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‘Geleidsplan’
Het beleidsplan van een lokale gemeente van de Heer Jezus Christus moet eerst en
vooral een ‘geleidsplan’ zijn, omdat Jezus het Hoofd van de gemeente is, en wij Zijn
lichaam zijn. Hij leidt ons om dat te doen wat wij – en elke gemeente of kerk – zou
moeten doen: het afmaken van wat Hij begonnen is te doen. Duidelijke instructies
daarvoor vinden we in de Bijbel.
De gemeente van Jezus Christus heeft een taak die tweeledig is. Ten eerste is daar
een taak die ‘naar binnen’ is gericht: het ‘discipelen’ van mensen die tot geloof
gekomen zijn, het opbouwen van de gemeente als huisgezin van God, als woonplaats
voor Hem en ook als de komende ‘Bruid van het Lam’, zoals de Bijbel ons noemt.
Daarnaast heeft de gemeente van Jezus Christus een taak die ‘naar buiten’ is gericht:
een opdracht die ooit begonnen is met het ‘zendingsbevel’: de Grote Opdracht die
we onder andere vinden in Mattheüs 28:19-20. En die opdracht is nog steeds niet ten
volle gedaan.
De oorsprong van Goed Nieuws Gemeente
Goed Nieuws Gemeente is in 2007 gestart met twee echtparen: Bert en Lonneke
Vonkeman en Orlando en Elise Wirht. Bert en Lonneke Vonkeman waren in mei 2005
teruggekeerd naar Nederland, na een tweejarige pastorale training aan het Rhema
Bible Training Center (nu Rhema Bible Training College) in Broken Arrow, Oklahoma.
Naast andere teksten die de Heer hen gaf als bevestiging van hun keuze om naar
Amerika te verhuizen, was de tekst uit Jesaja 43:18-19 heel belangrijk: “Denk niet aan
de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets
nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?” God beloofde iets nieuws te
gaan scheppen en dat werd ‘Goed Nieuws’!
Rhema Bible Training Center is in 1975 opgericht vanuit de bediening van Kenneth
Hagin. Vanuit deze bediening en vanuit Rhema Bible Training Center zijn honderden
Bijbelscholen en bedieningen ontstaan, alsmede duizenden gemeentes over de hele
wereld. Hoewel de training aan deze Bijbelschool heel veelzijdig is, staat het
mandaat, dat de Heer aan Kenneth Hagin gaf, centraal: “Leer Mijn volk geloof”. En
dat is ook onze opdracht.
De officiële start van Goed Nieuws Gemeente was in september 2007 en de eerste
jaren werd voor de samenkomsten gebruik gemaakt van het speeltuingebouwtje
‘Wesselerbrink’ aan de Vlierstraat. Na een periode van samenkomsten en activiteiten
in wijkcentrum ‘De Helmer’ werd de aula van 3 basisscholen aan de Veldhoflanden
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het adres voor alle activiteiten. De gemeente was inmiddels weer verder gegroeid en
bestond begin 2017 uit 6 huiskringen en 2 jeugdgroepen. Tot de activiteiten
behoorden onder andere een 50+groep, een maandelijkse Bijbelschool, een
Outreachteam, mannen- en vrouwenochtenden en een startkring voor
geïnteresseerden. De gemeenteleiding berust voor een deel bij het pastoraal team,
bestaande uit 5 echtparen, voor een deel bij een bestuur (nu nog) bestaande uit 3
onbezoldigde personen en ook voor een deel bij een leidersteam van 20 mensen. De
verwachting is dat het bestuur binnenkort wordt uitgebreid met een vierde lid, dat
vooral de taak ‘gebouwbeheer’ zal hebben.
In het voorjaar van 2017 vond de gemeente een eigen gebouw, wat kon worden
aangeschaft en met inspanning van veel gemeenteleden is klaargemaakt voor een
nieuwe fase van de gemeente. Het pand aan de Snelliusstraat 8 in de wijk De VelveLindenhof is in november 2017 betrokken. En God schept iets nieuws… Goed Nieuws!
‘Belijdsplan’
Wat we doen en wat wij willen bereiken komt voort uit wat wij belijden. Voor een
complete beschrijving van wat we als gemeente belijden kunt u ons uitgebreide
Beleidsplan opvragen.
Niet alleen woorden, ook daden
De opdracht ‘Leer Mijn volk geloof’ is een specifieke opdracht voor Goed Nieuws
Gemeente, voortkomend uit haar ontstaansgeschiedenis. Daarom staat het Levende
Woord centraal in onze diensten: in de liederen, in de prediking, in onze gebeden, in
onze studies en in onze belijdenissen.
