
	
	

 

Beleidsplan	2019	-	Samen	VEG	zijn	
	

TOELICHTING	

 
Dit document geeft inzicht in hoe we ons werking het komende jaar vorm willen geven. We 
hebben gekozen voor een nieuwe manier van werken waarbij we plannen maken op de 
lange temijn, maar daarin ruimte laten om het plan jaarlijks vlot bij te kunnen sturen, 
afhankelijk van welke mogelijkheden zich aandienen en welke deuren sluiten. 
 
We hebben de visie van het vorige beleidsplan behouden (daarin hebben we ‘gebed’ en 
‘gezin zijn’ ingebed bij ‘discipelschap’). Op basis van die visie hebben we een aantal 
krachtlijnen bepaald die uit de visie voortvloeien. Deze zullen op lange termijn nauwelijks 
veranderen. Op basis van die krachtlijnen hebben we vervolgens een aantal concrete 
doelen bepaald, die we elk jaar zullen actualiseren, afhankelijk van hoe onze werking 
evolueert.   
 
We hopen met dit document u ten dienste te staan door onze visie en daaruit 
voortvloeiende initiatieven inzichtelijk te maken zodat we samen op een goede, doordachte 
manier mee kunnen bouwen aan Zijn Koninkrijk in Vlaanderen. 
 

MOGELIJKE	VRAGEN	

 
We weten dat een plan vooral goed hanteerbaar moet zijn om gebruikt te worden. We 
beginnen daarom met een lijst van vragen die u zich zou kunnen stellen naar wat de VEG 
voor u zou kunnen betekenen. Zo kan u gericht zoeken naar wat u als leider nodig hebt. 
 
 
• Loop je vast als oudste?  Zie 1.a 
• Heb je nood aan eens een gesprek om jezelf als leider een spiegel voor te houden? Zie 1.a 
• Kan je hulp gebruiken in het bouwen van een leidersteam Zie 1.b 
• Is er een conflict in het leidersteam en kan je bemiddeling gebruiken? Zie 1.c 
• Heb je een vraag over hoe andere gemeenten het aanpakken? Zie 1.d 
• Wil je graag contact met leiders bij jou in de buurt? Zie 2.a 
• Wil je graag een weekend doorbrengen met medeleiders en inspirerende spreker? Zie 2.b 
• Denk je dat de jeugdleiders van je kerk begeleiding en/of vorming kunnen gebruiken? Zie 2.c 
• Ben je een jonge leider en kan je ondersteuning gebruiken in de opstart van je bediening? 

Zie 3.a  
• Wil je van start als bezoldigde gemeenteleider, maar zijn er te weinig financiën? Zie 3.e 
• Heb je nood aan een programma om de jongvolwassenen in je kerk uit te dagen in hun 

geloofsleven? Zie 3.f 
• Ga je theologie studeren en heb je iemand nodig om langs jou te staan in deze uitdagende 

periode? Zie 3.g 



	
	

• Wil je graag gemeenteleden van andere gemeenten ontmoeten? zie 4.a 
• Heb jij en/of een gemeentelid nood aan een goede bijbelcursus? Zie 4.b 
• Wil je verder gevormd worden als leider? Zie 4.c 
• Wil je graag aan je huwelijk werken? Zie 4.d 
• Wil je groeien als spreker? Zie 4.d 
• Heb je nood aan ondersteuning bij het wegvallen van een geliefde? Zie 4.d 
• Heb je nood aan inhoud om je kringen vorm te geven? Zie 4.e 
• Vind jij het belangrijk om samen te bidden over kerken heen? Zie 5.a-d 
• Wil je je gemeenteleden ondersteunen in hun opdracht als ouders? Zie 6.a,c 
• Heb je visie om een nieuwe gemeente te stichten? Zie 7.a-e 
• Heb je materiaal nodig om te evangeliseren? Zie 7.f 
• Heb je ondersteuning nodig in kinder-, jongeren en jongvolwassenwerk in je kerk? Zie 8.a 
• Wil je laten theologisch laten vormen ? Zie 8.b 
• Loop je als leider aan tegen grote pastorale uitdagingen in je kerk of in je eigen leven? Zie 8.c 
• Ben je iemand met een handicap en zoek je anderen in een gelijkaardige situatie om elkaar te 

