
 

 
 
 
1. Profiel  
Christengemeente Joshua is een zelfstandig kerkgenootschap, dat is opgericht in 2004. De 
gemeente is gevestigd in Haaksbergen. De diensten worden in het Harmoniegebouw aan de 
Uitterhoevestraat 7 in Haaksbergen gehouden. 

Ieder lid heeft een persoonlijke bekering meegemaakt. Ieder lid heeft een relatie met God de Vader 
door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Dat komt tot uitdrukking in het dagelijks 
leven. 
Christengemeente Joshua is niet aangesloten bij een landelijke denominatie. 
De voornaamste samenkomsten van Christengemeente Joshua zijn de wekelijkse 
zondagmorgendiensten. Verder zijn er onder meer de bijeenkomsten van de kringen, het 

muziekteam, de bidstond, (bijbelstudies) en de bijeenkomsten voor doelgroepen, zoals voor de 
kinderen, tieners, en ouderen. 
 

Minimaal eens per jaar wordt in een ledenvergadering informatie uitgewisseld over actuele 
ontwikkelingen binnen Christengemeente Joshua en legt de oudstenraad verantwoording af aan de 
leden. 
 

2. Statuten 
In de statuten staat vermeld: 

 De grondslag van Christengemeente Joshua; 
 Het doel van Christengemeente Joshua; 
 De middelen om dat doel te bereiken; 
 Hoe Christengemeente Joshua is georganiseerd en wordt bestuurd; 
 Wie lid kunnen worden van de gemeente; 

 Hoe de financiën van de gemeente zijn geregeld en worden verantwoord; 
 Hoe de statuten gewijzigd kunnen worden 
 Hoe er te werk zal worden gegaan bij ontbinding van de gemeente. 

Voor al deze zaken wordt naar de statuten verwezen. 
 

3. Kringen 

Eén maal in de veertien dagen worden kringavonden gehouden waar alle leden welkom zijn. Deze 
kringen vormen een belangrijke basis van Christengemeente Joshua. Daarin kan het onderlinge 
christelijke leven zich in al haar facetten afspelen. De kring is gericht op onderling contact en 
(geloofs)opbouw, op dienstbaarheid aan elkaar en de maatschappij. Vanuit de kring kan ook de 
evangelisatie in de directe woon- en werkomgeving van ieder lid ondersteund worden. 
 
4. Activiteiten 

De activiteiten worden zo veel mogelijk door de leden zelf uitgevoerd, gecoördineerd door de 
oudsten. Door verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten die passen bij de gaven en de 
persoonlijkheid van ieder lid wordt de geestelijke ontwikkeling van de leden gestimuleerd. 
 
De diensten zijn niet strak liturgisch, maar meer een beleving van de gemeenschap die er is met 
en door de Heer Jezus Christus. Er wordt veel gezongen en aanbeden onder muzikale begeleiding 
van de muziekgroep. De preek wordt verzorgd door een gemeentelid of door een gastspreker. 

Tijdens de diensten zijn er speciale bijeenkomsten voor de kinderen van de basisschoolleeftijd, 
waarin zij op een voor hen begrijpelijke manier worden onderwezen vanuit de Bijbel en hun geloof 
kunnen beleven. Voor de jongsten is er de oppasdienst. Voor de tieners is er maandelijks een 
tienerontbijt waar zij hun levens-/geloofsvragen in een vertrouwde omgeving kunnen bespreken. 
Eénmaal in de maand wordt er samen met de PKN een clubmiddag gehouden voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd; de Rainbowkids. Voor de ouderen van de gemeente is er de 

ontmoetingsmiddag, eens in de twee maand. 
 
Wekelijks wordt er gebeden, afgewisseld tijdens de bidstond en de kringavonden. Er wordt onder 
meer gebeden voor Christengemeente Joshua, voor persoonlijke noden, voor Haaksbergen en voor 
het bereiken van buitenkerkelijken met het evangelie. 
Om buitenkerkelijken te bereiken, organiseert Christengemeente Joshua (zo mogelijk in 
samenwerking met andere kerkgenootschappen in Haaksbergen en/of Enschede) een Alpha-cursus. 

Tijdens een Alpha-cursus kunnen belangstellenden op een laagdrempelige manier kennis maken 
met het christelijke geloof. Daarna is er de mogelijkheid de Betacursus te volgen.  

