
 
 
 
 
 

WELKOM IN DE KRUISKERK 
 

van de 
 

Vrije Evangelische Gemeente 
 

HEERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mogen wij ons 

aan u voorstellen? 
 
 

 
 

 
 
 

 
Wie zijn wij? 
Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische 
gemeente in ons land: 21 november 1835, de 
dag waarop ds. Anthony Brummelkamp uit 
Hattem een nieuwe christelijke gemeente 
vormde, waarvan wij de voorzetting zijn. 
Onze eerste kerk werd aan de Bonenburgerlaan 
gebouwd. De Kruiskerk dateert van 1938, met 
verbouwingen in 1964, 1985, 2005 en 2015. 
 
Kenmerken van onze Vrije Evangelische 
gemeente zijn: 

1. persoonlijk geloof. De gemeente wordt 
gevormd door mensen die Jezus Christus 
belijden als hun Heiland en Heer. 

2. de gemeente is geen doel in zichzelf maar 
wil op grond van haar roeping en opdracht 
zendingsgemeente zijn. 

3. we zijn een ‘vrije’ zelfstandige gemeente.  
We zijn plaatselijk zelfstandig: geen 
centraal gezag van overheid of synode, 
maar de Heer zelf het hoogste gezag is en 
zijn woord als ons kompas (evangelisch). 

4. we zijn een belijdende gemeente.  
We willen getuigenis afleggen in de tijd 
waarin we leven; Dat vraagt om nieuwe 
woorden, vormen en gebruiken. 

5. we zoeken het oecumenische contact  
met kerken en christenen en reiken de 
ongeveinsde broederhand, van welke 
richting ze ook mogen zijn. 

In 1881 werd er een Bond van Vrije 
Evangelische gemeenten in Nederland 
opgericht. Heerde sloot zich in 1904 aan. 
 ± 50% van de gemeenteleden is jonger dan 40 
jaar. Op dit moment wordt de gemeente 
gevormd door circa 535 leden, 365 doopleden 
en 65 vrienden. (400 adressen) 

 
Wat doen wij? 
De gemeentelijke activiteiten richten zich naar 

binnen: 
Vorming en toerusting, gemeenteopbouw 

ze richten zich ook naar buiten: 
 Getuigenis en dienst. 
 
 
1. de kerkdiensten op zondag 
Iedere zondag hebben we 2 kerkdiensten (10.00 
en 19.00 uur). Tijdens de morgendiensten is er 
kinderoppas en nevendienst.  
De avonddiensten hebben een speciaal 
karakter: Themadienst, Jeugddienst, Heerde-
zingt-op-zondag etc. 
6-7 keer per jaar wordt de Maaltijd van de Heer 
gevierd en deze is toegankelijk voor ieder die de 
Naam van Jezus belijdt. 
Op verzoek van ouders worden er doopdiensten 
gepland. Onze gemeente kent de praktijk van 
doop aan kinderen van gelovige ouders. De 
geloofsbelijdenis is iemands persoonlijk 
antwoord op deze doop. 
 
 
2. het avondgebed 
Het gebed is ‘de kurk’ waar de gemeente op 
drijft. Iedere dinsdagavond (van 19.30-20.00 
uur) is er gelegenheid om samen te bidden. Een 
team van medewerkers zorgt voor de uitvoering 
van deze avonden.  
Naast dit wekelijkse moment, kent de gemeente 
ook 3 gebedsweken: 

 bij de start van een nieuw jaar 

 in de Stille Week voor Pasen 

 tussen Hemelvaart en Pinksteren 
 
 



 
3. het leerhuis 
Onder dit leerhuis verstaan we een grote 
hoeveelheid gemeentelijke activiteiten: 
- christykids (wekelijks) 
- crosspoint en time-out (wekelijks) 
- praatgroep (maandelijks) 
- zoekersgroep/belijdenis (2-wekelijks) 
- bijbelstudie (maandelijks) 
- over geloven gesproken (maandelijks) 
- over geloven gesproken ( 8x per jaar) 
- leer mij ze kennen, de VEG (4x per jaar) 
- vrouwenkring (maandelijks) 
- vrouwencontact Febe (wisselend) 
- contactmiddagen ouderen (5x per jaar) 
- GemeenteGroeiGroepen 
- etc. etc. etc. 
In het Maandblad en op de website staan data 
en tijden vermeld. Aan het begin van het 
seizoen verschijnt een jaarplan. 
 