ondersteunen? Zie 8.e 
• Ben je nieuwsgierig naar wat er leeft in onze middens? Zie 9.b,d 
• Ben je op zoek naar bijkomende informatie over moeilijke onderwerpen in de kerk? Zie 9.e 
• Kom je vanuit een migratieachtergrond en zoek je je weg in onze middens? Zie 12.d 
• Ben je op zoek als gemeente hoe je mensen met een migratieachtergrond goed kan 

benaderen in de kerk? Zie 12.e 

 
 

HULP	
 
Om antwoorden te kunnen bieden op deze vragen wordt er veel werk verzet achter de 
schermen. Moest u visie hebben om uw schouders te zetten onder één of meerdere 
initiatieven, dan horen we het graag. We willen deze werking samen realiseren en alle hulp 
is dan ook meer dan welkom.	
	

DE	VISIE	VAN	DE	VEG	

	

SAMEN	VOOROP	GAAN	
 
We verlangen er naar dat leiders in onze middens 
ondersteund en aangemoedigd worden in de mooie maar 
uitdagende taak van het voorop gaan in onze kerken. We 
willen ons als leiders gescherpt weten door diepgaande 
omgang met elkaar, reflectie over Gods woord en gebed voor 
elkaar. 
 
 
 
 

	
	



	
	

 

SAMEN	JEZUS	VOLGEN	
 
We verlangen ernaar om elkaar continu te blijven stimuleren 
en bemoedigen om levensveranderend op weg te gaan met 
Jezus. 

SAMEN	CHRISTUS	UITDRAGEN	
	
We willen elkaar stimuleren om plaatselijk, landelijk en 
wereldwijd betrokken te zijn en blijven bij Christus 
uitdragende projecten. Dit vanuit een naar buitengerichte 
levenshouding die voortvloeit uit een op Christus gerichte 
levenshouding.			

SAMEN	DE	VEG	UITBOUWEN	
	
We willen onze samenwerking als plaatselijke gemeenten 
versterken. Het is ons verlangen om met elkaar in een 
structuur te werken die het organisch functioneren stimuleert 
en ondersteunt.  
	

	

	

	

DOELEN	BELEIDSPLAN	
 

SAMEN	VOOROP	GAAN		
	
We	verlangen	er	naar	dat	leiders	in	onze	middens	ondersteund	en	aangemoedigd	
worden	in	de	mooie	maar	uitdagende	taak	van	het	voorop	gaan	in	onze	kerken.	We	
willen	ons	als	leiders	gescherpt	weten	door	diepgaande	omgang	met	elkaar,	reflectie	
over	Gods	woord	en	gebed	voor	elkaar.	
	

1. Leiders	lokaal	ondersteunen	
	
Uitgangspositie: De VEG ziet het als zijn belangrijkste opdracht om 
gemeenteleiders te ondersteunen in het vormgeven van hun bediening. Het VEG-
bestuur zoekt het gesprek met leiders om de nodige ondersteuning te kunnen 
bieden in de concrete uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden. 
  
Krachtlijn: We willen inzetten op het ondersteunen van leiders door vanuit sterke 
relaties en betrokkenheid hulp en bemoediging te geven. 

  



	
	

Doelen: 

a. We bezoeken oudstenraden en voorgangers in hun gezinscontext 
b. We bieden ondersteuning bij het vormen van leiderschapsteams 
c. We bieden ondersteuning bij gemeenteconflicten  
d. We voorzien een aanspreekpunt bij vragen 

 

2. Regionale	&	nationale	ontmoeting	en	samenwerking	
	
Uitgangspositie: Als leiders in verschillende gemeenten is het goed om met elkaar 
in gesprek te gaan en vanuit onderlinge betrokkenheid te leren van elkaar en te 
bemoedigen. De VEG voorziet reeds jaar en dag contexten om betekenisvolle 
ontmoetingen te creëren. Daar gaan we in 2019 mee verder. 
 
