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WIJ DROMEN VAN EEN KERK…… 
Wij dromen van een beweging van God in Nederland. We geloven dat God zijn Geest zal 

uitstorten en dat meer mensen een relatie met Jezus Christus zullen hebben om 

vervolgens een verschil te maken in hun omgeving.  

 

“Wij geloven dat de lokale kerk de hoop is voor deze wereld. Het is een plek die alom 

bekend is en waar mensen zich thuis voelen. Een kerk waar diepgang en 

toegankelijkheid hand in hand gaan. Waar mensen Jezus ontmoeten, leren om een 

discipel te zijn en hoe deze te maken. Kortom, een kerk die leven geeft en relevant is 

voor deze maatschappij.” 

 

We geloven dat dit gebeurt door de lokale kerk die Jezus gepassioneerd aanbid, die 

mensen toerust om een discipel van Jezus te zijn en aanmoedigt om Hem uit te dragen 

in zijn/haar omgeving.  

We verlangen naar een beweging waarin de kerk opstaat en gaat doen waarvoor zij 

geroepen is. We geloven dat het creëren van nieuwe plekken waar mensen God kunnen 

ontmoeten en gelovigen kunnen groeien cruciaal is als we ernaar verlangen dat 

Nederland veranderd.  

Daarom gaan we de stap zetten om te gaan pionieren en een nieuwe kerk te starten in 

Nijmegen. We hebben de afgelopen periode duidelijk Gods leiding naar deze stad 

mogen ervaren en zijn ontzettend enthousiast om in deze mooie stad een kerk te 

planten. 

  



 
4 

 

VISIE HANZEKERK 
Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het heb je het nog niet gemerkt? Ik baan 

een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. – Jesaja 43:19 

HANZEVERBOND 

We gaan ver terug in de tijd, helemaal naar de middeleeuwen, in die tijd waren de 

Hanzesteden al machtige handelscentra, terwijl Amsterdam en Rotterdam nog kleine 

dorpjes waren. Een van de oorzaken; het krachtige Hanzenetwerk. Via dit netwerk 

werkten vierhonderd jaar lang zo’n 200 Hanzesteden samen. Een geweldig stukje 
historie dat de Nederlandse Hanzesteden veel welvaart heeft gebracht. De Hanzesteden 

maakten deel uit van een club van steden die voor vrije uitwisseling van goederen stond. 

Het Hanzenetwerk wist, door het bundelen van haar belangen, gunstige privileges te 

werven. Door samen te werken konden ze goedkoper werken en in elkaars gezelschap 

veiliger reizen. Bovendien stonden ze samen sterker tegenover de landsheren. Vanaf 

1356 was de Hanze niet alleen meer in verbond van de handelaren in de steden, maar 

van de steden als geheel. De handelsstroom bestond uit artikelen als zout, vis, granen, 

hout, bier, wijn laken, bijenwas en pelzen.  

HANZEKERK 

Zoals vroeger het Hanzenetwerk de steden tot bloei liet komen, zo verlangen wij ernaar 

dat dat we Nijmegen mogen in geestelijk en sociaal opzicht welvarender mogen maken. 

Geestelijk; doordat mensen Jezus leren kennen en Zijn leven ontvangen. Sociaal; 

doordat we ons leven geven voor de stad en zo de stad beïnvloeden. Ons verlangen is 

dat door Hanzekerk Nijmegen mensen Jezus leren kennen, onrecht verdwijnt en Gods 

Koninkrijk zichtbaar wordt.  

 

MISSIESTATEMENT  
Leven voor de stad! 

VISIE  
Hanzekerk Nijmegen wil een kerk zijn die mensen tot Jezus leidt, waar mensen toerust 

worden om een discipel van Jezus te zijn en waar men aanmoedigt wordt hem uit te 

dragen in zijn/haar omgeving.   

 

Vanuit Nijmegen is het ons verlangen dat er meerdere kerken geplant gaan worden. 

Zodat kerken, net als binnen het Hanzenetwerk de handen ineen slaan en samen 

werken. Het planten van andere kerken zal één van de speerpunten zijn van Hanzekerk 

Nijmegen. Het planten van andere kerken kan zowel in Nijmegen zijn als in andere 

steden binnen Nederland. 
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WAT VOOR SOORT KERK GAAT ER GEPLANT WORDEN? 
We geloven in de Ecclesia, de wereld wijde kerk van God. We geloven dat de lokale kerk 

niet op zichzelf staat maar zich moet zien in het perspectief van het wereldwijde Lichaam 

van Christus. 

