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MEMO
Onderwerp: vastgestelde tekst van de missie en visie van De Ontmoeting Middelburg
Datum: 27 mei 2021
Aanleiding
Reeds een aantal jaren zijn wij in de gemeente De Ontmoeting met elkaar op verschillende
momenten en manieren in gesprek geweest over waar wij in onze gemeente De Ontmoeting
voor staan (missie) en waar wij met elkaar in de komende periode voor willen gaan (visie).
In de onderstaande figuur zijn de verschillende trajecten die zijn afgelegd op een compacte
wijze gevisualiseerd. Ook het proces wat door de kerkenraad is gevolgd is inzichtelijk
gemaakt. De centrale vragen die wij wilden beantwoorden waren:
wie zijn wij als gemeente en
hoe ziet onze toekomstdroom eruit.
Als kerkenraad hebben wij eerst een ontwerp-tekst opgesteld met de bedoeling om invulling
te geven aan deze vragen en als voorzet om met gemeenteleden in gesprek te gaan over de
vraag wat de essentie is van ons gemeente-zijn. Dat proces is inmiddels afgerond.
In de missie en visie tekst wordt de kern van het toekomstig gemeentelijk denken en
handelen tot uitdrukking gebracht. Nu definitieve vaststelling van de missie en visie heeft
plaatsgevonden zal de kerkenraad deze als leidraad hanteren bij de opstelling van een nieuw
beleidsplan.
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Zoals bekend is de totstandkoming van het beleidsplan door tal van oorzaken vertraagd. Het
proces van missie en visievorming heeft voorrang gekregen en is ontkoppeld van de
opstelling van het beleidsplan zodat er ruimte kwam voor het onderlinge gesprek in de
gemeente over de vraag wat echt belangrijk is en wat centraal moet staan. Missie en visie
geven richting aan ons handelen, de toekomstige koers die wij in de visie hebben
opgenomen helpt ons bij de opstelling van het beleidsplan. Door deze stapsgewijze
werkwijze ontstaat er ook meer tijd om dit beleidsplan met de verschillende taakgroepen uit
te werken.
Probleemstelling
Volgens de kerkorde heeft de kerkenraad tot taak om een beleidsplan (voor een periode van
4 jaren) over het leven en werken van de gemeente (Or 4, art 7, lid 1) vast te stellen.
Het geldende beleidsplan dateert van de periode 2013-2017 en is inmiddels verlengd tot en
met 2021. Voorafgaand aan de opstelling en uitwerking van het beleidsplan was het
wenselijk om in samenspraak met de verschillende groepen en de gemeente de essentie van
het gemeente-zijn vast te leggen in een missie- en visie.

De missie en visie
In de onderstaande figuur is duidelijk gemaakt hoe de tekst voor de missie en visie
doorwerkt bij de opstelling van het nieuwe beleidsplan (2022-2025) en de daaruit
voortvloeiende activiteiten.
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Missie-tekst
In een missie leg je het bestaansrecht van een organisatie (in dit geval de kerk) vast en geef
je antwoord op de vragen: waar staan we voor als kerk, welke normen en waarden hebben
wij, welke overtuigingen motiveren ons en wat is ons bestaansrecht danwel onze
permanente opdracht.

Mission statement De Ontmoeting:
Wij willen een open, gastvrije, missionaire gemeente zijn door met elkaar en in ons
persoonlijk leven discipelen te zijn van Jezus Christus.
Als gemeente willen wij elkaar toerusten, helpen, aansporen en uitdagen om in het leven
van alle dag God lief te hebben en Jezus te volgen als onze Heer.
Wij willen Jezus volgen door het goede te zoeken voor elkaar, voor mensen in onze
persoonlijke omgeving, onze stad en dorp, Walcheren, ons land en de wereld.
Dat doen we door het evangelie te delen, mensen te dienen en hen uit te nodigen om ook
volgeling van Jezus te worden.

