
Identiteit wijkgemeente De Ontmoeting – en hoe de gemeente er vorm aan geeft 
 
Inleiding 
Wijkgemeente De Ontmoeting heeft een confessioneel-evangelische identiteit en is sterk missionair gericht. 
De ontplooiing en opbouw van de gemeente is nauw verbonden met deze identiteit.  
 
Confessioneel-evangelisch houdt in dat de gemeente de Bijbel aanvaardt als het Woord van God en zich 
houdt aan het belijden1 van de kerk. Het evangelische karakter is merkbaar in de openheid voor evangelische 
vernieuwing, het werk van de Heilige Geest en de focus op de missionaire opdracht voor de gemeente.  
 
De identiteit komt naar voren in de volle breedte van het gemeente-zijn. Te denken valt aan prediking en 
eredienst, maar ook aan gemeenteopbouw, missionair werk en alle uitingen van de gemeente naar buiten. 
Hoe werkt deze identiteit door in De Ontmoeting? Waarin komt de identiteit tot uitdrukking en hoe geeft de 
gemeente er concreet vorm aan? Daar gaat deze notitie over. 
 
Geschiedenis 
De identiteit van de gemeente is verbonden met de geschiedenis. De Ontmoeting is in oktober 2011 
ontstaan vanuit een samenvoeging van de wijkgemeenten  ‘Het Nieuwland’ en ‘De Regenboog’. ‘Het 
Nieuwland’ had een confessioneel-evangelisch karakter (met confessionele predikanten, missionair 
kinderwerk, een ALPHA-cursus, Gemeente Groei Groepen, enz.). ‘De Regenboog’ had een gereformeerde 
bondssignatuur. 
 
Uitdrukking van de identiteit  
Hoe werkt de confessioneel-evangelische identiteit met een missionair accent in de praktijk uit?  
Zonder uitputtend te zijn wijzen we op de volgende zaken: 
- De eredienst 

In heel de eredienst komt het confessioneel-evangelische karakter van de gemeente tot uitdrukking. De 
voorgangers in de diensten hebben een confessionele en/of evangelische signatuur. Er is een ‘laag-
kerkelijke’ liturgie. In de verkondiging staat Christus centraal. (zie ook hieronder: spiritualiteit) 
Voor de gemeentezang wordt met name gebruik gemaakt van het Liedboek van de Kerken en de bundel 
Hemelhoog (verder bijvoorbeeld de bundel Opwekking en de NLB). Voor de begeleiding van de 
gemeentezang wordt gebruik gemaakt van het orgel, maar sinds enige tijd is er binnen de gemeente ook 
een band (Testify) die zo nu en dan medewerking verleent. 
Voor de kindernevendienst wordt gebruik gemaakt van het materiaal van ‘Vertel het Maar’, een 
methode die in confessioneel-evangelische kring is ontwikkeld. 
 
In de diensten wordt rekening gehouden met het missionaire karakter van de wijkgemeente. Mensen 
worden bij de deur welkom geheten; er is aandacht voor gasten; na de dienst is er gelegenheid koffie te 
drinken en na te praten. Zo wordt de onderlinge gemeenschap versterkt en kunnen nieuwkomers 
contacten leggen in de gemeente. 
Kenmerkend voor de dienst der gebeden is dat er bijzondere aandacht is voor zieken in de gemeente, 
voor de vervolgde kerk (Open Doors) en voor Israël. 
Naast de reguliere collecten zijn er bij de uitgang collectebussen voor de IZB en de GZB.  
 
Naast de morgendienst zijn er gebeds-en getuigenisdiensten, leerdiensten, Kliederkerk (’s middags), 
zangdiensten en ‘Open diensten’ met een missionair karakter.  
Vermeldenswaard is, dat er één keer in de veertien dagen ’s middags van 14.00 uur – 16.00 uur een 
Turks-Nederlandse dienst is in De Ontmoeting. Deze dienst wordt georganiseerd door een kernteam 
waarvan de voorganger en de scriba van De Ontmoeting deel uitmaken. De gemeente weet zich met de 
Turkse gemeenschap verbonden (missionair project doelstelling 3) en gemeenteleden leggen contacten 
met de Turkse medechristenen. Zo versterken de gemeenschappen elkaar. Sinds 1 januari 2020 is er een 

 
1 Het belijden is verwoord in de belijdenisgeschriften van de kerk. Bijvoorbeeld de Apostolische Geloofsbelijdenis en de 
Heidelbergse Catechismus. 



