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Inleiding 

 
Eind 2022 is de transformatie van Vereniging Evangelisatie en Recreatie naar 

Stichting Evangelisatie en Recreatie (E&R) voltooid. Op 6 oktober 2022 vierden 

we het 50-jarig jubileum van E&R en introduceerden het vernieuwde logo, website 

en ambities. 

Ons verlangen is dat overal op aarde mensen gaan geloven in Jezus als hun 

Verlosser en Hem gaan volgen in hun leven. Daar gaan we voor!  Geroepen door 

God en in afhankelijkheid van Hem. 

Dit (korte) beleidsplan geeft de ambities van E&R voor de komende vier jaar weer. 

Jaarlijks wordt een jaarplan en -begroting gemaakt met als basis de strategische 

ambities die in dit meerjarenplan worden beschreven. 

 

Het bestuur E&R, 

Eelko Kooistra (voorzitter) 

Cors Visser, namens Kerkpunt (secretaris)  

Klaas Harink, namens Verre Naasten (penningmeester) 
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1. Missie en visie 

Als kerk aanwezig zijn in de wijk. Met een vriendelijk goedemorgen, een glimlach en een luisterend oor. Met leuke activiteiten, 

ontspannen gesprekken en een fijne sfeer. Je uitstrekken naar de ander vanuit de boodschap van Gods liefde. Dát is E&R in de 

wijk. 

 

ER ZIJN VOOR DE BUURT…  

E&R in de wijk zijn luchtige zomerweken waarin lokale kerken optrekken met mensen uit hun eigen wijk. In een programma van 

één of twee weken staan teamleden vanuit de kerk elke dag klaar met een kop koffie, limonade, spel, creativiteit of gewoon een 

leuk gesprek. Misschien zijn zij wel de eersten die iemand groeten die dag. Misschien onderbreekt dat voetbaltoernooi de 

verveling voor een tiener die alleen thuis zit. Of is dat potje dammen wel waar een oudere naar uitkijkt die niet op vakantie kan. 

 

… MET DE BOODSCHAP VAN GODS LIEFDE…  

E&R in de wijk is er voor de wijk, heel praktisch. Het brengt mensen bij elkaar. Maar tegelijk wijst het mensen op God. Op een 

laagdrempelige, ongedwongen manier delen teamleden over hun geloof in Jezus. Door te zingen, te bidden en te vertellen. Zo zijn 

de zomerweken plekken waar Gods Koninkrijk zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is. Waardevol mission-werk vanuit het gedeelde 

verlangen dat meer mensen Gods liefde mogen ontdekken! 

 

…EN JONGEREN UITDAGEN DIE LIEFDE UIT TE LEVEN 

Lokale kerken kunnen ondersteuning krijgen van jongeren en ouderen uit andere plaatsen. Op deze manier leren mensen in de 

praktijk op te trekken met een diversiteit aan mensen en iets van Gods liefde door te geven. E&R in de wijk is zo ook een 

broedplaats voor missionaire inzet. 
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2. Ambities 

 
Wij willen het E&R-werk de komende jaren een nieuwe boost geven en daarin nog nadrukkelijker ‘van de kerken’ zijn. Met ‘E&R 

in de wijk’ richten we ons op lokale initiatieven die in plaatselijke context uitgevoerd worden. Kerkpunt en Verre 

Naasten ondersteunen en faciliteren door aan te zwengelen, te financieren, support te bieden, materiaal te ontwikkelen en 

teamleden toe te rusten. 

Ons doelstelling is dat er eind 2026: 

1. 20 zomerprojecten zijn 

We willen dit bereiken door:  

• Voorzetting huidige E&R-projecten; 

• Opstart nieuwe (buurt-)projecten, gekoppeld aan bestaande, door Verre Naasten ondersteunde mission-initiatieven in 

Nederland; 

• Opstart/herstart nieuwe (buurt-)initiatieven van plaatselijke kerken (NGK) of andere, plaatselijke samenwerkingen van 

kerken; 

• Versterking (buurt-)initiatieven van Europese partner-kerken die ondersteund worden door Groningen Mission I Verre 

Naasten in bv. Albanië, Duitsland, Zweden en Spanje. 

 

2. 250 betrokken teamleden zijn 

De zomerprojecten kunnen alleen georganiseerd worden als er plaatselijke support is. Hierbij denken we aan teamleden die 

zicht inzetten voor de voorbereiding en/of een aantal dagen tot een week mee willen ‘draaien’. Gedragen door gebed en 

meeleven vanuit plaatselijke kerkelijke gemeenten mogen zijn tijd en kennis inzetten. In eerste instantie zullen de teamleden 

geworven worden uit de plaatselijke kerkelijke geloofsgemeenschappen die het zomerproject dragen. Plaatselijke 

interkerkelijke samenwerking wordt aangemoedigd.  Op landelijk niveau kan, als er onvoldoende teamleden zijn, 

ondersteuning worden geboden bij de werving via bijv. sociale media, contacten op bijv. TU-Kampen I Utrecht, de VIAA, de 

CHE, studentenverenigingen etc. 

Meerwaarde kan zijn om mensen uit zgn. ‘witte’ kerken te laten meedraaien als teamlid in een zomerproject die georganiseerd 

wordt vanuit een Arabische of Ghanese kerk. 

3. 1.000 vrienden (donateurs) zijn 

E&R zoekt binnen de achterban van de NGK (fusiekerk van GKv en NGK) naar vrienden die meeleven, meebidden en mee willen 

financieren. 

In 2027 worden de (landelijke) kosten (inzet Verre Naasten, Kerkpunt en eventuele regionale uitvoeringskosten) gedekt vanuit 

de inkomsten die binnenkomen bij E&R. Te denken valt aan werving bij de volgende (sub)groepen:    

• Teamleden  worden  ‘vriend van’ voor een vast maandbedrag (bv. 5 euro/maand); 

• Gerichte benadering van oud-E&R’ers (leeftijdscategorie: 40-65 jaar, actief binnen kerk), met positieve 

associatie/herinnering aan bij E&R, o.a. rond versterking van eigen geloof, vooruitstrevend, vriendschappen, etc. Ook: kans 

bieden voor nieuwe generaties christenen (eigen kinderen), oefenplekken creëren om geloofsgesprekken te voeren;   

• Collectes vanuit kerken; 

• Fondsen. 

  

http://www.kerkpunt.nl/
http://www.verrenaasten.nl/
http://www.verrenaasten.nl/
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Instellinggegevens 

 

Instellingsgegevens  

Naam instelling: Stichting Evangelisatie & Recreatie  

Adres: Dokter Spanjaardweg 4A 

Postcode + Woonplaats: 8025 BT Zwolle 

Telefoon: (038) 427 04 10 

E-mail: info@eenr.nl  

Website: www.eenr.nl 

Bankrekeningnummer: NL74 INGB 0002 9182 91 

Kamer van Koophandel: 40506277 

Fiscaalnummer (RSIN): 805313114 

 

mailto:info@eenr.nl
http://www.eenr.nl/

