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// Informatiebundel

// Voorwoord & stappenplan

Je hebt de informatiebundel van de vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R) in handen.
Dat betekent dat je lid bent geworden, erover nadenkt lid te worden of op een andere manier betrokken bent bij ons evangelisatiewerk.
Vrijwilligerswerk bij E&R is een prachtige manier om invulling te geven aan de oproep over het
evangelie te vertellen, Deze informatiebundel is geschreven om je zo duidelijk mogelijk te vertellen wat het inhoudt om met E&R mee te doen en hoe de vereniging in elkaar zit.
We hopen dat het lezen van deze bundel duidelijkheid geeft over wat E&R is en wat jouw
plaats daarin kan zijn. Om het te structuren hebben we het proces van aanmelding tot evaluatie van de draaiweek in stappen verdeeld.
Achter elke stap staat het paginanummer waar je de informatie kunt vinden.
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Vergeet niet met onze voorlichter of leden te praten, zij kunnen je nog veel meer vertellen!
Hopelijk kunnen we je verwelkomen één van onze projecten.

Veel leesplezier gewenst,
Het landelijk bestuur van E&R
info@eenr.nl // www.eenr.nl
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De Informatiebundel E&R is een uitgave van de vereniging Evangelisatie & Recreatie. Deze
vereniging is een landelijke organisatie die opereert vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Bij de vereniging zijn verschillende zelfstandige projecten aangesloten,
die werken onder verantwoordelijkheid van plaatselijke kerkenraden. Deze projecten organiseren ieder jaar tijdens de zomervakantie acties die tot doel hebben mensen in contact te
brengen met het evangelie.
Rekeningnummer 29.18.291 t.n.v. Vereniging Evangelisatie & Recreatie
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Stap 1 // Interesse in E&R

Op een dag besluit je mee te gaan doen met E&R. Misschien ben je enthousiast gemaakt
door vrienden. Of je wordt gedreven door de wens of de opdracht het evangelie uit te dragen. Het kan ook zijn dat je jezelf op deze manier verder wilt ontwikkelen. Een combinatie
van deze factoren is ook heel goed mogelijk. In elk geval is het een hele stap!
Ben jij geschikt voor E&R? Veel nieuwelingen vragen zich dit af, soms gevoed door bepaalde
vooroordelen of beelden van E&R. Maar de vereniging is erg breed en een team bestaat uit
diverse soorten mensen.
De hand en de voet
Er zijn niet alleen praters nodig maar ook luisteraars, vragenstellers, leidinggevers, creatievelingen, organisatoren, critici, aanpakkers… Denk aan de hand en de voet die niet zonder elkaar
kunnen. Binnen E&R kun je je heel goed je kwaliteiten inzetten en ontwikkelen. Er is ook ruimte om te experimenteren met vaardigheden die je van jezelf misschien nog niet goed kent.
Sommige leden draaien eens een jaartje mee, andere blijven langer en zetten zich binnen het
project in als teamleider of werkgroepcoördinator. Je zou E&R als een leerschool kunnen beschouwen, waarin je na ongeveer een jaar wordt beschouwd als gediplomeerd, terwijl iedereen, ook degenen die al jarenlang meedraaien, in feite nog in opleiding is. In zekere zin is iedereen leerling en leermeester tegelijk. Een leven lang leren als werker in / aan Gods (komende)
koninkrijk.
De leden van E&R zijn voornamelijk studenten, maar het ledenbestand is gevarieerd: mensen
met verschillende achtergronden en in leeftijd uiteenlopend van 17 tot in de 60 hebben hun
weg naar een E&R-project gevonden.
De toon, opzet en dynamiek van de vereniging zijn wel in belangrijke mate vormgegeven door
jongeren.
Verrassend en confronterend
Meedoen met E&R is leuk, verrassend, soms confronterend. Vragen en opmerkingen van andersdenkenden kunnen je aan het denken zetten. Het is belangrijk eerlijk om te gaan met de
gedachten en gevoelens die dan bij je opkomen. Ontken ze niet en denk ook niet dat je alle
antwoorden weet. Het is geen makkelijk proces, maar het brengt je wel dichter bij God.
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Stap 2 // Wat is E&R?

