
Hoe ziet de      eruit in 2018?



GEMEENTE (ALGEMEEN)

 De EGHW wordt gekenmerkt door:
- leven vanuit overvloedige genade in een intieme 
relatie met God de Vader;

 - leven van aanbidding door radicale overgave en 
toewijding aan Jezus;

- leven in eenheid met elkaar.

 Er is kracht in de EGHW; niet door onze inspanningen,maar
door de genadegaven, bedieningen en werkingen van de 
Heilige Geest en het Woord van de waarheid.

 In de EGHW is elke leeftijd vertegenwoordigd, iedereen
heeft een taak, bouwt mee en draagt bij, naarmate gaven, 
talenten, tijd en middelen hen gegeven zijn.

 De onderlinge contacten zijn (h)echt, liefdevol en 
hebben een aanstekelijke invloed op onze omgeving.



SAMENKOMSTEN EN

WOORDVERKONDIGING

 In de diensten en het onderwijs staat Jezus Christus 

centraal.

 De samenkomsten zijn krachtig, de uitbundige 

aanbidding wordt ondersteund door eigentijdse goede 

muziek.

 Harten worden geraakt door de liefde van God, er is 

ontzag voor God en besef van Zijn heiligheid.

 Er is vrijmoedigheid om te getuigen en de gave van 

profetie functioneert in de gemeente.

 De Bijbel wordt als Gods Woord krachtig en helder 

verkondigd en onderwezen, in liefde zijn we er 

gehoorzaam aan.



JONGERENWERK

 Radicaal geloof is de bindende factor in het jongerenwerk.

 Er zijn hechte vriendschappen tussen de jongeren.

 Jongeren zijn/worden betrokken bij de gemeenteactiviteiten.

 Nieuwe jeugd blijft binnenkomen en vindt zijn plaats binnen
bestaande groepen.

 Er wordt een jeugdwerker vrijgesteld en iedere jongere heeft
een coach of celgroepleider die hen begeleidt tot geestelijke
volwassenheid. (discipelschap)

 Er is ruimte voor jongeren om te pionieren en 
verantwoordelijkheid te dragen. 

 Jongeren zijn vrijmoedig en functioneren vrij de gaven van de 
Geest.

 Jongeren zijn voorbereid en worden geholpen om hun plek in 
te nemen in de EGHW (LiO, LSC).

 Weekends hebben een krachtige uitwerking.



KINDERWERK

 Kinderen gaan graag naar de kinderkerk omdat het een 
uitdagend en eigentijds programma biedt in een veilige, 
liefdevolle atmosfeer. 

 De kinderen leren de Here Jezus kennen omdat de 
enthousiaste kinderkerkleiding Zijn liefde op de kinderen 
weet over te brengen.

 Kinderen komen tot geloof en leren discipel van Jezus te
worden.

 Het sterke kinderwerk heeft aantrekkingskracht op jonge 
gezinnen.

 Voor alle groepen is er voldoende leiding beschikbaar.

 De leiding bekwaamt zich in de noodzakelijke
vaardigheden en heeft aandacht voor nieuwe
ontwikkelingen buiten de EGHW.



ONDERWIJS

 Door bekwame leraars wordt onderwijs en toerusting
gegeven a.d.h.v. een onderwijsplan voor alle
gemeenteleden van jong tot oud.

 De EGHW spreekt ook voor jongeren heldere taal en 
leert hen wie Jezus is en wat dat betekent voor het 
dagelijks leven.

 Over belangrijke Bijbelse onderwerpen zijn brochures en 
studies beschikbaar.

 De EGHW biedt een vormingsjaar aan voor jongeren die 
het voortgezet onderwijs hebben afgerond.

 Er wordt door velen gebruik gemaakt van 
parttime/fulltime scholing en discipelschaptraining
(ETS, Nehemia Ministries, Christformation, YWAM).



GEMEENTEZORG

 Vrijwel iedereen is onderdeel van een huiskring/celgroep
die samen het hart vormen van de EGHW, een veilige 
plek waar als in een hechte familie liefdevolle zorg en 
aandacht voor elkaar is.

 In de kringen bestuderen we Gods Woord en helpen
elkaar om geestelijk te groeien, Gods stem en leiding te
verstaan en te leven tot eer van God.

