Missie Team Onderwijs 2016-2020
(sluit aan bij het visiedocument – speerpunt 4: Toerusting)
Jezus’ laatste opdracht aan zijn volgelingen hier op aarde was: “Ga heen, maakt al de volken tot
Mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert
hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat. 28:19). Onderwijs is een opdracht van de Heer
zelf! Het team Onderwijs richt zich op activiteiten – buiten de zondagse samenkomsten om – die
gemeenteleden kunnen helpen groeien in het leerling van Jezus zijn wat betreft hun hoofd (kennis),
hart (relatie, toewijding, vorming, identiteit) en handen (vaardigheden).

Taak van Team Onderwijs:
Team onderwijs coördineert en faciliteert onderwijsactiviteiten voor volwassenen (17+) die
bijdragen aan de geestelijke groei (en toerusting) van mensen binnen en buiten de gemeente.
NGK Houten ziet onderwijs als onderdeel van de vorming van ieder gemeentelid. We sluiten aan
bij het visie-manifest van onze gemeente, vooral speerpunt 4: Toerusting.
-

We maken een gericht onderwijsprogramma met een leerweg in een 3-jaars-cyclus.*
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Onderwijs richt zich onder meer op fundamentele geloofswaarheden en Bijbelkennis en
werkt die uit naar praktische toepassingen in het dagelijks leven.
Onderwijs is beschikbaar voor alle gemeenteleden (denk aan achtergrond, levensfase, e.d.)
op een passende wijze. Onderwijs is maatwerk, want ieder mens is uniek. Daarom is het
onderwijs gedifferentieerd en sluit het aan bij mensen van verschillende leeftijden,
achtergronden en levensfasen
De zondagsdienst en doordeweekse cursussen en activiteiten zijn potentiele leerervaringen
waar we van en met elkaar leren.
Onderwijs moet de gelegenheid bieden om aan te sluiten bij de actualiteit.
Onderwijs is dynamisch, de onderwijsstructuur richt zich daarom meer op het beschrijven
van de inhoud en vorm op hoofdlijnen (we hanteren hiervoor de term ‘leerweg’) dan op het
specifiek uitwerken ervan.

Strategie:
De leerweg bevat onderwijsthema’s die relevant zijn voor meerdere doelgroepen. Deze
vallen grotendeels in een van de volgende drie categorieën:
o Bijbelse en/of theologische thema’s: deze passen bij de vorming van een volwassen
geloof (UP).
o Persoonlijke groei en pastoraat: pastoraal of spiritueel gerichte programma’s (IN).
o Kerk en maatschappij: (actuele) onderwerpen van algemeen belang die veel
gemeenteleden raken (OUT).
Bepaalde cursussen, zoals de Alphacursus, horen bij de fundamenten van onze gemeente.
Het cursusprogramma is grotendeels cyclisch. Het programma houdt rekening met de
samenstelling en draagkracht (tijd en geld) van onze gemeenteleden.
De onderwijsvorm sluit aan bij een diversiteit van doelgroepen en maakt gebruik van een
veelheid van vormen (cursussen, kringen, internet, enz.)
Team Onderwijs bewaart en bewaakt het overzicht over alle vormen van training en
onderwijs die plaatsvinden in de gemeente. Aanbod van cursussen is in overleg met de staf.

Missie

*

Document is op te vragen bij Team Onderwijs

Team Onderwijs – versie juli 2017

