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Beleidsplan 2020 – 2025 Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura “De Hoeksteen” 

Voorwoord 

Met dit beleidsplan verwoordt de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura “De Hoeksteen” 

haar visie op de identiteit, de roeping en de toekomst van de gemeente. Met dit plan geeft de 

kerkenraad de weg aan, die zij de komende jaren wil inslaan. Dit doet zij niet alleen, maar opziend 

naar en vertrouwend op God. 

Kerk 

Te Guardamar del Segura (Alicante) in Spanje is op 30 november 2010 een Interkerkelijke Gemeente 

gesticht. Zij is een (oecumenische) evangelische gemeenschap, die de Here Jezus, overeenkomstig de 

Heilige Schrift (de Bijbel), belijdt als de Christus, de Zoon van de levende God en de Verlosser van de 

wereld. 

a. Grondslag van de gemeente: 

De gemeente aanvaardt de Bijbel als de grondslag van haar bestaan en weet zich daardoor 

verbonden met alle kerken, die uit deze belijdenis willen leven en werken. Zij wil leven en werken 

overeenkomstig de oproep van de Heer zoals verwoordt in Mattheus 28: 18 – 20: “Jezus kwam op 

hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle 

volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit 

voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.  

Van ons geloof getuigen wij door uit te spreken en te zingen (lied 274 uit de Evangelische Liedbundel) 

onze geloofsbelijdenis  - ik geloof in God de Vader de Almachtige Schepper des hemels en der aarde 

en in Jezus Christus zijne enig geboren Zoon….   - 

b. Oecumene 

Oecumene is in de letterlijke betekenis: de bewoonde wereld, in de praktijk: het streven naar herstel 

van de eenheid van alle christenen. 

Oecumene is een woord, dat o.a. zijn wortels vindt in het kerstevangelie van Lucas 2: “Er ging een 

bevel uit van keizer Augustus, dat de oecumene (het Griekse woord voor de gehele bewoonde 

wereld) moest worden ingeschreven”. Voor keizer Augustus was het om de eenheid van zijn 

keizerrijk in kaart te brengen. 

Een dragende tekst voor oecumene komt uit de mond van Jezus in het zgn. Hogepriesterlijk gebed: 

‘……Heilige Vader bewaar hen door uw naam, die U ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals 

wij één zijn’. (Johannes 17: 11b). 

Door Paulus wordt heel concreet weergegeven in Efeziërs 4:3 – 6: “Span u in om door de 

samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam, één 

geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en 

Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is”.  
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Binnen de gemeente geldt daarom ook als belangrijke grondregel: Belangrijker is hetgeen ons bindt, 

dan hetgeen ons scheidt. We willen een kerk zijn die ruimte biedt aan een ieder die gelooft in God, in 

Jezus Christus en de Heilige Geest, hoe divers de standpunten ook mogen zijn. Eenheid in 

verscheidenheid door het geloof in Jezus Christus. Samen sterk in diversiteit. 

c. Gemeente van Jezus Christus 

De gemeente wil een kerkmurenoverstijgende kerk zijn. De gemeente is evangelisch in de zin van het 

met elkaar in de praktijk brengen van een christelijke gemeenschap. De geloofsgemeenschap wordt 

gevormd met christenen uit allerlei kerkelijke achtergronden.  

d. Drijfveren vanuit het geloof in Jezus Christus 

De grote opdracht uit Mattheus 28: 19,20 spoort en drijft ons aan om het goede, blijde nieuws 

verder te brengen dan binnen de kerkmuren. Er is een ‘wereld’ te winnen. Door woord en daad 

mogen we getuigen van Jezus, als Redder en Heer.  Door onze woorden en levenswandel, waarin 

liefde en mededogen voor de medemens een belangrijke plaats innemen, hopen we mensen te 

winnen voor het evangelie. En met de medemens worden zowel de eigen broeders en zusters van 

onze gemeente als de medemensen buiten onze geloofsgemeenschap bedoeld. 

Ons voornemen is dan ook ons regelmatig te bezinnen op de mate en wijze(n) waarop we 

Nederlandstaligen aan de Costa Blanca kunnen bereiken, interesseren, en – voor zover dit in ons 

vermogen ligt – winnen voor de rijke boodschap van Jezus Christus. We willen daarbij open staan 

voor nieuwe ideeën en creatieve (benaderings) vormen. 

e. Pastorale ondersteuning 

De ouderling, die het pastoraat behartigt wordt ondersteund door de dienstdoende predikant, 

waarbij hij/zij tijdig geïnformeerd dient te worden omtrent de pastorale noden binnen de gemeente. 