E&R heeft een bestuur, commissies, werkgroepen en projecten. Zij werken samen in een
beweeglijke, maar hechte organisatie.
Want waar sluit je je bij aan? In de eerste plaats bij de landelijke vereniging die alle projecten
coördineert en voor algemene activiteiten en informatie zorgt (PR, administratie, Themadag,
het ene jaar de Springmeeting en het andere het Springweekend en het magazine Tentstof).
E&R is met ongeveer vijfhonderd leden een forse vereniging. Het bestuur bestaat uit vijf leden
en regelt samenwerkingsverbanden en externe contacten. Ook wordt het beleid gemaakt door
de bestuursleden en vallen visieontwikkeling, toerusting, ledenwerving en administratie en
het financiële beheer onder hun verantwoordelijkheid.
Er is ook een landelijke taakgroep Communicatie, die zorgt voor promotie en naamsbekendheid. Zij verzorgt de website, de nieuwsbrieven en het landelijke magazine Tentstof.
De Commissie Landelijke Dagen verzorgt de organisatie van alle landelijke bijeenkomsten: de
Springmeeting of het Springweekend in maart en de Themadag in november.
Er zijn campingprojecten, stadsprojecten, een boulevardproject en een mimeteam. Die hebben allemaal hun eigen organisatie en structuur. In veel gevallen is er een tent, kerkgebouw
of andere locatie van waaruit de teams hun werk doen. Er worden activiteiten aangeboden
aan ouderen, jongeren en kinderen. Bij het ‘straatwerk’ van E&R wordt gebruik gemaakt van
directe evangelisatie en worden mensen op straat aangesproken.
In de winter beginnen alle projecten met de voorbereidingen van hun eigen project. De projectbesturen komen aan het einde van de winter bij elkaar voor de start van het nieuwe seizoen.
Missie
De vereniging stelt zich ten doel het evangelie van Jezus Christus in Nederland te verbreiden.
Daarvoor gebruikt de vereniging als middel de landelijke organisatie van evangelisatie- en recreatieprojecten op plaatsen die door plaatselijke evangelisatiecommissies (nog) niet bereikt
worden. Daarnaast worden de plaatselijke kerkelijke gemeenten ondersteund.
Visie
E&R wil een groep toegeruste christenen zijn en zo contacten leggen met niet-christenen,
jong en oud, om hen met daden en woorden de liefde en genade van God te laten zien en hen
uit te nodigen hun vertrouwen in Christus te stellen, waarna hun levens door Woord en Geest
mogen veranderen doordat ze leren steeds meer op God te vertrouwen en Jezus te volgen als
hun Koning in de gemeenschap van Zijn kerk.
Wie zich aansluit bij een E&R-project, wordt automatisch lid van de vereniging E&R.
In de tweede plaats sluit je je aan bij een E&R-project dat actief is op bijvoorbeeld een camping
of vanuit een kerk in een stad. Ieder project heeft zijn eigen cultuur, gewoonten en afspraken.
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De één gaat recreatieve activiteiten organiseren op een camping in Gelderland, de ander knoopt
op de boulevard in Scheveningen een gesprek aan met dagjesmensen.
E&R heeft als hoofddoelstelling ‘evangeliseren’. Het feit dat ook ‘recreatie’ in de naam voorkomt, is een bewuste keuze. Het georganiseerde recreatiewerk staat in dienst van het evangelisatiewerk. Vanuit de Bijbel weten we wat het belang is van evangelisatie. Het zendingsbevel
is een directe Bijbelse opdracht:
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’ (Matteüs 28: 18-20)
Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de
derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om
tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. (Lucas 24: 46-48)
Jezus beveelt zijn discipelen erop uit te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken, te
dopen en te leren wat Hij geleerd heeft. Ook is er het liefdegebod: de liefde tot God en de medemens is de samenvatting van de wet. Jezus is de vervulling van de wet. Als wij de diepte van
Zijn liefde leren kennen, kunnen we niet anders dan anderen in die liefde laten delen.
Met de komst van Jezus werd iets zichtbaar van het komende Koninkrijk. Wij mogen leven als
kinderen van de Koning in Zijn Koninkrijk op aarde. Evangeliseren is dan geen geïsoleerde opdracht die ergens een plekje moet krijgen, maar het is onlosmakelijk verbonden met het doel
en de richting van ons leven. Evangelisatie wordt op die manier een levenshouding.
Jezus stierf voor ons toen wij zondaren waren. Toen wij zijn vijanden waren. Hij maakte het
mogelijk dat wij zijn broers en zussen werden. Sterker nog: Hij maakte ons tot Gods kinderen.
Maar omdat Jezus weet dat zijn discipelen nooit aan de opdracht kunnen voldoen vanuit henzelf wordt de heilige Geest over hen uitgestort. Evangeliseren is een opdracht voor ieder die de
heilige Geest heeft ontvangen, het is een zaak van elke gelovige, in heel het leven. De heilige
Geest leert ons God kennen en geeft kracht daarvan te getuigen. Getuigen doe je niet vanuit
jouw kennis en ervaring, maar geleid door de Geest.
Romeinen 8: 11 zegt: Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal
hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
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Stap 3 // Lidmaatschap

