
Christengemeente De Hoorn 
Beleidsplan 2019 - 2020 
 
 

 
Samenkomsten 
Als kerkgenootschap proberen we onze visie en doelstellingen vooral te realiseren door het 
organiseren van inspirerende, opbouwende samenkomsten. De belangrijkste activiteit is de 
samenkomst op zondagochtend.  
Bij deze samenkomsten staat vooral de ontmoeting centraal. In een uitnodigende omgeving 
worden bezoekers ontvangen met een kop koffie of thee. Vanaf 10.30 begint de dienst 
waarin er tijd is voor eigentijdse aanbiddingsliederen, gebed en een bemoedigende, 
opbouwende preek. Ook na afloop van de dienst is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en te spreken onder het genot van koffie of thee. 
De samenkomsten zijn niet alleen gericht op de leden van de gemeente, maar zijn heel 
nadrukkelijk ook gericht op hen die zoekend zijn. De deuren staan open voor iedereen die 
wil komen, en iedereen mag komen zoals hij/zij is. Jezus sloot niemand uit, zo moeten ook 
wij een gemeenschap zijn die niemand uitsluit. 
 
Speciale samenkomsten 
Rond speciale gebeurtenissen in het jaar organiseren we ook speciale bijeenkomsten. Zo 
organiseren we met Pasen al enige jaren een Paasbrunch waar ook gasten worden 
uitgenodigd. En tijdens de Kerstperiode hebben we de Kerstavond viering, maar ook een 
speciale gezinsdienst, een High Tea in kerstsfeer en sinds vorig jaar een Kerst BBQ voor de 
mannen. 
 
Kinderkerk 
We willen een kerk zijn voor alle generaties. Kinderwerk is dus van groot belang. Tijdens de 
dienst is er daarom een aparte kinderkerk waar de kinderen op een manier die bij hen past 
verhalen uit de bijbel horen en waar ze ook kunnen spelen en creatief bezig kunnen zijn. 
 
LIFE groepen 
Ook doordeweeks is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de zogenaamde LIFE-groepen. In 
deze groepen is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te spreken over eigenlijk 
alles wat we in ons dagelijks leven beleven en ervaren. Er wordt voor elkaar gebeden en 
samen uit de bijbel gelezen.  
 
Jongeren 
Ook voor de tieners/jongeren is er een LIFE groep die gemiddeld eens in de twee weken 
bijeenkomt. Het doel is om deze groep ook verder te laten groeien en te bouwen aan een 
goed leiderschap voor deze leeftijdsgroep zodat het voor de jongeren ook echt leuk en 
gezellig is om naar toe te gaan..  
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Wij geloven dat een kerk niet alleen bestaat voor degenen die er al lid van zijn, maar juist 
ook om de mensen te bereiken die de weg naar de gemeente nog niet hebben gevonden. De 
eerste opdracht hierbij is om oog en oor te hebben voor de praktische nood waar in onze tijd 



zovelen helaas mee te maken hebben. Dat begint met een luisterend oor, maar omvat ook 
vaak een helpende hand. In kleine dingen, maar ook bij grotere problemen.  
Christengemeente De Hoorn heeft hiertoe onder andere bijgedragen aan het opzetten van 
initiatieven als Stichting SchuldHulpMaatje West-Friesland en de Stichting Hart voor Hoorn. 
 
Naast deze organisaties is er ook aandacht voor andere christelijke organisaties zoals Mercy 
Ministries en Watoto. 
 
Samenwerking 
De opdracht onze wereld te bereiken met de boodschap van het evangelie is vaak te groot 
voor één groep. Er is daarom regelmatig contact met andere kerken in Hoorn, West-
Friesland en andere delen van Nederland.  
Christengemeente De Hoorn is tevens aangesloten bij het Hillsong Network. 
 
Huisvesting 
Sinds enkele jaren maken we voor de samenkomsten op zondag gebruik van de aula van de 
Stormvogel. Deze ruimte voldoet op zich aan de basisbehoefte die we hebben om op zondag 
samen te kunnen komen met een groep van circa 50 – 60 volwassenen. 
Voor de toekomst zoeken we echter naar een andere locatie waar meer mensen kunnen 
worden ontvangen in een gastvrije, uitnodigende omgeving. Dit is bij voorkeur een plaats die 
goed bereikbaar is, bijvoorbeeld in het centrum van de stad. 
 
Als kantoorruimte maken we gebruik van onze locatie in de Mosterdsteeg 1 in het centrum 
van Hoorn. Deze locatie wordt gedeeld met de kledingbank Free Choice. 
 
Overige activiteiten (denk aan LIFE groepen) vinden veelal plaats bij mensen aan huis. 
 
Thema 
Ieder jaar wordt een thema gekozen als leidraad voor de activiteiten van dat jaar. Dit thema 
loopt steeds van de zomervakantie tot aan de zomervakantie van het daaropvolgende jaar. 
Voor het seizoen 2018 – 2019 was het thema “Er is Meer”. Het seizoen 2019 – 2020 heeft als 
thema “Wie zal ik zenden? – Zend mij!” 
 
 


