Beleidsplan Euregio Christengemeente Aalten-Bocholt 2016-2019
Algemeen
Te Aalten is gevestigd de:
Stichting Euregio Christengemeente
Postbus 161
7120 AD Aalten
Samen met de Verein Euregio Christengemeinde te Bocholt (Duitsland) en de Stichting
Gemeentebouw vormen zij de Euregio Christengemeente Aalten-Bocholt (ECG). Een
Nederlands/Duitse gemeente gebaseerd op drie rechtspersonen.
Het bestuur van de Stichting Euregio Christengemeente wordt gevormd door: - Arie Kluit
(voorzitter) - Gerrit van de Kamp (secretaris) - Gerjan Duenk (penningmeester) - Gerdien Lammers
(lid) – Samuel de Leeuw van Weenen (lid).
De Euregio Christengemeente is aangesloten bij Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie).
Kerkelijk bureau
Industriestraat 1, 7122 AP Aalten
Telefoon: 0543 45 23 21
Postbus 161, 7120 AD Aalten
info@ecgonline.net
www.ecgonline.net
Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Euregio Christengemeente is: 816669958
Onze visie
De Euregio Christengemeente is een charismatische-evangelische gemeenschap. Samen willen we,
op basis van onze relatie met Jezus Christus, ons dienend inzetten om verzoening en eenheid in het
Lichaam van Christus en daarbuiten te bevorderen.
Binationaal
De voorgevel van de Westerkerk vermeldt met grote letters dat de ECG een binationale kerk is waar
christenen uit Duitsland en uit Nederland samenkomen: Two nations – one mission. Onze diensten
zijn geheel tweetalig (Duits-Nederlands) en worden via een draadloos systeem vertaald in Engels en
Farsi (Iraans).
Euregionaal
De ECG is een euregionale kerk. Dit betekent dat jong en oud uit de Euregio (het Duits-Nederlandse
grensgebied) in een straal van ongeveer veertig kilometer de ECG bezoekt.

Intercultureel
In de ECG komen verschillende nationaliteiten samen, die niet langs elkaar maar met elkaar Jezus
willen volgen, waardoor de veelkleurigheid van God zichtbaar wordt. Het vraagt een grotere
toewijding dan gewoon om een binationale, euregionale en interculturele kerk te zijn. De zegen van
God die we hierdoor ontvangen is een grote motivatie en vreugde voor ons allen.
Geschiedenis
- In 1989 wordt bij de inzegening van Wilkin en Aukje van de Kamp als voorgangersechtpaar in de
toenmalige Volle Evangelie Gemeente Aalten (VEGA) geprofeteerd dat van verschillende kanten
mensen zullen komen om te helpen en het werk gaan overnemen.
- In 1993 wordt de Christusgemeinschaft Bocholt onder leiding van Ralf en Brigitte Belau e.a.
opgericht.
- In 1995, vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog, vindt in de Volle Evangelie Gemeente Aalten een
indrukwekkende interkerkelijke verzoeningssamenkomst plaats tussen Duitse en Nederlandse
christenen, waar ook de leiders van de Christusgemeinschaft Bocholt zijn betrokken. Hieruit
ontstaat een grensoverschrijdende vriendschap tussen de leiders uit Aalten en Bocholt.
- In 1996 verandert de Volle Evangelie Gemeente Aalten haar naam in Christengemeente Aalten.
- In 1997 wordt in Nederland een profetie uitgesproken dat in Aalten een krachtige oase zal
ontstaan, waar mensen uit Nederland en Duitsland naar toe komen om aan te sterken en
toegerust te worden.
- In 1999 ontvangen Wilkin en Aukje van de Kamp en Ralf en Brigitte Belau visie van God om de
Christengemeente Aalten en de Christusgemeinschaft Bocholt samen te laten gaan in de Euregio
Christengemeente (ECG).
- 7 mei 2000 vindt de eerste samenkomst van de ECG plaats in de Westerkerk te Aalten.
- In 2001-2002 wordt ingezien dat de ECG moet breken met iedere vorm van exclusief denken ten
opzichte van andere kerken. De visie op eenheid en verzoening over grenzen krijgt meer en meer
vorm.
- In 2012 wordt afgestapt van het zogenaamde pastor gecentreerde gemeentemodel en wordt de
ECG geleid door een euregionaal leiderschapsteam om de gemeente toe te rusten tot
gezamenlijk dienstbetoon.
- In juni 2015 wordt het Ministryteam opgericht. De Euregio Christengemeente kenmerkt zich
doordat we als Duits-Nederlandse gemeente niet alleen een geloofsgemeenschap zijn maar ook
een gemeenschap van bedieningen. Feitelijk is zelfs de gemeenschap van bedieningen groter dan
de kerkelijke gemeente. De meeste bedieningen zijn uit de ECG voortgekomen of zijn inmiddels
verbonden met de ECG. - Per 1 juli 2015 zijn twee opbouwwerkers aangesteld voor elk één dag in
de week. Zij verrichten voor de ECG activiteiten die voortvloeien uit de visie en de missie van de
gemeente. - Het Ministryteam (bedieningenteam) komt één keer in de maand samen. Het gaat
om de bedieningen Vrij Zijn, Pan de Vida, Verzoend Leven, de God Story, De Betteld en His
Healing Voice. Ook de bestuursleden van de Verein Euregio Christengemeinde en de Stichting
Euregio Christengemeente maken samen met de opbouwwerkers deel uit van het Ministryteam.
- Op 4 december 2016 dragen Wilkin en Aukje van de Kamp en Ralf en Brigitte Belau de dagelijkse
leiding van de ECG over aan een nieuw leiderschapsteam, bestaande uit de leden van het bestuur
van de Stichting Euregio Christengemeente aangevuld met de beide opbouwwerkers. Wilkin en
Ralf vervullen de Raad van toezicht onder de naam: de founding fathers. Twee keer per jaar is er
een gezamenlijk overleg.

