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Als CAMA Parousia Woerden gaan we op reis. We veranderen van een gemeente die elke zondag
samenkomt in één gebouw in een netwerk van bijeenkomsten; een moederkerk met twee
diensten en diverse missiegroepen. Dat is een hele uitdaging en om samen te reizen is het
noodzakelijk om een aantal zaken helder te hebben: wat is het gezamenlijk vertrekpunt? Waar
gaat de reis eigenlijk naartoe? Waarom reizen we? Hoe reizen we?
We hebben ervoor gekozen dat alle verschillende wagons van onze trein getrokken worden door
de locomotief van de CAMA Parousia Woerden. Dat betekent dat elke wagon er weliswaar iets
anders kan uitzien (vorm, inrichting, wat kun je er doen) maar dat allen zich verbonden weten
met de locomotief, dat geeft de meeste duidelijkheid.
Dit handboek is het spoorboekje van onze reis. Mocht blijken dat bepaalde zaken in praktijk
beter anders aangepakt kunnen worden, dan zullen we bekijken of een aanpassing van het
spoorboekje gewenst is. De regie hiervan ligt bij de projectgroep die dit spoorboekje heeft
samengesteld.
Hoewel de samenstellers van het spoorboekje vooral gekeken hebben naar de mogelijkheden van
de reis, is het altijd mogelijk om de tekst vanuit de nadelen te bekijken. Dat is met een
spoorboekje van de Nederlandse Spoorwegen eigenlijk net zo. Als je naar Rotterdam wilt reizen
vanuit Woerden, dan gaat de reis over Gouda. Die afspraken zijn infrastructuur technisch
gemaakt en beperken de mogelijkheden. Aan de andere kant: dat spoor ligt er en je zult daar
gebruik van moeten maken om in Rotterdam te komen.
Vanuit onze gemeente liggen er al heel wat spoorbanen van eerdere reizen en spoorboekjes. Dat
is onze erfenis en voor een deel ook onze identiteit. Zo zijn deze rails impliciet aanwezig in dit
spoorboekje en dat geeft een mooie basis voor onze nieuwe reis. Met onze bagage maken we ons
op voor een nieuw avontuur en zien we wat God (onze Hoofdconducteur) voor ons in petto
heeft!
Ons gezamenlijk vertrekpunt is eerder als volgt vastgesteld:

VISIE

De visie van de CAMA Parousia Woerden is als volgt samengevat:
“Wij willen een gemeente zijn die God groot maakt, God gehoorzaamt, die liefde, aandacht en
zorg heeft voor elkaar, die werkt aan herstel van gebrokenheid, geestelijke groei van jong tot
oud stimuleert en getuigt van het goede nieuws van Jezus Christus in Woerden en omgeving”.

WAARDEN

Waarden geven een diepere motivatie en houding aan waarop we elkaar binnen de gemeente
willen aanspreken en van waaruit (beleids-) keuzes gemaakt worden binnen de gemeente.
Onze visie is uitgedrukt in een aantal waarden die iets zeggen over onze missie en ons
gezamenlijk vertrekpunt bepalen en borgen:
Bijbel - de bijbel als leidraad voor alles wat we doen
We zijn gepassioneerd over de woorden van God en passen deze toe op alle terreinen van ons
leven. De woorden van God moeten gelezen maar ook geleefd worden. De hoofdzaken van ons
geloof, zoals we die in de Bijbel kunnen lezen, zijn vastgelegd in onze geloofsbelijdenis. Als