Van een lid van E&R wordt verwacht:
- dat hij of zij belijdend lid is van één van de gereformeerde kerken (Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerk of Nederlands Gereformeerde Kerk) in Nederland
(bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken)
- dat hij of zij persoonlijk gemotiveerd is voor het werk van E&R: ‘s zomers op projectmatige
basis het evangelie doorgeven
- dat hij of zij zich aansluit bij één van de E&R-projecten en daar actief meedoet;
Wat kan een lid van E&R verwachten?
- persoonlijke begeleiding en toerusting voor het werk bij E&R;
- Jaarlijks het magazine Tentstof in de brievenbus
- toegang tot de kennisbank van E&R;
- een stimulerende en gezellige groep mensen die met dezelfde opdracht bezig is;
- bij groeiende ervaring en geschiktheid: mogelijkheden om bij te dragen aan ontwikkeling en
organisatie van de vereniging.
- een zinvolle vakantie!
Wij bieden de mogelijkheid deel te nemen aan een team dat Gods liefde wil uitstralen en daar
over wil vertellen. Met je teamleden mag je met gasten en mensen die je tegenkomt praten
over het geloof. Dat kan moeilijk zijn en lijken, maar E&R biedt een goede leerschool. Daardoor
kan een week E&R verrijkend zijn voor je eigen geloofsleven. Je hebt een week lang maar één
doel: vertellen wie Jezus Christus in jouw leven is. Daar ben je zelf ook alle dagen mee bezig.
Individueel, maar ook als team door middel van bijbelstudie en gesprekken.
Een week E&R is ook erg gezellig. Je trekt een week lang intensief op met mensen die je
voorheen misschien nog niet kende. Je leert elkaar goed kennen en samen kun je er een erg
geslaagde week van maken, vol plezier, sport, spel, goede gesprekken en frikandellen.
Het lidmaatschap van E&R is niet vrijblijvend. De inzet is niet beperkt tot de zomer. Naast
verantwoordelijkheid voor eventuele voortzetting van contacten met niet-christenen, wordt
je energie ook gevraagd voor het project en de vereniging. E&R moet het hebben van vrijwilligerswerk. Daarom worden de taken zoveel mogelijk verdeeld. Vele handen maken licht werk.
Elk project heeft zijn eigen vergaderingen. Meestal komt dat neer op twee à drie zaterdagen of
weekenden in het voorjaar voor de voorbereiding en toerusting (‘voorbereidingsweekend’) en
een zaterdag of weekend in het najaar voor de evaluatie (‘dankweekend’).
Daarnaast organiseert het bestuur een aantal activiteiten voor alle leden:
- De landelijke Springmeeting;
- De derde zondag in juni: een landelijke voorbedezondag voor het evangelisatiewerk.
- In november: de landelijke Themadag, waar een thema wordt uitgediept.
Aan het lidmaatschap is geen contributie verbonden. Wel wordt in de zomer een bijdrage gevraagd voor kosten van eigen levensonderhoud.
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Stap 4 // Voorbereiding

