gereformeerde belijdenissen zijn ons lief, maar staan niet op 
eenzelfde niveau als de Schrift (art. 7 NGB). We nemen van harte 
onze plek in het kerkverband en ervaren tegelijk de ruimte om 
een eigen kleur aan te nemen die binnen de bandbreedte van het 
gereformeerde, zoals we dat net geformuleerd hebben, valt.

Eigentijds: gemeenschap
Als gemeente zijn wij samen en ieder persoonlijk verbonden met 
Christus. Van Hem verwachten we alles. Vanuit Hem willen we leven 
door de vernieuwende kracht van de Geest. Dat betekent dat wij die 
verbinding met elkaar vormgeven in samenkomsten op zondag en 
door de week en in onderlinge ontmoetingen.
Uit de prediking in onze samenkomsten blijkt hoe actueel het 
evangelie is. Maar om het voor je persoonlijke leven relevant te 
laten zijn is het nodig om hier dieper op in te gaan. Dieper nadenken 
over vragen, twijfels en concrete toepassingen in je eigen leven. 
Ontdekken wie God is en werken aan een persoonlijke relatie met 
God.

Dat willen we ook samen vormgeven. In Zuid gaan we kleine 
groepen opstarten, om zo in een ontspannen sfeer op elkaar 

betrokken te zijn en elkaar op te bouwen in het geloof 
door gesprek rond een open bijbel en door met en 

voor elkaar te bidden. We willen meer zijn dan een 
gemeente die alleen op de zondag elkaar ontmoet. 

We streven naar ontmoetingen die gekenmerkt 
worden door onderling vertrouwen, openheid, 
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eerlijkheid en gezelligheid.
De kleine groep is ook een plaats om samen na te denken over hoe 
we iets kunnen betekenen voor onze omgeving en dit vervolgens 
met elkaar uit te voeren.
Kortom: in de kleine groep geven we vorm aan het onderlinge 
pastoraat en diaconaat vanuit een missionaire betrokkenheid.
Ouderlingen en diakenen hebben vanuit hun ambt daarin ook een 
rol: ze zijn stimulerend, toerustend en ook zelf actief aanwezig in de 
gemeente.

Eigentijds: discipelschap
Leerlingen van Christus zijn is allereerst op Christus gericht 
zijn: Hij mag alles bepalen in je leven, zowel persoonlijk als 
gemeenschappelijk. Leerling van Christus zijn is leven van Zijn 

genade door het geloof alleen, alle dagen van de week. 
En daarom staat de Bijbel centraal. Zo willen we leven 

tot eer van God.

Leerling zijn betekent leren, jezelf vormen 
en daarin elkaar meenemen. Onderwijs en 
vorming ontvangen we elke week in de 
samenkomsten. Verder denken wij aan 
allerlei andere vormen van toerusting 
zoals kortlopende gemeenteprojecten, 
activiteiten in kleine groepen, thema-

avonden, ondersteuning van ouders bij de 
opvoeding, (pre-)marriagecourse etc.

Het jeugdwerk in onze gemeente krijgt in 
het bijzonder veel aandacht, immers we willen 

de blijdschap van het geloof graag doorgeven 
aan de komende generaties! Om dit te leiden en 

te coördineren hebben jeugdouderlingen een bijzondere 
taak. We geven het vorm door het onderwijs aan de jongeren in 
de GO- groepen, catechese, verwerking op eigen niveau in de 
kindergroepen stepbaaistep, weetoeko en onderood en door 
andere vormen van (Bijbel)studie.

“Leerling zijn 
betekent leren, 
jezelf vormen 
en daarin elkaar 
meenemen.”
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Eigentijds: eredienst
In onze samenkomsten vieren wij de gemeenschap met God en 
met elkaar. Gods genade in Christus maakt je intens blij. Gebed, 
verkondiging, lofprijzing zijn de onmisbare onderdelen in deze 
erediensten. Vormen, liederen en andere inhouden willen we zo 
kiezen dat God alle eer krijgt, en dat iedereen geraakt wordt door 
Gods diepe liefde. Daarbij beseffen we dat het geloof niet maakbaar 
is maar een mysterie blijft.
Maar wij willen wel graag de ander bereiken, daarom hebben 
onze samenkomsten op zondagmorgen een uitnodigend karakter: 
laagdrempelig, gastvrij, veilig, warm en ontspannen. Er is veel ruimte 
voor ontmoeting in en rond de samenkomst. Ook maken wij gebruik 
van elkaars talenten door naast de predikant veel gemeenteleden 
een uitvoerende rol te geven rond en in de samenkomsten.

Dit vraagt om concrete toepassing in en rond de samenkomsten. 
Het volgende is te noemen (het is niet bedoeld om hiermee aan te 
geven dat dit alleen gebeurt: alles wat bijdraagt aan het doel kan 
worden besproken):
 • De ontmoeting op zondagmorgen is allereerst een ontvangst 

met koffie en thee vanaf 9:30 uur. Rond 10:00 begint de dienst. 
Na afloop is er alle gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. 
Regelmatig wordt een gezamenlijke lunch georganiseerd.