 Hanzekerk Nijmegen wil daarom naast het starten van een nieuwe plek waar mensen 

God kunnen ontmoeten, zich ook focussen het bouwen van Gods koninkrijk in Nijmegen.  

Dit willen  we doen door een City-Centre-Recourcing-Church te zijn. In het kort komt het 

hier op neer:A We zullen ons niet alleen op een lokale wijk focussen, maar op de stad als 

geheel. Hanzekerk Nijmegen heeft het verlangen om de stad als geheel te beïnvloeden 

en heeft daarom ook een visie voor de hele stad. Dit kunnen we als kerk niet alleen, 

daarom verlangen we ernaar om samen te werken met andere kerken en organisaties, 

deze te helpen ondersteunen waar nodig en elkaar aan te moedigen om vast te houden 

aan datgene waar ze voor geroepen is.  

DIT WILLEN WE DOEN DOOR: 
 Het te planten van andere kerken. Niet alleen in andere steden, maar ook in 

Nijmegen. Denk bijvoorbeeld aan het planten van kerken die meer gefocust zijn op 

de lokale gemeenschap en/of wijk. 

 Het trainen van leiders. Het delen van ervaringen en het aanbieden van trainingen 

voor leiders in de kerk. Niet alleen voor leiders van de eigen kerk, maar ook van 

anderen. Hierbij denken we aan trainingen voor worshipteams, sprekers, 

kinderwerkers, jeugdwerkers, etc. Hierbij willen we aansluiten op de  behoeften die 

er zijn.   

WAT IS HET DOEL VAN HANZEKERK NIJMEGEN?  

Als Hanzekerk Nijmegen willen wij: 

 Niet-Christenen bereiken. We willen een kerk zijn voor mensen die Jezus nog niet 

kennen. Dit doen we door ons te focussen op twee aspecten 1:‘come and see en 2: 
go and be’. Zie voor meer informatie hiervoor het hoofdstuk over onze doelgroep. 

 Gelovigen toerusten om discipel te zijn en discipelen te maken.  

 Een verschil maken voor de stad. We verlangen er naar om goed nieuws te zijn voor 

Nijmegen. We willen niet alleen kerk zijn binnen de muren van het gebouw, maar 

juist daarbuiten. We willen de handen en voeten van Jezus zijn door onze woorden 

en daden.   
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WAT GELOVEN WE? 

GOD 

Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij 

heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan 

uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de 

Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort 

schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in 

Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal doen laten kennen als de Verlosser, die 

wil dat alle mensen behouden worden. 

Deut. 6:4; Rom. 1:19, 20; Js. 42:8; Gen. 17:1; Heb. 4:13; Lev. 11:45; 1 Tim. 2: 3,4; Rom. 9 en 11 

JEZUS - ZIJN PERSOON 

Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene van de hele schepping en de 

eniggeboren Zoon van de levende God, Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren 

uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven 

en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar 

de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en 

op aarde. 

Mt. 1: 20; 16:16; Kol. 1:15; Joh. 3:16; Lc. 1:35; Joh. 19:15, 16 en 30; Lc. 24:6; Hnd. 1:9-11; Heb. 10:12; Mt. 28:18 

JEZUS - ZIJN WERK 

Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend 

maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis 

heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn 

opstanding is het bewijs van deze verzoening en de zekerheid dat wij met Hem zullen 

leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, 

bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om over 

de levenden en de doden te oordelen. 

Joh. 4:34; Lc. 4:18-21; Hnd. 10:38; Rom. 5:11; Heb. 9:12; 1 Joh. 2:2; Heb. 5:9; Hnd. 17:30 en 31; Rom. 1:4; Rom. 8:38-39; Joh. 

5:24; 1 Joh. 2:1 en 2; Rom. 8:34; 1 Tim. 2:5-6; 2 Tim. 1:10; 2 Kor. 5:10; Op. 20:11-15 

DE HEILIGE GEEST 

Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de 

wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om 

steeds meer en meer op Jezus te lijken en een heilig en overwinnend leven te leiden, 

waarin de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Hij deelt gaven uit aan een ieder 

zoals Hij dat wil, tot opbouw van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de 

wereld. 

Gen. 1:2; Joh. 16:5-15; Joh. 6:63; Hnd. 1:8; Tit. 3:4-7; Gal. 5:22; 1 Kor. 12:11; 1 Kor. 12:7; 1 Kor. 14:12 



 
7 

 

OPENBARING EN DE BIJBEL 

Wij geloven dat de Bijbel, het oude en het nieuwe testament, Gods woord zijn. 

