
Taakgroep	  Toerusting	  Oosterkerk	  

	  
Johannes	  17:	  3	  
En	  dit	  is	  het	  eeuwige	  leven,	  dat	  zij	  U	  kennen,	  de	  enige	  waarachtige	  God,	  en	  Jezus	  Christus,	  
Die	  U	  gezonden	  hebt.	  
	  
Efeze	  6:	  13	  
Neem	  daarom	  de	  hele	  wapenrusting	  van	  God	  aan,	  opdat	  u	  weerstand	  kunt	  bieden	  op	  de	  dag	  
van	  het	  kwaad,	  en	  na	  alles	  gedaan	  te	  hebben,	  stand	  kunt	  houden.	  
	  
Doel	  taakgroep	  Toerusting	  Oosterkerk	  
Het	  (laten)	  organiseren	  van	  toerustingsactiviteiten	  voor	  de	  gemeente	  als	  geheel	  of	  voor	  
specifieke	  doelgroepen	  om	  de	  gemeente(leden)	  te	  ondersteunen	  en	  toe	  te	  rusten	  om	  op	  
Christus,	  onze	  Verlosser,	  gericht	  te	  zijn	  en	  zo	  te	  leven.	  Het	  uiteindelijke	  doel	  is	  het	  volgen	  
van	  Jezus	  Christus	  in	  het	  (gemeentelijk)	  leven	  en	  gehoorzaam	  zijn	  aan	  de	  opdracht	  die	  we	  
als	  gemeente	  hebben:	  het	  uitdragen	  en	  doorgeven	  van	  het	  evangelie	  van	  Jezus	  Christus	  aan	  
volgende	  generaties	  en	  aan	  hen	  die	  hiermee	  niet	  bekend	  zijn.	  
	  
Opdracht	  taakgroep	  Toerusting	  Oosterkerk	  

• De	  taakgroep	  adviseert	  de	  kerkenraad	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  over	  het	  beleid	  ten	  
aanzien	  van	  toerusting	  van	  de	  Oosterkerkgemeente;	  	  

• De	  taakgroep	  implementeert	  het	  door	  de	  kerkenraad	  vastgestelde	  beleid	  op	  het	  
gebied	  van	  toerusting;	  

• De	  taakgroep	  peilt	  de	  behoeften	  binnen	  de	  gemeente	  en	  verdiept	  zicht	  in	  het	  
aanbod	  van	  toerustingscursussen	  en	  -‐conferenties	  die	  passen	  bij	  de	  identiteit	  van	  de	  
Oosterkerkgemeente;	  	  

• De	  taakgroep	  ontplooit	  toerustingsactiviteiten	  voor	  de	  gemeente	  als	  geheel	  en	  voor	  
specifieke	  groepen	  (zoals	  bijvoorbeeld	  de	  kerkenraad,	  ouders,	  jeugdwerkleiding,	  
kringleiding	  etc.);	  

• Mogelijke	  thema’s	  die	  aan	  de	  orde	  kunnen	  komen:	  
o Identiteit	  in	  Christus	  
o Huwelijk	  en	  gezin	  
o Geloofsopvoeding	  
o Geloof	  in	  actie	  
o Missionaire	  roeping	  

	  
De	  taakgroep	  zal	  in	  het	  kerkelijk	  seizoen	  een	  keer	  per	  twee	  maanden	  samen	  komen,	  voor	  
een	  combinatie	  van	  bezinning	  en	  praktische	  bespreking	  van	  activiteiten	  die	  georganiseerd	  
(gaan)	  worden.	  Minimaal	  1	  keer	  per	  jaar	  zal	  de	  taakgroep	  zelf	  een	  bezinning	  houden	  onder	  
externe	  leiding	  om	  zelf	  aangescherpt	  te	  (blijven)	  worden.	  
	  
Gelet	  op	  het	  doel	  van	  de	  taakgroep,	  is	  het	  van	  belang	  een	  goede	  samenwerking	  te	  hebben	  
met	  de	  taakgroep	  pastoraat,	  de	  taakgroep	  missionair,	  de	  taakgroep	  jeugd	  &	  jongeren	  en	  de	  



2	  

taakgroep	  eredienst.	  Dat	  kan	  bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  een	  specifiek	  contactpersoon	  bij	  
de	  andere	  taakgroepen.	  	  
	  
Samenstelling	  van	  de	  taakgroep	  
• Ouderling	  (voorzitter)	  
• Vertegenwoordiger	  consistorie	  	  
• Algemeen	  lid,	  een	  gemeentelid	  (senior)	  	  
• Algemeen	  lid,	  een	  gemeentelid	  (junior)	  
• Adviserend	  lid:	  predikant	  
• Adviserend	  lid:	  missionair	  werker	  	  
	  
	  


