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Identiteit
De protestantse gemeente ‘t Harde is een gemeenschap van Christenen die zich laat inspireren
door het woord van God, het verhaal van de ontmoeting van God en mensen.
De protestantse gemeente ‘t Harde is een gemeenschap waarin de liefde van God in Jezus
Christus centraal staat en die vanuit die inspiratie alle mensen gelijkwaardig acht en wil omzien
naar elkaar.
De protestantse gemeente ‘t Harde wil een gastvrije, open geloofsgemeenschap zijn; een
schuilplaats, een plaats waar mensen zich thuis voelen.
De protestantse gemeente ‘t Harde wil dienend in de maatschappij aanwezig zijn en wil zich
inzetten voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
De protestantse gemeente ‘t Harde erkent verscheidenheid in geloofsbeleving; zij wil daarin
ruimte bieden aan veelkleurigheid en zoeken naar saamhorigheid.
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Missie
Gemeenschap van Christenen:
De protestantse gemeente ’t Harde is een gemeenschap rondom het Woord. Dit is de oorsprong
van de kerk, de grond onder haar voeten, haar grootste vreugde en vaste hoop voor de
toekomst. De kerk wordt hierdoor gedragen. Daarom kan zij het niet laten om het Woord dat
haar is geschonken, door te geven in leren, vieren, dienen en getuigen. Onze plaatselijke
gemeente is het kloppende hart van de kerk en de gemeenteleden zijn de vertolkers. Daarbij
maakt zij gebruik van de talenten, die ieder in het bijzonder bezit.
Liefde van God in Jezus Christus:
Als protestanten zijn wij ervan overtuigd dat God openstaat voor ieder mens die bij Hem wil
behoren en dit geloofsvertrouwen in de praktijk wil brengen.
Gastvrije, open geloofsgemeenschap:
Ieder mens moet in onze cultuur zelf zijn of haar leven vorm en inhoud geven. Er zijn geen
vanzelfsprekendheden meer op het gebied van geloof, politiek en levensloop. Veel mensen
ervaren dit als een bevrijding, maar het veroorzaakt ook onzekerheid. Het geloof in de
maakbaarheid van de samenleving is vervangen door de illusie van de maakbaarheid van het
eigen bestaan. Daardoor is het leven vol en druk geworden. Opleiding, carrière, relatie, werk,
zorg voor kinderen en/of ouders, sociale verbanden, alles vraagt om aandacht. Door de drukte
van het bestaan is er behoefte aan intense en vluchtige ontspanning. Maar tegelijk is er behoefte
aan oriëntatie op zingeving en levensvragen. Ook daarbij speelt de beleving een belangrijke rol,
meer dan instituties of leerstelligheden. Er is vraag naar rituelen op sleutelmomenten in de eigen
levensloop, naar verdieping van persoonlijke spiritualiteit. De protestantse gemeente 't Harde wil
de plaats zijn waar mensen deze rituelen en deze verdieping kunnen vinden.
Dienend in de maatschappij aanwezig zijn:
De protestantse gemeente ‘t Harde wil een gemeenschap zijn die zorg heeft voor het welzijn van
de naaste, waar dan ook. Zij spreekt zich daarom uit en zet zich in voor vrede en gerechtigheid
tussen mensen. Zij wil opkomen voor mensen in verdrukking. Als rentmeesters hebben wij een
grote taak in Gods Koninkrijk.
Verscheidenheid in geloofsbeleving:
In artikel 1 van de kerkorde staat: “De kerk leeft uit Gods genade in Jezus Christus en belijdt de
Heilige Schrift als enige bron en norm voor de verkondiging”. De kerk is veelkleurig. Deze
verscheidenheid komt voort uit het verschil in context van de plaatselijke gemeenten en de
verschillende vormen van geloofsbeleving in de kerk. Wij dienen te beseffen dat het evangelie
niet het vanzelfsprekende antwoord op alle vragen is. Het evangelie is niet een algemeen
inzichtelijk verhaal, maar de verkondiging van de liefde van God in Jezus Christus.
De protestantse gemeente 't Harde wil een inclusieve gemeente zijn: iedereen ongeacht geslacht,
geaardheid en etnische achtergrond is welkom in onze gemeente. Naast de gemeenschappelijke
elementen in de vieringen is er ook ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan de relatie met
God.
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Visie
➢ De protestantse gemeente ‘t Harde biedt eenieder een plek om op adem te komen, ruimte
om God te ontmoeten en verbondenheid met God en elkaar te ervaren.
➢ De protestantse gemeente ‘t Harde erkent de veelkleurigheid van de gemeente en wil daarin
saamhorigheid en verbondenheid scheppen door de dialoog te zoeken en te voeren.

