Missie / Visie van de Ontmoetingskerk 2016-2019
Missie
De naam van ons kerkgebouw zegt waarnaar we streven: we willen God en elkaar ontmoeten.
De gemeente van de Ontmoetingskerk erkent God als de schepper van de hemel en de aarde en van
al het leven. God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon gaf om ons te verlossen van de zonde.
Bovendien geeft Hij zijn Geest om ons te inspireren tot een leven in relatie met Hem en vol toewijding
voor onze naaste. De Bijbel is daarbij onze wegwijzer. Onze gemeente wil een liefdevolle gemeente
zijn die een warm thuis biedt aan de leden, jong en oud. Men kan hier wortel schieten, groeien,
bloeien en vrucht dragen. Wie mee wil delen, heten we welkom. God geeft royaal, wij geven door.
Onze gemeente wil een eenheid zijn, in nauwe verbondenheid met Jezus Christus. Ieder neemt daarin
z’n eigen plaats in, met eigen talenten en overtuigingen, maar ook vanuit ieders eigen achtergrond;
een eenheid in verscheidenheid dus. Verdraagzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel.
Ons gemeenteleven heeft een levende relatie met God als doel. We willen die relatie samen beleven.
Onze kerkdiensten hebben dan ook tot doel dat wij als gemeente samen God ontmoeten, Hij staat
centraal.
Kernactiviteiten
We geven ons gemeenteleven vorm door te spreken tot God (bidden) en door te groeien in geloof
(leren), door elkaar tot steun te zijn en verder te helpen (dienen), door ons geloof te uiten, onderling
en naar buiten (getuigen), door te genieten van wat God geeft (vieren).
Boven, binnen en buiten
Alles wat we als gemeente doen kent drie aspecten:
- boven (komt tot uiting in onze relatie met God)
- binnen (komt tot uiting in de onderlinge relatie gemeente)
- buiten (komt tot uiting in onze houding en relatie tot anderen in onze omgeving).
Visie
Als gemeente van mensen willen we andere mensen ontmoeten vanuit de ontmoeting met God en
elkaar. Wij willen met een ‘open mind’ in onze omgeving staan als kinderen van God.
Dat zorgt voor twee bewegingen in de kerk:
1. naar binnen: samenkomen om
- God te loven
- Elkaar te ontmoeten, te helpen en te versterken
2. naar buiten: mensen ontmoeten in jouw omgeving (woon, werk, school, vrije tijd)
- aanwezig zijn
- aandacht hebben
Het aspect naar boven vindt zijn plek in de ontmoeting met God in zowel de beweging naar binnen
als naar buiten.
Uitwerking van de eerste beweging (naar binnen):
Wij komen samen om:
a. te bidden, leren, dienen en vieren (m.n. in de erediensten)
b. te oefenen in vertrouwen en getuigen (alles rondom die erediensten)
Van hieruit kan ieder op zijn/haar plaats leven als kind-van-God met aandacht voor de mensen om je
heen, als uitwerking van de tweede beweging (naar buiten).
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