Visie
In 2011 werd op de beleidsdag door de kerkenraad en geestelijke leiding een visie op de Gemeente
geformuleerd en in de ledenvergadering voorgelegd.
De Gemeente is een groep mensen die met elkaar onderweg is. Een duurzaam (t)huis waar het
verhaal van God klinkt en uitgelegd wordt, en waar mensen hun eigen verhaal en hun geloof kunnen
delen met elkaar. Zij voelen zich betrokken bij hun naasten, dichtbij en veraf en proberen de weg van
vrede te bewandelen.
In de Gemeente vragen we ons af wat het verhaal van God betekent in deze tijd. Daaraan willen we
gestalte geven in vieringen, gesprekken en in ons doen en laten. We vieren met elkaar de zondagse
liturgie alsook belangrijke momenten in een mensenleven, zoals geboorte, rouw en trouw. In ons
spreken en in ons handelen proberen we recht te doen aan onze vertrouwde (geloofs)taal en muziek.
Tegelijkertijd proberen we met elkaar nieuwe vormen, woorden en beelden te vinden die ook
jongeren en buitenstaanders kunnen aanspreken en verstaan.
Oude en nieuwe vormen van communicatie kunnen ons helpen om het geloofsgesprek aan te gaan.
De Gemeente probeert zich bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid voor haar leden, vrienden
en belangstellenden en voor de samenleving waar zij deel van uitmaakt. Wij geloven dat we moeten
opstaan tegen onrecht en geweld en willen op vreedzame wijze een bijdrage leveren aan het
oplossen van de noden in deze wereld. De bijbelse verhalen stimuleren ons daarbij altijd weer naar
nieuwe wegen te zoeken. We willen de weg van vrede bewandelen en blijvend omzien naar elkaar en
zorg bieden waar dat nodig is.
De Gemeente kan ruimte scheppen om verhalen, geloof en ongeloof met elkaar te delen, een plek
waar levensvragen en dilemma’s ter sprake kunnen komen. We willen een open, gastvrije Gemeente
zijn en we nodigen mensen uit om met ons mee te doen. Hierbij voelen we ons verbonden met de
oecumene.
Er bestaan in de Gemeente diverse kringen, groepen en commissies die ieder op eigen wijze
vormgeven aan Gemeente-zijn. Daarbij speelt steeds de vraag: ‘Hoe kunnen we het verhaal van God
en de geloofs- en levensverhalen een plek geven en ervaren?’ We willen deze verhalen zichtbaar
maken voor onze omgeving en aangeven wat ons daarin inspireert om op weg te blijven gaan.
Wij maken bewust deel uit van de doopsgezinde traditie, waarbij we willen doorgeven wat ons leven
generaties lang zin heeft gegeven. Met name zijn dat het vredesgetuigenis, de volwassenendoop op
belijdenis en ‘daden gaan woorden te boven’. Een geliefde uitspraak van doopsgezinden is ‘vrijheid in
gebondenheid’. Mens-zijn komt pas tot zijn recht in een gemeenschap en dat maakt dat wij geloven
in een vrijheid die tegelijkertijd verantwoordelijkheid inhoudt voor de medemens en de schepping.
De Gemeente is voortdurend in beweging. Zij wil mensen betrekken op haar weg naar de toekomst
en zij wil zich daarbij laten leiden door God. Daardoor ziet de toekomst er soms heel anders uit dan
we oorspronkelijk dachten. We vertrouwen erop dat er altijd mensen zullen zijn, die zich laten
aanspreken door Jezus en die samen een gemeenschap willen vormen.
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