3

gemeente toetsen we onze geloofsbeleving ook aan de bijbel met betrekking tot onder meer het
opdragen van kinderen, de doop door onderdompeling, de bediening van het avondmaal,
ziekenzalving etc.
Bewogen - de ander hoger achten dan jezelf
Uit bewogenheid voor de mens kwam Jezus Christus naar deze aarde. Vanuit diezelfde
bewogenheid gaan we met elkaar om. Bewogenheid is een staat waarin je verkeert als iets je
emotioneel geraakt heeft. Het houdt in dat we actief Gods genade voortleven zoals God en
Jezus dat doen: God is altijd voor ons en nooit tegen ons en daarin is Hij ons leidend voorbeeld.
Hij staat aan jouw en mijn kant en wil het beste voor ons! Naast vergeving betekent genade
onverdiende gunst. God geeft ons vrijelijk dingen waarvan we onszelf niet kunnen voorzien.
Alleen het goede nieuws van Gods onverdiende gunst kan onze gemeente opbouwen. Wij zijn ook
bewogen met de mensen om ons heen, die God nog niet kennen.
Discipelschap - ervoor kiezen om Gods weg te gaan
We vinden het belangrijk dat iedere christen zich volledig toewijdt aan Jezus Christus.
Toewijding betekent dat alles wat je doet, iedere dag van de week, je hele houding doortrokken
is van het volgen van Jezus Christus. Dit vraagt gehoorzaamheid, discipline, volharding en een
dienende houding. Het heeft zijn invloed thuis op de omgang met je huisgenoten, de manier
waarop je je geld en je tijd besteedt. Maar ook op je werk, in de omgang met collega's en
vrienden. God vraagt van ons niet een plaatsje ergens in ons leven, maar de centrale, richting
bepalende plek. Dat is niet iets voor een select groepje fanatiekelingen. Volledige toewijding
aan God hoort thuis in het leven van iedere gelovige. In onze samenkomsten en kringen willen
we elkaar daartoe aansporen.
Groei/ontplooiing - door in geloof stappen durven te nemen
We helpen elkaar om te groeien in geloof en leven. Dat doen we omdat groei hoort bij het leven.
Groei is een vrucht die niet maakbaar is, maar die vanzelf verschijnt als we Gods weg
bewandelen. We stimuleren groei op alle terreinen van het gemeentezijn.
Kwaliteit - op alle terreinen verbetering nastreven
We vinden het belangrijk dat de dingen die we samen doen niet zomaar gebeuren, maar ten
dienste staan van de doelen die de gemeente nastreeft. Dat we doelgericht zijn betekent dat we
niet zomaar een gezelligheidsclub zijn, maar gericht op de opdracht die God ons geeft en de
doelen die op basis daarvan geformuleerd zijn. Daarbij vinden we het van wezenlijk belang dat
we voortdurende kwaliteitsverbetering op het gebied van leiderschap, taakvervulling,
structuren, evangelisatie, geloofsleven, samenkomsten, gemeentekringen en relaties nastreven.
Rentmeesterschap - verzamel geen schatten op aarde maar in de hemel
We vinden het van wezenlijk belang dat we als christen op aarde niet voor onszelf leven, maar
voor God. Dat betekent dat we er op een verantwoorde manier mee om moeten gaan. Praktisch
gezien betekent dit ook een leidraad voor hoe we met onze tijd en geld omgaan. God is eigenaar
van alles op aarde en wij hebben dit slechts in bruikleen. Wij moeten daarom
verantwoordelijkheid en rekenschap afleggen aan God over het gebruik van wat God ons heeft
toevertrouwd. Hieronder wordt in de Bijbel bezit verstaan, maar ook het inzetten van je tijd,
gaven en talenten.
Verbondenheid – samen - doordat relaties voor zaken gaan
Onze gemeente wil graag bestaan uit mensen die op een hartelijke wijze met elkaar omgaan.
Echte verbondenheid begint bij ons persoonlijk, doordat we God liefhebben en de ander als
onszelf. We vinden het van wezenlijk belang dat de manier waarop we met elkaar omgaan
gekenmerkt wordt door een houding van onderlinge liefde, waardering, dienstbaarheid,
betrokkenheid, nederigheid en warmte. We zien het ook als een pastorale opdracht voor
iedereen om elkaar te bemoedigen.
Deze waarden gelden samen met de visie van de gemeente als gezamenlijk vertrekpunt voor
zowel de moederkerk (MK) als de missiegroepen (MG).
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Reizen is boeiend. Je vertrekpunt is belangrijk, je bestemming maar ook al die verschillende
stops tijdens je reis. We hebben gekozen om op weg te gaan. Met God en met elkaar. Om de reis
van ons leven te maken om te zien hoe Gods Geest ons nieuwe wegen wijst in een cultureel
landschap wat dramatisch is veranderd. Een landschap waar de kerk van het centrum van de
samenleving naar de periferie is opgeschoven. Nieuwe uitdagingen dienen zich aan, de kerken
lopen leeg en....het evangelie van Jezus Christus heeft nog niets aan relevantie ingeboet.
We hebben gekozen voor een ‘zwerversmodel’ wat we beter een ‘nomadenmodel’ zou kunnen
noemen: we zijn in geloof met elkaar op reis onder leiding van Gods Geest. We doen ons best om
ons kompas op Gods wil af te stemmen maar beseffen dat veel menselijkheid onderdeel is van
onze besluitvorming. Dat geeft niet, gaandeweg leren we bij. Van God en van elkaar. En
ondertussen stellen we bij, fine-tunen we onze reis en leren we elkaar steeds beter te
vertrouwen om zo samen uitdrukking te geven aan het Koninkrijk van God.
In augustus 2011 is door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede een onderzoek gedaan
naar discipelschap in de gemeente, uit dit onderzoek blijkt o.a. het volgende als het gaat om de
waar de gemeente over tien jaar zich zou kunnen bevinden:
1) Als een gemeente die, verspreid over heel Woerden, vooral in kleinere groepen samenkomt
(de moederkerk, missiegroepen en huiskringen).
2) Dat deze groepen gericht zijn op samen God aanbidden en zoeken, om elkaar op te bouwen
en samen naar buiten te treden (missie).
3) Dat discipelschap door deze kleinere groepen veel natuurlijker zal worden ingevuld.
4) Dat de gemeente echt verweven is in de samenleving en daar niet buiten staat.
5) Dat de gemeente niet groeit door aanwas uit andere kerken, maar door mensen die niets
hebben met het christelijk geloof.
6) Dat deze groepen functioneren in een netwerk.
7) Dat de vorm voor deze manier van kerk zijn niet vast hoeft te staan.
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Het aantal bezoekers van de CAMA Parousia Woerden is de afgelopen jaren flink gegroeid. Deze
groei is enerzijds een zegen want blijkbaar zijn meer mensen geïnteresseerd in het evangelie
van Jezus Christus en voldoet onze gemeente in zeker zin aan een vraag.
De getalsmatige groei heeft echter ook een schaduwzijde: de geestelijke groei van het individu
krijgt minder nadruk dan de organisatie van de gemeente. Hierdoor is een werkcultuur ontstaan,
raken enthousiaste vrijwilligers oververmoeid en is het moeilijk om leiders te vinden voor
cruciale taken. Dat is jammer.
De voornaamste taak van een gemeente is om mensen te bewegen om discipel van Jezus
Christus te worden en hen geestelijk te begeleiden op deze weg. We moeten concluderen dat
het maken van discipelen op dit moment niet tot het DNA van onze gemeente hoort, terwijl de
Here Jezus hier toch duidelijk de nadruk op legt.
Als we recht willen doen aan de opdracht van Christus om discipelen te maken van alle volken,
dan is ‘vermenigvuldiging door deling’ een belangrijke zaak. Om hier ruimte voor te scheppen is
het idee rondom missiegroepen ontstaan als belangrijke toevoeging op de bestaande
moederkerk.
We willen dat meer mensen in Woerden en omgeving Jezus leren kennen. Sterker nog, we willen
dat iedereen Jezus leert kennen. Met ervaringen van grote samenkomsten en de gebedswinkel,
hebben we een aantal belangrijke lessen geleerd. Uit deze lessen is het concept missiegroepen
ontstaan. Een aantal van deze lessen is:
1.
Naar mensen toe én mensen uitnodigen voor diensten.
2.
Hechte relaties aangaan én ruimte geven om de kat uit de boom te kijken.
3.
Niet alle mensen komen naar een grote dienst én niet alle mensen gaan naar een kleine
groep.
4.
Niet te groot, niet te klein.