Voor het echte werk in de zomer begint, zijn er verschillende bijeenkomsten ter voorbereiding. Daar worden afspraken gemaakt voor het komende seizoen. Maar behalve praktische
zaken komt ook het geestelijke aspect aan de orde.
De voorbereidingsmomenten zijn al genoemd: de Springmeeting en de voorbereidingsweekenden die je eigen project organiseert. De leden worden daar toegerust, wisselen ervaringen
uit en leren elkaar kennen. Nieuwe leden kunnen kennismaken met de opzet van het project,
de activiteiten die georganiseerd worden, en ook met de doelstelling waarom het project het
evangelie wil uitdragen. Anderzijds zal de nieuwe leden worden gevraagd wat hun motivatie is
om mee te willen doen. Je mag verwachten dat er ruimte is voor de vragen die je hebt en dat
duidelijk wordt verteld hoe men te werk gaat.
Landelijk
De Springmeeting is de start van het seizoen, met toerusting, training, ledenwerving, bemoediging en voorbede. Ook wordt er een ledenvergadering gehouden. Geïnteresseerden kunnen
een kijkje komen nemen op de projectmarkt, waar alle projecten zich presenteren.
Voorbereidingsweekend 1
Vervolgens organiseren alle projecten zelf nog momenten waarop leden toegerust worden. De
projectbesturen zorgen voor de invulling van deze dagen of weekenden.
Voorbereidingsweekend 2
Na het gezamenlijke voorbereidingsweekend zorgen de teamleiders voor een voorbereidingsweekend of -dag voor hun eigen team. Je ziet dat de voorbereiding steeds ‘smaller’ wordt en
dus ook steeds specifieker. Het is van belang dat je aanwezig bent bij deze voorbereidinsgmomenten, helemaal als je nieuw bent en voor het eerst aan een project gaat meedoen.
Eigen voorbereiding
Het geestelijke aspect komt ook naar voren in de aanloop naar de zomer, maar daar moet je
ook persoonlijk aan werken. Zoek bijvoorbeeld een bijbelstudiemethode die aansluit bij evangeliseren en getuigen. Formuleer antwoord op vragen alsof ze gesteld worden door een nietgelovige. Bijvoorbeeld: Wat is de kern van je geloof? Wie zijn God, Jezus en de heilige Geest
voor jou? Waarom is geloof voor jou belangrijk? Waarom moet een ander dat ook geloven?
Bidden is onmisbaar in je voorbereiding. Voor je persoonlijke band met God, voor de mensen
die je zult ontmoeten, voor het project, voor het Koninkrijk van God dat bezig is te komen.
Tijdens de projectweek merk je een voortdurende strijd, vaak meer dan in je dagelijks leven.
Meestal heel subtiel probeert satan het werk te dwarsbomen. Hij vindt het prima als je je niet
voorbereid en als je geen vragen stelt. Ook kun je bij jezelf vaak weerstand voelen. Zo vanzelfsprekend is het niet dat je het evangelie wilt vertellen en daar een week lang mee bezig bent.
En een hart dat niet vol is, wil vaak maar moeilijk overlopen....
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Stap 5 // Kies je werkgroep

Bij de meeste projecten zijn de kinderclubs een belangrijke pijler. Er zijn ook gedurende de
dag activiteiten voor jongeren en volwassenen en soms overlappen de doelgroepen elkaar.
Als lid kies je een werkgroep. Samen met anderen bereid je activiteiten voor voor deze
doelgroep. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van bestaande draaiboeken, maar ook zijn er
elk seizoen weer nieuwe spellen, workshops en thema’s.
Kinderwerk // Kinderen komen makkelijk naar de tent, kerk of zaal toe. De ochtend staat in
het teken van hen. Als iedereen binnen is, wordt er een Bijbelverhaal verteld. Er wordt gezongen, de kinderen geven liedjes op die ze kennen van vorige keren. Er wordt geknutseld, een
spelletje gedaan, bij sommige projecten wordt er met de clown gespeeld en er is limonade.
Jeugdwerk // Het jeugdwerk is op sommige projecten verdeeld in tiener- en jongerenwerk. Je
moet de jeugd vaak zelf opzoeken, voor hen is de drempel hoger, maar als ze er eenmaal overheen zijn, vinden ze het leuk een spel te doen, te praten over een onderwerp dat ze aanspreekt
of gewoon te chillen. Als je interesse toont voor de leefwereld van tieners en echt en eerlijk
bent, kun je verassend open gesprekken hebben.
Volwassenwerk // Het volwassenenwerk loopt door alle activiteiten heen. De doelgroep is
heel breed, leeftijden en achtergrond variëren. Ouderen blijven vaak op afstand staan of lopen
nieuwsgierig langs. Voor hen is het belangrijk dat de locatie er opgeruimd en uitnodigend uitziet. Dat gasten niet aan hun lot worden overgelaten. Maar ook: dat je niet te opdringerig bent.
Recrawerk // Sommige projecten hebben naast bovenstaande werkgroepen ook een aparte
werkgroep voor recrawerk. De leden van deze werkgroep verzorgen alle activiteiten over een
hele dag, in samenspraak met de andere werkgroepen. Ze zijn dus heel praktisch bezig.
Straatwerk // Soms is er helemaal geen locatie. De mensen komen niet naar je toe, maar worden zelf benaderd. In dit ‘straatwerk’ leg je meestal meteen uit waarom je iemand aanspreekt.
Wie niet wil praten kan doorlopen. Soms is er een ludieke actie of iets anders dat mensen
nieuwsgierig maakt. Zo heb je een aanknopingspunt om uit te leggen naar welk feest je op
weg bent. Omdat mensen weten dat het contact eenmalig is, durven ze veel te vertellen.
Visitekaartje
De activiteiten zijn het visitekaartje van E&R. Daar komen de gasten op af. Goede organisatie,
gezelligheid en enthousiasme lokt mensen in en vervolgens uit de tent. Er zijn veel activiteiten:
voetbal, volleybal, speurtochten, zeskamp, verven, vossenjacht, kaarten maken, spooktochten
en spelletjesmiddagen. En: poppenkast! Er zijn ook activiteiten die mensen aan het denken
zetten. Een film of thema kan daarbij helpen. Ook heeft E&R een mimeteam dat projecten bezoekt met hun optredens. Aan het eind van de dag wordt meestal een dagsluiting gehouden.
Heel kort worden mensen aan het denken gezet en geeft het team iets mee over Gods werk in
en voor de wereld. Daarna wordt soms samen gezongen en gebeden.
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Stap 6 // De draaiweek