5

april 2020

Beleidsvoornemens
Betrokkenheid en verbondenheid
Wij willen de betrokkenheid en verbondenheid met de actieve leden consolideren en verdiepen.
Dit kan door waardering uit te spreken voor getoonde inzet. Ook is het van belang om tegemoet
te komen aan sommige punten van kritiek rond de eredienst. Het gaat hierbij vooral om evenwicht in
de planning rond bijzondere kerkdiensten en om meer rust in de erediensten zelf.
Tot slot is het van belang om de communicatie naar alle gemeenteleden op een motiverende en
inspirerende manier te doen om zo de betrokkenheid van de leden te vergroten.
Ontmoeting
Het klimaat in de gemeente is gebaat bij ontmoetingen. Naast de wekelijkse erediensten moet er
aandacht zijn voor andere vormen van ontmoeting zoals onder anderen gespreksgroepen, eetcafé,
jeugdkamp, mini-kerk, middagen voor ouderen, leerbijeenkomsten, enzovoort.
Open gemeente zijn
Wanneer we vorm willen geven aan ‘open gemeente zijn’ is het wenselijk om meer inzicht te krijgen
in redenen van passiviteit bij een groot deel van de gemeente. Het is ook wenselijk om van alle
activiteiten in onze gemeente na te gaan in hoeverre deze naar binnen of naar buiten gericht zijn.
In ieder geval moet de kerkenraad bekijken op welke punten het open karakter van onze gemeente
kan verbeteren.
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Taakgroepen
Diaconie
Visie: Oog en oor hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te komen. Omzien naar
mensen die worden veronachtzaamd, vergeten of verdrukt, en inzet voor het behoud en verbetering
van onze leefomgeving.
Doelstelling:
➢ Het bestrijden van armoede en onrecht en zorg dragen voor personen en groepen in acute
situaties.
➢ Het helpen om mensen deel te laten nemen aan de samenleving.
➢ Het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld) samenleving.
➢ De gemeente betrekken bij diaconale activiteiten.
➢ Aandacht geven aan duurzaamheid en rentmeesterschap voor de aarde.

Vieren
Visie: De zondagse erediensten en vieringen zijn een plek van ontmoeting met God en elkaar. We
komen samen om God te eren, om te leren, om bemoedigd te worden en om God en de wereld te
dienen. De vieringen komen tegemoet aan de veelkleurigheid van onze gemeente en willen open en
welkom zijn voor gasten en andere belangstellenden.
Doelstelling: Met een verzorgde liturgie willen we ruimte creëren voor ontmoeting met God. In de
kerkdiensten wordt in de liturgie invulling gegeven aan de veelkleurigheid van onze gemeente. Denk
aan verschillende soorten liederen en muzikale begeleiding. We willen inclusief vieren. Dit betekent
dat iedereen, kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking volwaardige
leden zijn van de gemeente. Iedereen heeft zijn eigen plek in ons midden en we maken gebruik van
elkaars talenten en mogelijkheden.