Maar dat Levende Woord maakt ook een belangrijk deel uit van bijvoorbeeld de
huiskringavonden, de jeugdavonden, de Power-ontmoetingen en de mannen- en
vrouwenochtenden. We laten graag de Bijbel spreken, ook bij de cursussen die we via
‘Hoger Dieper’ aanbieden, en bijvoorbeeld bij de ‘Open Woord’ avonden, waar we
echt proberen te luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft.
Dat Levende Woord van God willen we ook steeds meer beschikbaar stellen via het
vertalen van geloofsboeken, maar ook door eigen publicaties.
We willen als gemeente ook investeren in onze jongeren, zodat ook zij leren wat
geloof is, leren om uit geloof te leven én uiteindelijk ook geloof te leren aan anderen.
Geloof in actie: met vreugde zijn we betrokken bij het werk van Ezopa, van onze
zuster en gemeentelid Rosaira de la Cruz, die leiding geeft aan een door haar stichting
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opgezette school in de Dominicaanse Republiek. Die school biedt onderwijs en
(op)voeding aan bijna 200 kansloze kinderen.
Daarnaast zijn we ook heel blij dat we het werk van broeder Chinthaka uit Sri Lanka
mogen ondersteunen, die voorganger is van een groeiende en bloeiende gemeente in
zijn land, die tegen vele verdrukkingen in heeft standgehouden.
In de toekomst willen we nauwgezet luisteren naar de Heilige Geest om te kijken
waar we nog meer bedieningen kunnen gaan ondersteunen. Ons huidige streven is
om minimaal 15% van ons eigen gemeente-inkomen te zaaien buiten de gemeente.
Beleid ten aanzien van Financiën
Iedere organisatie en elk bedrijf heeft een constante stroom van geld nodig om in
bedrijf te kunnen blijven. Dat is voor een kerk of gemeente niet anders. God is de
bron van onze voorziening, maar God laat geen bankbiljetten uit de hemel regenen
om zijn gemeente draaiende te houden. Hij heeft net zo goed voor Zijn kinderen het
principe van zaaien en oogsten ingesteld om niet alleen “te genieten, maar ook wel te
doen.” Vrijwillige bijdragen zijn essentieel om als gemeente alle taken uit te kunnen
voeren, alle kosten te dekken en aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. We
geloven daarbij dat het geven van tienden daarvoor heel belangrijk is. Het is voor ons
geen wet, maar een geloofskeuze, een principe waar ieder lid voor zichzelf met God
een keuze in zal moeten maken. Daarom stellen we dat ook niet als voorwaarde voor
lidmaatschap, en doen we in principe ook geen dwingende oproepen om geld te
doneren, maar willen we mensen wel de principes van God onderwijzen.
De Bijbel spreekt ook over het financieel ondersteunen van hen die de gemeente
dienen met prediking en onderwijs, en ook daar geven we gehoor aan. Op dit
moment ontvangen de voorgangers samen een brutosalaris voor drie werkdagen in
de week, en we streven ernaar om daar uiteindelijk een fulltimerschap van te maken.
Daarnaast hebben we de visie om in de toekomst, als dat uiteindelijk voor de
gemeente noodzakelijk en mogelijk is, ook andere werkers parttime of fulltime in
dienst te nemen.
Financiële transparantie is zeer belangrijk, en daar zorgen het bestuur en de
penningmeester voor. Op ledenavonden zullen de cijfers worden toegelicht en de
door een onafhankelijk administratiekantoor opgestelde jaarrekening is voor de
leden in te zien. De financiële administratie wordt zorgvuldig bijgehouden en ieder lid
ontvangt jaarlijks een opgave van gedane giften ten behoeve van de
inkomstenbelasting. Ook is het mogelijk om via de penningmeester voor een langere
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periode een vaste maandelijkse bijdrage vast te leggen als periodieke gift, waardoor
het bedrag dat mag worden opgevoerd onder ‘giften’ hoger uitvalt.
Beleid ten aanzien van Diaconie
Zorg voor elkaar is een belangrijk punt, daarom willen we ook waar mogelijk
gemeenteleden, die tijdelijke tekorten hebben, helpen met bijvoorbeeld
voedselpakketten of andere concrete steun om een moeilijke periode door te komen
en bijvoorbeeld ook met vrijwilligerswerk, waarbij we daar, binnen de grenzen die de
wet biedt, een vrijwilligersvergoeding tegenover kunnen stellen.
Beleid ten aanzien van outreach / evangelisatie
Outreach – je handen uitstrekken naar de mensen om je heen - is een opdracht voor
iedere christen, maar dat hebben we als gemeente praktisch vormgegeven door ons
‘Outreachteam’ De uitwerking van het Outreachteam is drieledig: gebed voor mensen
die verloren dreigen te gaan, de gemeente opwekken tot getuigen en daadwerkelijk
uitgaan om mensen te bereiken met het evangelie. Ieder gemeentelid behoort hierin
een rol te spelen, maar het is een zegen om mensen te hebben die hierin een
voortrekkersrol kunnen vervullen om de anderen enthousiast te maken en toe te
rusten tot deze taak.