De predikant wordt vooral ingeschakeld bij crisis.  De pastorale ouderling heeft als praktische 

leidraad een protocol opgesteld (zie bijlage 1 ). 

f. Diaconale ondersteuning 

De gemeente biedt ondersteuning aan onze behoeftige medemens in de directe omgeving, maar ook 

aan onze medemens wereldwijd door het ondersteunen van gerichte projecten en van stichtingen, 

die actief zijn in hulp aan onze medemens wereldwijd. De diaconie behartigt deze ondersteuning. 

Financiering van de diaconale steun wordt gerealiseerd door de opbrengsten van collecten, 

opbrengsten van marktverkopen en opbrengsten vanuit verkoop van verzameld huisraad e.d. . 

De diaconie bestaat uit een diaken en een diaconale commissie, die gezamenlijk besluiten over de 

besteding van de diaconie gelden. (zie bijlage diaconaat) 

 

g. Kerkenraad 

Het algemene bestuur van de gemeente is opgedragen aan de Kerkenraad. Als belangrijkste taak 

heeft zij de geestelijke leiding over de gemeente. Een dienende taak. Ze moet erop toezien dat de 

gemeente haar roeping verstaat en volgt.  Voorts zal ze de gemeente bestuurlijk leiden in allerlei 
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praktische voorkomende zaken zoals gemeentevergaderingen beleggen en uitschrijven, zorg dragen 

dat de orde-en beleidsnota goed wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de kerkenraad de taak goed naar 

de gemeente te luisteren en met de signalen uit de gemeente, waar nodig, aan de slag te gaan. De 

werkzaamheden van de scriba en kerkrentmeester hebben daarin taken zoals: Verslaglegging van de 

KR vergaderingen, een compact verslag van de kerkenraadsvergaderingen voor de gemeente voor de 

maandelijkse Nieuwsbrief, correspondentie binnen en naar buiten de gemeente en het financieel 

beheer van de gemeente zijn daarbij relevante taken. Maandelijks wordt de gemeente in de 

Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de collecte opbrengsten en van het aantal kerkbezoekers. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de scriba. 

Betreffende het benoemen, functioneren, samenstellen en decharge verlenen van en aan de KR 

wordt verwezen naar de gemeenteorde. 

De kerkenraad is bevoegd tot het nemen van besluiten vastgelegd in artikelen 9 en 10 van de 

gemeenteorde. 

De kerkenraadsleden worden telkens bevestigd voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid van 

een verlenging van 2 jaar. Na 4 jaar zijn ze eenmalig herkiesbaar voor nog eens 2 jaar. Maximale 

termijn is dus 6 jaar (zie voor de precieze tekst artikel 8). 

De kerk is gehouden aan de voor haar geldende privacy verordeningen. Dit betekent, dat de 

kerkenraad ervoor verantwoordelijk is, dat geen vertrouwelijke gegevens van gemeente leden en 

anderen bij de gemeente betrokken zonder daartoe toestemming te hebben verleend in de 

openbaarheid worden gebracht. Dit legt enige beperking op bij bijvoorbeeld publicatie in de 

Nieuwbrief, in de voorbede, in verslagen van kerkenraad en van commissies en in andere 

correspondentie. 

h. Predikanten 

Elke drie maanden wordt er opnieuw een predikant verbonden aan onze gemeente.  Er wordt 

gestreefd naar afwisseling in de denominaties, waaruit de (veelal emeritus) predikanten voortkomen. 

Bij deze selectie kan ondersteuning van de INPZE (de stichting Interkerkelijk Pastoraat onder 

Nederlanders in Zuid-Europa) behulpzaam zijn. De KR zorgt voor een warm welkom van de predikant 

en zijn/haar partner. Dit o.a. door hen op te halen van het vliegveld of anderszins hen op te vangen 

en hen te helpen bij hun belangrijke taken binnen de gemeente.  

Bij de keuze van predikant wordt erop gelet, dat hij/zij zich volhartig kan vinden in de uitgangspunten 

van onze gemeente zoals verwoord in de gemeenteorde en de beleidsnota en zich wil inzetten om 

daar in prediking en pastoraat uitvoering aan te geven.  

De predikant verzorgt eveneens in de loop van de week inspiratiebijeenkomsten rond de Bijbel voor 

belangstellende gemeenteleden. (zie bijlage predikant) 

i. Kerkdiensten 

De kerkdiensten worden gehouden in Residencial BellaMare, Calle Austria 11, Urbanisatie 

Campomar, 03140 te Guadamar del Segura.  Aanvang dienst: 11.00u.  
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De kerkdiensten worden muzikaal ondersteund door orgel en zo mogelijk door de cantorij. Conform 

Psalm 150 wordt veel waarde gehecht aan de muzikale ondersteuning van de erediensten. 