WAAROM MISSIEGROEPEN?

Simpel gezegd: missie is Gods activiteit van liefde naar de wereld. Hij is een zendende God, een
God die gaat, een God die zichzelf incarneert in een specifieke tijd en context, zodat elk mens
Hem kan leren kennen en liefhebben.
Elke volgeling van Jezus is dus ook missionair. Missionair zijn is geen optionele keuze - een soort
‘upgrade’ voor volwassen discipelen. Missionair leven is fundamenteel voor discipelen en vanaf
dag 1 moeten we onszelf zien als missionarissen.
De missie van God is geen solo activiteit, de hele Bijbel door ontdekken we dat de grondtoon van
de Bijbel gevat kan worden in verbondsrelaties. Twee worden één. We kunnen individueel
getuigen, maar in het Nieuwe Testament gebeurt alles in teams. Jezus zendt Zijn discipelen in
teams uit. In Handelingen zien we dat teamwork de basis is van bijna elke missionaire
onderneming (een uitzondering is bijv. Stefanus). Maar ook als we de inleiding van de brieven
van Paulus lezen zien we hoe belangrijk Paulus zijn teamwerkers achtte.
Het ‘erbij horen’ is één van de meest vitale componenten van onze cultuur. De vraag is: “hoe
kunnen we de culturele horden van individualisme, isolering en consumentisme overwinnen en
authentieke gemeenschappen bouwen?
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MG’s lijken van een formaat dat een hoge mate van samen-doen waarborgt. Ze zijn groot genoeg
om werkelijk een verschil te maken en klein genoeg om een gezamenlijk visie te waarborgen. In
dat opzicht lijken MG’s veel meer op de primitieve gemeente dan onze huidige kerkvormen.