Krachtlijn: We willen relevante ontmoetingen tussen leiders faciliteren op regionaal 
en nationaal niveau. 

Doelen: 

a. We organiseren provinciale ontmoetingen voor leiders 
b. We organiseren de VEG-leidersconferentie 
c. EHBjo organiseert provinciale ontmoetingen en een nationale ontmoeting 

voor jeugdwerkers. (EJV) 

3. Ruimte	creëren	voor	jonge	leiders	
	
Uitgangspositie: We zien in onze gemeenten dat er heel wat leidinggevenden zijn 
vanuit de oudere generatie. Vanuit bevragingen blijkt dat de verjonging in het 
leiderschap een onderwerp is waar heel wat leiders van wakker liggen. De VEG heeft 
de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om hieraan te werken. We investeren 
verder in deze belangrijke nood. 
 
Krachtlijn: We creeëren ruimte voor jonge (potentiële) leiders en ondersteunen hen 
om uit te groeien tot goede herders voor de gemeenten van vandaag en morgen. 

Doelen: 

a. We bieden begeleiding aan aan jonge leiders, die actief worden in 
leiderschapsteams van kerken. 

b. We gaan verder met de verjonging van het VEG-bestuur. 
c. We zetten het gesprek verder met jonge (pontentiële) leiders op regionaal 

niveau.1 
d. We werken aan het begeleiden van jeugdwerkers door te investeren in het 

team EHBjo. 

																																																								
1	Dit staat in het verlengde van het traject ‘Leiders van de toekomst’ (LVDT). Een dag die we 
in 2016 organiseren om de visie van jong (potentiële) leiders te leren kennen.	



	
	

e. We bouwen het ‘fonds voor jonge werkers’ verder uit. 
f. We geven de jongvolwassenwerking ‘Breeze’ structureel een plaats in onze 

werking. 
g. We werken een begeleiding voor studenten theologie uit. 
h. In gemeentebezoeken gaan we met leiders in gesprek over het delen of 

overdragen van leiderschap met/naar de jonge generatie. 

SAMEN	JEZUS	VOLGEN	
	
We	verlangen	ernaar	om	elkaar	continu	te	blijven	stimuleren	en	bemoedigen	om	
levensveranderend	op	weg	te	gaan	met	Jezus.	

	
4. Groeien	in	discipelschap	

	
 Uitgangspositie: De VEG is een familie van kerken die samen groeien in het 
navolgen van Jezus. We voorzien alle vele jaren toerustingen om deze navolging 
verder vorm te geven. We voorzien dit op onze ontmoetingsdagen en daarnaast zijn 
er ook heel wat andere vormingsiniatieven uitgerold geweest binnen de VEG. Deze 
iniatieven zijn vaak uitgewerkt geweest in samenwerking met onze partners ECV en 
BEZ, met wie we samen de VZW ‘Indekerk’ hebben uitgewerkt om dit verder goed 
uit te werken.  

Krachtlijn: We willen contexten en mogelijkheden voorzien voor vorming en 
toerusting van kerkleden.  

Doelen: 

a. We organiseren de VEG-familiedag ` 
b. We organiseren de ‘Evangelische Toerusting School’ (Indekerk) 
c. We zetten de nieuwe cursus ‘Dienend leiderschap’ in de steigers  
d. We organiseren verdiepingsweekenden (Indekerk) 

• Huwelijksweekend 
• Preekweekend 
• Weekend rouwverwerking  
• Gebedsweekend 
• Weekend over de eredienst 
• Mentoraatsweekend 

e. We stellen ondersteunend materiaal beschikbaar voor kringwerking in de 
gemeente. 
 