Gemeenschap
Visie: Besteden van aandacht aan en zorg voor mensen – daarin geïnspireerd door Jezus Christus –
dat men zich gehoord en gezien voelt in de gemeenschap van de kerk.
Doelstelling:
➢ Vanuit een actieve gemeenschap verder groeien in het zijn van een warme en gastvrije
gemeente waar mensen welkom zijn en kunnen meedoen op een wijze die bij hen past.
➢ Tijdig opmerken wat er aan de hand is of waar behoefte aan is en daar adequaat op reageren
met gepast bezoek aan huis of elders, of mail/telefonisch contact.
➢ In de gemeente wordt iedereen uitgenodigd om te zien naar een ander. De ouderling of
pastoraal wijkbezoeker bezoekt minimaal één keer per jaar de 75- plussers in de gemeente.
Gemeenteleden kunnen zelf contact zoeken met de predikant of ouderenpastor bij ernstig
ziek zijn, begrafenis, huwelijk of dat waar zij zelf een gesprek over wensen.
➢ De ouderenpastor bezoekt de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
➢ Pastoraat is zowel reactief (reageren op de vraag) als proactief (nog voor de vraag er is
contact zoeken en vragen hoe het met iemand gaat en wat hen bezighoudt).
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Leren en ontmoeten
Visie: In de huidige maatschappij is voortdurend leren noodzakelijk. Het leven en het samenleven
vraagt om permanente bezinning. De taakgroep Leren wil hier via diverse activiteiten vorm aan
geven, waarbij rekening wordt gehouden met de veelkleurige opbouw van onze gemeente.
Doelstelling:
➢ Het organiseren van activiteiten die verdiepen, verruimen en verbeelden. De activiteiten
hebben betrekking op verdieping van het geloofsleven.
➢ Zoeken naar activiteiten voor een breed publiek, die mensen aanspreekt zowel binnen als
buiten onze gemeente.

Jeugd
Visie: Het jeugdwerk wil jongeren uit de gemeente uitnodigen tot de verbondenheid met God, door
Jezus Christus, de verbondenheid met de gemeente en met de wereld, in de hoop dat jongeren deze
verbondenheid leren kennen en ervaren en dat zij deze een plaats zullen geven in hun leven.
Doelstelling:
➢ Jeugd de verbondenheid met God leren ervaren, de waarde van de geloofsgemeenschap
bijbrengen en de betekenis daarvan voor ons doen en laten. Hierbij de ouders en jonge
stellen nadrukkelijk betrekken.
➢ Jeugd een duidelijke plek geven in en rond de erediensten door het faciliteren van kinderkerk
en jeugdkerk als plaats van geloofsoverdracht op eigen niveau.
➢ Organiseren van jeugdwerk voor kinderen buiten de erediensten om door te werken aan
groepsvorming onder de jongeren, zoeken naar effectieve vormen van geloofsoverdracht en
namens de kerk contact onderhouden met jongeren.
➢ Een plek van rust bieden in de huidige drukke maatschappij.

Communicatie
Visie: Doelgericht en doelgroepgericht communiceren met de daartoe geëigende middelen en
kanalen. Dit betekent dat we aandacht hebben voor de traditionele middelen en voor de nieuwere
middelen zoals sociale media.
Doelstelling: De in- en externe communicatie van de protestantse gemeente ‘t Harde faciliteren en
ondersteunen.
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Kerkrentmeesters
Visie: Het beheren van de financiële en materiële waarden van onze kerkelijke gemeente. Een
gezond financieel beleid voor nu, maar ook gericht op de toekomst.
Doelstelling:
➢ Een zo goed en gezond mogelijk financieel beleid voeren met behulp van bijdragen vanuit
onze gemeente (vrijwillige bijdragen, collecten, giften, erfstellingen en legaten) en overige
inkomsten. Het kerkgebouw en pastorie zo goed mogelijk onderhouden.
➢ Waar mogelijk duurzaam investeren, bewust inkopen, en meewerken aan de reductie van
afval.
➢ Gevoed door onze waarden en geloof een zichtbare, positieve rol spelen bij het omzetten
van de huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van
de waardigheid van mens en dier) naar een meer duurzame levensstijl.

