Inventarisatie output gespreksfase Visie 40-daagse

Themaspoor: Gemeente met impact
Aantal verwerkte gesprekstafels/kringgesprekken: 6
Visie
We zien…..

We geloven…..

Missie

Strategie

Hoe en wat

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

Leden doen
Dat er al heel veel gebeurt Dat we hierin elkaar kunnen Meer aandacht geven aan
door leden van onze kerk inspireren, van elkaar
wat er al gebeurt
kunnen leren en elkaar
kunnen bemoedigen

Inspiratiemomenten
tijdens de dienst (live of
met filmpjes), op
jongerenavonden, bij
Alpha
Napraten na de dienst en
dan persoonlijke verhalen
delen

Dat veel mensen impact
hebben op hun eigen
directe omgeving
Dat veel mensen impact
hebben op hun eigen
directe omgeving

In de waarde van
Praktische hulp bieden in
gemeenschap zijn en omzien onze eigen omgeving
naar elkaar
Naast de Wippolder ook in
eigen buurten impact
hebben

Dat mensen zich niet altijd Dat incidenteel bijdragen net Het makkelijker maken om
langdurig aan iets willen
zo zinvol is als structureel je incidenteel ergens aan bij te
verbinden.
ergens aan verbinden
dragen

Klaar staan voor de ander
bv. De tuin doen, samen
wandelen
Koffiemomenten en
buurtmaaltijden in de kerk
of in je eigen buurt
Aan weekagenda van de
kerk ook praktische zaken

Visie
We zien…..

We geloven…..

Missie

Strategie

Hoe en wat

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

toevoegen waar je een
bijdrage aan kunt leveren.
Eenvoudige en snelle
communicatievormen in
de gemeente gebruiken
Prikbord offline/online
met ideeën en activiteiten
Dat een initiatief als Eat &
Meet enorme impact
heeft op internationale
studenten

Eat & Meet voortzetten en
mogelijk verbreden tot een
project ook voor de
Wippolder
Delft Project draaiend
houden
Evangeliseren onder
arabisch taligen

Dat er ook taken zijn die
niet zozeer leuk zijn maar
wel moeten gebeuren
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Visie
We zien…..

We geloven…..

Missie

Strategie

Hoe en wat

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

Behoefte aan rust en toerusting
Dat we toerusting nodig
hebben

Ons als gemeente laten
toerusten

Een dienstenserie over
‘het geven van jezelf
Cursussen

Dat mensen druk zijn en
Dat God echt rust geeft
Dat de kerk ook een plaats is
behoefte hebben aan rust
om tot rust te komen of uit
Dat
‘er
zijn
voor
anderen’
en aandacht
te rusten
genoeg is (de lat niet te hoog
leggen)
Veel initiatieven waarbij
initiatieven ook stagneren
door te weinig
ondersteuning

Prioriteiten stellen

Dat we het soms
spannend vinden om
buiten de bubbel van de
kerk te treden

Aansluiten bij bestaande
projecten en activiteiten

Stiltemomenten,
gebedshuizen en
meditaties organiseren

Aansluiten bij Present,
Jessehof, Taste,
Voedselbank
Meedoen aan activiteiten
in Delft (bv. Lichtjesavond)
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Visie
We zien…..

We geloven…..

Missie

Strategie

Hoe en wat

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

Duisternis
Duistere plekken
(achterstandswijken,
kroegen, hospice)
Twijfel in geloof.

Dat we daar iets te brengen Er achter komen wat (en op
hebben
welke manier) we hier iets
zouden kunnen betekenen
In actie komen om mensen
vast te houden in het geloof

Mensen die hun geloof
kwijtraken
Mensen die teleurgesteld
zijn in de kerk
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…..
Zingen in hospice

Visie
We zien…..

We geloven…..