Beleid ten aanzien van kinderen en jeugd
We willen als gemeente heel graag investeren in ‘de gemeente van morgen’. Daar
beginnen we mee in de kinderdiensten op zondag. In de ontwikkeling van
kinderdiensten willen we uiteindelijk toewerken naar het organiseren van ‘complete
kindersamenkomsten’, met een eigen muziekgroep, en creatieve elementen als
bijvoorbeeld sketches, quizzen, musical en dans, etc.
De jonge jeugdgroep bestaat uit jongeren van 12-15 jaar. Daar gaat het niet alleen
om meer kennis van de Bijbel op te doen, maar ook om het elkaar leren kennen en
samen te kunnen praten over zaken waar de hedendaagse jeugd mee te maken
heeft. En zeker ook: plezier maken!
De oudere jeugd bestaan uit jong volwassenen van 16-20 jaar. Dat is een logisch
vervolg op de jongere jeugdgroep, en ook hier worden naast Bijbelstudie belangrijke
zaken waar jongeren mee te maken hebben besproken, wordt hen geloof geleerd en
leren ze met en voor elkaar te bidden.
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Beleid ten aanzien van andere kerken/gemeentes
Goed Nieuws Gemeente is onderdeel van de wereldwijde Kerk en dus ook van de
plaatselijke kerken in Enschede. We geloven wel dat elke gemeente daarbij uniek
mag zijn en zijn eigen plek mag innemen, net als de organen van het menselijk
lichaam. De plaatselijke Gemeente is een eenheid, niet zozeer op een zichtbare,
fysieke manier, maar als het goed is op geestelijk vlak, en wel door de Heilige Geest.
Als de Geest ons leidt om die eenheid tussen kerken en gemeentes op momenten
ook daadwerkelijk vorm te geven, dan zullen we dat zeker doen.
Beleid ten aanzien van Onderlinge Opbouw
Twee componenten zijn nodig: de liefdeskracht die van God komt én de “kracht die
elk lid op zijn wijze uitoefent.” Op veel manieren –en dat zal in een eigen gebouw nog
veel beter gaan- willen we hieraan werken én God de ruimte geven om ons op te
bouwen.
We geloven dat lidmaatschap van een christelijke gemeente een belangrijke en
weloverwogen keuze is. We hebben ervoor gekozen om mensen die interesse
hebben in de gemeente allereerst een ‘startkring’ aan te bieden, waarin we in 10
avonden elkaar leren kennen en bovenal vanuit de Bijbel toelichten wat wij als Goed
Nieuws Gemeente geloven en belijden. Deelnemers hebben daarna de keuze om ‘lid’
of ‘vriend’ van Goed Nieuws Gemeente te worden. Mensen die lid willen worden
hebben in ieder geval een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt, zijn gedoopt door
onderdompeling in water en hebben de doop in de Heilige Geest ontvangen. We
geloven dat dit de noodzakelijke ‘ingrediënten’ zijn die de Bijbel aandraagt om samen
effectief aan de gemeente te bouwen.
Beleid ten aanzien van de Omgeving
Graag willen we als gemeente een zegen zijn voor de directe omgeving. Dat is
allereerst een gebedszaak. Daarnaast zullen we er zoveel mogelijk voor zorgen zo min
mogelijk overlast te veroorzaken voor de direct omwonenden, voor wat betreft
geluid, parkeren, e.d. Via kanalen als de wijkraad en het wijkblad zullen we onszelf
introduceren en een open houding innemen naar de wijk toe.
Beleid ten aanzien van onze verbondenheid met Rhema.
Ons voorgangerechtpaar is ingezegend (‘ordained’) in de bediening, en is als zodanig
geaccrediteerd door de Rhema Ministerial Association International. Dat is geen
keurslijf waarbinnen we vastzitten aan voorgeschreven regels, maar een bron van
inspiratie en een basis om op terug te vallen in gevallen waar wijze raad nodig mocht
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zijn. Ook biedt het de veiligheid van het afleggen van verantwoording, waarbij
bijvoorbeeld de leiders van de gemeente zich corrigeerbaar opstellen. Maar bovenal
biedt Rhema ons houvast omdat we in dezelfde ‘stroming van Gods Geest’
meebewegen.
‘Verblijdsplan’
Gods koninkrijk bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest,
en aangezien we als gemeente deel zijn van Zijn koninkrijk willen we graag een
gemeente zijn waar de vreugde van de Heer uitspat. De vreugde van de Heer is onze
kracht, en daarom streven we ernaar om altijd die vreugde met ons mee te dragen én
samen te beleven!

7

