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Onze visie voor onze 
gemeente: 
Onze visie bestaat uit twee hoofddoelen:

Doel 1: We streven er naar om een gemeente te zijn, zoals 
beschreven in  

            Handelingen 2:44-47 

En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, 
hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun 
bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er 
behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig 
in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun 
maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij geloofden 
God en stonden in de gunst bij het gehele volk.”

Doel 1 wordt zichtbaar in: 

• Vanuit een juiste hartgesteldheid elkaar te helpen in 
praktische en materiële zin.

• Samen de gemeente te dragen door financiële ondersteuning.

• Naaste gericht in plaats van ik gericht. Aandacht en zorg 
voor elkaar.

• Passie voor het werk van de Heer.

Inzet van allen om de eenheid te bevorderen zoals de Here Jezus heeft 
gebeden.   (Joh. 17:21)                                                                                             

“Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouw 
bevordert”. (Rom. 14:19)                                                                                                         

Op deze wijze wordt ons streven ten opzichte van Handelingen 2: 
44-47 op een eigentijdse wijze realiteit omdat, door hier aan te 
voldoen, niemand iets te kort zal komen
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Onstaan gemeente 

In november 1999 is 
voorganger Leen Koster met 
Volle Evangelie Gemeente 
(VEG) Het Kruispunt gestart. 
Door de jaren heen is de 
gemeente gegroeid naar het 
huidig ledenaantal van meer 
dan tweehonderd gelovigen, 
volwassenen en kinderen.  Als 
gemeente zijn we twee keer 
verhuisd. De laatste verhuizing 
was naar ons huidige, eigen 
gebouw aan de Goudmos 67a 
te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
De opening van het gebouw 
vond plaats op 5 april 2014. 

Het nieuwe gebouw biedt ons 
veel nieuwe mogelijkheden 
die we voorheen niet hadden. 
Deze nieuwe mogelijkheden 
hebben aanleiding gegeven 
om de visie van de gemeente 
meer gestalte te geven. In dit 
gedeelte over onze visie leest 
u hoe wij de toekomst zien van 
VEG Het Kruispunt, waarbij wij 
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 geschreven door onze voorganger Leen Koster 
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Doel 2: Dienstbaarheid naar de ons omringende wijken 
(speerpunt).  

Door het ontwikkelen van externe diaconie en verschillende op de 
omgeving gerichte activiteiten willen we hier in toenemende mate 
vorm aan geven. Zo ook is gemeente Het Kruispunt een 
zendingsgerichte gemeente. In dit verband zijn er zendingsreizen 
naar diverse landen (Matt. 28:19).  

Wij weten dat Gods liefde ieder mens wil aanraken, ongeacht wie hij 
is of wat die persoon gedaan heeft.

Stimuleren van gebruik en ontwikkeling van gaven en 
talenten 
Om de visie gestalte te geven vinden wij het belangrijk dat 
elke gelovige zich als levende steen laat gebruiken voor de 
bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te 
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode 
welgevallig zijn door Jezus Christus (1 Petrus 2:5). 

Om het functioneren als levende stenen mogelijk te maken 
wordt op elk niveau binnen de gemeente coaching ingezet. Er 
vindt op regelmatige basis training van leiders plaats om hun

coaching vaardigheden uit te breiden en versterken, zodat 
eenieder leert te functioneren in zijn gaven en talenten. 

Elk lid van de gemeente is medeverantwoordelijk voor het 
creëren van het hierboven genoemde. Het is ons aller roeping 
om met elkaar als leden van dat ene Lichaam aaneengesloten 
te functioneren en gezamenlijk de “Grote opdracht” te 
vervullen.
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Onze kernwaarden: 

Onze kernwaarden:  

• Liefde. 

• Eenheid. 

• Dienstbaarheid. 

• Gastvrijheid. 

• Bemoediging. 

• Veiligheid. 

• Ontwikkeling  

De gemeentestructuur: 

Aan de gemeente wordt leiding 
gegeven door een 
voorgangersechtpaar. Het 
voorgangersechtpaar maakt deel 
uit van het oudstenteam. 
Gezamenlijk dienen zij de 
gemeente. Hierbij heeft de 
voorganger de 
eindverantwoordelijkheid.  
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Pijlers van VEG Het Kruispunt:
1.  Lofprijs en aanbidding/gebed:  
Lofprijs en aanbidding maakt een belangrijk onderdeel uit van onze 
samenkomsten. Doel is het groeien naar een levenshouding van 
aanbidding waarin Jezus in elk facet van ons leven de eerste plaats zal 
gaan krijgen. Het lofprijs- en aanbiddingsteam is zich er van bewust dat 
het een hele verantwoordelijke bediening heeft. Zij wil zich dienstbaar 
opstellen, zowel ten opzichte van God als ten opzichte van Zijn 
gemeente. Gebed is de motor van de gemeente. We stimuleren daarom 
al onze leden om de wekelijkse gemeentebidstond op maandagavond te 
bezoeken en dagen onze leden uit tot een levens-stijl van gebed. 

2. Onderwijs. 
Het is belangrijk dat mensen groeien. Daarvoor is ook onderwijs 
nodig. Naast de verkondiging op zondag wordt er regelmatig 
Bijbelstudie gegeven. Voor pasbekeerden is er een   
fundamentencursus. Ook worden bij voldoend belangstelling 

andere cursussen gegeven. Er zijn ook aparte activiteiten voor mannen en vrouwen waarbij naast 
fellowship onderwijs wordt gegeven. Zo is er jaarlijks een mannenweekend en een vrouwenweekend. 

3. Pastoraat.  
De eerste lijns pastorale zorg wordt in de huiskring gegeven. De huiskringen komen een maal per 
maand op woensdagavond of donderdagochtend bij elkaar. Binnen onze gemeente is tevens een 
pastoraal team actief. Er moet ruimte en aandacht zijn om te herstellen. 

Doel van het pastoraat is: Zorg voor elkaar, in de vorm van luisteren, onderwijs, bemoediging en –
incidenteel waar nodig – vermaning, vanuit Gods liefde en bewogenheid met de ander en vanuit Gods 
Woord, de Bijbel, zo dat de ander nog meer ontvangt van Gods genade.

Het gaat er om dat we de volle genade van God ontvangen, in vrede en blijdschap met Hem en elkaar 
leren leven en zo te groeien naar volmaaktheid in Christus. Voor een eenmalig gesprek of een 
structureel pastoraal traject kan een afspraak gemaakt worden met een pastoraal werker.

4. Evangelisatie. 
Wij streven er naar om door middel van eigentijdse vormen van evangelisatie de Grote opdracht te 
vervullen. We zijn hierbij ook gericht op de wijk om ons kerkgebouw heen. Toekomstgericht zal 
vriendschapsevangelisatie een levenshouding van elke gelovige moeten zijn. 

5. Kinder- teener- en jeugdwerk.  
VEG Het Kruispunt heeft een goed gestructureerd kinder- en teenerwerk. Hiervoor zijn afzonderlijke 
beleidsplannen ontwikkeld. Het jeugdwerk is in ontwikkeling. 

6. Zending. 
VEG Het Kruispunt is een zendingsgerichte gemeente. Zo zijn wij actief in verschillende landen. Wij 
weten dat Gods liefde ieder mens wil aanraken, ongeacht wie hij is of wat die persoon heeft gedaan. 

7. Diaconie. 

We maken onderscheid tussen interne diaconie en externe diaconie. De interne diaconie heeft zowel 
een informele als een formele kant. Diaconie zal nog verder ontwikkeld worden. 
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