Geïnspireerd door de  Heilige Geest en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is 

de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor ons geloof, leer 

en leven. 

Rom. 15:4; 2 Tim. 3:16; 2 Pe. 1:20 en 21 

DE MENS 

Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volmaakt is geschapen naar Gods beeld 

en gelijkenis. Doordat de mens niet naar God luisterde en bewust tegen Hem koos is de 

mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke 

dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen 

mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis. 

Gen. 1:27-31; Gen. 3:6, 17-19; Rom. 5:12-14 

GODS REDDINGSPLAN 

Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha 

er vergeving is van zonden en verlossing voor iedereen die zich tot God bekeert. Aan het 

kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en 

bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God. 

Joh. 19:30; Kol. 1:13,14; Joh. 1:12, 13; Joh. 3:16, 36; Jes. 53:5; Ef. 2:14-22 

DE GEMEENTE 

Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn reddingsplan onder 

leiding van Christus als Hoofd van de gemeente en door de kracht van de Heilige Geest, 

in deze wereld wil realiseren. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze 

wereldwijde gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de 

vijfvoudige bediening die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot 

dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort tot een 

lokale kerk.  

Ef. 3:10-12; 1 Tim .3:15; Ef. 4:15,16; Hnd. 1:8; 1 Kor. 12:13; Mt. 5:13-16; Mt. 7:18; 1 Tim. 3:1-15; Tit. 1:5-9; 1 Tim. 5:17-19; Ef. 

4:11-16 
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DE OPDRACHT VAN DE GEMEENTE 

Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op 

aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te 

maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods 

wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen 

zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten. 

Lc. 9:2; Hnd. 20:24-27; Mt. 28:18-20; Rom. 1:5; Rom. 15:18; Rom. 16:26; Mc 16:15-20 Joh. 14:12; Hnd. 2:43; 3:6; 6:8 

DOOP EN AVONDMAAL 

Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van het met 

Jezus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Iedereen die zijn zonden 

belijdt, gelooft in Jezus Christus als zijn Verlosser en Heer, hoort gedoopt te worden in 

de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een beeld is van ons deelhebben aan het lichaam 

en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij 

komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het 

drinken van de wijn. 

Mt. 3:13-17; Mt. 28:19; Hnd. 22:16; Mt. 26:26-29; 1 Kor. 11:23-29 

DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST 

Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige 

Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het functioneren van de 

gaven van de Geest in de levens van de gelovigen. 

Hnd. 1:4,5; Hnd. 2; 1 Kor. 12:1-11, 28-31; 1 Kor. 14; Ef. 5:18-21 

TOEKOMSTVERWACHTING 

Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij 

verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen 

wonen. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel 

rechtvaardigen als onrechtvaardigen. 

Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en 

doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als 

Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen 

die dat niet hebben gedaan. 

Mt. 24; Lc. 17:20-37; Joh. 5:28,29; 1.Kor. 15; 1 Tes. 4:13-18; Heb. 9:27,28; Op. 3:10; 20:11-15; Op. 21 
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WAARDEN 

WE ZIJN EEN STADSKERK  
We zijn een kerk van nu, God houdt van deze stad, daarom staan we er midden in. Als 

kerk houden van we Nijmegen. Met onze woorden, muziek en sfeer bouwen we een 

kerkcultuur die excellent, begrijpelijk en van deze tijd is. Omdat God van mensen houdt 

en het beste met ze voorheeft zijn we betrokken in de samenleving. 

WE ZIJN EEN FAMILIE 
We vinden het daarom belangrijk dat iedereen gezien wordt en gekend is. Je mag 

komen zoals je bent. Het is daarbij oké om niet oké te zijn. Je hoeft je niet beter voor te 

doen dan dat je bent. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond of 

je verhaal ook is je bent welkom. We verlangen een groep mensen te zijn, die samen 

optrekken, betrokken zijn bij elkaar en daarbij echt, kwetsbaar en transparant zijn. 

WE ZIJN VRIJGEVIG.  
In navolging van Jezus willen we het beste van onszelf geven. We willen elkaar en de 

stad bemoedigen met onze vrijgevigheid. Dit betekent in onze tijd, financiën, talenten en 

woorden. We spreken positief over elkaar en over andere kerken. 

SOCIALE GERECHTIGHEID 
We geloven dat Gods hart uitgaat naar sociale gerechtigheid. Wij zijn de handen en 

voeten van Jezus op deze aarde en geven Jezus een gezicht. Dit betekent dat we actief 

bezig zijn het doen van recht. Mensen worden toegerust om een positief verschil te 

maken in hun omgeving. 

