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Met de naam ‘EVANGELISCHE GEMEENTE HARDERWIJK’ geven we aan deel van de wereld-
wijde Gemeente van Jezus Christus te zijn. Wij streven naar een goede relatie met andere 
gemeenten in onze omgeving. 
EVANGELISCH legt een nadruk op het persoonlijke leven met Jezus Christus, op trouw aan 
Gods Woord voor geloof en leven, de vervulling met de heilige Geest, geestelijke groei en 
onze taak om de blijde boodschap in onze omgeving bekend te maken. Als getuigende ge-
meente schamen wij ons niet voor het evangelie. 
GEMEENTE legt een klemtoon op ‘samen’, een sterk verlangen naar onderlinge eenheid en 
broederschap. De liefde onder elkaar is het kenmerk van volgelingen van Jezus. Deze ge-
meenschap willen wij zowel geestelijk als praktisch uitwerken. In onze visie is de gemeente 
TEMPEL (naar boven), THUIS (naar binnen) en TAAK (naar buiten). 
Onze gemeente is meer dan alleen een zondagbijeenkomst.  
 
DIENSTEN 
De EGH is in 1984 vanuit een verlangen ontstaan en later zijn er verwante evangelische ge-
meenten in Nunspeet en Zeewolde gesticht. Momenteel wordt er pionierswerk in Bidding-
huizen verricht. De dienst is elke zondagmorgen om 10.00 uur in de Chr. Willem Alexander 
Basisschool, Veldkamp 33, Harderwijk. 
Er is een crèche voor baby’s en peuters van 0-3 jaar. Alle andere kinderen doen mee in de 
zangdienst, totdat zij naar de kinderdiensten gaan. Er zijn twee leeftijdsgroepen: De jongste 
groep voor kinderen van 4-6 jaar en de oudste groep van 7-12 jaar. Verder zijn er enkele 
keren per jaar gezinsdiensten en jeugddiensten. In het weekend zijn er regelmatig de Credi-
bles, dat is de tiener-/jeugdgroep voor de 13 tot 18 jarigen. De kinderen en jonge mensen 
horen er helemaal bij! 
In de samenkomsten staat de aanbidding van God centraal. We zingen veel, samen met het 
muziekteam. De sprekers komen voor een deel uit eigen gemeente. Daarnaast maken we 
gebruik van gastsprekers. Er kan altijd een beroep gedaan worden op leden van de raad en 
het gebedsteam voor gesprek, gebed en eventueel handoplegging. Dit willen wij doen met 
respect voor de individuele mens. 
Na afloop van alle diensten is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken en nemen 
we tijd voor contact en ontmoeting. Met enige regelmaat hebben we aansluitend een geza-
menlijke maaltijd. 

 
AVONDMAAL EN IEDER HEEFT IETS 
Elke maand vieren we het avondmaal. Ieder die een persoonlijke relatie heeft met Jezus 
Christus, in vrede leeft met God en met zijn naaste, mag hieraan deelnemen. Centraal in deze 
dienst staat het ‘samen delen’ van zegen en zorg. In deze samenkomst is er een korte over-
denking uit de Bijbel en daarnaast ruimte voor ‘ieder heeft iets’ (1 Kor.14:26). We stimuleren 
het geven van getuigenissen en staan open voor de uitoefening van de gaven van de Geest. 
 
 
GASTEN 



   

Wij ontvangen graag gasten in ons midden en hopen dat zij zich thuis zullen voelen. Vaak is 
er een tijd van kennismaking nodig om dit te ontdekken. Wij kennen 2 stappen: 
 
1. Voorstellen in de gemeente: daarmee geven gasten te kennen dat zij niet ‘alleen eens 

komen kijken’, maar dat zij nadere kennismaking op prijs stellen. Op het podium kunnen 
ze kort iets zeggen over wie zij zijn. Zij kunnen dan ook, als ze dat willen, al bepaalde, 
ondersteunende taken oppakken. 

 
2. Invoegen in de gemeente: dit vindt plaats, wanneer men besluit mede verantwoording te 

willen dragen als ‘levende steen’ (1 Petrus 2:5) voor elkaar en voor de werkzaamheden in 
de gemeente. Men volgt eerst de introkring en geeft een getuigenis van persoonlijk geloof 
in Jezus Christus. 

 
INTROKRING 
Minstens eenmaal per jaar wordt er een introductiekring gehouden, zodat nieuwe mensen 
een goede ondergrond krijgen in hun geloof en de gemeente goed leren kennen. Dit zijn 
ongeveer 4-5 avonden. 
 
