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BELIJDEND LID, DOOPLID, VRIEND 
van de Vrije Evangelische Gemeente 
   
Hoe ontstaat er een band met ‘de kerk’? 
De meeste mensen hebben een band met 
een bepaalde kerk doordat ze er ooit 
werden gedoopt of er  belijdenis van hun 
geloof aflegden. 
Onze VEG kent zoals de meeste kerken  
 
DOOPLEDEN en BELIJDENDE LEDEN. 
Wat is het verschil tussen een belijdend 
lid en een dooplid? 
 
DOOPLID 
De doop is ‘teken van God’ en niet een 
teken van ons gelovig zijn. 
Bij de doop van een kind beloven de 
gemeenteleden, dat ze om de dopeling 
en de ouders heen zullen staan. 
Deze belofte krijgt inhoud door een 
dooplid volop te betrekken (uit te 
nodigen) bij het gemeentelijk werk: 
- Tijdens de kinderoppas en bij de 

kindernevendienst wordt op de 
jongsten gerekend. 

- Als de jongeren 12 jaar zijn, worden ze 
welkom geheten in een kerkdienst. 
We verwachten ze vanaf dat moment 
ook bij Crosspoint en Time-out  

- Een groep JJW-ers (jongeren 
pastoraat) onderhoudt contact. 

- doopleden zijn hartelijk welkom op de 
ledenvergadering; ze mogen 
meepraten maar  hebben geen 
stemrecht. 

 

Wat gebeurt er op het moment waarop 
een dooplid op latere leeftijd afhaakt? 
Vanuit de gemeente proberen we toch 
nog het contact te onderhouden. 
De wijkouderling komt op bezoek en er 
wordt een maandblad verstrekt. 
Het gebeurt soms dat een dooplid ons 
verzoekt om uitgeschreven te worden. 
Het komt ook voor, dat in overleg, de 
beslissing wordt genomen om een 
dooplid onder te brengen in het ‘rustend 
doopleden bestand’. De gegevens 
worden bewaard, maar iemand wordt 
niet meer geconfronteerd met bezoek of 
uitnodigingen. In theorie kunnen mensen 
uit dit rustende bestand weer actief 
worden. Helaas komt dat in de praktijk 
nauwelijks voor. 
 
BELIJDEND LID 
Wie belijdenis deed, geeft aan volop 
medeverantwoordelijk te willen zijn: 
- in het bezoeken van kerkdiensten 
- in het meewerken in het 

verenigingsleven(afhankelijk van tijd, 
gaven en interesses)  

- in het verschijnen op de 
gemeentevergaderingen 

- in de financiële ondersteuning 
(vrijwillig….naar draagkracht). 

Belijdende leden kunnen gevraagd 
worden voor allerlei taken en functies 
binnen of vanuit de gemeente, want de 
gemeente belijdt het algemeen 
priesterschap van gelovigen. 
 



Wie later niet meer achter zijn/haar 
belijdenis staat, kan dit woord 
terugnemen en ‘bedanken’ als lid.  
Wie zich meer thuis voelt in een andere 
gemeente, kan vragen zich daarheen over 
te laten schrijven. 
Er worden soms ook mensen uit-
/overgeschreven na een verhuizing.  
Wie lange tijd aangeeft niet meer 
aanspreekbaar te willen zijn op wat er bij 
de belijdenis werd beloofd, kan 
ondergebracht worden in het ‘rustend 
doopledenbestand’. Let op: niet in een 
rustend ledenbestand, want een 
belijdend lid (actief) kan niet in een 
bestand zitten wat zich juist kenmerkt 
door passiviteit. 
Deze handelswijze spreekt geen oordeel 
uit over iemands geloof. 
 
WAT ZIJN NOU VRIENDEN? 
 
Vrienden zijn mensen, die geregeld onze  
kerkdiensten bezoeken en zich op een of  
andere wijze (geestelijk) met ons 
verbonden voelen en die aan dat gevoel 
een bepaalde vorm en inhoud willen 
geven.  
Soms zijn de vrienden van onze gemeente  
trouwer dan de eigen leden en soms 
voelen zij zich ook nog meer betrokken 
dan leden.  
We zeggen daarom wel eens: we zijn 
beter uit met goeie vrienden dan met 
niet meelevende leden! 
Soms zijn vrienden (nog) ingeschreven in 
een andere gemeente/kerk. Soms nemen 
ze even de tijd om onze gemeente goed 

te leren kennen, voordat ze het besluit 
nemen om zich als leden te laten 
registreren.  
Wie zich officieel aanmeldt als vriend, 
wordt als zodanig vermeld, ontvangt het 
Maandblad, krijgt huisbezoek en kan 
overal aan deelnemen. 
Vrienden zijn zelfs welkom op onze 
ledenvergaderingen  (zonder stemrecht). 
In de meeste gevallen is het ‘vriend-zijn’ 
een voorstadium van lidmaatschap. Maar 
dat hoeft niet. Soms bekoelt de 
vriendschap en pakken de mensen de 
draad in hun eigen gemeente weer op. 
Alvorens mensen ‘vriend’ worden, wordt 
hierover een gesprek gevoerd met de 
predikant of met een lid van de  
kerkenraad. 
Kinderen van leden, die er niet voor 
kiezen om hun kinderen te laten dopen, 
maar ze die keuze later zelf laten maken, 
worden ook geregistreerd onder het 
kopje ‘vrienden’. 
Uiteraard worden deze kinderen op 
dezelfde wijze benaderd, als waren het 
doopleden. 
 
DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE 
 
De Vrije Evangelische Gemeente in 
Heerde – Kruiskerk – neemt een geheel 
eigen plaats in ons dorp en tussen de 
kerken in. 
Als oudste VEG in ons land (ontstaan in 
1835) komen we voort uit de Nederlands 
Hervormde kerk. 

Niet verwonderlijk dus, dat juist veel 
mensen uit Hervormde kring (nu PKN) 
zich al snel bij ons thuis voelen. 
 
Onze gemeente is een ‘redelijk 
alternatief’ voor mensen die een 
gemeente zoeken, waar….. 
- het evangelie eigentijds wordt 

vertaald 
- ruimte is voor creativiteit 
- uit een brede liederenschat wordt 

geput 
- inzet van leden wordt gestimuleerd 
- aandacht is voor kinderen/jongeren 
- de deur naar de wereld open staat 
- de ouderen niet vergeten worden 
- variatie is in kerkdiensten 

 
en waar ondertussen niet getornd wordt 
aan haar basisbeginsel: 

Jezus Christus, Gods Zoon, zoals Hij 
in het Oude Testament  is beloofd 
en in het Nieuwe Testament is 
geopenbaard als het Hoofd der 
gemeente en de Heiland der wereld. 

Waar in andere plaatsen (ook in onze 
regio) ‘buitengewone wijkgemeenten’ 
ontstonden, daar vervult onze gemeente 
deze rol al sinds mensenheugenis in 
Heerde. 
De Vrije Evangelische Gemeente wil nooit 
tegenover andere kerken en kringen 
staan, wel er naast! 
Waar mogelijk resulteert dat in vormen 
van samenwerking, evenwel met behoud 
van de eigen identiteit. 