Onze missie: Jezus volgen!
De zes letters in het woord ‘volgen’ helpen ons om de visie van de ECG om te zetten in de praktijk:
VRIJ ZIJN
JEZUS VRAAGT VAN ONS dat wij mensen helpen om een vrij leven te leiden vanuit hun identiteit in
Christus.
OPEN ZIJN
JEZUS VRAAGT VAN ONS dat wij onze harten en onze huizen openen voor Hem, elkaar en onze
naasten.
LIEFHEBBEN
JEZUS VRAAGT VAN ONS dat wij Gods liefde ontvangen, Gods liefde beantwoorden en Gods liefde
doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen.
GEVEN
JEZUS VRAAGT VAN ONS dat wij in alles vrijgevig zijn: het beste geven van wat we uit Gods hand
hebben ontvangen.
EENHEID EN VERZOENING
JEZUS VRAAGT VAN ONS dat wij de door Hem tot stand gebrachte verzoening en eenheid (met God
en met elkaar) zichtbaar maken in alle gebieden van de samenleving.
NAAM VAN JEZUS
WIJ WILLEN de naam van Jezus verhogen en bekendmaken in en vanuit de Euregio.
Onze waarden
Wij willen vanuit onze nationale culturen samen de cultuur van Gods Koninkrijk omarmen. De
volgende waarden zijn daarbij voor ons leidend:
•

WIJ WILLEN echte relaties aangaan door ons leven te delen in een wederzijdse houding van
acceptatie, liefde en vergeving.

•

WIJ WILLEN de veelkleurige gaven in onze gemeente en in de hele Kerk van Jezus Christus
waarderen, hoogachten en genieten.

•

WIJ WILLEN trouw en betrouwbaar zijn.

Onze prioriteiten
Op welke manier willen we met elkaar onze roeping vervullen?
Gods huisgezin zijn
• SAMEN vormen we de ECG-familie door actief betrokken te zijn in kleine groepen, waar visie
geboren wordt en roeping gestalte krijgt.
• SAMEN helpen we elkaar om een discipel van Jezus te zijn.
Oase zijn
• SAMEN mogen we een oase zijn voor Gods kinderen uit alle kerken en volken.
• SAMEN strekken we ons uit naar verfrissing, genezing, bevrijding, bemoediging en toerusting.
Gods Koninkrijk zichtbaar maken, grondvesten en uitbreiden
• SAMEN willen we bedieningen vanuit de gemeente ontwikkelen en ondersteunen.

•

SAMEN willen we maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons nemen.