Turks-Nederlandse pioniersplek in samenwerking met stichting Evangelie en Moslims en Baptisten 
Gemeente Ichtus in Wierden. 
 

- Spiritualiteit 
De identiteit van De Ontmoeting is nauw verbonden met de spiritualiteit / geloofsbeleving van de 
(actieve) gemeenteleden. Bij de omschrijving van de spiritualiteit / geloofsbeleving van de gemeente 
noemen we ter verheldering enkele elementen: 

• De centrale betekenis van Jezus Christus. Het verzoenend lijden en sterven van Christus, de 
cruciale betekenis van zijn offer aan het kruis en de lichamelijke opstanding. 

• De eerbied voor de Bijbel als het Woord van God. Het leven in gehoorzaamheid aan Gods 
Woord; de centrale plek van de verkondiging in de eredienst.  

• De nadruk op het gebed en de beoefening van de vertrouwelijke omgang met de HERE. De 
aandacht voor wedergeboorte, bekering en navolging van Christus in de kracht van de Geest. 

• De openheid voor het werk van de Heilige Geest en de evangelische vernieuwing van de 
gemeente.  

• De trouw aan het belijden van de kerk dat tot uitdrukking is gebracht in de 
belijdenisgeschriften.  

• De aandacht voor het delen van het evangelie met hen die vervreemd zijn van de kerk of 
onbekend zijn met het evangelie. 

Een gedeelte van de gemeenteleden (kwartier 2 en 6) woont buiten de geografische wijk. Zij herkennen 
zich in de identiteit van De Ontmoeting en zijn om die reden ‘geperforeerd’ naar wijkgemeente De 
Ontmoeting. 

 
- Het pastoraat 

In het pastoraat komt de identiteit van de Ontmoeting onder andere naar voren in de nadruk die er ligt 
op de plaats van gebed en Schriftlezing in het pastorale gesprek, het onderling pastoraat (via de 
Gemeente Groei Groepen), gelegenheid voor zieken om ziekenzalving aan te vragen (daar wordt 
regelmatig gebruik van gemaakt) en in het omgaan met ethische vragen.  
 

- Toerusting en gemeenteopbouw 
Bij de toerusting sluit het werk van de Gemeente Groei Groepen (GGG) nauw aan bij het materiaal van 
het Evangelisch Werkverband en de IZB (FOCUS). Voor materiaal, opzet en toerusting van de GGG wordt 
gebruik gemaakt van de diensten van het EW. 
In aansluiting hierop is in 2018 en 2019 het project FOCUS van de IZB gevolgd. De GGG gebruikten het 
FOCUS materiaal en speelden een belangrijke rol in FOCUS. In het FOCUS-materiaal ligt nadruk op het 
getuige-zijn in de eigen leefomgeving c.q. straat of wijk.  
Kenmerkend voor De Ontmoeting is de ALPHA-cursus, twee keer per jaar, die al meer dan 35 keer 
georganiseerd is.   
 
In de toerusting is de Bijbelcursus (tweemaal per maand) erg belangrijk. In heel het gemeentezijn speelt 
het gebed een belangrijke rol. Gebed vindt onder andere georganiseerd plaats op de Gebedskring, de 
Vrouwengebedsgroep, de Bijbelleesgroep, tijdens de gebeds- en getuigenisdiensten.  
 
Nauw verbonden met de geografische wijk én de identiteit van De Ontmoeting is de kinderclub, waaraan 
vrijwel uitsluitend buitenkerkelijke kinderen deelnemen. Kinderen vinden een veilige plek en maken 
kennis met Bijbelverhalen. Kinderen en hun familieleden worden driemaal per jaar uitgenodigd voor de 
Kliederkerk. 
Ten dienste van de geografische wijk is er wekelijks ‘Koffiecafé’ (gemiddeld zo’n 12 gasten) en de 
creatieve vrouwenclub ‘Hadassah’.  
Door de contacten die op deze wijze worden gelegd worden noden gesignaleerd waarvoor diaconale 
hulp kan worden ingezet.  
 



Van belang is dat de bovengenoemde activiteiten niet los van elkaar plaats vinden, maar nauw met 
elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Al het werk wordt gedragen door het gebed; vanuit de ene 
activiteit worden mensen verwezen naar een andere activiteit. Er is eenheid in missie en in benadering 
van mensen.  
 

