BELEIDSPLAN
VAN DE INTERKERKELIJKE WERKGROEP APOSTOLAAT
2017-2021
Artikel 1. Doelstelling.
De doelstelling van de Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat (IWA), hierna genoemd de
werkgroep, is ontleend aan de Bijbel, in het bijzonder het Evangelie zoals het door Jezus
Christus is voorgeleefd en luidt als volgt:
De werkgroep wil Christus’ boodschap van geloof, hoop en liefde aan de wereld bekend
maken.
Het diaconale karakter staat daarbij op de voorgrond, helpen waar geen helper is. Op deze
wijze willen wij de opdracht van Jezus concretiseren en daarmee staan we in een
eeuwenlange kerkelijke traditie.
De primair beoogde doelgroepen zijn de in Matteüs 25: 37 ev. genoemde: 37 Dan zullen de
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u
ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de meest
geringe van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De zogenaamde
werken van barmhartigheid ((hongerigen, dorstigen, naakten) minderbedeelden,
vreemdelingen, zieken, gevangenen).
Artikel 2. Uitgangspunt.
De Bijbel, het aan de mensheid gegeven Woord van God, is de inspiratiebron voor deze
opdracht en doelstelling.
Artikel 3. Uitwerking van de doelstelling.
1. De werkgroep wil ter uitvoering van haar doelstelling vooral aandacht schenken aan
de volgende aspecten:
-het met respect contact zoeken met mensen die behoren tot de doelgroep(en)
-werken vanuit praktisch christendom met een diaconaal karakter
-de blijde boodschap daadwerkelijk uitdragen
2. De in het eerste lid vermelde activiteiten worden vertaald in een jaarlijks door de
werkgroep vast te stellen activiteitenrooster.
3. Bij een zich eventueel voordoende hulpvraag naar aanleiding van onze activiteiten
verwijst de IWA naar de bekende gespecialiseerde of professionele hulpverlening.
Toelichting.
Bij lid 2: De activiteiten concentreren zich met name rond de christelijke feesten, als Kerst,
Pasen en Pinksteren, en bestaan uit:
-kerstpakkettenactie voor de minderbedeelden, kerstontbijt daklozenopvang Leger des Heils,
-paasbrodenactie voor de minderbedeelden
-pinksteractie voor de gevangenen
-voor de vakantiegangers de zomerposter met het rooster van de kerkdiensten in Hoorn
-evt nieuw op te zetten activiteiten
Bij lid 3: Dit kunnen bijv. zijn: de Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken, een predikant of
pastor, etc.

Artikel 4. Samenwerking.
De werkgroep streeft naar een zo breed mogelijke interkerkelijke (christelijke
geloofsovertuiging) samenwerking. Deelname aan de werkgroep staat in principe open voor
alle in de gemeente Hoorn actieve christelijke groeperingen/geloofsgemeenschappen, die de
in artikel 1 genoemde doelstelling kunnen onderschrijven en het op deze wijze vorm willen
geven aan het praktisch christendom. De samenwerking kan bestaan uit het toetreden tot de
werkgroep, dan wel het in financiële of praktische zin ondersteunen van de door de
werkgroep te organiseren activiteiten.
Toelichting.
Onder een christelijke groepering/geloofsgemeenschap verstaat de werkgroep: (Rooms-)
Katholieke en Protestantse kerken/gemeenten/geloofsgemeenschappen, het Leger des
Heils, als mede andere op het evangelie van Christus gebaseerde geloofsgemeenschappen.
Artikel 5. Financiën.
1. De werkgroep gaat ter financiering van haar activiteiten uit van vrijwillige bijdragen
van de deelnemende christelijke geloofsgemeenschappen. Daarnaast kunnen
bijdragen worden gevraagd aan niet in de werkgroep deelnemende christelijke
geloofsgemeenschappen, alsmede aan particulieren.
2. De werkgroep sluit sponsoring van haar activiteiten door het bedrijfsleven niet uit, met
dien verstande dat door sponsoring de doelstelling van de werkgroep niet in gevaar
mag komen en er geen sprake zal zijn van reclamevoering.

Artikel 6. Slot.
De werkingsduur van dit beleidsplan is vijf jaar, daarna dient het opnieuw in bespreking te
worden gebracht.
In de gevallen waarin dit beleidsplan niet voorziet beslist de werkgroep met meerderheid van
stemmen.
De wens van de Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat is dat meer geloofsgemeenschappen
en kerkgenootschappen, die het Evangelie en de doelstelling van de werkgroep
onderschrijven zullen gaan participeren in de werkgroep. Een geldelijke ondersteuning is
overigens meer dan welkom, alsmede het verlenen van personele medewerking aan de uit te
voeren activiteiten.
vastgesteld te Hoorn, 14 maart 2017

H. Talma, voorzitter

Deelnemende geloofsgemeenschappen:
-Matteüs parochie (PCI)
-Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker (diaconie)
-Leger des Heils korps Bovenkarspel
-Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn
-Nederlands Gereformeerde Kerk Hoorn
-Christelijk Gereformeerde Kerk Hoorn
-Pinkstergemeente De Brug Hoorn

