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Fonteinwerk, groeien in ontvangen en uitdelen van zegeningen  
 
Inhoudsopgave 
Samenvatting 1 
1. Inleiding en terugblik 2 
2. Verlangen en missie 3 
3. Vijf kernwaarden en waar we de komende 4 jaar voor gaan! 4 
4. Wat hebben we nodig? 6 
Tot slot 8 
 
Samenvatting  
Missie Fonteinwerk: mensen bij Jezus Christus brengen en hen op een inspirerende manier stimuleren om zich in 
hun leven op Hem te richten, zodat zij de zegen en de liefde van God ervaren en aan anderen uitdelen.  
Aantrekkelijke netwerk-gemeenschap: Iedereen is welkom in het huis van de Vader en met die open armen 
waarmee de Vader ons tegemoet komt, willen wij elkaar en voorbijgangers tegemoet treden. Wij willen leren ons 
elke dag open te stellen voor wie wij ontmoeten en aansluiten bij hun levensvragen en verlangens, in taal en 
(muziek)cultuur. 
De vijf kernwaarden - Wij geloven in de kracht van:  
1. Gods nabijheid en Zijn koninkrijk 
2. de Bijbel als het levende, actuele en persoonlijke Woord van God voor ons 
3. gebed, lofprijzing en aanbidding 
4. een ontdekkende en helende geloofsgemeenschap 
5. een aantrekkelijke netwerkachtige community 
 
De komende 4 jaar  
Focus op de 4e kernwaarde door het ontdekken en oefenen in de gaven van de Geest, geloofsontmoetingen in 
kleine groepen en een soulfriend (buddy/huisvriend) voor iedereen. 
Focus op de 5e kernwaarde door mensen nadrukkelijker uit te nodigen om mee te doen en tijd te geven in teams en 

kleine groepen en aan laagdrempelige events. We willen een antenne ontwikkelen voor onze omgeving in 

Harderwijk om hier samen met anderen Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken. 

Focus op gezinnen en hun kinderen: plek zijn waar ook 20-ers en 30-ers en hun kinderen en jongeren God 
ontmoeten en Jezus leren volgen. Growing Young principes zijn hierbij leidend. 
1. jongeren: samenbrengen, begrijpen en waarderen, zelf verantwoordelijkheid geven  
2. kinderen: ‘steengoede’ kinderprogramma’s zoals tijdens de dienst waarin concreet wordt hoe kinderen God 
kunnen leren kennen en kunnen optrekken met Jezus en waarin zij zich welkom voelen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes 
3. ouders: ontmoetingen en toerusting voor jonge ouders rond de uitdagingen van opvoeding en geloof, marriage 
course, praktische hulp als oppas bij events en thuisfonteinen als gezinsactiviteit  
 
Wat hebben we nodig?  
1. Ruimte en vertrouwen om door te ontwikkelen en te groeien als Missionaire Wijkgemeente met een eigen plek 
binnen de veelkleurig-verbonden PGH 
2. Professionele theologische ondersteuning van een predikant met evangelisch-charismatische geloofsoriëntatie 
voor minimaal 24 uur per week 
3. Professionele Jeugdwerkondersteuning (tijdelijk) bij focusgroep Gezinnen: een Jeugdwerker met 4 uur per week 
gedurende 2 jaar voor een ‘steengoed’ programma voor ouders en kinderen 
4. Inspirerende eigentijdse muziek: een nieuwe band, vrijwilligers werven en trainen voor beeld-, licht- en 
geluidstechniek; een bandcoach die dit ondersteunt 
5. Effectieve en moderne communicatie  
6. Een slim financieel model  
7. Een flexibel administratief systeem 
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8. Faciliterende huisvesting met een uitstraling van huiselijkheid en gastvrijheid voor zondagse 
vieringen en kleine groepen met goede voorzieningen voor gebruik van digitale media en beeld en geluid 
  