WE ZIJN AVONTUURLIJK 
We niet zijn niet bang om nieuwe dingen te doen. We zijn creatief en blijven vernieuwen. 

Daarnaast pionieren we en zullen we actief betrokken zijn bij het stichten van nieuwe 

kerken.  

WE GELOVEN DAT ALLES MOGELIJK IS 
God is onbeperkt en almachtig. Hij is in staat meer te doen dan wij kunnen hopen, 

dromen, bidden of beseffen. Hij staat boven elke uitdaging, elk probleem en elke situatie. 

Wat er ook gebeurt in ons leven, we geloven dat met God alle dingen mogelijk zijn. Hij is 

voor ons - zelfs als we niet alles begrijpen - en laat ons nooit in de steek. 
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WAAROM EEN KERK PLANTEN? 
“The single most effective evangelistic methodology under heaven is planting new 

churches.”  -  (Wagner, 1990) 

Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving; Nederland is geen 

christelijke natie meer, dat zijn de belangrijkste conclusies uit het toonaangevende 

onderzoek 'God in Nederland' dat in 2016 verscheen. Het kerkbezoek blijft dramatisch 

dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, concluderen de 

onderzoekers. 

Uit literatuur en onderzoeken kan worden geconcludeerd dat nieuwe kerkplantingen over 

het algemeen sneller numeriek groeien dan reeds bestaande kerken. Onderzoeken 

geven hier verschillende verklaringen voor. Zo stelt Tim Keller dat gemeentestichting het 

beste instrument is voor de numerieke groei  van het Lichaam van Christus in elke stad 

en dat het voortdurende vernieuwing en herleving van bestaande kerken in de stad 

mogelijk maaktB. Volgens Keller bereiken nieuwe kerken het best nieuwe generaties, 

nieuwe inwoners en nieuwe mensen. Bovendien bereiken nieuwe kerken 

buitenkerkelijken het best. Dit wordt bevestigd door tal van studies: de gemiddelde 

nieuwe kerk wint de meeste van zijn nieuwe leden, volgens Keller 60-80% uit de groepen 

die niet naar een kerk gingen. 

Bij onderzoek in de Nederlandse context schrijven Vos en Vermeer ook dat het planten 

van kerken effectief blijkt te zijn.C Zo blijkt dat nieuwe kerken meer niet-kerkelijken 

bereiken dan oudere kerken, onder andere omdat ze zich in demografisch kansrijkere 

gebieden bevinden. 

Nieuwe kerken bereiken meer niet-kerkelijken dan oudere kerken, omdat ze andere 

theologische overtuigingen hebben die hen sterker motiveren en stimuleren tot het 

streven naar groei. Een andere reden dat nieuwe kerken meer niet-kerkelijken bereiken 

is dat ze meer doelgericht wervend zijn dan oudere kerken. Daarnaast bereiken nieuwe 

kerken meer niet-kerkelijken dan oudere kerken, omdat hun leiders specifieke 

competenties bezitten. 
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DEMOGRAFISCHE STUDIE VAN NIJMEGEN 
HEEFT NIJMEGEN ECHT EEN ANDERE KERK NODIG? 

HISTORISCHE CONTEXT 
Als oudste stad van Nederland kent Nijmegen een lange geschiedenis, van de Romeinse 

tijd rond het jaar 0 tot de Waalsprong rond 2000. Een geschiedenis met hoogte- en 

dieptepunten, zoals de bouw van de Valkhofburcht en de St. Stevenskerk in de 

Middeleeuwen, de inname van de stad door prins Maurits in 1591, het Vredescongres in 

1678-1679, de afbraak van de vesting in 1874 en het bombardement in februari 1944.D 

GEOGRAFISCHE CONTEXT 
Nijmegen is de 10e grootste stad van Nederland en één van de sterkst groeiende steden 

van NederlandEF. Deze bevolkingsgroei heeft verschillende oorzaken:G 

 Er worden meer kinderen geboren dan dat er mensen sterven  

 Er komen veel jongeren naar Nijmegen om een opleiding te volgen. Hoewel een 

groot deel van hen na een aantal jaar de stad weer verlaat om elders te gaan wonen 

of werken blijft een deel ook in Nijmegen wonen. 