Eetcafé
Visie: Een plaats van ontmoeting bieden voor alle mensen die daaraan behoefte hebben.
Doelstelling: Door gemeenschappelijke maaltijden mensen de gelegenheid bieden elkaar te
ontmoeten.
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De protestantse gemeente 't Harde
Onze geschiedenis
Omgevingsanalyse
’t Harde is een nog vrij jonge woonkern binnen de burgerlijke gemeente Elburg, gelegen aan de
autosnelweg A28 tussen Nunspeet en Wezep. ’t Harde telt ca. 6.500 inwoners, waarvan een zeer
groot percentage van elders afkomstig is. Hoewel een deel van de inwoners nog een directe relatie
heeft met Defensie, zijn in de loop der jaren in ’t Harde ook veel forensen komen wonen evenals een
toenemend aantal gepensioneerden uit alle delen van het land.
Er zijn op dit moment nog 4 scholen: 1 Protestants Christelijke basisschool, 1 Katholieke basisschool
voor Daltononderwijs, 1 Gereformeerd Vrijgemaakte basisschool en 1 openbare basisschool. Voor
het vervolgonderwijs is ’t Harde aangewezen op plaatsen als: Elburg (5 km.), Epe (14 km.), Zwolle (20
km.) en Harderwijk (20 km.).
Het dorp is gelegen aan de spoorlijn Utrecht – Zwolle, met in beide richtingen een halfuur verbinding.
Pionieren aan de rand van de Veluwe
De protestantse gemeente te ’t Harde is ontstaan uit een fusie van twee gemeenten: de Hervormde
Buitengewone wijkgemeente ‘Poshuiswijk’ en de Gereformeerde Kerk te ’t Harde. Beide gemeenten
kennen een relatief korte, maar intensieve geschiedenis. De ontstaansgeschiedenissen zijn
verbonden met de komst van de kazerne in 1952, die niet alleen groei voor het dorp betekende,
maar ook een belangrijke impuls gaf aan beide kerkelijke gemeenten. Zowel de Gereformeerde Kerk
als de Hervormde Buitengewone Wijkgemeente kwamen voort uit evangelisatieactiviteiten. Het
betekent dat deze twee gemeenten gekenschetst kunnen worden als pioniersgemeenten. Vele leden
voelen zich zeer verbonden met de kerk, omdat zij zelf de gemeente hebben helpen opbouwen.
Van Samen op Weg tot Protestantse Gemeente
In 1976 startte de samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Buitengewone
wijkgemeente Poshuiswijk. Dit sloot aan bij de landelijke kerkelijke ontwikkelingen waarbij de
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk toenadering tot elkaar zochten om
op termijn tot een hereniging te kunnen komen. Dit Samen-op-Wegproces in ’t Harde had als
speerpunt het jeugd- en catechisatiewerk. Daarnaast begonnen de commissies voor zending en
werelddiaconaat en de evangelisatiecommissies samen te werken. Een andere vorm waarin dit
Samen-op-Wegproces gestalte kreeg was in gezamenlijke bijzondere erediensten. Ook werd door de
predikanten een aantal malen van kansel geruild. Tot slot werd er vanaf 1979 voor beide wijken een
gezamenlijk SoW-kerkblad uitgegeven.
Als gevolg van de samenwerking moest er in 1991 al weer worden verbouwd, waarbij voor de jeugd
een nieuwe accommodatie werd geplaatst op de bestaande zaalruimten, waarmee de
Maranathakerk ruim onderdak had voor kerkelijke activiteiten. Rond de millenniumwisseling kreeg
het plaatselijke SoW proces een krachtige impuls door het initiëren van een gezamenlijke commissie
die de fusie diende voor te bereiden.
Op 1 september 2002 werd de eerste dienst als volledig geïntegreerde SoW gemeente gehouden.
Beide gemeenten besloten samen te kerken in de Maranathakerk, die door gemeenschappelijke
inspanning in 2004 volledig gerenoveerd en verbouwd werd. Vrijwilligers uit beide kerkelijke
gemeenschappen hebben met vereende krachten aan deze geweldige verbouwing vorm gegeven. De
kerkzaal werd van binnen volledig gerestaureerd en aangepast: een nieuwe vloer, een andere
opstelling van de stoelen, een nieuw liturgisch centrum en een nieuwe entree.
Deze activiteiten kennen ook een grote symbolische waarde. De vloer waarop de gemeenteleden op
zondag zitten, is gezamenlijk gelegd. Het is een stevig fundament om verder op te bouwen.
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Nadat op landelijk niveau de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk zijn
gefuseerd in 2004, ontstond in de SoW-gemeente op ’t Harde de wens om ook te fuseren. Op 1
januari 2007 heeft deze fusie plaatsgevonden en is de protestantse gemeente ‘t Harde een feit.