WAT IS EEN MISSIEGROEP?
Een MG is een groep van circa 70 mensen (incl. kinderen) die hun gaven en talenten inzetten op
verschillende en creatieve manieren. MG's hebben tot doel om te groeien met mensen die bij
voorkeur niet uit een kerkelijke setting komen en komen bijeen op verschillende locaties in
Woerden en omstreken. Ze zijn gericht op het vormen van een gemeenschap, geloofsoverdracht
en op vermenigvuldiging. Een MG biedt praktische hulp waar nodig, geloof wordt zichtbaar door
daden. Hierbij maakt de MG gebruik van en werkt samen met bestaande initiatieven. Een MG is
eenvoudig op te starten, heeft een simpele organisatie. Het is duidelijk wat ze doen, voor wie
en waarom. De MG is en blijft verbonden met de CPW en valt onder de verantwoordelijkheid van
de raad van oudsten.
Opstarten
Zodra één of meerdere mensen het verlangen hebben een MG te starten, kunnen zij dit kenbaar
maken aan anderen. Dit kan door middel van de nieuwsbrief van de CPW, de MG-kaartjes (in de
plastic insteekhoes), de Facebook-pagina Missiegroepen of door spreektijd aan te vragen in de
zondagse samenkomst van de CPW. Nadat de kern van de MG de missie en visie heeft bepaald,
melden zij zich voor een gesprek met de raad van oudsten. Na hun toestemming kan de MG van
start gaan in een door hen zelf gekozen ruimte. De MG wordt door een vaste contactpersoon
binnen de raad begeleid.
Samenstelling
Een MG bestaat uit de leiders, een kern (vaste deelnemers aan de MG) en de bezoekers.
Iedereen die de visie van de MG onderschrijft is welkom. De kern bepaalt de missie en de visie.
Iedereen is vrij om zich aan te sluiten bij een MG. Mensen die zich meer verbonden voelen,
kunnen zich aanmelden als vaste bezoeker of lid van de CPW. Voor het lidmaatschap gelden dan
ook de regels van de CPW. Er is geen apart lidmaatschap voor de MG.
Groepsgrootte
Zodra een groep meer dan 70 mensen bevat gaat deze splitsen. Dit heeft te maken met het
psychologische principe dat dit het maximale aantal is waarvan iedereen elkaar kent. Wanneer
een groep langer dan een jaar uit 20 mensen of minder mensen bestaat, wordt de situatie
geëvalueerd met de raad.
Een MG is een decentraal model dat:
•dicht bij de samenleving staat
•relatief goedkoop is
•bidden en doen combineert
•centraal ondersteund wordt
•werkt vanuit toerustend leiderschap
•het uitnodigend karakter van de christelijke gemeenschap versterkt met als gevolg meer
belangstelling voor missionaire activiteiten zoals de Alpha-cursus.