Benieuwd hoe een draaiweek in z’n werk gaat? Heel veel projecten volgen dezelfde dagindeling. We geven hieronder een globale indeling.
Over het algemeen begint een team op zaterdag te draaien. Rond een uur of tien word je
verwacht; dan is er tijd om het werk van de vorige groep over te nemen. Er heeft dan een overdracht plaats waarin per werkgroep de bijzonderheden doorgesproken worden. En dan kun je
zelf aan de slag!
Zaterdag en zondag staan in het teken van de kennismaking met het team en de camping.
De leden gaan zondag vaak naar de ondersteunende kerk. Het kan voorkomen dat er gasten
(kinderen) mee willen naar de kerk. Dit mag vaak wel, maar alleen als ouders van de kinderen
toestemming hebben gegeven.
Bij sommige projecten wordt zondagavond een sing-in gehouden, voor de gemeenteleden uit
de ondersteunende kerken, de campinggasten en voorbijgangers.
Dan begint maandag het echte werk. Bij een stad- of campingproject gaat ’s ochtends de
kinderclub van start. Intussen maken de volwassenwerkers een babbeltje met de ouders en
drinken ze samen koffie.
Tussen de middag wordt er gelunchd met het team, meestal gevolgd door bijbelstudie.
’s Middags komen de jongerenwerkers in actie door hun al voorbereide activiteiten uit te voeren. Per project verschilt wat de mogelijkheden en faciliteiten zijn. Is er water in de buurt? Dat
doet het altijd goed bij jongeren. Regent het? Dan scoort een activiteit binnen beter.
’s Avonds na het eten is bij veel projecten poppenkast en spelletjes voor de allerkleinsten.
Vervolgens is er een volwassen- en/of jongerenactiviteit en de avond wordt afgesloten met
een sketch, verhaal, mimestuk of iets anders met een evangeliserend karakter. Dit wordt aangevuld met zang en gitaarspel.
En dan denk je dat de dag afgelopen is….
Nee hoor! Dan wordt er nog lekker geëvalueerd.
Nogmaals: elk project heeft haar eigen dagindeling en programma voor de werkgroepen. Dat
merk je vanzelf als je je aansluit bij een project en gaat meedraaien in de voorbereidingen.
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Stap 7 // Nazorg