1. Inleiding en terugblik 
Geloven staat onder druk in Nederland. Steeds minder mensen noemen zichzelf gelovig en het aantal leden van de 

kerk neemt gestaag af. Zo ook in Harderwijk. Misschien is geloven in God in Coronatijd nog wel moeilijker geworden 

dan ooit tevoren. Tegelijk is er een groot verlangen naar verbinding, erbij horen en persoonlijke aandacht en 

‘waarheid’ is een relatief begrip geworden. Als Fonteinwerk (FW), onderdeel van de PG Harderwijk (PGH), proberen 

we hierin de Heer te volgen en tegen de klippen op te groeien. Op zoek naar geloof, hoop en liefde door met Jezus te 

wandelen. Dat is niet eenvoudig, maar we zijn vol vertrouwen en gesterkt door de zegen die God ons de afgelopen 

jaren heeft gegeven. Jezus is de Heer van de kerk, Hij wil met ons deze bijzondere weg oplopen, zo hebben we 

ervaren, en vol verlangen kijken we uit naar wat Hij gaat doen in de komende jaren. 

 

Als we de afgelopen beleidsperiode van 2016-2020 evalueren, ontdekken we een bijzondere weg met bijzondere 

vruchten. Een aantal zegeningen springen in het oog als we terugkijken op de afgelopen vier jaar:  

- Groei in aantal betrokkenen. Meer mensen kiezen er nadrukkelijk voor om bij Fonteinwerk te horen. 

- Steeds meer Fonteiners maken een stap in geloof door vrijwilliger te worden, zich te laten dopen of belijdenis te 

doen. Maar denk ook aan het grote animo voor de cursussen Basics, de gebedscursus en de Michacursus.  

- Van netwerk naar community: vanuit een groeiend aantal vieringen en andere geloofsactiviteiten zijn we 

doorgegroeid naar een open netwerkachtige community waarbij we biddend en helpend om elkaar heen staan. 

Er is meer aandacht geweest voor mensen in complexe (crisis-) situaties. Bovendien is er in Corona-tijd via een 

App-groep gedeeld en gebeden voor elkaar. Tegelijk blijven steeds nieuwe mensen zich aansluiten. 

- De groei in de formatieplaats van de Fonteinpredikant naar 0,4fte heeft de groei naar meer community 

versterkt. 

- We zijn community-avonden gestart om elkaar te inspireren en te informeren.  

- De derde zondag is uitgegroeid tot een volwassen viering waarin meer wordt geëxperimenteerd. 

- Fonteinwerk is bijzonder blij met de nieuwe status van Missionaire Wijkgemeente binnen de PG Harderwijk. Dat 

geeft duidelijkheid en is een bevestiging van wat we al feitelijk waren en de groei die Fonteinwerk zowel 

inhoudelijk als in aantal betrokkenen heeft doorgemaakt. Je weet nu waar je lid van bent en wordt.  

- Projectmatige samenwerking met andere wijkgemeenten begint vruchten af te werpen. Denk aan jeugdwerk, 

samenwerking met de Jeugdwerker, Kinderdienst van de Plantagekerk of het nieuwe plan ‘Muziek in de Kerk’.  

- Er zijn kansen gekomen om projectmatig meer in de Harderwijker samenleving aanwezig te zijn door 

bijvoorbeeld het maaltijdenproject of de beoogde ‘open’ pleindiensten (deze laatste zijn helaas door Corona 

niet doorgegaan). Dit smaakt naar meer!  

 

Waar we minder stappen in hebben kunnen maken: 

- Via Fonteindiaconaat een prominentere rol van diaconaat in en om de diensten. Dit is niet gelukt en door te 

weinig vrijwilligers onvoldoende van de grond gekomen. Door bijvoorbeeld de Michacursus hopen we nu meer 

enthousiasme hiervoor te creëren.  

- Geloofsontmoeting zet mensen in beweging en wakkert geloof en vertrouwen aan. Het aantal @homegroepen 

is stabiel gebleven, maar niet gegroeid zoals we hadden gehoopt. Terwijl we in deze Corona periode merken dat 

het juist van belang is om deze geloofsrelaties in kleinere kring te faciliteren en stimuleren. Dit merken we aan 

het enthousiasme waarmee leden van bestaande @homegroepen elkaar (digitaal) opzoeken. In andere 

geloofsontmoetingen als Mannen/Vrouwen events, Fonteinevent, FonteinAcademy is dit wel aan bod gekomen.  