7

LEIDERSCHAP
Weinig controle, hoge verantwoordelijkheid
Eén van de sleutelprincipe’s van MG’s is het loslaten van God’s volk om God’s werk te doen. Dit
betekent voor leiders dat ze in staat gesteld worden om hun creatieve dromen na te jagen die
God door de Heilige Geest op hun hart heeft gelegd.
Weinig controle - degenen met de meeste macht (normaal gesproken in het centrum of aan de
top van de kerk) houden dit niet krampachtig vast, maar stellen dit beschikbaar aan de mensen
met een visie voor missie.
Hoge verantwoordelijkheid - mensen die dit vertrouwen krijgen moeten in hoge mate
verantwoordelijk zijn voor hun karakter en de manier waarop ze leiding geven. Ze moeten niet
simpelweg toegang krijgen tot geld, het kopieerapparaat van de kerk en ruimte op de
nieuwsbrief om te doen waar ze zin in hebben. Ze staan in dienst van God en daardoor van de
gemeente in dienstbaarheid aan de missiegroep. De leiders in kwestie zullen zelfstandig en
verantwoordelijk kunnen werken. De leiders hebben de mogelijkheid om een groot aantal zaken
te doen zoals de MG in kwestie dit graag wil doen zonder daarbij de onderliggende waarden en
de visie van de gemeente te ondermijnen.
Iedereen mag meedoen
Als we het Lichaam van Christus vormen, moeten we alle leden uitdagen om hun rol in vrijheid
te vervullen. Participatie neemt toe door intentionaliteit (het ergens op gericht zijn). Leiders en
degene met de meeste mogelijkheden doen een stap opzij om ruimte te geven aan anderen
zodat zij een stap voorwaarts kunnen zetten. Het is prima als zaken niet perfect zijn of worden.
Familieleven is vaak chaotisch en draait meer om relatie dan om prestatie.
Wie kan leider van een MG worden?
We hebben ervoor gekozen om het leiderschap niet te ingewikkeld te maken. We hanteren de
onderstaande checklist:
•Zijn ze toegewijd aan Christus?
•Zijn ze toegewijd aan de CAMA Parousia Woerden?
•Hebben ze een heldere visie voor een missie en de onderliggende gemeenschap?
•Durven ze verantwoordelijkheid te dragen?
•Zullen anderen hen volgen?
•Zijn ze lid van de CPW?
Leiderschapstraining
Ter ondersteuning van hun taak krijgen alle leiders van de MG’s de Bamboo Training aangeboden.
Deze cursus ondersteunt leiders, leert hen om missionair te denken en hoe tot concrete stappen
over te gaan. Deze training is essentieel bij het starten van een MG en wordt daarom betaald
door de CPW.
Discipelschapsgroep
Belangrijk is een vorm van intervisie en voldoende communicatie tussen de leiders van de
verschillende MG’s. Ter ondersteuning van hun taak ontmoeten leiders van een MG elkaar
daarom op de discipelschapsgroep van leiders. Deze groep werkt met elkaar aan het eigen
geestelijk leven en leggen aan elkaar verantwoording af. Deze groep komt minimaal een keer
per kwartaal bij elkaar.
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SAMENKOMSTEN
Binnen een MG zal ruimte gemaakt moeten worden voor geloofsoverdracht. Met het oog hierop is
het belangrijk minimaal één vast moment per week te kiezen waarop de groep met elkaar
samenkomt en aan een vorm van bijbelstudie/geloofsoverdracht/aanbidding doet. Dit kan op
een zondag zijn, maar hoeft niet persé. Afhankelijk van de doelgroep kan het ook op een ander
moment zijn in de week. De vorm hoeft niet per definitie een ‘samenkomst’ te zijn zoals de MK
dit kent. Ook een lunch/ontbijt/avondmaal waarbij de bijbel opengaat en er bijv. gezongen
wordt kan als samenkomst dienen.
MG’s onderscheiden zich juist van de MK door andere vormen van samenkomen te kiezen die
meer aansluiten bij de doelgroep. Om verbinding te houden met de MK bezoekt men minimaal 1
keer per maand een gezamenlijke viering. Deze gezamenlijke viering zal kruisbestuivend
werken: de MK wordt enthousiast over de verhalen van de ontwikkeling van de MG, de MG op
haar beurt drukt uit dat we samen het lichaam van Christus zijn en ontmoet zo ook de
christenen waarmee men verbonden is. Als de MG’s succesvol blijken te zijn zullen we moeten
zien of deze frequentie en het verplichtend karakter volgehouden dient te worden.
Gezamenlijk viering
De ontmoeting tussen de moederkerk en missiegroepen vindt plaats in de twee zondagsdiensten,
er is gekozen om dit op de tweede zondag van de maand te doen. Het doel van deze
gezamenlijke vieringen is het bevorderen van de eenheid tussen MK en MG’s en het getuigen van
de gang van zaken binnen de missiegroepen. We zullen moeten ervaren of deze frequentie als de
missiegroepen zich ontwikkelen gehandhaafd zal blijven.9

ONDERWIJS
Mochten er tijdens de samenkomsten behoefte zijn aan ‘ingehuurde sprekers’ dan kunnen deze
worden uitgenodigd van de sprekerslijst. Daarnaast kunnen er nieuwe sprekers aangedragen
worden bij de raad. Zij kunnen, bij goedkeuring, komen spreken en vervolgens toegevoegd
worden aan de sprekerslijst.