En wat als de week is afgelopen? Je hebt de kinderen zoveel verteld, maar hoe gaat het
verder met ze? Zouden ze er nog eens aan terugdenken? Is er iets overgekomen bij die man
met wie je zo’n goed gesprek had?
Als je begint aan een evangelisatieproject, is het verstandig en zelfs noodzakelijk om na te
denken over nazorg en de tijd ná de draaiweken. Vaak heeft een project er een handleiding
voor of een visie op.
Ontstane contacten worden als het kan zoveel mogelijk overgedragen aan plaatselijke kerken.
Er zijn ook Bijbelcursussen, in de plaats van je project of in de woonplaats van de persoon die
je bent tegengekomen, waar je de aandacht op kunt vestigen. Misschien kun je iemand laten
kennismaken met een kerklid in zijn eigen woonplaats.
Korreltjes
Maar dat is het niet het enige. Er zijn veel manieren om te laten merken dat het je echt interesseert hoe het iemand vergaat. Stuur eens een kaartje, ga eens langs. Omdat E&R alleen met
vrijwilligers werkt, is het ondoenlijk om met alle campinggasten contact te blijven houden.
Wat je altijd kunt doen is blijven bidden voor de contacten die zijn opgedaan, smeek God of
Hij deze mensen genadig wil zijn en hen het geloof wil geven. Vraag bij je eigen project na wat
er geregeld is voor de nazorg. Een contact dat in de zomer ontstaat, kan ook slechts kort en
eenmalig zijn; ships that pass in the night. Soms heeft dat juist ook kracht.
Elk contact dat je hebt, elk getuigenis dat je geet is een korreltje dat je uitstrooit. Ze vallen
neer op diverse plekken. Groeien ze? Je weet het niet, het kan jaren duren. Misschien oogsten
anderen wel wat jij hebt gezaaid.
Strooi dus overvloedig!
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Stap 8 // Leven na E&R

Een week E&R staat niet op zichzelf. Je neemt je ervaringen van E&R mee in je dagelijks
leven. Ook wie na een aantal jaren stopt, merkt dat het E&R-werk effect heeft op zijn visie en houding ten opzichte van mensen. Evangeliseren wordt zo een levensstijl. Je kunt
dit werk zien als investering in jezelf en anderen, en zo wil God jou overal inzetten in zijn
Koninkrijk.
Omdat een week E&R vaak intensief is, kun je een enorm verschil merken met het leven daarna in je eigen gemeente. Je mist het team en moet soms opnieuw wennen aan de gang van
zaken in de kerk. De ervaringen die hebt opgedaan kun je moeilijk overbrengen op degenen die
er niet bij waren.
Misschien loop je zo over van enthousiasme dat je opeens veel hogere verwachtingen hebt van
andere gemeenteleden. Dit kan weerstand oproepen bij mensen met wie je gewoonlijk goed
overweg kunt, waardoor zowel jij als de ander teleurgesteld raakt. Het is goed te beseffen dat
de intensiteit waarmee je tijdens het E&R-project met je geloof bezig bent, niet maatgevend
is voor het dagelijks leven.
De kwaliteiten die zijn ontwikkeld binnen E&R, zijn buiten E&R vaak ook prima in te zetten.
Veel oud-E&R-leden komen in hun gemeente terecht bij het jeugdwerk, gemeente-opbouwwerk of evangelisatiecommissies. De ervaring die ze bij E&R hebben opgedaan is vaak ook
bruikbaar voor een kerk of het gemeenteleven of zelfs in seculiere organisaties.
Ook op die manier ben je dan steeds meer een getuige in je omgeving, zichtbaar en merkbaar.
Dankweekend
Een draaiweek sluit je altijd af met een dankweekend. Daarbij wordt een tijdje na de draaiweek
een dag of weekend geprikt waarin je met je team weer bij elkaar komt. De week wordt geëvalueerd, de anekdotes worden nog eens opgehaald, maar vooral sluit je je met je team de week
en daarmee het seizoen. Dank aan God staat daarbij centraal.
Dankbaarheid, omdat je de gelegenheid hebt gekregen in vrijheid te evangeliseren en, hoe
het weer ook was, welke narigheid je ook hebt meegemaakt en wat er allemaal niet wel niet
verkeerd ging of beter kon, dat je door alles heen God hebt mogen verkondigen en met elkaar
Zijn naam hebt kunnen groot maken.
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Verhouding tussen E en R