- Publicaties en PR 
De publicaties van De Ontmoeting ademen eveneens de identiteit van De Ontmoeting. Dat blijkt uit de 
wekelijkse zondagsbrief en uit de jaarlijks uitgegeven folder van De Ontmoeting.  
 

- Verbanden met organisaties en kerken 
De gemeente onderhoudt intensief contact met organisaties die qua identiteit overeenkomen met die 
van De Ontmoeting. Te denken valt aan de IZB (het missionaire project vindt plaats in samenwerking met 
deze organisatie) de GZB (collecte, het zendingswerk van stichting TRUD), het EW (materialen, de 
gemeente groei groepen, de toerustingsbijeenkomsten in de regio), stichting Evangelie & Moslims (het 
werk met de Turkse gemeenschap), Vertel het Maar.  
Verder zijn er – door vertegenwoordigers vanuit de gemeente – nauwe banden met stichtingen die 
zending of diaconaat gestalte geven, zoals de stichting Hulp Oost Europa en stichting TRUD (die weer 
samenwerkt met de GZB). Zo krijgt de betrokkenheid bij het werk van de zending niet alleen via ZWO, 
maar ook via GZB en Stichting Hulp Oost Europa gestalte.  
Goede banden en samenwerking is er ook met een aantal plaatselijke kerken, die onder andere 
vertegenwoordigd zijn in de MOPA (Missionair Overleg Predikanten Almelo). Niet alleen op het terrein 
van evangelisatie, maar ook op het gebied van jeugdwerk krijgt de samenwerking concreet gestalte. Zo 
worden er door het IKJO (Interkerkelijk Jongeren Overleg) gezamenlijke ‘events’ georganiseerd voor 
jongeren en is er regelmatig overleg tussen de jongerenwerkers van de betrokken kerken. Het betreft 
onder meer de GKV, de CGK, Baptistengemeente de Bron, Pinkstergemeente De Banier en evangelische 
gemeente De Levensbron. Met Vrije Baptisten Gemeente Ichtus in Wierden wordt samengewerkt in de 
Turks-Nederlandse pioniersplek.   
Met CGK en GKV is er ook overleg op moderamina-niveau. De catechisaties worden al verschillende jaren 
gegeven samen met de CGK. Jongeren van De Ontmoeting nemen samen met jongeren van de CGK deel 
aan de catechisatie.; de predikant helpt zo nu en dan bij het geven van de catechese. 
Sinds enkele jaren onderhoudt De Ontmoeting contact met de Hervormde gemeente van Hasselt, een 
gereformeerde-bonds-gemeente. Gemeenteleden uit Hasselt verrichten diaconaal werk en kinderwerk 
bij De Ontmoeting en de gemeente uit Hasselt ondersteunt tevens financieel het missionaire project van 
De Ontmoeting. 
 
De betrokkenheid bij gemeenten en organisaties die qua identiteit overeenkomen met De Ontmoeting 
verhindert niet om als wijkgemeente mee te werken binnen de PGA.  
Bij samenwerking met andere wijkgemeenten van de PGA valt met name te denken aan de pioniersplek 
LINKT (met name met de Grote kerk en de Pniël) en aan het stedelijke diaconale werk. Vanuit De 
Ontmoeting leveren niet alleen diakenen hun bijdrage, maar ook gemeenteleden, bijvoorbeeld als 
‘schuldhulpmaatje’. Ook bij het ZWO-werk van de PGA weet De Ontmoeting zich betrokken; ze levert 
daaraan ook een bijdrage. Vanzelfsprekend levert De Ontmoeting ook een financiële bijdrage en maakt 
ze gebruik van de diensten van het Kerkelijk Bureau. 
 

Het totale gemeente zijn van De Ontmoeting wordt gestempeld door de confessioneel-evangelische 
identiteit en de daaraan verbonden missionaire gerichtheid. De wijkkerkenraad beschouwt de handhaving 
van deze identiteit – en daarom ook een eigen wijkpredikant en kerkgebouw – van wezenlijk belang voor de 
opbouw van de gemeente. 
In vertrouwen op de HERE verlangt de gemeente er naar een tempel te zijn van de Geest en een plaats waar 
velen de HERE ontmoeten en eren.  
 