- Team Verbinding is voortvarend uit de startblokken gekomen om o.a. pastoraat in te richten, maar is te fragiel 

gebleken om hierin door te pakken. Corona heeft dit niet makkelijker gemaakt.  

- De ontwikkeling van kinder- en jeugdactiviteiten en de aandacht hiervoor is minder goed aan bod gekomen.  

Overigens zagen we juist in 2020 nieuwe kansen ontstaan waardoor we de komende jaren een inhoudelijke 

groeispurt gaan maken. Hieronder in een schema een idee van waar we vandaan komen en wat er zoal gebeurd is. 
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We kunnen Hem alleen maar danken, loven en prijzen! Of met 1 Kronieken 29: 13 mee dankend: “Daarom danken 

wij U, onze God, en prijzen wij Uw luisterrijke naam.” 

 

Dit nieuwe beleidsplan geeft een richting voor 2021- 2025. Door middel van diverse gemeentebijeenkomsten en 

inspiratiesessies hebben wij ons hierop georiënteerd. Het resultaat van vele gebeden en gesprekken later. Hiermee 

willen we handen en voeten geven aan het vuur en het geloofsverlangen van Fonteiners. En ook de komende vier 

jaar laten wij ons van harte verrassen door hoe God mensen aanraakt en hun leven in vuur en vlam wil zetten om 

Jezus te volgen. Daarin willen we elkaar ook de komende vier jaar blijven aansporen zoals in Timotheüs 1: 6-7: 

“Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” 

 

2. Verlangen en missie   
Verlangen van Fonteinwerk   
Ef. 1 : 17+18 (BGT) geeft eigenlijk precies weer wat FW wil, dat mensen dit in hun hart meedragen:   
Dat God mij/ons “…door de Heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie hem steeds beter 
leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus, en hij is onze machtige Vader. Dan zullen jullie begrijpen 

dat jullie door hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen 
zijn, en hoe geweldig dat is. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en dat die macht in alle 
gelovigen aan het werk is.”  

Ons diepste verlangen is mensen helpen te groeien in hun geloof. Het Fonteinwerk wil bij mensen 

verlangen wekken naar wat de Heer ons heeft gegeven en wil geven in het goede, in de genade en de 

gaven. En daarmee bouwen aan een stevig geloofsfundament door kennis en geloofservaring met de Heer 

en door deze met elkaar te delen. Ontdekkend dat geloof en het dagelijkse leven alles met elkaar te maken hebben. 

Zodat mensen vanuit overtuiging en vertrouwen als bewust christen in de werkelijkheid van alledag kunnen staan.   

 
Missie van Fonteinwerk   
Fonteinwerk heeft tot doel mensen bij Jezus Christus te brengen en hen op een inspirerende manier uit te 

dagen en te stimuleren om zich in hun leven op Hem te richten. Zodat mensen de zegen en de liefde van 

God ervaren en aan anderen uitdelen. 

We willen een aantrekkelijke netwerkachtige gemeenschap zijn waarbij iedereen die zich thuis voelt bij Fonteinwerk 
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er bij hoort; jong en oud, voorbijgangers en vrijwilligers. Iedereen is welkom in het huis van de 
Vader en met die open armen waarmee de Vader ons tegemoet komt, willen wij elkaar en voorbijgangers tegemoet 
treden. Daarbij leren wij ons elke dag open te stellen naar bezoekers en sluiten we aan bij hun levensvragen, 
verlangens,  in taal en (muziek)cultuur.  
Wat we verstaan onder een ‘netwerkachtige community’: een geloofsgemeenschap met een duidelijk profiel waarin 
je op verschillende manieren betrokken kunt zijn: van heel intensief tot meer volgend, van langdurig tot tijdelijk, van 
harte gelovig of stevig twijfelend. Maar op wat voor manier je ook meedoet, we zijn verbonden in ons geloof in 
Jezus en we zoeken elkaar daarom op. Jij bent welkom, je wordt gezien en gekend. En daarom nodigen we je 
regelmatig en nadrukkelijk uit om mee te doen en verantwoordelijkheid te dragen.  
 
