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1. De kerkenraad benoemt uit haar midden of via een verkiezingsprocedure een 

ambtsdrager met de bepaalde taak ‘Vorming en Toerusting’. 

 

2. De ambtsdrager met de bepaalde taak ‘vorming en toerusting’ geeft 

leiding aan de Commissie Vorming en Toerusting en vertegenwoordigt de 

kerkenraad in de commissie en vertegenwoordigt de commissie in de 

kerkenraad. 

 

3. De commissie Vorming en Toerusting is een orgaan van bijstand van de 

kerkenraad van de wijkgemeente van bijzondere aard ‘Eben-Haëzerkerk’. Als 

zodanig is zij namens en in verantwoordelijkheid aan deze kerkenraad belast 

met de geestelijke vorming en toerusting van de volwassenen in de gemeente 

(muv de eredienst). Zij zal haar taken uitsluitend uitvoeren binnen de door de 

kerkenraad vastgelegde beleidskaders. 

 

4. Vorming en toerusting beoogt geloofsgroei en -verdieping, 

gemeenschapsbevordering en vermeerdering van kennis en vaardigheden van 

gemeenteleden ten behoeve van hun roeping om als christen te leven in deze 

tijd.  

 

5. De taak van de commissie is het ontwikkelen, coördineren, faciliteren en 

aanbieden/verzorgen van het gemeentewerk gericht op de geestelijke 'vorming 

en toerusting' van de volwassenen in de gemeente.  

 

Hierbij gaat het om de gemeenteleden in het algemeen én de vorming en 

toerusting van specifieke doelgroepen, zoals: verloofden, gehuwden, ouders, 

ouder-kind, bepaalde leeftijdsgroepen (bijv. studenten). De commissie blijft 

aandacht houden voor eventuele nieuwe doelgroepen. 

 

6. Onder de verantwoordelijkheid van de commissie Vorming en Toerusting 

vallen o.a. de volgende activiteiten:  

a. gemeenteavonden 

b. Bijbelstudieavond in het kerkgebouw 

c. Bijbelkringen thuis   

d. aanreiking thema's/materiaal voor wijkavonden 

e. huwelijksvoorbereidingskring (verloofden) 

f. opvoedkringen (ouders) 

g. moederdochterdag, vaderzoondag  

 

De doop-, huwelijks- en avondmaalscatecheses vallen onder 

verantwoordelijkheid van de predikant(en). De commissie heeft hierin wel nauw 

contact met de predikanten in de vorm van een ondersteunende, coördinerende 

en evaluerende rol. 

 

7. De commissie zoekt naar en benut mogelijkheden om gemeentebreed, o.a. via 

gemeenteavonden en themadiensten, door de kerkenraad geaccordeerde 

thema’s te (laten) bespreken zoals: 

a. Missie en opdracht van de gemeente 

b. Onderlinge liefde in de gemeente 

c. Kennis van de geloofsleer 

d. Verstaanbaarheid en overdraagbaarheid van het Evangelie 

e. Ethiek 
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De ambtsdrager Vorming en Toerusting kan,  namens de commissie, daartoe 

gevraagd en ongevraagd thema’s aanreiken aan de kerkenraad en vice versa, 

waarna de kerkenraad daarover beslist. 

 

8. De samenstelling van de commissie is als volgt: 

- Ambtsdrager Vorming en Toerusting (voorzitter) 

- Predikanten 

- Gemeentelid 1 

- Gemeentelid 2 

- Gemeentelid 3 

- evt. Gemeentelid 4  

tav gemeenteleden: indien mogelijk een mix van jong, middelbaar, oud, man, 

vrouw. 

 

9. De kerkenraad benoemt de leden van de commissie, daarbij erop lettend dat 

de commissie gezamenlijk beschikt over de volgende vaardigheden: 

a. educatief 

b. kunnen organiseren 

c. behoorlijke geestelijke bagage (overigens moeilijk meetbaar) 

d. goede uitdrukkingsvaardigheid 

e. inschattingsvermogen van herkenbaarheid en werkbaarheid in de 

gemeente 

Ten aanzien van de gemeenteleden in de commissie zal en rooster van aftreden 

worden vastgesteld. Deelname in de commissie geldt voor 4 jaar en 2x 

herkiesbaar. 

 

Aanstelling van de gemeenteleden die belast zijn met onder de commissie 

resulterende taken geschiedt door de kerkenraad, zo mogelijk op voordracht 

van de commissie. 

 

10. Het college van kerkrentmeesters stelt jaarlijks een budget ter beschikking voor 

het uitvoeren van alle werkzaamheden waarvoor de commissie verantwoordelijk 

is. 

 

11. Jaarlijks worden de activiteiten van de commissie in de kerkenraad 

geëvalueerd. De commissie legt jaarlijks financiële verantwoording af. 
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