
Ankergemeente: 

Een kennismaking



Inhoud: 
Doel van dit document is om een karakterschets te geven van de Ankergemeente. Wat 
typeert ons? Wat vinden we belangrijk? 

Inhoud:
- Karakter van de Ankergemeente
- Visie, Waarden en Missie
- Vieren en Leren
- Muziek
- Doop en avondmaal
- Samenwerkingen
- Onderwijs-Catechese
- Kringen 
- Kerkverband
- Organisatie



Karakter Ankergemeente samengevat: 
vrolijk gereformeerd 

⚫ Gereformeerd: inhoud (én vorm) 
⚫ Vrolijk: vorm (én inhoud) 



Visie, waarden en missie (1)
Visie:
• Jezus Christus volgen. Zijn dood en opstanding schenken ons het nieuwe leven.
• Meewerken aan de komst van Zijn Rijk tot alles zal worden hersteld.
• In vertrouwen op God houden we vast aan de hoop op wat voor ons in het verschiet

ligt.

Waarden:
• Volgelingen van Jezus
• Een gemeenschap van mensen die de God van de Bijbel erkennen als hun God.
• Leiding door de Heilige Geest in het dagelijks leven.
• De Bijbel wijst ons de weg.
• Het gebed speelt hierin een belangrijke rol.



Visie, waarden en missie (2)
Missie:
• Ons geloof vieren in samenkomsten door God te prijzen en Hem te aanbidden, door te 

luisteren naar het Woord, door gebed en bemoediging door de sacramenten. We 
willen ons toewijden aan God om te groeien in liefde tot Hem, tot elkaar en tot 
mensen en de wereld om ons heen.

• Oog voor elkaar, leren van elkaar, gastvrij naar elkaar en anderen. Iedereen mag zich 
thuis voelen en tot zijn of haar recht komen. Vooral oog voor kwetsbaren, jongeren, 
zieken en mensen die zoeken naar zingeving. Iedereen mag de gaven die hij of zij van 
de Heilige Geest heeft ontvangen, ontdekken, ontwikkelen en inzetten.

• De wereld om ons heen gaat ons zeer ter harte. Vanuit ons geloof willen we van 
betekenis zijn voor de samenleving. Onze diensten en andere activiteiten zijn open, 
toegankelijk en aantrekkelijk voor belangstellenden.



Visie, waarden en missie (3)

Deze visie, waarden en missie zijn verder uitgewerkt in 3 documenten:
• Een lerende gemeente
• Een dienende gemeente
• Een gemeente in aanbidding



Vieren en leren
⚫ Reguliere kerkdiensten 

⚫ Leerdiensten 
(‘Voor u gelezen: bijbelboeken’, Pool/ catechesediensten) 

⚫ Gebedsdiensten 

⚫ Themadiensten 
(Michazondag, Israelzondag, Hulpverleningszondag, OpenDoors zondag) 



Muziek
⚫ We koesteren verschillende muziekstijlen en gunnen die aan elkaar 
⚫ Keuze uit psalmen en gezangen uit het oude en nieuwe Liedboek, Psalmen voor Nu, 

Evangelische Liedbundel, Opwekkingsbundel
⚫ Zowel ruimte voor uitbundigheid als ingetogenheid
⚫ Muziekmoment na de preek: piano, orgel, muziekteam of luisternummer 
⚫ Aantal keren per jaar werkt koor Hatikwa mee aan een dienst 



Doop en avondmaal
⚫ Doop:

− kinderen horen bij de gemeente, we nemen hen mee door het reinigende 
bloed van Jezus heen

− mensen die later gaan geloven, worden gedoopt wanneer ze hun geloof 
belijden

⚫ Avondmaal:
− Voor iedereen die in onze, of eigen gemeente belijdenis van zijn geloof heeft 

gedaan  



Samenwerkingen
⚫ Gezamenlijke diensten Ankergemeente en Gkv
⚫ Gezamenlijk vieringen in Stille Week (met GKv en Hervormd Vreeswijk) 
⚫ Gezamenlijke dienst en gebedsavonden in Week van Gebed (met meer gemeenten)
⚫ Cross Culture Nederland
⚫ Kerstpakkettenactie met meerdere lokale gemeenten  



Onderwijs / catechese

⚫ 18 jaar en ouder: basiskringen en cursussen
− Alpha cursus, Marriage Course, Opgroeicursus 



Kringen
⚫ In de kringen zien we om naar elkaar (basis pastoraat) en groeien we in geloof, 

door: 
⚫ samen te leren  
⚫ samen te vieren 
⚫ samen te aanbidden 
⚫ oog te hebben voor elkaar 
⚫ elkaar te dienen 
⚫ met elkaar om te zien naar anderen 



Kerkverband
⚫ De Ankergemeente is een samenwerkingsgemeente tussen de Christelijk 

Gereformeerde Kerk (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK).
⚫ Per 2022-01-01 ook samen met Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv)

⚫ CGK, meer landelijk georganiseerd
⚫ NGK, meer plaatselijk georganiseerd
⚫ GKv, meer landelijk georganiseerd

⚫ In onze gemeente lopen deze bloedgroepen door elkaar heen. 



Organisatie – kerkenraad
⚫ De kerkenraad is in teams verdeeld
⚫ Teams worden geleid door een kerkenraadslid en zijn aangevuld met 

gemeenteleden 