De volgende punten van aandacht zijn van belang bij de nieuwe plannen die we verder zullen toelichten in dit 
document: 
- We zullen een goede balans moeten blijven bewaken tussen het aantal vrijwilligers en wat we nodig hebben 

voor nieuwe en bestaande activiteiten. 
- Bij het zoeken naar vrijwilligers willen we vooral gavengericht te werk gaan. Iedereen heeft talenten en gaven en 

we zoeken welke activiteiten of deelactiviteiten daarbij passen.  
- De huidige activiteiten als diensten, events en cursussen blijven van belang. De nieuwe activiteiten gaan over 

wat we extra willen gaan doen.  
- We laten ons graag verrassen en stellen ons open voor welke andere paden God ons gaat laten zien. De ervaring 

leert dat het soms net even anders uitpakt dan we zelf verwachten.  
 

3. Vijf kernwaarden en waar we de komende 4 jaar voor gaan!   
We blijven nadrukkelijk kiezen voor de vijf kernwaarden waarop we herkenbaar willen zijn. Deze waarden hebben 

we na reflectie, gebed en ervaringen van de afgelopen jaren aangepast en aangescherpt. Vooral waarde vier en vijf 

hebben we opnieuw tegen het licht gehouden en vertaalt naar een concrete ‘hoe’. Hierbij gaat het niet om het 

verbeteren of het perfectioneren hiervan, maar veel meer om een richting en inspiratie voor de komende vier jaar 

als beleidskader. Deze waarden zijn niet los verkrijgbaar; integendeel, ze versterken elkaar.  

 

We geloven in:  

1. De kracht van Gods nabijheid en Zijn koninkrijk. We oefenen om Zijn nabijheid en koninkrijk te zoeken, 

om Zijn liefdevolle aanwezigheid te mogen ervaren, in vreugdevolle en in moeilijke situaties.  

2. De kracht van de Bijbel als het levende, actuele en persoonlijke Woord van God voor ons. We maken 

ruimte in diensten en bijeenkomsten om dit Woord te openen om te ontdekken wat God ons wil zeggen, 

ons wil leren en hoe we Jezus kunnen volgen.   

3. De kracht van gebed, lofprijzing en aanbidding. Hier ligt voor ons de corebusiness van de kerk, ook in 

vernieuwde (muziek-)vormen, die de taal van jongeren en gezinnen spreken. Hierdoor willen we groeien 

naar en in de persoonlijke relatie met God. We zoeken elkaar op en creëren ruimte om voor elkaar te 

bidden en elkaar te zegenen.  

4. De kracht van een ontdekkende en helende geloofsgemeenschap. Geloven is een werkwoord en 

doe je samen.  

Hoe gaan we dit de komende vier jaar concreter vormgeven? 
● De Geest zegent ons met rijke gaven. We willen ontdekken en oefenen in de gaven van de 

Geest. In 1 Korinthe 12:4-11,28-31, Romeinen 12:4-8 en Efeze 4:11-13 vinden we een 

overzicht van de verschillende gaven die de Heilige Geest aan ons kan geven om elkaar te helpen, 

bemoedigen, onderwijzen en te helen. En hierbij is ons uitgangspunt: iedereen heeft wat, iedereen 

ontvangt wat en iedereen deelt wat. En zo willen we in elkaar ontdekken wat God in ons leven doet door 

verhalen en getuigenissen over de uitwerking van deze gaven. 

● Voor dit ontdekken, oefenen en helen zijn relaties belangrijk. We stimuleren 

geloofsontmoetingen in kleine groepen buiten de zondagse vieringen om. We gaan mensen vaker en 

intensiever uitdagen om lid te worden van een team of @homegroep als thuisbasis om in deze gaven te 

groeien.  
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● Soulfriend (buddy/huisvriend) concept voor ieder Fonteinhuishouden: we koppelen 

een gemeentelid als vertrouweling/mentor aan een huishouden. Als huisvriend die een tijdje 

met je oploopt en waarvan je weet dat je daarbij terecht kan.   