 
4. de zorg voor elkaar 
In een christelijke gemeente mogen mensen 
rekenen op zorg voor elkaar. De gemeente is 
geografisch verdeeld in 10 pastorale wijken, elk 
met een eigen wijkouderling. De ouderling 
bezoekt alle adressen in zijn/haar wijk. 
Daarnaast is er pastorale ondersteuning in de 
wijken van Pastorale Medewerkers. Zij 
bezoeken de mensen die dat nodig hebben en 
het op prijs stellen enkele malen per jaar.  
Er zijn ook jongerenwerkers (JJWers) actief in 
het jeugdpastoraat die contact onderhouden en 
gezamenlijke activiteiten organiseren. Twee 
jeugdouderlingen  
coördineren het werk met en voor de jeugd.  
 
 

 
Wekelijks ligt er een gemeentebrief in de hal 
van het Kruispunt of via de mail, met daarop de 
actuele informatie omtrent de omstandigheden 
van gemeenteleden. Ook het maandblad is een 
belangrijke schakel in de mogelijkheid om mee 
te leven. Aan het eind van de zondag gaan de 
bloemen als groet van de gemeente naar 
iemand, die deze als een bemoediging mag 
ontvangen. 

 
 

5. het getuigenis en dienstbetoon naar buiten 
De kerkdiensten zijn openbaar. Zo nu en dan 
worden de mensen hier wel nadrukkelijk voor 
uitgenodigd.  
De thema- jeugd- en Heerde-zingt-op-zondag-
diensten zijn ook bedoeld als getuigenis en 
dienstbetoon naar buiten. 
Tijdens de zondagavonden van de maanden juli 
en augustus is er ZomerAvondZang met zang, 
muziek en een korte meditatie.  
Rond kerst wordt is er midden in het dorp een 
kerstmarkt met een levende kerststal en diverse 
activiteiten en is er een laagdrempelige 
Kerstherberg. 
Samen met de andere kerken is er de 
kerstavondviering op de hei, de Paasjubel, en 
zijn er kerkdiensten op camping De Koerberg.  
We doen mee aan de kindervakantie- bijbelclub 
en aan het project ‘kerk en school’. Binnen het 
Interkerkelijk Platform Heerde (IPH) en het 
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) zijn we 
actief. 
Samen met de andere Vrije Evangelische 
gemeenten zijn we medeverantwoordelijk voor 
werkers en projecten in ons land en 
daarbuiten(SZD/WIU). 
 

 
6. de communicatie.  
Een vijftal diakenen zorgen voor de coördinatie 
van de organisatie van de eigen gemeente en 
van de lijnen naar buiten. 
Via kerkradio kunnen mensen thuis de 
kerkdiensten volgen. Via de website 
www.vegkruiskerkheerde.nl is de gemeente 
voor veel geïnteresseerden toegankelijk. Ook 
het eigen maandblad ‘Rondom de Kruiskerk’ en 
het landelijk blad ‘Ons Orgaan’ informeren alle 
leden en vrienden. Op verzoek kan men deze 
uitgaven ontvangen. 
 
De predikant in de gemeente is bereikbaar: 
ds. J.M. Weststrate,  
B. van Dijklaan 4, 8181 GA Heerde 
t. 0578-692701 
e. predikant@vegkruiskerkheerde.nl 
 
het contactadres van de gemeente is: 
secretaris VEG, dhr. M. Bootsma 
p/a de Kruiskerk, 
B. van Dijklaan 3, 8181 GA Heerde 
t. 0578-694258 
e. secretaris@vegkruiskerkheerde.nl 
 
giften kunnen worden overgemaakt op 
IBAN VEG: NL 92 RABO 0326524843  
IBAN WIU: NL 11 RABO 0396504914 
 
Wij nodigen u uit 
Tot zover deze eerste kennismaking. Indien u 
dat wenst, kunt u deze kennismaking op papier 
laten volgen door een persoonlijk gesprek. 
Daarvoor kunt u het beste contact opnemen 
met onze predikant of met de secretaris.  
Mocht u andere informatie willen hebben, laat 
het ons weten. 

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/
mailto:predikant@vegkruiskerkheerde.nl
mailto:secretaris@vegkruiskerkheerde.nl