De opbouw van onze gemeente
De kerkelijke kaart
Voor het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de protestantse gemeente te ’t Harde volgt nu een
aantal cijferreeksen en grafieken. In de volgende overzichten zijn de cijfers van de protestantse
gemeente per 1 maart 2020 opgenomen, het betreft de verdeling van de gemeente naar leeftijden,
naar burgerlijke staat en naar kerkelijke staat. In de grafiek naar leeftijdsopbouw zijn de cijfers van
2020 vergeleken met die in 2012
Gemeente opbouw naar leeftijd:
Leeftijd
Aantal
0 t/m 12 jaar
93
13 t/m 20 jaar
133
21 t/m 40 jaar
162
41 t/m 60 jaar
266
61 t/m 80 jaar
308
81 jaar en ouder
103
1065

Percentage
9%
12%
15%
25%
29%
10%
100%

Was in 2012
14%
8%
20%
27%
26%
6%
1172 personen

Gemeenteopbouw naar leeftijd
100%

76

103

90%
80%

305
308

70%

81 jaar en ouder

60%
50%

61 t/m 80 jaar
306
266

21 t/m 40 jaar

40%
30%
20%
10%

41 t/m 60 jaar

13 t/m 20 jaar

232

162

89

0 t/m 12 jaar

133

164

93

0%
1-11-2012

1-3-2020
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Gemeenteopbouw naar burgerlijke staat
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Gehuwd
Geregistreerd partner
Weduwe / weduwnaar
Gescheiden

Aantal
354
567
17
96
31
1065

Percentage
33%
53%
2%
9%
3%
100%

Was in 2012
34%
55%
8%
3%

Gemeenteopbouw naar burgelijke staat
17
96

31
354

Ongehuwd
Gehuwd
Gerigistreerd partner

567

Weduwe/weduwnaar
Gescheiden

Gemeenteopbouw naar kerkelijke staat
Kerkelijke staat
aantal
Dooplid
481
Belijdend lid
492
Onbekend
92
1065