5. Groeien	in	gebed	
	
Uitgangspositie: In ons vorige beleidsplan was ‘gebed’ één van de 6 grote 
aandachtsvelden. We geloven dat ‘gebed’ ons belangrijkste wapen is en meer 
bewerkt dan alles wat we hier uitzetten. Het is een domein waar we als discipel dan 
ook in moeten groeien. Maar we ervaren dat dit moeilijk te “organiseren“ valt. Door 



	
	

dit als krachtlijn te benoemen geven we aan dat we doorheen de jaren en willen zien 
waar de ruimte ligt om gebed in ons middens te stimuleren. 

Krachtlijn: We willen initiatieven nemen en ondersteunen om gemeenten te helpen 
te groeien in gebed.  

Doelen: 

a. We organiseren de ‘avond van gebed’ i.s.m. BEZ en Breeze 
b. In het provinciaal overleg bemoedigen we gemeenteleiders om op 

regelmatige basis samen te komen om te bidden. 
c. We dragen mee de gebedsweek en startende provinciale gebedsavonden 

van de EAV uit in onze middens 
d. We onderzoeken of we samen met BEZ en ECV het gebedsnetwerk ‘Kniel’ 

kunnen realiseren. 
 

6. Ondersteunen	van	gezinnen	
 
Uitgangspositie: Wanneer we op weg gaan achter Jezus aan, doen we dit niet 
alleen. We zijn geplaatst in gezinnen en het is daar op de eerste plaats dat we met 
anderen betekenisvol op weg dienen te gaan. VEG zoekt mee hoe we in kerken aan 
de slag kunnen gaan om deze mooie, maar uitdagende opdracht goed vorm te 
geven. 

Krachtlijn: We willen meezoeken met gemeenten hoe we gezinnen kunnen 
ondersteunen in hun opdracht een christelijk gezin te zijn in een geseculariseerde 
samenleving. 

Doelen: 

a. We voorzien studiedagen rond opvoeding in West-Vlaanderen en bij 
aangeven verlangen van leiders zetten we dit ook op in andere provincies. 

b. We organiseren huwelijksweekenden (Indekerk). 
c. We onderzoeken of we weekenden mbt opvoeding kunnen opzetten vanaf 

2020 
 

	 	



	
	

SAMEN	CHRISTUS	UITDRAGEN	
	
	
We	willen	elkaar	stimuleren	om	plaatselijk,	landelijk	en	wereldwijd	betrokken	te	zijn	en	
blijven	bij	Christus	uitdragende	projecten.	Dit	vanuit	een	naar	buitengerichte	
levenshouding	die	voortvloeit	uit	een	op	Christus	gerichte	levenshouding.			
	

7. Een	goed	klimaat	voor	gemeentestichting	en	evangelisatie	creëren	
 
Uitgangspositie: In ons vorige beleidsplan hebben we verschillende doelen 
vooropgesteld die niet realiseerbaar bleken. We trekken nu de kaart van het 
ondersteunen van en het afstemmen met gemeentestichters, evangelisten, en 
breder met gemeentestichtende en evangelisatienetwerken. Afgelopen jaar hebben 
we een manier uitgewerkt om startende groepen op een goede manier in te bedden 
in onze werking. We gaan nu verder aan de slag om dit in de praktijk te brengen. 

Krachtlijn: We willen actief betrokken zijn bij gemeentestichtende projecten in onze 
middens en zoeken mee hoe we de gemeenten kunnen ondersteunen in hun 
verlangen om missionair te zijn. 

Doelen: 

a. We gaan in gesprek met gemeentestichtende initiatieven over mogelijke 
inbedding in VEG. 

b. We onderzoeken of de nieuwe reflectiegroep i.v.v. Lausanne een rol kan 
spelen in het stichten van gemeenten in onze middens. 

c. We gaan afstemmen met partners hoe we kunnen samenwerken m.b.t. 
gemeentestichting.  

d. We bedden de werking van ‘Training In Mission Outreach’ (TIMO) in het VEG, 
in samenwerking met ‘African Inland Mission’ (AIM). 