 Ook immigratie en emigratie zorgt per saldo voor een toename van het aantal 

inwoners 

In totaal telt de gemeente Nijmegen 176.000 inwoners.H Dat Nijmegen een echte 

studentenstad is blijkt uit het aantal studenten dat studeert in Nijmegen. Er studeren 

42.430 studenten in Nijmegen. Dit aantal is groeiende en komt mede door de groei van 

HBO studenten en internationale studenten.I Dit is ook terug te zien in de samenstelling 

van de bevolking, 53% van de Nijmegenaren is onder de 25 jaar.J 

SOCIALE CONTEXT 
 In Nijmegen zijn er, gekeken naar het besteedbaar inkomen, meer arme en minder 

rijke huishoudens dan het landelijke gemiddelde.K 

 Zo’n 10% van Nijmegenaren leeft onder de armoedegrens (ca 16.000 inwoners)L 

 In Nijmegen leven in totaal ongeveer 8000 bijstandsgerechtigden en dat aantal loopt 

nog altijd op. 

 Wekelijks ontvangen ongeveer 560 gezinnen een voedselpakket, dit zijn circa 1800 

monden.  

 Inwoners van Nijmegen horen bij de armste van Nederland. Ze hebben gemiddeld 

19.900 euro per persoon per jaar te besteden. Dat is 15% minder dan het landelijk 

gemiddelde van 23.500 euro.M 

 Nijmegen staat op plek 14 met steden waar de meeste criminaliteit plaats vindt.N  

 Nijmegen heeft 2 azc’sO 

 Nijmegen telt 93.727 huishoudens met een gemiddelde grootte van 1.8 gezinsleden. 

Van deze 93.727 huishoudens hebben er 21.724 kinderen en hebben 21.014 

huishoudens geen kinderen. De resterende 50.989 huishoudens betreft 1-

persoonshuishoudens. Met 59.7% zijn de meeste personen ongehuwd. Daarnaast is 

7.9% procent van de inwoners gescheiden en 4.0% verweduwd. 
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RELIGIEUZE CONTEXT P 
Nijmegen heeft een interessante ligging als het gaat om de religieuze context waarin zij 

zich bevindt. Nijmegen ligt op de grens van het Protestantse noorden en het Katholieke 

zuiden van Nederland. Nijmegen heeft veel geschiedenis met strijd die zich tussen deze 

twee stromingen zich hebben afgespeeld. Algemeen gesproken leeft het Katholicisme 

meer dan het Protestantisme in Nijmegen.  

 

Tabel 1: Kerkbezoek in percentages per stroming in Nederland 

 
ALGEMEEN NEDERLAND NIJMEGEN 

KERKBEZOEK 

(minimaal 1x per maand) 
16,9% 10,2% 

KATHOLIEK 25,5% 31,8% 

PROTESTANT 16,3% 3,9% 

NEDERLANDS HERVORMD 7% 1,3% 

GEREFORMEERD 3,5% 0,6% 

PKN 5,8% 2,0% 

ISLAM 4,8% 5,6% 
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DOELGROEP 
WIE PROBEREN WE TE BEREIKEN? 

We voelen ons geroepen om ons richten op 18-45 jarigen. Dit houdt met name in; 

studenten, jong professionals en jonge gezinnen. Tegelijk geloven wij dat de kerk een 

kerk hoort te zijn van alle generaties. Daarom wil Hanzekerk een kerk zijn voor alle 

generaties en alle achtergronden.  

HOE ZULLEN DAT DOEN?  

COME & SEE 
Onze missionaire strategie zal alleen kunnen worden uitgevoerd door gebed en actie. De 

interne strategie die we gaan gebruiken zal zich met name gaan focussen op de relaties 

van de gemeenteleden. Sociologische statistieken laten zien dat vandaag de dag 

mensen het liefst naar een activiteit of evenement gaan wanneer ze worden 

meegenomen door iemand die ze al kennen. Bijna niemand wil alleen naar een plek 

gaan die ze niet kennen. Dus ook niet naar een kerkactiviteit. We verlangen ernaar dat 

God de relaties van gemeenteleden gaat zegen en gaat gebruiken. Dit is een cruciaal 

element met betrekking tot onze strategie. We zullen als kerk niet alleen activiteiten 

opzetten waar de massa op af komt, maar zullen de verantwoordelijkheid bij het individu 

leggen om hun eigen netwerk te bereiken. Als kerk willen we ervoor zorgen dat er 

voldoende aantrekkelijke activiteiten zijn waar gemeenteleden mensen naar toe willen 

nemen. 

GO & BE 
Daarnaast zullen we ons ook richten op mensen die zich nog niet in ons netwerk 

bevinden; onze externe strategie. We zullen dit doen door: 

 Het opzetten en creëren van plekken waar mensen mee naar toe kunnen worden 

genomen. Deze activiteiten zullen een laagdrempelige van aard zijn en een 

uitnodigend karakter. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Alpha, een speelochtend voor 

kinderen of een studentenavond. 