KINDER- EN JEUGDWERK
Of er wel of geen kinder- of jeugdwerk plaatsvindt bij de MG hangt van de MG zelf af. Een MG
kan ervoor kiezen dat de kinderen en tieners bij de gezamenlijke ontmoeting van de MG blijven
en dat ze niet apart kinder- of jeugdwerk aangeboden krijgen.
De MG zorgt zelf voor kinder- of jeugdwerker(s), maar kan voor coaching/advies altijd terecht
bij de coördinatoren van het kinder- en jeugdwerk van de MK.
Alle kinderen van de CPW moeten de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt
door:
- één keer per vier weken de centrale viering
- een kinderkamp dat eens per jaar georganiseerd wordt voor kinderen van groep 3 t/m groep 8
- willekeurig georganiseerde activiteiten in vakanties
- een tienerkamp vanuit de diverse tienergroepen
- tieners uit de MG’s worden net als de tieners uit de MK aangemoedigd om deel te nemen aan
de diverse tienergroepen die er zijn.

PASTORAAT & DIACONIE
De basis pastorale zorg ligt bij de MG’s (en kringen). Zorg, gebed en aandacht voor elkaar is een
ontzettend belangrijk stuk pastorale zorg, dat vaak zal voorkomen dat problemen te groot
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worden. De ene groep zal pastoraal gezien bekwamer zijn dan de andere, met als gevolg dat de
ene groep meer zelf aankan dan de andere groep. Als blijkt dat een groep de zorg niet aankan,
kan altijd een beroep gedaan worden op het centrale pastoraat. Vanuit het centrale pastoraat
willen we ondersteuning geven om groepen hierin verder te helpen, een vraagbaak zijn en
mensen aanmoedigen de pastorale cursus te gaan volgen.
Onder diaconie vallen alle praktische hulpzaken die te bedenken zijn. Binnen een MG is het
makkelijker om op een organische wijze naar elkaar om te zien omdat de groep relatief klein is.
Binnen de MK is een uitgeschreven beleid rondom diaconie beschikbaar, die als leidraad dient
voor de diaconie gemeentebreed. In de MG’s zal naar verwachting een vanzelfsprekende
diaconale houding zijn. Het is aan de deelnemers om het diaconale en het pastorale klimaat te
bewaken en te optimaliseren. Waar nodig kan de MK hulp bieden bij diaconale kwesties zoals
bijvoorbeeld van financiële aard.

ZENDING & EVANGELISATIE
Daar waar God aan werkt, zal er aandacht zijn voor zendelingen, en voor mensen in delen van
de wereld waar armoede heerst. Dit omdat het doorgeven van Gods woord en de zorg voor
armen niet een bijzaak is, maar een hoofdactiviteit. Om deze reden is er in de gemeente veel
aandacht voor zendelingen. Ook worden er vanuit de gemeente diverse kinderen gesponsord uit
een project in de Dominicaanse Republiek. Dit gebeurt via Compassion.
Betrokkenheid van de gemeente bij de zendingen en bij de gesponsorde kinderen, is van
onmisbaar belang voor deze mensen. Dit geldt zowel voor de MK als voor de MG. Betrokkenheid
houdt meer in dan financiële ondersteuning. Betrokkenheid zorgt er ook voor dat er aandacht is
voor en communicatie met de zendelingen en Compassion. Andersom kan meer aandacht zorgen
voor meer betrokkenheid.
In de gemeente is de communicatie met de zendelingen en Compassion geregeld via de
Zendingscommissie. Voor de communicatie naar de MG, heeft de zendingscommissie diverse
mogelijkheden ter beschikken. De zendingscommissie zal mee (kunnen) denken over de beste
manier om de betrokkenheid bij de zendelingen en Compassion te laten groeien. In overleg met
de Zendingscommissie zal gezocht worden naar de beste balans tussen enerzijds aandacht bij de
missie dichtbij, en anderzijds de zendelingen en kinderen in armoede ver weg.
De financiën voor het ondersteunen van de zendelingen zullen door CPW worden betaald.