 

5. De kracht van een aantrekkelijke netwerkachtige community. Het goede wat we hebben ontvangen 
mogen we dankbaar delen met elkaar en de mensen om ons heen. Dat begint dicht bij huis: bij collega’s, 
vrienden, kinderen en buren. Fonteinwerk wil je helpen om Jezus hierin te volgen en naast anderen te 
gaan staan met woorden en daden. We hebben elkaar nodig om hierin te groeien. Dit vergt een veilige 
omgeving en cultuur waarin kwetsbaarheid en moed hand in hand gaan. 

Hoe gaan we dit de komende vier jaar concreter vormgeven? 
● We gaan nadrukkelijker uitnodigen om mee te doen en tijd te geven. 
● Geloofsontmoetingen in een kleine en veilige kring zijn hiervoor een belangrijke 

voorwaarde. Ook hierbij is meedoen in kleinere groepen een prioriteit. 
● We maken een stap naar buiten door mensen buiten onze netwerkachtige community uit te nodigen om 

mee te doen en tijd te geven, om te ontdekken hoe Gods Liefde je leven verrijkt. Denk 
hierbij ook aan mensen van buiten uitnodigen voor laagdrempelige events.  

● We leren elkaar hoe je aantrekkelijk kunt uitnodigen en een antenne ontwikkelen voor onze 
omgeving. 

● We zijn herkenbaar door projecten in Harderwijk (bijv. denk aan maaltijdenproject of een filmavond in 
de bioscoop, …). FW heeft een open oog voor kansen om Gods evangelie te laten zien en klinken op 
plekken waar ook het alledaagse leven is.  

● We zoeken samenwerking met andere gemeenschappen en initiatieven om Gods liefde 
voor de wereld zichtbaar te maken (bijv. kerstnachtviering met andere gemeenten & St. 
Echo of vieringen i.s.m. ondernemers op het plein in het centrum van Harderwijk).  

 
Focusgroep: Gezinnen en hun kinderen 
We staan open voor alle generaties en hun levensvragen en spreken daarom niet over doelgroepen of een 

doelgroep. Wel willen we de komende vier jaar onze tijd, aandacht, middelen en werving van vrijwilligers 

nadrukkelijker focussen op gezinnen en hun kinderen. We missen teveel 20-ers en 30-ers. We verlangen naar een 

gemeenschap waarin ook deze generaties en hun kinderen (incl. jongeren) een plek vinden waar ze God ontmoeten 

en Jezus leren volgen.  

Hoe gaan we dit de komende vier jaar concreter vormgeven? We gaan nadrukkelijker aandacht geven aan de 

Growing Young principes; gezinnen en jongeren centraal stellen.  

1. Allereerst gericht op jongeren door middel van: 

● Jongeren samen te brengen en te begrijpen en waarderen waar 

ze mee bezig zijn.  

● Onderwerpen die hen bezig houden concreter op de agenda te zetten in diensten en events. 

● Door hen verantwoordelijkheid te geven in techniek, muziek en meedenken in de teams die diensten 

voorbereiden.  

● We zoeken verbinding met bestaande groepen (PGH, Youth United, 20-ers club Ernst & Bernice). Daar waar 

expertise, rolmodellen en goede geloofsprogramma’s zijn en het beregezellig is.  

● Soulfriend (buddy) concept voor jongeren (ook volwassenen): we koppelen een gemeentelid als 

vertrouweling/mentor aan een jongere. Dit kan dezelfde zijn als die voor het huishouden. Als huisvriend die 

een tijdje met je oploopt en waarvan je weet dat je daarbij terecht kan met vragen en uitdagingen die jou als 

jongere bezig houden.  

