Visie op Netwerkgroepen in de Stadshartkerk
De missie van de Stadshartkerk is “Mensen verbinden met Jezus en elkaar”. Daar werken we met
veel passie aan op kringavonden en tijdens de vieringen van de Stadshartkerk. Omdat we naast een
kerk die uitnodigt ook een kerk willen zijn die er op uitgaat hebben wij naast onze vieringen en
kringen gezocht naar een geschikte kerkvorm die zowel aansluit bij Amstelveen als wel bij het DNA
van de Stadshartkerk. Wij zijn uitgekomen bij een nieuwe vorm die we de naam netwerkgroepen
hebben gegeven. In dit document omschrijven wij de visie op netwerkgroepen en waarom juist deze
vorm past bij de droom van onze gemeente en Amstelveen.
Wat ons drijft bij de start van netwerkgroepen?
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De Bijbel staat vol prachtige beloftes, uitnodigingen en aanmoedigingen om Jezus beter
te leren kennen en bekend te maken. Om samen een gemeenschap te vormen waarin Hij
en zijn doorbrekende koninkrijk centraal staat. een Netwerkgroep is een eigentijdse vorm
die daar kleur aan wil geven. Een paar teksten die ons hierin inspireren zijn:
a. Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont en leeft. (Jer. 29:7)
b. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.(Mat 28:19a)
c. In ons samenzijn, reflecteren wij Jezus.(Joh 13:20)
d. Door onze onderlinge liefde wordt zichtbaar dat wij Jezus volgen.(13:35)
Amstelveen wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan inwoners. Om kerk te zijn
voor zoveel mogelijk inwoners heb je verschillende vormen en plekken nodig waar
mensen zich kunnen verbinden met Jezus en elkaar.
De gemiddelde Amstelvener staat (te)ver van de kerk af om doormiddel van kerkdiensten
en kringen bereikt te worden. Daarom is het nodig dat de kerk de mensen opzoekt in hun
eigen leefomgeving.
Het gemiddelde lid van de Stadshartkerk is behoorlijk actief in diverse netwerken en
heeft bovengemiddeld veel gaven en talenten om een netwerk te starten of betrokken te
zijn op een bestaand netwerk.
Binnen de Stadshartkerk leeft een groot verlangen om als gelovigen dienstbaar te zijn in
onze directe leefomgeving.

Wat is een Netwerkgroep?
Definitie: Een netwerkgroep is een groep van 15-65 mensen, die een open door het evangelie
gekleurde gemeenschap(netwerk) vormt rondom een gedeelde passie en/of maatschappelijke nood.
Wat kenmerkt netwerkgroep?
Het vormen van Netwerkgroepen(missiegroepen) in de Nederlandse context staat nog in de
kinderschoenen. Er is (nog) geen gouden formule. De netwerkgroepen die we starten zijn dus stuk
voor stuk experimenten; een zoektocht naar wat werkt en wat God wil geven. De onderstaande
kenmerken geven daar richting aan.
1. Een netwerkgroep draait om en op relaties en gemeenschap. De NG is in haar
programmering gericht op het verbinden van mensen met Jezus en elkaar.

2. Een Netwerkgroep bestaat uit 15-65 mensen. Deze groepsgrote zorgt ervoor dat je praktisch
en emotioneel naar elkaar kunt omzien doordat je elkaar kent en tegelijk zorgt deze
groepsgrootte voor voldoende draagkracht om een eenvoudige missie rondom een
gezamenlijke passie en/of maatschappelijke nood vorm te geven.
3. Een Netwerkgroep heeft een helder doel. Het doel komt voort uit de gezamenlijke passie of
maatschappelijke nood die wordt ervaren door de kartrekkers van de netwerkgroep. Dit doel
fungeert vervolgens als de magneet en motor van de NG.
4. Een Netwerkgroep is flexibel en vergt weinig onderhoud. Het is de kunst om een NG zo in te
richten dat iemand met een normale baan de NG kan leiden. Dat vraagt om een basis
programmering en om samenwerken in een teamverband.
5. Leiders die aanspreekbaar zijn. Leiderschap is cruciaal voor het goed functioneren van een
NG. Een leider is iemand die in de eerste plaats mensen aan elkaar en Jezus verbindt. Hij
staat open voor de training en bemoediging van het kerkleiderschap, deze training en
bemoediging vind o.a. plaats door coaching. De NG leiders krijgen vrijheid om samen met
anderen een missie te kiezen en een doel te formuleren en deze gestalte te geven. De NG
leiders die verbonden zijn met de Stadshartkerk blijven aanspreekbaar op de
geloofsuitgangspunten en identiteit van onze gemeente.
6. Elke netwerkgroep heeft cirkels van betrokkenheid. De binnenring(3-5 personen) stelt zich
ten doel dat de netwerkgroep een plek is waar alle deelnemers iets van Jezus liefde kunnen
proeven. De NG-leider stuurt deze groep in principe aan, maar ieder lid van deze kerngroep
ziet zichzelf als medeleider en neemt zo verantwoordelijkheid voor de groep. Deze kern bidt
actief voor de mensen uit het netwerk en bemoedigt elkaar en het netwerk met en vanuit
het evangelie. Daaromheen bevind zich een groep van ongeveer 12 personen die
commitment hebben gegeven aan de NG en van daaruit op regelmatige basis meehelpen en
meedoen met de activiteiten van de NG. Daaromheen bevind zich de derde cirkel(1265personen) ‘het brede netwerk’. Dit zijn allerlei mensen die meedoen met een activiteit van
de NG, waardoor nieuwe vriendschappen ontstaan en kunnen groeien.
7. Gedeelde verantwoordelijkheden. leiders van een netwerkgroep zoeken en stimuleren
personen uit hun netwerk om verantwoordelijkheden, in de vorm van (kleine)taken op te
pakken. Hierdoor zal de draagkracht van een NG worden vergroot en ontstaat de
mogelijkheid voor betrokkenen om ‘mede-eigenaar’ te worden van het netwerk.
8. Samenwerking andere kerken en maatschappelijke instellingen. Doordat NG midden in de
samenleving actief zijn kunnen gemakkelijk partnerschappen ontstaan met kerken en of
maatschappelijke instellingen die een gezamenlijk doel nastreven.