 Social media. We zullen actief platformen gebruiken waar onze doelgroep zich 

bevindt. Het gebruik van sociale media is één manier.  

 Kinderwerk. Kinderen kunnen één van de sterkste evangelisatie methode die er 

bestaat. We zullen insteken op excellent kinderwerk, die bruist van leven. Kinderen 

die het zo leuk vinden om in de kerk te zijn, waardoor ook hun ouders een kijkje in 

de kerk komen nemen. 
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 Netwerken. Niet alleen kerk zijn binnen de muren van ons eigen gebouw, maar een 

kerk die erop uit gaat. We willen betrokken zijn en samen werken met  

maatschappelijke organisatie en aansluiten bij bestaande netwerken. Hierbij kan 

gedachten worden aan  een voedselbank, Stichting Present, Athletes in Action of 

samenwerking met een studentenvereniging. 

 Studenten. Nijmegen is een studentenstad. Veel studenten die van andere plekken 

komen. De praktijk is dat deze studenten hun eigen kerk niet of minder bezoeken en 

het lastig vinden om in hun nieuwe woonplek een kerk te vinden. Wij willen daarop in 

spelen door aan te sluiten bij wat er al is daarnaast  activiteiten te ontwikkelen die 

hen verder helpen in hun geloofsleven. 

WAT GAAN WE DOEN ALS WE ZE BEREIKT HEBBEN? 

Hanzekerk wil een kerk zijn waar discipelschap een centrale plek heeft. Dit betekent dat 

we mensen willen ondersteunen en uitdagen om Jezus te volgen elke dag van hun 

leven. We geloven dat de kerk hier een centrale rol in heeft. Daarom willen we mensen 

integreren in het gemeenteleven. Dit willen o.a. doen door kleine thema-groepen waar 

mensen zich kunnen inschrijven voor een groep die aansluit bij hun behoefte. Daarnaast 

willen we mensen uitdagen om een taak op te nemen in de gemeente waardoor ze 

kunnen leren wat het betekent om het evangelie uit te dragen om vervolgens nieuwe 

discipelen te maken. 
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LEIDERSCHAP 

VOORGANGERS 

Het voorgangers echtpaar zal de dagelijkse leiding hebben over de uitvoering van de 

gemeente. Zij zullen hierbij ondersteund worden door het stafteam. Tevens zullen ze 

deel zijn van het bestuur van de gemeente.  

BESTUUR 

De gemeente heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle 

financiële en materiële zaken van de gemeente. Dit bestuur bestaat uit minimaal een 

voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur ontvangt geen honorarium en 

declareert geen onkosten. 

ADVIESRAAD 

Wanneer gewenst laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten 

buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt de adviesraad 

mee met het leiderschapsteam en bestuur. Wanneer dat nodig is, legt het bestuur 

verantwoording af aan deze adviesraad. 

PARTNERS 

Hoewel we Hanzekerk Nijmegen een pionierende gemeente zal zijn, willen we een 

relationele kerk zijn. In die zin dat we ons willen laten ondersteunen en toerusten door 

partnerkerken. Deze partners helpen Hanzekerk met het verwezenlijken van hun visie. 

De manier waarop dit gebeurt kan per kerk verschillen. Dit kan zijn op het gebied van 

coaching (van bijv. het voorgangerechtpaar, of door het sturen van 

aanbiddingsteam/sprekers tot het financieel bijdragen. Het is aannemelijk dat deze 

partnerkerken in het eerste stadium van de gemeente actief betrokken zijn en zich 

gedurende de tijd meer naar de achtergrond zullen bewegen. 

Partnerkerken van Hanzekerk Nijmegen: 

 St Luke’s Gasstreet, Birmingham, Verenigd Koninkrijk 

  

STAF 

De uitvoering van de verschillende bedieningen ligt in de handen van de staff. Hierbij 

wordt onderscheidt gemaakt tussen bedieningsleiders en stafleden. Bedieningsleiders 

leiden een bediening met een geestelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er 

stafleden die voor de praktische/ondersteunende taken zijn. De staf kan bestaan uit 

betaalde en onbetaalde stafleden. 
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LAUNCH BENODIGDHEDEN 
Voor de oprichting van Hanzekerk Nijmegen zijn er veel benodigdheden nodig. Grofweg 

kunnen we dit categoriseren in de volgende categorieën; mensen, equipment, 

programma’s & oprichting 

MENSEN 
Voor de start van Hanzekerk Nijmegen zijn we opzoek naar mensen die mee willen 

bouwen aan Hanzekerk Nijmegen. Mensen die een passie hebben voor Gods kerk en 

een hart hebben om Gods Koninkrijk in Nijmegen te bouwen. Deze mensen noemen we 

het launchteam. Potentieel kunnen in dit team stafleden zitten. Daarnaast zijn we opzoek 

naar een bestuur van onze kerkgenootschap. Dit kunnen potentieel mensen zijn die ook 

in ons launchteam zitten. Ook zijn we opzoek naar mensen die in ons adviesraad komen. 