2. We zetten in op extra aandacht voor kinderen en ouders: 

● We organiseren ‘steengoede’ charismatisch evangelische kinderprogramma’s tijdens de 

dienst in plaats van een korte kindernevendienst. In deze programma’s maken we concreet 

hoe kinderen God kunnen leren kennen en kunnen optrekken met Jezus. Bovendien willen 
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we kinderen aan elkaar verbinden als een netwerkachtige community waarin zij welkom 

zijn en ook hun vriendjes en vriendinnetjes.  

● We organiseren ontmoetingen en toerusting voor jonge ouders rondom bijvoorbeeld 

opvoedingsuitdagingen en relatieonderwerpen bijvoorbeeld een marriage course.  

● Maar denk ook aan praktische hulp als oppas bij events of een andere invulling van 

bijvoorbeeld thuisfonteinen zodat de drempel lager wordt om als gezin deel te nemen.  

 
4. Wat hebben we nodig?   
Op hoofdlijnen zien we de volgende randvoorwaarden voor de komende jaren om de doelen in dit plan dichterbij te 
brengen:  

1. Ruimte en vertrouwen om door te ontwikkelen en te groeien. Fonteinwerk is nu Missionaire Wijkgemeente 

geworden als bevestiging van deze groei en haar geloofskleur. We willen inhoudelijke groei in geloof blijven 

stimuleren en hand in hand laten gaan met groei in leden en betrokkenen.  

● Dit betekent dat we experimenteren en soms buiten de gebaande paden bewegen om elkaar in 

beweging te zetten. Er is vanuit PG Harderwijk ruimte en vertrouwen nodig om dit te faciliteren in 

mogelijkheden, middelen en expertise.  

● Tegelijk kan Fonteinwerk andere wijkgemeenten laten delen in de vruchten die zij ontdekken. Hiervoor 

blijven we met elkaar optrekken, samenwerken en vooral ook de verbinding zoeken op geloofsinhoud 

zoals we de afgelopen vier jaar hebben gedaan. We ondersteunen hiermee de veelkleurigheid van en de 

verbondenheid met de PG Harderwijk.  

 

2. Professionele theologische ondersteuning is nog meer nodig dan voorheen om de doelen in dit plan te 

realiseren. Hierbij is de geestelijke leiding en ondersteuning van een parttime theoloog cruciaal. Gezien de fase 

en activiteiten die we ondernemen heeft Fonteinwerk de komende vier jaar een predikant nodig met 

evangelisch-charismatische geloofsoriëntatie voor minimaal 24 uur per week. 

● Allereerst om de gestaag groeiende Fonteincommunity te ondersteunen in toerusting bij het maken van 

grote en kleine geloofsstappen, bijzonder pastoraat en onderwijs. De behoefte hieraan zal toenemen 

zoals dit de afgelopen vier jaar ook is gebleken.  

● Geestelijke leiding en inspiratie bij het oefenen met de gaven van de Geest is ook van belang. En 

bovendien een predikant die ervaring heeft met de focusgroep gezinnen (20-er en 30-ers en hun 

kinderen) en vanuit een missionaire blik Fonteinwerkleden helpt stappen naar buiten te zetten.  

● Tegelijk zijn er andere terreinen die voortdurend aandacht vragen van een geschoolde parttime 

predikant. Fonteinwerk heeft keuzes gemaakt over homohuwelijk, ziekenzalving, de plek van doop en 

belijden etc. in overeenstemming met de beleidslijn van de PGH. Met binnenkomst van nieuwe mensen 
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van buiten de kerk of uit andere kerken, blijft het gesprek hierover gaande. Dit 

betekent telkens opnieuw: met een geloofsgemeenschap in beweging, blijf je ook steeds bezig met je 

inhoudelijke en theologische plaatsbepaling in kerk en samenleving. 

 

3. Professionele Jeugdwerkondersteuning (tijdelijk) bij focusgroep Gezinnen  is nodig om meer slagen te maken 

naar een speciale aandacht voor gezinnen afgestemd op de evangelisch charismatische spiritualiteit van 

Fonteinwerk. We denken dat een Jeugdwerker al gauw met 4 uur per week gedurende 2 jaar ons snel en 

effectief op pad kan helpen. Na 2 jaar zal een vrijwilligersteam met de verkregen tools en skills dit uitwerken en 

verder brengen.  