Hoewel alle werkvormen verschillen en elk project anders werkt dan een ander, komt vrijwel overal een combinatie voor van recreatieve activiteiten en een evangeliserende missie.
Dat roept de vraag op hoe de verhouding ligt.
Er wordt verschillend gedacht over de verhouding tussen ‘E’ en ‘R’. De oorzaken voor die verschillen liggen op twee niveaus. In de eerste plaats zijn E&R-mensen verschillend. Waar de één
graag praat, is een ander liever met de handen bezig. De één spreekt vrijuit over het geloof en
ziet overal mogelijkheden om het over Jezus Christus te hebben. Een ander kan heel goed naar
mensen luisteren en persoonlijke gesprekken voeren, zonder dat het evangelie expliciet wordt
genoemd.
In de tweede plaats zijn er meerdere antwoorden mogelijk op de vraag ‘Wat is evangeliseren?’
De één stelt het verkondigen voorop: gerichte gesprekken, toespraken, confrontatie. De ander
denkt meer aan woord en daad: de levensstijl moet christelijk zijn. Beide standpunten hebben
sterke en zwakke kanten.
Basisvisie
De basisgedachte is dat de E en de R een goede combinatie vormen waarin ze elkaar versterken. Sommige activiteiten zijn meer evangeliserend, andere meer recreatief, maar door het
totale programma kunnen we laten horen en zien wat het geloof betekent. Dankzij het recreatieve element kan dat ook in een ontspannen sfeer.
De combinatie is vooral zo vruchtbaar, omdat woorden en daden elkaar aanvullen. De leden
zijn bekend als E&R-leden, ook als ze een volleybaltoernooi organiseren. Wanneer diezelfde
avond een dagsluiting wordt gehouden, gebeurt dat door diezelfde leden. Evangelisatie en recreatie hebben daarom beide een zelfstandige plaats. Beide dragen bij aan het ene doel: laten
zien in woorden en daden hoe mooi het evangelie is en wat voor een machtige en liefdevolle
God wij hebben.
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Projectmatig of levensstijl?

De vereniging E&R organiseert projecten om te evangeliseren. Daar zijn vragen bij te stellen. Dat gebeurt ook geregeld, zowel binnen als buiten de vereniging.
Het is niet juist te denken dat je met een weekje E&R je missionaire opdracht hebt volbracht.
Meedoen met de zomerprojecten van E&R moet worden gedragen door een leven waarin het
evangelie van Jezus Christus centraal staat. Echte missionaire uitstraling ontstaat waar mensen de Here helemaal proberen te volgen, juist ook in hun dagelijkse leven. E&R wil dan ook
graag een stimulans zijn voor een meer vrijmoedig christen-zijn in je eigen leven.
- Georganiseerde evangelisatieprojecten en een spontane missionaire levensstijl ondersteunen elkaar. De leden doen ervaring en toerusting op, die ze kunnen gebruiken in hun persoonlijke relaties. Daarom neemt begeleiding en toerusting van de leden een grote plaats in binnen
de vereniging.
- Door middel van georganiseerde projecten kan de opdracht tot evangeliseren worden vervuld
aan de mensen die door plaatselijke gemeenten niet worden bereikt.
- Door de projecten in de zomer te plannen is het mogelijk met vrijwilligers toch een intensieve
actie te voeren. Bovendien blijken juist in de zomervakantie veel werkvormen mogelijk te zijn
(campingwerk, groepen kinderen, tieners en jongeren benaderen). Veel mensen die aangesproken worden hebben ook meer tijd en aandacht dan in hun gewone dagelijkse leven.
- Nu steeds meer plaatselijke projecten in de zomer worden georganiseerd door kerkelijke gemeenten, blijkt de ervaring van de (ex-)E&R-leden een bruikbare bron van know how.
E&R beseft dat de gekozen formule beperkte mogelijkheden biedt. Maar ook die beperkte
mogelijkheden zijn zo waardevol, dat de vereniging met enthousiasme blijft doorgaan met het
organiseren van zomerprojecten.
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Organogram