DOPEN 
Meerdere malen per jaar is er gelegenheid tot de doop. Daaraan voorafgaand is er doorgaans 
3 keer doopstudie en doopbespreking. Wij dopen mensen, die door Gods genade een kind 
van God geworden zijn en daar een geloofsgetuigenis van willen afleggen in de doop door 
onderdompeling.  
 
HUISKRINGEN 
De gemeente is ingedeeld in een aantal open huiskringen. Eenmaal per 14 dagen komt men 
in de kringen thuis bij elkaar. Doel hiervan is het versterken van de onderlinge gemeenschap 
en de persoonlijke toerusting. Dat kan zowel geestelijk als praktisch gericht zijn. Momenteel 
functioneren er een jong volwassenenkring ong. 18-25 jaar, een kring voor ong. de leeftijd 
25-40, een mannenkring, een vrouwenkring en een gemengde kring. Opgave kan bij de kring-
leiding. 
 
EVANGELISATIE EN ZENDING 
We willen deels door speciale acties en deels door persoonlijke relaties nieuwe contacten 
leggen met mensen die de liefde van God nog niet kennen. Verschillende mensen uit de ge-
meente zijn naar het buitenland vertrokken voor zendingswerk. 
Elke maand is er een evangelisatie- of zendingsorganisatie die wij als MAANDPROJECT onder 
de aandacht brengen. Vanuit de huiskringen wordt ook persoonlijk contact onderhouden 
met onze zendingswerkers. 
 
 
TAAKGROEPEN 



 

De organisatie van veel werkzaamheden is opgesplitst in taakgroepen die onder leiding staan 
van een taakgroepleider/ster. Het is ons streven dat iedereen, die is ingevoegd in de ge-
meente, een taak op zich neemt. Er zijn taakgroepen m.b.t. de eredienst en ook voor andere 
gemeentelijke zaken. In ons eens per kwartaal uitkomende gemeenteblad, het LOOFBLAD, 
staat daar voor elk nieuw seizoen een overzicht van. 
Op deze wijze geven we gestalte aan het dienen van ieder lid met inzet van zijn/haar gaven 
en talenten tot opbouw van het lichaam van Christus. 
 
BIDSTOND EN GEBEDSCELLEN 
Er is een maandelijkse gemeentebidstond van 19.30 u. tot 20.30 uur in het Echo-Centrum, 
Melis Stokelaan 91A, Harderwijk. Deze rouleert op zondag- en maandagavonden. Er zijn 
kleine gebedscellen op diverse dagen en tijden van de week. Wie belangstelling heeft om 
deel te nemen, kan zich opgeven bij iemand van de leiding. 
 
FINANCIËN 
Van gemeenteleden wordt verwacht dat zij naar vermogen een maandelijkse bijdrage geven. 
God heeft de blijmoedige gever lief! Zowel de gever als de hele gemeente wordt gezegend 
door het geven. Van het beheer wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de gemeentever-
gadering.  
Door onze ANBI-registratie zijn giften aftrekbaar van de belasting. Ons rekeningnummer is 
NL46 RABO 0130482560 t.n.v. ‘Evangelische Gemeente Harderwijk’ te Harderwijk. Wij staan 
als kerkgenootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51090721. 
 
BESTUUR 
De gemeente wordt bestuurd door een leidinggevend team of raad, waarbij ieder een ei-
gen deelverantwoording heeft. 
Cor van Stralen, telefoon 0341 - 412193, E-mail: cor.vanstralen@zonnet.nl 
Bea Hobrink, telefoon 0341 – 419115, E-mail: beertjehobrink@hotmail.com 
Evelien Simon, telefoon 06-20317153, E-mail: fam.simon@hetnet.nl 
 
PASTORAAT 
De basis van pastoraat ligt bij de onderlinge zorg. Vooral in de kringen staat die onderlinge 
zorg centraal. Daarnaast is soms specifieke aandacht nodig. Er zijn diverse gemeenteleden 
die daarin behulpzaam kunnen zijn.  

 
BEGINSELVERKLARING en GEMEENTEGIDS 
Onze uitgangspunten lopen vrijwel parallel met de beginselverklaring van de Evangelische 
Alliantie. Er is een GEMEENTEGIDS, die u bij het voorstellen ontvangt. Daarin vindt u veel 
meer informatie over de identiteit, organisatie en ‘spelregels’ van de gemeente. 
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