Leiders in ruime ervaring hebben met het werken in kerken en/of Gods Koninkrijk.  

OPRICHTING 
Voor het oprichten van de kerkgenootschap zijn ook verschillende middelen nodig. Al 

genoemd is het bestuur. Daarnaast is het nodig om statuten te schrijven en deze 

vervolgens bij de notaris vast te leggen. Daarnaast is het nodig dat Hanzekerk Nijmegen 

ingeschreven wordt bij de Kamer van Koophandel. Waarna vervolgens een 

bankrekeningnummer geopend kan worden en een ANBI status aangevraagd kan 

worden. 

PROGRAMMA’S 
Verschillende programma’s zijn nodig voor het soepel laten verlopen van verschillende 

onderdelen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderprogramma’s; projectieprogramma; 
ledenadministratieprogramma, kinder-registratieprogramma, BUMA/Strema rechten, 

gedragscode leidinggevende kerk, etc. 

EQUIPMENT  
Vanzelfsprekend zijn er ook allerlei verschillende middelen nodig bij het starten van een 

nieuwe kerk. Hierbij kan gedacht worden aan muziekinstrumenten, techniek, speelgoed, 

catering, IT, PR, facilitaire middelen, etc. 

GEBOUW 
Natuurlijk is een geschikte locatie onmisbaar. Dit kan zal fase verschillen. Idealiter 

hebben we zo snel mogelijk een eigen gebouw, maar we gaan er nu vanuit de we de 

eerste 1,5/2 jaar een locatie zullen huren. Wel zullen we voortduren opzoek zijn naar een 

gebouw. De wens is om bij de harde launch een vaste samenkomstlocatie te hebben om 

samen te komen voor de komende jaren.  
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TIJDSPLANNING 

FASE 0: VOORBEREIDING 

September 2017 – Augustus 2018 

 Projectplan maken 

 Visie uitwerken 

 Organisatiestructuur (moederkerk, adviesraad, oprichten stichting) 

 Launchteam   

 Huisstijl ontwerpen 

 Fondswerving 

FASE 1: SOFT LAUNCH 

September 2018 – December 2018 

 Ontwikkeling launchteam (visie, team – wekelijks) 

 Missionaire presentie door het launchteam 

 Alpha ( Oktober – December) 

 Kerst sing-inn (December) 

 Fondswerving  

 Informatie middag voor belangstellenden 

 Relatie leggen met netwerken 

FASE 2: HARD LAUNCH 

Januari 2019 – augustus 2019 

 Pre Launch samenkomsten (6 & 13 januari) 

 Launch (20 januari )  

 Wekelijkse samenkomst 

 Kinderwerk 

 Welkomst lunches  

 Alpha 

 Zomeractiviteit (kids) 

 Jaarplan  2019/2020 maken 

FASE 3: JAAR 2 

Augustus 2019  - Augustus 2020 

 Wekelijkse samenkomst 

 Uitvoering jaarplan 

 Teams bouwen & uitbreiden 
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FINANCIËN 
Financieel staat Hanzekerk Nijmegen voor een uitdaging. Het planten van een kerk kost 

veel geld helemaal in de eerste fase van een nieuwe kerkplant waar veel dingen moeten 

worden aangeschaft. We willen hierin als Hanzekerk realistisch zijn maar tegelijkertijd 

ook in geloof en vertrouwen stappen zetten. We geloven dat niets onmogelijk is voor 

God & Hij ook hierin degene is de kerk bouwt en voor ons zorgt en voorziet in wat we 

nodig hebben. 