Informatiebundel E&R | 14

Geloofsverklaring

Wij - (gast)leden van de vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R) – erkennen dat de wereld
waarin we leven niet van onszelf is, maar van God. Zo is ook de vereniging E&R en het evangelisatiewerk dat we doen niet van onszelf. We dragen de menselijke inzet die we ervoor leveren, het
plezier dat we eraan beleven en de dingen die we ervan leren op aan God. We danken Hem voor
alles wat we kunnen doen.
We erkennen dat ook de kerk niet van onszelf is. De kerk is niet een groep mensen die elkaar
heeft gevonden, maar een groep door God zelf verzameld. Een volk van christenen midden in de
wereld. Wij hebben zo van God een bijzondere plaats gekregen.
We beseffen dat in Nederland veel mensen God niet kennen of Hem willens en wetens vaarwel
hebben gezegd. We belijden daarin onze schuld wanneer we Zijn liefde niet hebben laten zien.
Maar God zij dank, want Hij gaf de kerk niet alleen een bijzondere plaats, maar daarmee ook een
bijzondere opdracht. God draagt christenen op niet alleen elkaar te zoeken en op te bouwen in
het geloof, maar ook deze mensen die Hem niet (meer) kennen erbij te trekken. We mogen Gods
evangelie aan de man brengen. Dit zendings- en evangelisatiewerk is niet iets wat de kerk dóet,
maar iets wat de kerk ís. Het hoort bij haar identiteit. Wij, als christenen, willen daarom ook niet
in de eerste plaats evangelisatiewerk dóen, maar we willen Gods zout voor de wereld zijn.
We delen het verlangen dat alle mensen op deze aarde God leren kennen en een plaats mogen
vinden in Zijn kerk. We geloven dat God ons daarbij ook actief wil gebruiken. Als vereniging stellen we ons ten doel het evangelie van Jezus Christus te verbreiden. We ondersteunen daarin de
kerk op plekken waar zij zelf kennis en/of handen tekort komt.
Voor de kern van het christelijk geloof spreken we de kerk na, die het evangelie samenvat in de
belijdenissen. We geloven met de kerk in de drie-enige God; Vader, Zoon en heilige Geest. We
belijden dat de Vader de wereld zeer goed heeft geschapen, maar dat wij de zonde in de wereld
brachten. Dankzij de verlossing door de Zoon zijn we vrijgekocht uit de macht van de duivel en
staan we als rechtvaardigen voor Gods troon. Door de vernieuwing met de heilige Geest leven we
een nieuw leven voor God en leren we steeds meer los te komen van onze eigen wil en Gods wil te
doen. Dit geloof dragen we in ons evangelisatiewerk uit.
God heeft de mens gemaakt als een bijzonder schepsel waar Hij een relatie mee wil. Hij heeft
daarom een verbond gesloten met Abraham en zijn nakomelingen. In Christus sluit God dit verbond ook vandaag nog.
Al voor Hij de wereld maakte, heeft God mensen uitverkoren als Zijn kinderen. Hij verlangt ernaar
hen in Zijn verbond op te nemen. Deze uitverkiezing betekent niet dat we het evangelie niet meer
verder hoeven vertellen. God komt met zijn eeuwige besluit actief in de wereld om mensen te
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Geloofsverklaring

roepen. Hij roept ieder mens vanaf de geboorte en zal dat blijven doen tot aan de dood.
Ons wil God gebruiken om mensen naar Zich toe te trekken. We willen onze medemens leren
Gods roepstem te horen en er in liefde op te antwoorden. Zo neemt God mensen die tot geloof
komen op in Zijn verbond.
De doop erkennen we als teken en zegel daarvan. Wie tot geloof komt, mag in de kerk gedoopt
worden. Kinderen van gelovige ouders mogen die doop al als kind ontvangen om daar later zelf
in geloof op te antwoorden. God laat zo zien dat ook de jongste mensen bij Zijn verbond horen.
In ons evangelisatiewerk willen we daarom niet alleen volwassenen, maar ook kinderen bereiken.
We erkennen dat de activiteiten die we ondernemen voor evangelisatie niet in verhouding staan
tot Gods vernieuwende kracht. We zijn als zondige mensen niet in staat medemensen tot God te
bekeren, maar God laat ons boven onszelf uitstijgen en schakelt ons in in Zijn plan. We kunnen
dan ook vol vertrouwen ons evangelisatiewerk doen; niet gericht op onze successen, maar alleen
op Gods eer.
Dit neemt niet weg dat we ons best zullen doen mensen voor het evangelie te winnen. Wanneer
we verregaande gesprekken met mensen mogen hebben, zullen we ook zorgdragen voor de nazorg. Niet alleen begeleiden we diegene op weg naar God, Die zijn Vader, Verlosser en Vernieuwer
wil zijn, maar ook naar een kerkgenootschap waarin hij zijn nieuwe, christelijke familie mag leren
kennen en zijn plaats mag innemen.
Samen met alle christenen willen we groeien in geloof en buitenstaanders meenemen in de lof
aan God. Samen zijn we op weg naar de dag dat Jezus terugkomt en we Zijn stralende bruid
mogen zijn.
Aan Hem de eer!

Ik, _____________________________________, stem hiermee in.
Datum en plaats:

Handtekening:
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