● Bijvoorbeeld om het team Kinderdienst binnen Fonteinwerk op te bouwen en te ondersteunen in het 

organiseren van een ‘steengoed’ en aantrekkelijk kinderprogramma tijdens de diensten wat past bij de 

evangelische charismatische beleving van Fonteinwerk. Op dit moment hebben we deze expertise 

rondom kinderprogramma’s niet in huis binnen Fonteinwerk en moeten we onderzoeken samen met de 

jeugdwerker van de PG Harderwijk hoe we dit in kunnen vullen. Wellicht dat we in samenwerking met 

de jeugdwerker van de PG Harderwijk juist iemand van buiten het geëigende PKN kringetje kunnen 

vinden met ervaring bij bijvoorbeeld Mozaïek of Doorbrekers, zodat we niet opnieuw het wiel hoeven uit 

te vinden. Denk daarnaast aan bidden met kinderen en kids-ministry. 

● Hierbij gaat het natuurlijk ook om ervaring met toerusting en verdieping voor ouders en hun kinderen 

vanuit de Fonteinwerk visie. Denk bijvoorbeeld aan een cursus rondom opvoeding. Uiteindelijk willen we 

ouders en kinderen helpen groeien in geloof en bij Jezus brengen. De achtergrond bij deze 

jeugdwerkactiviteiten is wat minder van belang, zolang hij/zij affiniteit heeft met een 

charismatische/evangelische geloofsbeleving of een goede combinatie vormt met de jeugdwerker van 

de PG Harderwijk.  

 

4. Inspirerende eigentijdse muziek is van cruciaal belang voor de lofprijzing bij charismatisch evangelische diensten 

en events (denk ook aan bijvoorbeeld FonteinAcademy). Op dit moment zijn we bijzonder afhankelijk van 

externe bands die dit invullen terwijl er binnen Fonteinwerk veel muzikaal talent is. Het doel is om de komende 

jaren een eigen Fonteinband op te zetten en te professionaliseren. We zijn bezig met het werven van potentiële 

bandleden en met de vervolgstappen. In samenwerking met de andere wijkgemeenten, zoals in het actieplan 

‘Muziek in de Kerk’ gevat, gaan we een bandcoach aan ons binden voor vier jaar met als focus op: 

● Het helpen oprichten van een nieuwe band en de betreffende bandleider zoeken en coachen. 

● Vrijwilligers werven en training beeld-, licht- en geluidstechniek verder brengen.  

Daarnaast gaan we het tekort in geluidsmensen die bands begeleiden oplossen door interne opleiding van 

vrijwilligers en het inhuren van geluidsmensen daar waar dit noodzakelijk is. Indien dit laatste incidenteel is, 

zullen we een beroep doen op PGH in beweging. Mocht dit structureel worden dan zal dit door middel van extra 

fondsenwerving gerealiseerd moeten worden.  

 

5. Effectieve en moderne communicatie met iedereen die bij Fonteinwerk betrokken wil zijn. We zoeken de 

verbinding met onze broeders en zusters van de PGH, maar stimuleren tegelijk onze eigen onderscheidende 

geloofskleur. Daarom moeten we (blijven) inzetten op het communiceren van onze charismatische evangelische 

identiteit binnen en buiten de PGH. Uitnodigende informatieverstrekking, kwalitatieve digitale 

interactiemogelijkheden gaan in 2021-2025 een grotere rol in spelen. Hierbij hoort naast voortdurende 

vernieuwing van website, digitale nieuwsbrieven en social media ook een App (aansluitend op de Scipio App of 

iets anders?). Alles in herkenbare Fonteinwerkstijl en in samenwerking en afstemming met de PG Harderwijk. 