Beleidsplan 



 
 

Beleidsplan Christengemeente Joshua 

Andere mogelijkheden worden gezocht en benut om de Joshuagemeente bekend te maken in 

Haaksbergen met het doel om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in Haaksbergen en 
een naaste te kunnen zijn, ook voor niet-leden. 
 
5. Beleid 
Het beleid wordt vastgesteld door de oudstenraad. De oudstenraad kan gemeenteleden aanstellen 
om hen op bepaalde aandachtsgebieden te assisteren. Te denken valt aan pastoraat, zorg, jeugd, 
evangelisatie. Een beleidsvoornemen kan door diakenen of gemeenteleden verder uitgewerkt 

worden in concrete plannen. 
De komende jaren ligt het accent van het beleid op 
 wat we doen (zie onder 4. Activiteiten), doen we goed; 
 het versterken van het geloof door kennisoverdracht en onderlinge uitwisseling van de 

geloofsbeleving; 
 het pastoraat en de zorg voor elkaar een breder draagvlak geven in de gemeente onder het 

motto: omzien naar elkaar; 
 het helpen ontwikkelen van de gaven van de leden en het versterken van het 

verantwoordelijkheidsbesef bij de taakuitvoering; 

 ons verlangen om ons als discipelen van Jezus in te willen zetten om in Haaksbergen en 
omgeving het Koninkrijk van God te verkondigen en te demonstreren. Allereerst door ieder 
individueel gemeentelid op zijn/haar plaats. De laagdrempelige diensten en de voorbereiding 
van Passie voor Haaksbergen zijn uitwerking van gezamelijke activiteiten op dit gebied; 

 het stimuleren van het gebed als motor achter dit beleid. Gebed tijdens de kringavond is 
hiervan een voorbeeld; 

 visie kinderwerk: het kinderwerk heeft tot doel om alle kinderen via het doorlopen van de 
verschillende nevendiensten en jongeren activiteiten, de weg naar de voet van het kruis van de 
Heer Jezus Christus te wijzen. Om ieder kind toe te rusten om zelf een keuze voor de Heer 
Jezus en God de Vader te maken.*) 

 

We willen alert zijn op aanwijzingen van de Heilige Geest en deze steeds meer ruimte geven om 
ons bij de uitvoering van dit programma bij te sturen of andere inzichten te geven. 
 
Om de lopende uitgaven te kunnen beheersen wordt onder verantwoordelijkheid van de 
penningmeester een begroting opgesteld. Deze is voldoende duidelijk om de verwachte kosten van 

de diverse beleidsvelden te onderscheiden. De begroting wordt voorafgaand aan, of in het eerste 

kwartaal van het boekjaar, in een gemeentevergadering met de leden besproken en daarna door 
de oudsten vastgesteld. 
 
De oudsten en gemeenteleden ontvangen geen vacatiegeld. 
 
De gastsprekers ontvangen per spreekbeurt een bedrag plus een reiskostenvergoeding. 
Uitzonderingen zijn mogelijk en te bepalen door de oudstenraad. 

 
6. Financiële verantwoording 
De gemeente kiest jaarlijks een kascommissie bestaande uit twee personen die geen deel mogen 
uitmaken van de oudstenraad. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording van de 
oudstenraad en doet verslag van haar bevindingen tijdens een gemeentevergadering. 
 
7. Actualiseren beleidsplan 

Jaarlijks wordt het beleidsplan besproken in een gemeentevergadering, en indien nodig bijgesteld 
en geactualiseerd waarna het beleidsplan wordt vastgesteld door de oudstenraad. 
 
 
 
 

*) Toelichting op de visie kinderwerk 

 Hierbij is het aangeboden onderwijs afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van de 
kinderen. Op de jonge kinderleeftijd ontvankelijk voor verhalen uit de bijbel, groep 7/8 van de 
lagere school en klas 1/2 van de middelbare school: het leren van verbanden in de bijbel, 
opbouw van de bijbel, ontstaan enzovoort en het aanleren van vaardigheden om zelf de bijbel 

te lezen. Gedurende de middelbare school het bevragen van hetgeen is aangeleerd en vertaling 
naar het hier en nu, persoonlijk leven en de maatschappij  

 Tijdens de activiteiten zijn de ontmoeting met elkaar, het hebben van lol met elkaar en 
gezelligheid essentiele onderdelen. 


