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Zoals Jezus ons het grootste gebod geeft in Matteüs 22:36-40 – houden van God, houden
van mensen – willen wij samen kerk zijn. Dit is te zien in onze verbinding met elkaar, de
relaties die we binnen en buiten de kerk aangaan en onze activiteiten binnen en buiten de
kerk. Samen groeien in geloof in God en vertrouwen op God, maar zeker ook uitdelen van de
rijke Zegen die we mogen ontvangen, zoals Jezus’ grote opdracht in Matteüs 28:19-20. We
willen als kerk meebewegen in een veranderende tijd en aansluiten op de behoefte van onze
leden en de maatschappij. Juist daarom is er ook gekozen om de helft van de diensten
anders in te richten; hiermee is er tijd om uit te reiken naar de samenleving om ons heen.

1. Verbinding met God

God wil bij ons betrokken zijn. Niemand is hetzelfde, dus is het contact met God ook voor
iedereen anders. In onze samenkomsten is er ruimte voor muziek, gebed, voorbede, het
Woord en preken. In de tussenliggende zondagen is er ruimte om op andere manieren tijd te
besteden aan deze verbinding met God. Hierbij is initiatief vanuit de gemeente de basis voor
ontmoeting en verbinding met God.

2. Verbinding met elkaar

Door structureel tijd met elkaar door te brengen leren we elkaar kennen en kunnen we het
leven delen. Niet elke ontmoeting is zichtbaar of centraal georganiseerd, maar elke
ontmoeting is waardevol. Ook in de samenkomst is er ruimte om met elkaar te verbinden.
De cirkels zijn gestart om in een kleine setting samen op te trekken, het leven te delen en
voor elkaar en met elkaar naar God te gaan. Dit jaar onderzoeken we waar de cirkels staan
en wat zij nodig hebben. We zullen investeren in de behoeften van de cirkels.

3. Verbinding met de samenleving

Als gemeente willen we midden in de samenleving staan. In de komende jaren willen we
ruimte geven aan initiatieven vanuit de gemeente waarbij we in groepen of als collectief
dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving. Wij geloven dat persoonlijke relatie hierin de
basis is.

Wij geloven daarnaast dat hoop! relevant is in Dongen. Wij geloven dat God antwoorden
heeft op vele levensvragen en dat onze talenten ingezet mogen worden in praktische noden.

4. Verbinding met de schepping

God heeft ons in Genesis de verantwoordelijkheid gegeven over de schepping. Wij nemen
deze opdracht serieus en willen hierin relevant worden/zijn in Dongen.
Niet alleen door over dit onderwerp te preken, maar ook door concrete acties binnen
Dongen.