Bruggen bouwen
• SAMEN willen we ons dienend inzetten om verzoening en eenheid in het Lichaam van Christus en
daarbuiten te bevorderen.
• SAMEN willen we grenzeloos betrokken zijn door cultuur- en grensoverschrijdend te dienen en te
handelen.
Deel zijn van de ECG-familie
De ECG kent geen lidmaatschap in juridische zin. Iedereen die de visie, missie, waarden en
prioriteiten van de gemeente onderschrijft én uitdraagt kan lid worden van de ‘ECG-familie’ (ook al is
hij/zij lid van een andere kerk). Verschillende keren per jaar vindt er een ‘kennismakingsuurtje’ en
een ‘instap-seminar’ plaats voor iedereen die overweegt om lid te worden op basis van de visie op
verzoening en eenheid in Christus. Het lidmaatschap is een toewijding van minimaal een jaar en kan
jaarlijks tijdens de feestelijke verjaardag van de gemeente hernieuwd worden. Op dit moment telt de
ECG ongeveer tweehonderd leden.
Visie update
Voor iedereen die deel uitmaakt van (de visie en opdracht van) de ECG wordt twee keer per jaar een
‘visie update’ gehouden. Op deze avonden vindt afstemming plaats tussen het leiderschapsteam en
de gemeenteleden om samen de visie en opdracht verder te ontwikkelen.
Ministryteam
De Euregio Christengemeente kenmerkt zich doordat we als Duits-Nederlandse gemeente niet alleen
een geloofsgemeenschap zijn maar ook een gemeenschap van bedieningen. Feitelijk is zelfs de
gemeenschap van bedieningen groter dan de kerkelijke gemeente. De meeste bedieningen zijn uit de
ECG voortgekomen of zijn inmiddels verbonden met de ECG.
Het Ministryteam (bedieningenteam) komt één keer in de maand samen om God te zoeken, te
luisteren naar elkaar en te zien hoe we als gemeenschap van gelovigen Jezus zichtbaar mogen maken
zowel in als vanuit de Euregio. Het gaat om de bedieningen Vrij Zijn, Pan de Vida, Verzoend Leven, de
God Story, De Betteld en His Healing Voice.
Naar voorbeeld van Efeziërs 4 willen we de gemeente vanuit de bedieningen toerusten. Paulus heeft
het over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Zij rusten de heiligen toe tot opbouw
van het lichaam van Christus. In de ECG worden hierbij nadrukkelijk ook de jongere generaties
betrokken.
De volgende personen zijn lid van het Ministryteam:
* Wilkin van de Kamp en Rob van Zon namens Vrij Zijn (www.vrijzijn.nl)
* Aukje van de Kamp namens Pan de Vida (www.pandevida.nl)
* Ralf en Brigitte Belau namens Verzoend Leven (www.aor-network.org)
* Bart en Marieke Hesseling namens de God Story (Jeugd met een Opdracht) (www.thegodstory.org)
* Gerhard en Jannita Hobelman namens De Betteld (www.debetteld.nl)
* Henk en Erica Duenk namens His Healing Voice (www.hishealingvoice.nl)
* Gerjan Duenk, Gerrit van de Kamp, Arie Kluit, Gerdien Lammers en Samuel de Leeuw van Weenen
namens de Stichting Euregio Christengemeente
* Marleen de Groot en Martina Schrader als opbouwwerkers van de ECG.

Activiteiten
Onze visie, missie, waarden en prioriteiten realiseren we in de periode 2016-2019 door een groot
scala aan activiteiten:
-

-

-

Het houden van zondagse tweetalige samenkomsten (NL/D), elke zondagmorgen om 10.30 uur in
de Westerkerk te Aalten. Tevens worden dan kinderdiensten gehouden.
Eén keer per maand het houden van een tweetalige avonddienst (NL/D) onder de naam
Vaderhuis, een openbare dienst voor inwoners van de euregio en daarbuiten.
Door middel van projectgroepen buitenkerkelijken betrekken bij het Evangelie. Hiertoe wordt de
samenwerking gezocht met andere kerken in de euregio. Doel is om dienstbaar te zijn aan de
maatschappij waarbij wordt uitgegaan van kernbegrippen als respect, vergeving en verzoening.
Het op frequente basis houden van jeugdbijeenkomsten met als doel godsdienstonderwijs naast
sociaal-cultureel vormende activiteiten. Er zijn drie groepen: 12-13 jaar, 14-15 jaar en 16+.
Het bevorderen van de vriendschap en uitwisseling tussen Nederlanders en Duitsers door middel
van binationale samenkomsten, gezamenlijke activiteiten en ontmoeting na de zondagse
diensten. Onder meer is hiervoor opgericht: de Ambassadeurs van Verzoening, die zich richten
op christenen en niet-christenen in de euregio en daarbuiten.
Het aanbieden van pastorale zorg door een pastoraal team voor gemeenteleden die te kampen
hebben met geestelijke en/of pscyho-sociale problemen.
Het aanbieden van diaconale ondersteuning aan gemeenteleden waar nodig.
Het wekelijks informeren van de gemeenteleden via een nieuwsbrief per e-mail.
Het aanbieden van een geestelijk dak voor asielzoekers.
Het structureel ondersteunen van de volgende personen die door de Euregio Christengemeente
zijn uitgezonden met onder meer financiële middelen:
Carlos en Mariella van de Kamp-Condor - Pan de Vida (www.pandevida.nl)
Angelika Walker (http://www.aktionbarmherzigkeit.de)

Website
Informatie over alle ECG-activiteiten voor jong en oud is te vinden op de website van de Euregio
Christengemeente: www.ecgonline.net
Eredienst:
Iedere zondag van 10:30-12:00 uur in de Westerkerk met aansluitend een ‘dienst van gebed’.
Kinderen tot en met 12 jaar hebben een eigen programma.
Bezoekadres Westerkerk:
Hogestraat 52, 7122 BW Aalten
Financiën
De ECG is een groeiende gemeente. Voor de komende jaren verwachten we een groei in de financiën
met vijf procent per jaar (periode 2016-2019). Voor de leden van het bestuur en leden van het
Ministryteam van de ECG is er geen beloningsregeling. Zij doen hun werk pro Deo. Er zijn vier
personeelsleden in dienst, een koster, een administrateur en twee opbouwwerkers. Zij krijgen een
beloning conform de daarvoor opgestelde salarisregeling.