 We communiceren op een open, eerlijke en transparante
wijze met elkaar.

 We delen onze levens en er is ruimte voor de gaven van 
de Geest tot opbouw, correctie, aanmoediging, 
vermaning en vertroosting. 

 Gebed is een onmisbaar en krachtig onderdeel in elk 
facet van ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven

 Er is vrijmoedigheid om met en voor elkaar te bidden.

 Zieken vragen vrijmoedig om ziekenzalving.



ZENDING EN EVANGELISATIE

 Zending vanuit de EGHW richt zich ook op de Hoeksche 

Waard, we hebben een zendeling die zich daarop richt.

 Er is een hechte band tussen ‘onze’ zendelingen en de 

EGHW.

 Middels evangelisatie bereiken we veel nieuwe mensen 

die tot geloof komen.

 De Alphacursus trekt jaarlijks tientallen mensen en 

blijft zich zo nodig ontwikkelen.

 Diverse gemeenteleden geven voor korte tijd 

ondersteuning aan zendingswerk door short-term 

missions, zendingsreizen en outreaches.



PASTORAAT EN DIACONAAT

 Pastoraat staat onder professionele leiding 

 Pastoraat heeft programma’s voor de diverse leeftijds- en 
doelgroepen, zij richt zich ook op preventie

 Door krachtige pastorale en diaconale zorg functioneert 
de EGHW als “herberg” waar mensen bevrijding, rust, 
herstel en genezing vinden van geestelijke, emotionele 
en lichamelijke wonden 

 Er wordt gewerkt met groepspastoraat (CR + LHGH) 

 Diaconie heeft zicht op de noden binnen de EGHW en 
biedt passende hulp aan, maar speelt ook een actieve
rol bij maatschappelijke problemen in de Hoekse Waard

 Er is speciale aandacht en zorg voor asielzoekers in 
de Hoeksche Waard



HUISVESTING

 De EGHW heeft een eigen gebouw met ruimten voor 1000 

personen t.b.v. erediensten, onderwijs, jeugdwerk, 

kinderkerk, vergaderingen en conferenties.

 Pand 75 heeft woonruimte beschikbaar voor zendelingen 

op verlof of andere kortdurende bewoning.

 Eigen ruimten bieden kansen voor nieuwe initiatieven:

BSO, kinderdagverblijf, muzieklessen, dans, drama etc.



COMMUNICATIE

 De oudsten delen tijdens de goed bezochte leden-

vergaderingen de visie en het beleid van de EGHW. 

De leden zijn betrokken bij het wel en wee van de 

gemeente. 

 De communicatie binnen de gemeente groeit mee met de 

moderne media zodat iedereen geinformeerd kan blijven.

 Onze aantrekkelijke site wordt goed bezocht en biedt veel 

informatie voor leden en niet-leden.

 Publicaties over diverse onderwerpen zijn eenvoudig 

beschikbaar.



OUDSTEN EN BESTUUR

 Het bestuur is gebaseerd op bijbelse principes. 

 Er is een krachtig en goed samenwerkend 

leiderschapsteam, dat de gemeente inspireert en 

transparant leiding geeft en het vertrouwen van de 

gemeente heeft.

 Er zijn voldoende oudsten vrijgesteld om de taak met 

vreugde te kunnen uitoefenen.

 Er is voldoende instroom van nieuwe capabele mensen.

 De gemeenteleden stellen de benodigde financiële 

middelen van harte beschikbaar.

 Er is een intensieve samenwerking en afstemming    met 

het team van diakenen en coördinatoren.



VISIE & FINANCIËN

 Onze visie - gericht op de 5 doelen - is voor ieder duidelijk 

en wordt door de gemeente gedragen.

 Gelijk opgaand aan de gemeentegroei worden personen 

vrijgesteld voor leidinggeven, pastoraat, jeugd-, 

kinderwerk en secretariaat zodat Gods werk voortgang 

vindt.

 Onze gezamenlijke visie en het beleid dat we in geloof 

uitvoeren, bepalen de benodigde inkomsten. (en niet 

omgekeerd)

 Deze visie inspireert ons met blijdschap 10% van onze 

inkomsten in de gemeente te geven.