Extra aandacht gaat hierbij uit naar slimme, snelle en duurzame manieren om elkaar in de gemeenschap op de 

hoogte te houden. Indien deze kennis niet binnen Fonteinwerk aanwezig is, zullen we vanuit eigen middelen of 

PGH in beweging extra expertise aan ons moeten binden om ons op weg te helpen met nieuwe manieren van 

communiceren. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat dit in eenmalige of structurele ondersteuning 

gaat betekenen.  
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6. Een slim financieel model blijft ook voor de komende vier jaar van belang. Net als in het vorige plan laten we 
nog steeds een groot fondsenwervingspotentieel in de achterban van Fonteinwerk links liggen. Vrienden van 
Fonteinwerk biedt een goed uitgangspunt voor hernieuwde fondsenwervingsmogelijkheden. Zelfs een proeftuin 
om nieuwe manieren van werven uit te proberen, zodat ook de PG Harderwijk hier gebruik van kan maken. We 
denken door meer mensen proactiever te benaderen en meer financieel eigenaarschap bij Fonteinwerk-leden 
neer te leggen er heel veel meer mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fondsenwerving voor de uitbreiding 
van professionele ondersteuning zoals genoemd bij 2 en 3 of acties die te maken hebben met de inrichting van 
de Plantagekerk en het bemensen van het geluidsteam met betaalde krachten.  

 

7. Een flexibel administratief systeem om de groeiende Fonteingemeenschap ook administratief te kunnen 

ondersteunen is hulp van het kerkelijk bureau van de PG Harderwijk nodig. De verschillende vormen van 

financiële en geloofsbetrokkenheid maken het voor nieuwe belangstellenden onduidelijk hoe zij mee kunnen 

doen. Daarnaast voert Fonteinwerk nu een uitgebreide eigen financiële en ledenadministratie terwijl het 

kerkelijk bureau ondersteuning zou mogen bieden voor alle wijkgemeenten binnen de PGH. Tot slot levert een 

goede en eenduidige ledenadministratie nieuwe kansen op m.b.t. de inzet van bijvoorbeeld de Scipio App.  

 

8. Faciliterende huisvesting om vieringen en groepsontmoetingen te huisvesten met een moderne uitstraling van 

huiselijkheid en gastvrijheid. 

● Rekening houden met het blijvende streven van Fonteinwerk om elke zondag een ontmoetingsmoment 

vorm te geven op een geëigend tijdstip dat aansluit bij het dagritme van de Fonteiners. Dit hoeft niet 

elke keer in de vorm van een Fonteindienst in de grote kerkzaal. Dit vergt een flexibele ruimte waarin 

makkelijk met verschillende opstellingen gewerkt kan worden voor zowel grote als kleine groepen, met 

beamer- en geluidsfaciliteit.  

● Goede voorzieningen voor gebruik van digitale media en beeld en geluid zijn daarbij cruciaal hebben we 

gemerkt. Zo moet er makkelijk tussen verschillende ruimtes in de livestream geschakeld kunnen worden 

als de kinderprogramma’s eenmaal lopen.  

● Bovendien zijn gastvrije kwaliteitsvoorzieningen voor het door vrijwilligers verstrekken van consumpties 

en maaltijden van belang. Een gezellige horeca uitstraling is hierbij een noodzaak. Denk aan een soort 

van kerkcafé opstelling. Dit versterkt de kwaliteit van de geloofsontmoeting (denk hierbij bijvoorbeeld 

ook aan een marriage course). 

● Voor kleinere groepen als teams, @homegroepen en cursussen zijn gezellige ontmoetingsruimtes 

noodzakelijk i.p.v. vergaderzaaltjes.  

Tot slot   
We zien uit naar wat God de komende jaren in ons midden gaat doen en laten ons daar graag door verrassen, door 
de kracht van de Heilige  Geest en ter eer en glorie van Zijn koninkrijk. Daarbij staat of valt alles wat we voor ogen 
hebben bij de liefde en genade van onze Heer. Of zoals Paulus dit in 2 Korintiërs 13:13 beschrijft: “De genade van de 
Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u (ons) allen.” Dit bidden wij en daar 
zeggen wij van harte amen op.  
Stuurgroep Fonteinwerk - Harderwijk, januari 2021 