Missie

Strategie

Hoe en wat

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

Gemeenschap
Dat kleine
gemeenschappen
(kringen, woongroepen,
…) impact hebben

Dat we met onze kringen
Meer doen in kringen en
meer kunnen betekenen
andere kleine
voor mensen buiten de kerk gemeenschappen

Open kringen vormen

Dat ieder mens anderen
nodig heeft

Dat we als kerk daarin een Zorgen voor mensen binnen
rol kunnen spelen en zo Gods en buiten de kerk met
liefde laten zien
nadruk op oog voor
eenzaamheid en
hulpbehoevendheid

Dat we een veelzijdige
gemeente zijn

Dat God die veelzijdigheid
geeft en dat je vanuit je
eigen drijfveren en talenten
mag handelen

Dat we een veelzijdige
gemeente zijn

Dat God die veelzijdigheid
geeft en dat verschillende
typen mensen nodig zijn

Kringen etc. stimuleren
om een concrete
bijdrage/activiteit op te
pakken (bv spelletjes doen
in verzorgingshuis)
Anderen uitnodigen om
mee te gaan naar onze
kringavonden

Stimuleren van contact in
het alledaagse met
gebruik van bestaande
dingen (bv app Meetup)
Dat die mensen elkaar
vinden en ‘samenwerken’
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(innovators, aanhakers,
afmakers…)
Veel meer kerken in Delft

Dat God ons op dit moment Meer samenwerken met
in Delft niet voor niets heeft andere gemeenten in Delft
geplaatst
en omgeving
Mensen buiten de kerk
inspireren met het evangelie
Dat de legitimatie van ons
kerk zijn is dat we de liefde
van God concreet maken in
ons handelen
Dat God in ons zichtbaar wil Zichtbaar en betrouwbaar
zijn
zijn als christenen in Delft

Dat de maatschappij en
cultuur verandert en wij
als kerk mee veranderen

Dat we onszelf niet opnieuw
uit hoeven te vinden maar
aan Gods hand mee
veranderen

Dat het best lastig is om
Dat we om impact te hebben Investeren in gemeenschap
een levende gemeenschap als gemeente we een
door bijvoorbeeld de
te zijn
levende gemeenschap
kringen.
moeten zijn.
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Een stadspastor aanstellen
samen met andere kerken

Visie
We zien…..

We geloven…..

Missie

Strategie

Hoe en wat

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

En dat we een levende
Veel bidden.
gemeenschap worden als we
een levende relatie met God Meer aanbidding
hebben en als wij daarom
bidden Hij ons de Heilige
Geest geeft.
Dat het lastig is om
iedereen mee te krijgen

Dat ook juist kleine
initiatieven waardevol zijn

Ook zonder plannen dingen
oppakken

Dat Gods handelen uitstijgt
boven ons proberen en
handelen

Bidden, bidden en nog eens
bidden

Sing-ins

Bidden met christenen in
de buurt voor de buurt.
Gebedshuizen
continueren.

‘Nieuwkomers’ en jeugd
die extra/andere
toerusting en aandacht
nodig hebben

Een eigen plek voor de jeugd
in de kerk (zie thema 1)

Samenwerken met
(basis)scholen bij
jeugdprojecten
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Daarom willen we
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Zo maken we dit waar

Kerkgebouw en omgeving
Dat we een mooi en
functioneel gebouw
hebben

Dat we dat breed kunnen
gebruiken

Een eigen plek daarin voor
de jeugd (spoor 1?)

Gesprek en toerusting voor
Delftenaren organiseren
rond levensvragen en
maatschappelijke
vraagstukken

Organiseren van een
spreekuur voor
levensvragen in de kerk,
buurt of elders in de stad.
Doorgaan met de Alpha.
Starten Parenting course
van de Alpha

Dat we een mooi en
functioneel gebouw
hebben in de Wippolder

Dat we vanuit onze kerk iets Activiteiten organiseren in de Flyeren in de buurt van de
kunnen betekenen voor de Wippolder
kerk als de verbouwing
wijk
klaar is
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Hoe en wat

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

Organiseren van jaarlijks
buurtfeest ,
kinderactiviteiten,
koffieochtenden,
huiswerkbegeleiding
Activiteiten opnemen in
buurtkrant van de
Wippolder
Dat buitenstaanders een
vooroordeel hebben bij
‘Gereformeerd
Vrijgemaakt’

PR van de IMK versterken
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