e. We gaan verder in gesprek met de ETF om samen een onderzoek naar 
kerkmodellen uit te zetten. 

f. We werken mee aan het evangelisatieblad ‘De Wegwijzer’ (Indekerk) 
 

8. Samenwerking	met	andere	denominaties	en	organisaties	
	
Uitgangspositie: De Evangelische beweging is een beweging met heel wat 
organisaties die elk op hun eigen manier meedragen om het Koninkrijk van God in 
onze gemeenten zien gestalte te krijgen. We gaan als VEG het aan met verschillende 
organisaties om de zegen van hun bedieningen naar onze gemeenten te kanaliseren. 
Meer dan een opsomming van wat er is, omschrijven we nu op welke manier we het 
juist aangaan met partners in het veld. 

Krachtlijn: We gaan op weg met verschillende organisaties om van hen te leren en 
te onderzoeken of we samen antwoorden kunnen genereren op uitdagingen en/of 
mogelijkheden die zich aandienen.  



	
	

Doelen: 

a. We werken samen met EJV rond het kinder-, tiener- en jongerwerk. 
b. We gaan (verdere) gesprekken aan met ETF en IBV rond theologische 

toerusting en expertise. 
c. We onderhouden contacten met CPC een Bethesda rond pastorale 

uitdagingen en met Cleansingstream met betrekking tot hun 
gebedsbediening. 

d. We werken toerustingsinitiatieven uit met kerkverbanden ECV en BEZ 
(Indekerk). In het interkerkelijk overleg van het EAV sluiten VVP en OAEG 
mee aan tafel voor kruisbestuivende gesprekken. 

e. We gaan in gesprek met G&G om te zoeken hoe we mensen met een 
handicap kunnen ondersteunen in onze middens. 

f. We gaan op zoek naar nieuwe relevante samenwerkingsverbanden. 
g. We zetelen in het bestuur van EJV en EAV om de belangen van onze 

gemeenten daar te behartigen. 
h. We onderhouden contacten met zusterorganisaties AEPEB (Wallonië), FEG 

(Duitsland) en EFCA (Verenigde Staten) en bezoeken conferenties van IFFEC 
(overkoepeling van deze denominaties). 

i. We gaan in gesprek met BEZ om onze samenwerking verder uit te denken. 
j. We werken samen met Connect rond verdiepingsweekenden. 

 

SAMEN	DE	VEG	UITBOUWEN	
 
We	willen	onze	samenwerking	als	plaatselijke	gemeenten	versterken.	Het	is	ons	verlangen	
om	met	elkaar	in	een	structuur	te	werken	die	het	organisch	functioneren	stimuleert	en	
ondersteunt.	
 

9. Versterken	identiteit	
 
Uitgangspositie: We zijn een groep van 32 kerken die samen optrekken. We 
hebben een identiteit die ons onderscheidt van andere kerkverbanden. Dit volgt uit 
een gemeenschappelijk geschiedenis en een bepaalde cultuur die daaruit 
voortvloeit. Die identiteit willen we echter niet betonneren. We gebruiken onze 
algemene vergadering om hierover te reflecteren en desgewenst onze 
uitgangspunten aan te passen. De lijnen die we trekken – besproken in de brochure 
‘wat geloven wij?’ – willen we voeden, zodat het ons standvastigheid biedt. 

Krachtlijn: We willen groeien in het helder communiceren over onze visie, 
standpunten en initiatieven in ons samenwerkingsverband VEG. 

Doelen: 

a. We organiseren 2 keer per jaar een algemene vergadering met 
gemeenteleiders van de 33 gemeenten. 



	
	

b. We communiceren over onze identiteit, standpunten en initiatieven via de 
websites veg.be en indekerk.be. 

c. We onderzoeken of de website veg.be verder kunnen uitbreiden met 
relevante inhoud voor gemeenteleiders. 

d. We bieden het magazine ‘Verbinding’ met artikels aan, die in lijn liggen met 
de visie en de standpunten van de VEG. 

e. We bieden 8 brochures aan over allerhande onderwerpen relevant voor 
gemeenteleiders (zie bijlage). 

f. We implementeren het communicatieplan (opgesteld in de vorige 
beleidsperiode). 

g. We gebruiken de leidersconferentie om te communiceren en in gesprek te 
gaan over onze identiteit.  
 