Was in 2012
41%
48%
11%

Percentage

45%
46%
9%
100%

Gemeenteopbouw naar kerkelijke staat

92
481
Dooplid
Belijdend lid

492

Overig
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De organisatie
Klimaat
Vanuit de ontstaansgeschiedenis van de gemeente is het niet verwonderlijk dat een deel van de
gemeente zich sterk verbonden voelt met de kerkelijke gemeenschap; zij hebben zelf actief
bijgedragen aan het ontstaan van deze gemeente. Het hart van de gemeente is voor de actieve
gemeenteleden de zondagse eredienst. Een plek om elkaar te ontmoeten en gevoed te worden in het
geloof.
Van de ongeveer 1100 leden kunnen er ca. 200 tot de actieve kern gerekend worden. Daaromheen
bevindt zich een groep van ongeveer 200 gemeenteleden die zich redelijk tot matig verbonden voelt
met de gemeente. De overige leden kunnen gekenschetst worden als randleden of passieve leden.
De actieve leden omschrijven de gemeente als een gemeenschap waarin men betrokken is op elkaar,
en als een plek waar men op adem kan komen.
De gemeente is veelkleurig, zowel in leeftijdsopbouw (ouderen en jongeren), als in achtergrond (van
arbeider tot directeur), als in geloofsbeleving. Deze veelkleurigheid is niet alleen een uitdaging, maar
kan ook een bron zijn van spanningen. Het is dan ook van belang om tot onderlinge ontmoeting en
dialoog te komen.
De veelkleurigheid komt ook tot uiting in de wens om een inclusieve gemeente te zijn: iedereen,
ongeacht geslacht, geaardheid en etnische achtergrond, is van harte welkom in onze gemeente. Het
betekent dat naast de gemeenschappelijke elementen in de vieringen er ruimte is om op eigen wijze
invulling te geven aan de relatie met God.
Een aantal overwegingen bij het klimaat:
➢ Onze gemeente kent een redelijke kern van actieve gemeenteleden. Een punt van zorg is de
betrokkenheid van jongeren, jonge gezinnen en dertigers. Een grote groep mensen staat
ingeschreven maar is niet actief betrokken op de gemeente. We hebben onvoldoende inzicht
in de redenen van deze passiviteit.
➢ Het is een belangrijk gegeven dat het overgrote deel van de actieve leden zich thuis voelt in
de gemeente. Dat betekent dat nieuwe ontwikkelingen met grote zorgvuldigheid dienen te
worden ingezet, en alleen dan als de noodzaak van die ontwikkelingen kan worden
aangetoond.
➢ De protestantse gemeente wil een gemeente zijn waar iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd,
huidskleur, geaardheid of betrokkenheid op de christelijke traditie zich welkom en veilig kan
voelen.
➢ Toch is voor randleden en voor mensen die niet bekend zijn met de gemeente of kerkelijke
traditie, de drempel om deel te nemen aan vieringen, erg hoog. Veel activiteiten zijn vooral
naar binnen gericht. Het is de vraag of onze gemeente voldoende werk maakt van ‘open
gemeente zijn’.
Structuur van onze gemeente
Sinds september 2010 werkt de protestantse gemeente 't Harde met een nieuwe structuur die
gebaseerd is op "taakgroepen". Voor deze structuur is gekozen om de communicatie tussen de
kerkenraad en alle in de gemeente werkzame vrijwilligers te optimaliseren. Iedere taakgroep is met
een ambtsdrager vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad en deze ambtsdrager is verantwoordelijk
voor de communicatie tussen de kleine kerkenraad en de taakgroep alsmede de daaronder vallende
commissies.
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Organogram
Schematisch ziet de structuur er als volgt uit:

Grote Kerkenraad
De Grote Kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, de predikant, alle ouderlingen en alle
diakenen. De Grote Kerkenraad behandelt de beleidsmatige zaken.
Kleine Kerkenraad
De Kleine Kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, de predikant en een ambtsdrager uit alle
taakgroepen. De Kleine Kerkenraad houdt zich bezig met de bestuurlijke zaken en initieert de
beleidsmatige zaken voor de Grote Kerkenraad.
Samenwerking met andere gemeenten en kerkgenootschappen
Projectmatige samenwerking bestaat met de Hervormde gemeente “Elim” te ’t Harde inzake de
jaarlijkse vakantie-bijbelweek voor kinderen.
Daarnaast is er samenwerking met zowel Elim als de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te ’t Harde (De
Schuilhof) inzake bid- en dankdag en de week voor school en gezin in september.
De taakgroep leren en ontmoeten organiseert diverse bijeenkomsten in samenwerking met de
Ichthuskerk Elburg.
Predikanten en diaconie nemen twee keer per jaar deel aan de bijeenkomst van het
gemeentebestuur van Elburg en vertegenwoordigers van alle kerkgenootschappen in de burgerlijke
gemeente Elburg.
De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal platform binnen de gemeente Elburg.
Met Kerst en met Pasen geven alle kerkelijk groeperingen gezamenlijk een folder uit waarin naast
een meditatie van de voorgangers ook alle diensten tijdens de feestdagen worden genoemd. Deze
folder wordt huis aan huis in ons dorp verspreid.
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