FINANCIËN & FACILITEITEN
Begroting Missiegroepen
Jaarlijks dient elke missiegroep uiterlijk eind november een begroting voor het volgende jaar in
te dienen bij de raad. De raad zal deze begroting beoordelen en eventueel na correctie in de
totale begroting van het volgende jaar van de CAMA Parousia Gemeente Woerden verwerken.
Deze vastgestelde begroting van een Missiegroep dient tevens als budget voor die Missiegroep.
Overschrijdingen met meer dan € 300 per post moeten eerst ter goedkeuring aan de raad worden
voorgelegd.
Huisvesting Missiegroepen
De missiegroep is zelf verantwoordelijk voor de huisvesting. Dat houdt in, dat zij zelf op zoek
gaat naar passende huisvesting. Maar voordat er verplichtingen worden aangegaan, moet een en
ander ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. De CAMA Parousia Gemeente Woerden is
en blijft verantwoordelijk voor de financiën van de totale gemeente. Betalingen kunnen
uitsluitend door de penningmeester namens de gemeente worden gedaan.
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Collecten
Tijdens elke dienst/bijeenkomst wordt een collecte gehouden, die door 2 personen wordt geteld
en beheerd. Zij tekenen hiervoor een collecteformulier .De ontvangen gelden worden minimaal
1x per maand op de algemene rekening afgestort of aan de penningmeester afgedragen.
Bijdragen/giften
Leden, vaste bezoekers en andere bezoekers kunnen hun bijdragen/giften ook giraal overmaken
op de algemene rekening van de CAMA Parousia Gemeente Woerden, nl.51.54.32.660.
Giften naar deze rekening zijn ook fiscaal aftrekbaar, uiteraard onder de geldende fiscale regels.
Bijdragen en giften zijn niet alleen nodig voor de bestrijding van de kosten van de Missiegroep
zelf, maar ook om de totale kosten van de gemeente te kunnen dragen, waaronder onder andere
als belangrijkste posten te noemen zijn: de salariskosten van de voorganger, de
huisvestingskosten van de moederkerk, de bijdragen aan zendelingen en de kosten van de
gebedswinkel.

COMMUNICATIE
Communicatie
Communicatie: een belangrijk onderdeel in dit spoorboekje. Waarom is dat zo belangrijk? En
over welke communicatie hebben we het dan? In dit hoofdstuk gaan we hier verder op in.
Communicatie is de overdracht van kennis en informatie van de ene persoon (of groep) naar de
andere. Juist omdat we met het concept missiegroepen veel waarde hechten aan de onderlinge
verbondenheid tussen missiegroepen enerzijds en de moederkerk anderzijds is het dus belangrijk
om te investeren in communicatie. Omdat elke missiegroep verschilt van de andere, een andere
achtergrond heeft en een andere kijk vanuit een ander perspectief. Voor je het weet, begrijp je
elkaar niet meer en groei je uit elkaar. Dat is het laatste wat we willen, want de onderlinge
verbondenheid van missiegroepen met moederkerk is essentieel in dit hele concept.
Investering in communicatie betekent dus dat je erbij stil staat: wat doen we, waarom doen we
dit en weten andere missiegroepen, de moederkerk en onze doelgroep dat we dit doen? Steeds
weer verplaats je je zelf in één van deze drie groepen en check je of de informatieoverdracht
voldoende is. Zowel vanuit de missiegroepen als vanuit de moederkerk moet dit een soort
tweede natuur worden.
Communicatie ondersteuning
Binnen de moederkerk bestaat een communicatieteam. Voor missiegroepen is het mogelijk om
hier gebruik van te maken voor advies of uitvoering.
Communicatiemiddelen
Welke communicatiemiddelen zijn er?
Er zijn 4 soorten communicatie te onderscheiden:
De communicatie tussen MK en MG
gebeurt d.m.v.:
centrale nieuwsbrief CPW
vast contactpersoon vanuit MK met MG (deze koppelt terug aan de raad)
vaste terugkoppeling tijdens de gezamenlijke diensten
CPW website
Communicatie tussen MG onderling
gebeurt d.m.v.:
overleg tussen leiders MG
intervisie momenten MG’s
centrale nieuwsbrief
terugkoppeling tijdens gezamenlijk diensten
CPW website
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Communicatie tussen MG en buitenwereld
gebeurt d.m.v.:
persoonlijk contact
middelen passend bij doelgroep en missie (altijd vanuit ‘eigen’ huisstijl
met logo CPW erbij als verwijzing naar MK (=hier horen wij bij)
Communicatie tussen CPW en buitenwereld
gebeurt d.m.v.:
CPW website
nieuwsbrief
persberichten
overige communicatiemiddelen
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