Persoonlijke muzikale bijdragen van gemeenteleden worden gestimuleerd en gewaardeerd. 

j. Commissies 

De gemeente beschikt over een activiteitencommissie. Naast het voorbereiden en organiseren van 

bijzondere diensten in de Stille week en Pasen en in de Adventsperiode, organiseert zij lezingen en 

muziekavonden, afscheidslunches voor afscheidnemende predikant en eventuele partner, paas-  en 

kerstontbijt, bus  trips in de omgeving etc. 

k. Beleidsplan en gemeenteorde 

Het beleidsplan dient in samenhang met de gemeenteorde te worden gelezen. Dit beleidsplan dient 

een levend document te zijn. Daarom zal de inhoud eens per 4 jaar worden geëvalueerd door een 

ingestelde evaluatiecommissie, waar -  naast een KR lid -  ook 4 gemeenteleden aan deelnemen. 

Uiteraard indien tussentijds aanpassing van de nota gewenst is, dan zal dit tijdig en eerder dan 

genoemde 4 jaar geschieden. Goedkeuring van de beleidsnota en eventuele wijzigingen daarin 

dienen in een gemeentevergadering door de leden goedgekeurd te worden. 

l. Nieuwsbrief en website 

De Nieuwsbrief van de kerk verschijnt één keer per maand op de eerste dag van de maand, met 

uitzondering van de maanden juli en augustus. 

De Nieuwsbrief wordt samengesteld door de redactie (door de Kerkenraad aangewezen) waarna 

deze door de kerkenraad voor akkoord wordt verklaard. 

Vaste onderwerpen van de Nieuwsbrief zijn: 

- Een stukje van de redactie 

- Mededelingen van de kerkenraad 

- Een pastoraal stukje van de op dat moment dienstdoende predikant 

- Meldingen van zieken door de pastorale ouderling 

- De verjaardagen van de aankomende maand 

- De rubriek Wie, Wat, Waar, waarbij de namen van de kerkenraadsleden met hun functie, e-

mailadresgegevens en telefoon nummers worden vermeld 

- Het adres en telefoonnummer van de pastorie en het adres en routebeschrijving van de 

kerkzaal. 

Inbreng vanuit de gemeente wordt zeer gewaardeerd en gestimuleerd. Opname van de 

ingebrachte teksten is ter beoordeling van redactie en kerkenraad. 
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In de website IGGDS.nl  zijn zoveel mogelijk alle wetenswaardigheden van onze gemeente 

opgenomen, waaronder het predikanten overzicht, nuttige financiële informatie, gemeente orde, 

persberichten, activiteiten, foto’s, nuttige links etc.. 

 

VISIE VOOR DE KOMENDE JAREN: 

- Een interkerkelijke gemeente, die zich baseert op de grondslag van de kerk; 

- Een interkerkelijke gemeente, waar men zich thuis voelt in de zondagse eredienst, zonder 

nadruk te leggen op iemands eigen kerkelijke achtergrond; 

- Een kerk, waar de kerkmuren wegvallen en een ieder in zijn/haar waarde laat; 

- Een kerk, waarbij men omziet naar elkaar maar ook naar onze medemens buiten onze 

gemeente; 

- De gemeente streeft ernaar om aan de in Spanje verblijvende Nederlanders bekendheid te 

geven van onze interkerkelijke gemeente en indien zij onze grondslag onderschrijven, hen 

een warm onthaal in onze gemeente de geven; 

- Streven is om de cohesie binnen de gemeente te bevorderen door een ledenboekje samen 

te stellen, waardoor tevens gemakkelijker met elkaar kan worden gecommuniceerd; 

- Streven is om in 2020 weer een commissie Pastoraat te vormen om de pastorale zorg 

binnen de gemeente gestalte te geven 

 

BELANGRIJK: 

 Belangrijk uitgangspunt is dat alle gemeenteleden en alle overige betrokkenen binnen de gemeente 

zich thuis voelen binnen de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen (deels nog op te stellen): 

 

1. Protocol Pastoraat (gereed) 

2. Protocol Diaconie 
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3. Handleiding Predikant (vademecum, gereed) 

4. Protocol Financieel Beheer 

5.           Protocol Nieuwsbrief 

6.           Protocol  huismeester pastorie (gereed) 

 

14 januari 2020 

Bernhard de Vries 