OVERZICHT VAN INKOMSTEN & UITGAVEN 
Tabel 2: Begroting baten en lasten 2018 

 

 

 

  

   BEGROTING 2018  

BATEN   

COLLECTEN/EENMALIGE GIFTEN  € 12.500  

MAANDELIJKSE GIFTEN  € 7700  

 

 TOTAAL BATEN  € 20,200  

    

LASTEN   

PASTORAAT (SALARIS)  € 13.000  

BESTEDING KERKDIENSTEN, KINDER- & JEUGDWERK 
 € 440  

ZENDING & EVANGELISATIE  € 3.350  

GEBOUW (HUUR)  €0  

ALGEMEEN & BEHEER  € 2.580  

GIFTEN  € 920  

 

 TOTAAL LASTEN  € 20.290  
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SUPPORT 
Begin 2019 zullen de deuren van Hanzekerk Nijmegen open gaan. Maar dit lukt niet 

zonder jouw support. Er zijn 3 manieren waarop je betrokken kan raken; 

GEBED 
Je kan voor ons bidden. We verlangen ernaar dat God bovennatuurlijke dingen doet. Dit 

kan alleen door de kracht van gebed. 

TEAM  
Neem deel; als je je geroepen voelt wil je wellicht deel nemen aan dit avontuur door je 

aan te sluiten bij onze kerkfamilie 

FINANCIEEL 
Zoals je hebt kunnen lezen hebben we voor deze kerkplanting de uitdaging om veel geld 

bij elkaar te verzamelen. Elke kleine en grote gift help om de kerk te realiseren waar we 

van dromen die het wordt. Als je zou willen geven, of meer wilt weten over Hanzekerk ga 

dan naar onze website hanzekerk.nl. We komen graag met je in contact.  
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EINDNOTEN: 
                                              
A
 Voor een uitgebreid visieplan hierover verwijzen we graag naar de church of Engeland die hier over heeft 

geschreven. 

B
 Tim Keller, Het cruciaal belang van het planten van nieuwe kerken. 

C
 http://www.kerklab.nl/wp-content/uploads/2013/09/HOOP-De-effectiviteit-van-kerkplanting-als-missionaire-

strategie.pdf 

D
 https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Nijmegen 

E
 https://reizen-en-recreatie.infonu.nl/binnenland/66814-top-20-grootste-steden-nederland-in-2017.html 

F
 https://allecijfers.nl/gemeente/nijmegen/ 

G
 https://www.nijmegen.nl/rapportenzoeker/Docs/Demografische%20Verkenningen%202015.pdf 

H
 https://reizen-en-recreatie.infonu.nl/binnenland/66814-top-20-grootste-steden-nederland-in-2017.html 

I
 http://swm.nijmegen.nl/p8221/woon-en-groeistad 

J
 https://nijmegen.buurtmonitor.nl/jive/?cat_show=Bevolking 

K
 http://swm.nijmegen.nl/p9349/besteedbaar-inkomen-van-nijmeegse-huishoudens 

L
 http://www.voedselbanknijmegen.nl/de-schakel-tussen-verspilling-en-armoede/ 

M
http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/geld/inkomen%20in%20jouw%20gemeente/gelderland/nijmegen///nijmeg

en-rijke-inwoners 

N
 https://www.ad.nl/redactie/misdaadmeter/2017/kaart.html 

O
 https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie/nijmegen-stieltjesstraat 

P
 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/helft-nederlanders-is-kerkelijk-of-religieus 

 

http://www.kerklab.nl/wp-content/uploads/2013/09/HOOP-De-effectiviteit-van-kerkplanting-als-missionaire-strategie.pdf
http://www.kerklab.nl/wp-content/uploads/2013/09/HOOP-De-effectiviteit-van-kerkplanting-als-missionaire-strategie.pdf
https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Nijmegen
https://reizen-en-recreatie.infonu.nl/binnenland/66814-top-20-grootste-steden-nederland-in-2017.html
https://allecijfers.nl/gemeente/nijmegen/
https://www.nijmegen.nl/rapportenzoeker/Docs/Demografische%20Verkenningen%202015.pdf
https://reizen-en-recreatie.infonu.nl/binnenland/66814-top-20-grootste-steden-nederland-in-2017.html
http://swm.nijmegen.nl/p8221/woon-en-groeistad
https://nijmegen.buurtmonitor.nl/jive/?cat_show=Bevolking
http://swm.nijmegen.nl/p9349/besteedbaar-inkomen-van-nijmeegse-huishoudens
http://www.voedselbanknijmegen.nl/de-schakel-tussen-verspilling-en-armoede/
http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/geld/inkomen%20in%20jouw%20gemeente/gelderland/nijmegen/nijmegen-rijke-inwoners
http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/geld/inkomen%20in%20jouw%20gemeente/gelderland/nijmegen/nijmegen-rijke-inwoners
https://www.ad.nl/redactie/misdaadmeter/2017/kaart.html
https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie/nijmegen-stieltjesstraat
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/helft-nederlanders-is-kerkelijk-of-religieus