10. Structuren	uitwerken	die	ons	ondersteunen	in	het	organisch	optrekken	met	elkaar	
	
Uitgangspositie: Structuren zijn een middel om ondersteunend en transparant te 
zijn in het vorm geven van onze werking. We willen ook het komende jaar kijken of 
de structuren en afspraken beter opgezet kunnen worden. 
 
Krachtlijn: We willen sleutelen aan onze structuren zodat deze kunnen inspelen op 
dynamieken in onze middens en de kansen die daaruit voortvloeien. 
 
Doelen:	

a. We gaan onderzoeken of de statuten en huishoudelijk reglement geüpdate 
moet worden en leggen mogelijke aanpassingen voor aan de algemene 
vergadering. 

b. We evalueren op de visiedag van het bestuur of de structuur waarin we 
werken aangepast dient te worden aan nieuwe mogelijkheden en 
uitdagingen. 

c. We installeren een ‘adviesraad’ bestaande uit experten en 
ervaringsdeskundigen die ons bij staan om tot goede beslissingen te komen	

	

11. Efficiënt	besturen	

Uitgangspositie: We geloven dat we met dit plan u kunnen laten zien dat we met 
beperkte mankracht toch een mooi aanbod kunnen voorschotelen aan de leiders van 
VEG. We willen groeien in efficiëntie om de realisatie hiervan realistisch te houden. 
We willen dan ook op regelmatige basis de tijd nemen om te evalueren hoe we 
werken en bijsturingen doen. 

	



	
	

Krachtlijn: We willen op een efficënte manier besturen door meer mederwerkers en 
partners te betrekken in onze werking en onze werking regelmatig te evalueren.  
 
Doelen:	

a. In de verschillende werkgroepen binnen de VEG zoeken we ernaar om meer 
vrijwilligers mee te nemen. 

b. We evalueren onze vergadercultuur en maken herzieningen om minder, maar 
toch beter te vergaderen. 

c. We gaan op zoek naar gemeenteleiders die visie hebben om mee te dragen 
aan specifieke doelen van dit plan.  

d. Het beleidsplan maken we sturend in onze vergaderingen. 
e. We werken intentieverklaringen uit met organisaties waar we mee 

samenwerken.  
f. Bij het jaarlijks actualiseren van het beleidsplan evalueren we onze 

samenwerkingsverbanden en de initiatieven die we in dit plan hebben 
opgenomen. 

g. We werken een evaluatietool uit om onze samenwerkingsverbanden te 
evalueren. 
 

12. Een	plaats	geven	aan	kerken	en	gemeenteleden	met	een	migratie-achtergrond	
 
Uitgangspositie: We zien een tendens dat er steeds Christenen met een 
migratieachtergrond in onze land vestigen, dat ze aansluiten bij bestaande 
gemeenten of nieuwe gemeenten starten. De VEG wilt ook een thuis bieden voor 
deze broeders en zusters. 
 
Krachtlijn: We willen in onze kerkverband ruimte creëren voor migrantengemeenten 
en onderzoeken wat we kunnen betekenen voor mensen met een migratie-
achtergrond in onze kerken. 
 
Doelen:	

 
a. We gaan het gesprek aan met migrantenkerken in ons kerkverband om van 

hen te leren.  
b. We gaan het gesprek aan met migrantenkerken waar we contact mee 

hebben. 
c. We brengen mensen met een migratie-achtergrond in kaart in onze 

gemeenten. 
d. We oriënteren ons wat we voor gemeenteleden kunnen betekenen door 

gesprekken met Timo (zie eerder) en Gave Veste. 
e. We onderzoeken hoe we gemeenten kunnen ondersteunen die 

geconfronteerd worden met multiculturaliteit. 