 • Het uitnodigende krijgt onder andere vorm in een 
welkomstwoord, in het stap voor stap meenemen van de 
aanwezigen door de dienst heen. Aan het begin van de dienst 
zal er gebeden worden om een zegen over de samenkomst. Ook 
zal het thema ingeleid worden en de predikant geïntroduceerd 
worden.

 • De dienst zelf is één geheel. Er wordt gestreefd naar een 
passende, samenhangende en uitgebalanceerde liturgie. 
Alle onderdelen dragen bij aan het vieren van het geloof 
door toerusting, ontmoeting, bemoediging en lofprijzing. De 
leefregels van God (de tien geboden, of andere gedeelten uit 
de Bijbel) kunnen een plaats krijgen in de eredienst, in de vorm 
van bijbellezing, lied, gedicht of een andere vorm. Er is geen 
standaard format in de liturgie, de samenkomsten zijn veelvormig.

 • De verkondiging is bijbels, stelt Christus centraal, stimuleert tot 
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leven als verloste christenen, richt zich op mensen in hun eigen 
levenssituatie en is dus eigentijds, praktisch toepasbaar en 
relevant. De verkondiging is bemoedigend en troostvol.

 •  Liederen worden gekozen uit een breed aanbod: psalmen (in 
allerlei berijmingen: Kerkboek, Liedboek, psalmen voor nu, 
levensliederen), gezangen (Liedboek, Kerkboek, Opwekking, Sela, 
Hillsong, etc).

 • Begeleiding van de gemeentezang gebeurt met een diversiteit 
aan muziekinstrumenten (zoals orgel, piano, gitaar, drums, fluit, 
enz) en zang.

 • Getuigenissen en gedichten kunnen een plaats krijgen in het 
geheel om zo bij te dragen aan de viering.

 • Ook muziek beluisteren, film, drama en mime kunnen onderdeel 
van de samenkomst zijn

 • Er is duidelijk ook aandacht voor jonge kinderen in het 
kindermoment

 • Voor hen die de kerkdienst niet kunnen bijwonen is de kerkdienst 
te volgen via kerkomroep.nl

 • Dit alles vraagt om inzet van predikant, liturg en gemeenteleden
 •  De predikant verkondigt het Woord, en connect met de 

gemeente vanaf het podium en in de kerkzaal. Interactie 
mag daarbij een plaats hebben. Verder verzorgt hij votum, 
zegengroet, en heenzending. Ook kan hij voorgaan in gebed.

 •  De liturg en de voorbereidingscommissie stellen in overleg met 
de predikant een liturgie op.

 •  Gemeenteleden worden ingeschakeld: als gastheer/gastvrouw; 
bij bijbellezing en gebed; bij het kindermoment

 •  Een uitgewerkte liturgie zal beschikbaar zijn voor hen die de 
kerkdienst via kerkomroep.nl volgen.

Naast deze samenkomst op zondagmorgen, is er in samenwerking 
met de kerk van Enschede West ook een samenkomst op 
zondagmiddag in de Immanuëlkerk.

Eigentijds: missionair
Wij kiezen ervoor om nadrukkelijk missionair te zijn. We zetten ons 
bewust in om het evangelie te delen met de mensen om ons heen, 
o.a. in onze buurt, op ons werk en waar we mensen ontmoeten. 
Daarin zijn wij nog groeiende. In de komende tijd willen we door een 
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proces van bezinning op de missionaire taak 
van de gemeente dit onderdeel nog verder 
ontwikkelen. Daarin zal de toerusting van 
gemeenteleden meegenomen worden.
Er zijn op dit moment diverse missionaire 

activiteiten waar gemeenteleden bij 
betrokken zijn. Sportcommunity is een 

activiteit waarbij, door sporten en getuigen 
met elkaar te combineren, jongeren in de wijk 

Wesselerbrink bereikt worden. Ook is er elk jaar 
‘Sonrise’, een evangelisatieproject in de zomervakantie, 

gesteund en uitgezonden door onze gemeente. Wekelijks 
hebben we de ‘Open Kerkdeuren’: iedereen mag binnenkomen 
voor rust en gesprek. Verder zijn we verbonden met Stichting 
XiE, die kerken ondersteunt en toerust bij hun missionaire taken 
en activiteiten, om het evangelie van Jezus Christus aan de stad 
bekend te maken. Daarnaast doen wij mee aan grote activiteiten die 
deze Stichting organiseert, waarbij meerdere kerkgenootschappen 
deelnemen.
Ook zijn gemeenteleden diaconaal actief bijvoorbeeld bij de 
Voedselbank, stichting Present, Resto VanHarte, Kledingbank en het 
Hospice. Zo willen wij Christus’ liefde laten zien in woord en daad.

“Christus’ 
liefde laten 
zien in woord 
en daad.”