Visie-tekst
Bij een visie gaat het erom dat wij als kerk onder woorden brengen wat onze toekomstdroom is voor de gemeente. Daarin beantwoorden wij de vragen wat willen wij betekenen
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voor elkaar en de samenleving, waar liggen onze kansen voor de toekomst, welke heldere
lange termijn verandering streven wij na en wat zijn onze kernwaarden.
Een visie-tekst heeft verschillende functies:
-1. Betekenisvol kader voor mensen zodat ze begrijpen wat er om hen heen gebeurt
-2. Visie geeft een einddoel/kompas
-3. Visie geeft binding door gemeenschappelijke doelen en waarden
-4. Visie zorgt voor beweging en stuurt activiteiten zoals het opstellen van een beleidsplan
-5. Visie geeft criteria waarna je activiteiten en gedrag kunt sturen
De kerkenraad vond het de moeite waard om voor de komende periode onze visie of
toekomstdroom onder woorden te brengen. Het Evangelie roept ons ook op om God en
onze naaste lief te hebben. Als wij de genade van Jezus Christus zelf hebben ervaren roept
Hij ons op om Hem te volgen. Dan willen wij Hem ook navolgen, zijn discipelen zijn en dat
willen wij ook tot uitdrukking brengen in onze omgeving.
Visie De Ontmoeting:
In onze gemeente is het Evangelie van Jezus Christus en de weg die God de Vader gaat met
Israël en met de volken bepalend voor onze visie en roeping. Hiernaar mag steeds weer
gezocht en gestreefd worden, door gebed en in afhankelijkheid van Zijn Geest, zodat we
waardig de roeping wandelen waarmee God ons geroepen heeft. (Ef. 4.1, Fil.1.27)
Een gemeente van Christus is een missionaire gemeente of ze is het niet. We delen van wat
we ontvangen hebben. De liefde van Christus houden we niet voor onszelf, maar wil door
ons heen anderen bereiken. In onze diaconale zorg zijn wij ook op onze omgeving gericht.
Voor een missionaire gemeente is discipelschap 1de sleutel. De brug tussen Jezus en de
wereld zijn de leerlingen van Jezus. De gemeente van Christus is de oefenplaats en
vormplaats van leerlingen van Jezus. De toerusting op zondag (verzamelde kerk) is om
gemeenteleden is staat te stellen de liefde van Christus te delen in hun netwerk door de
weeks (verspreide kerk) (Matt 28: 19-20)
Daarnaast investeren we als gemeente in onderling geloof, verbondenheid (Rom 1:12) en
verantwoordelijkheid zodat jong en oud zich herkennen, een eigen plek vinden waar men
zich welkom weet, een hartelijke sfeer ervaren. Iedereen wordt uitgenodigd om zich met de
eigen gaven en talenten in te zetten voor elkaar en in onze omgeving.
Wij zoeken naar en geven vorm aan recht en gerechtigheid omdat Gods hart hiernaar
uitgaat. Als gemeente van Christus horen wij dat samengevat in Micha 6.8. Belangrijk hierin
is de verbinding met de wereldkerk, die ons onze blinde vlekken doet ontdekken.
In de onderstaande figuur zijn de kernwaarden uit de visie samengevat, die kernwaarden
willen wij in de komende periode met elkaar nastreven.
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Hoe gaan wij verder
De kerkenraad heeft de tekst voor een missie- en visie voor De Ontmoeting in haar
vergadering van 27 mei 2021 definitief vastgesteld. Voorafgaand is in de afgelopen periode
de gemeente gekend en gehoord.
Dit document wordt in de komende periode stapsgewijs aangevuld met de vervolgstukken
(notitie speerpunten en de tekst van het nieuwe beleidsplan) en zal daarna als geheel
worden aangeboden aan de Algemene Kerkenraad en de PGM Diaconie.
Na bespreking van de ingekomen reacties op de vervolgstukken zal Kerkenraad de
definitieve tekst als geheel vaststellen. Een vastgesteld exemplaar zal ter kennisneming
gestuurd worden naar PKN (breed moderamen Classis).
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Discipelschap is je leven lang leerling-zijn van Jezus door te luisteren naar Zijn stem en samen met anderen
Hem in je dagelijks leven volgen. Dit volgen betekent leven in de kracht van de Heilige Geest in het spoor van
Gods Koninkrijk door dagelijks je kruis op je te nemen en door te groeien in genade, toewijding en liefde voor
God en de medemens. Van je leven als discipel gaat een getuigende werking uit die anderen uitnodigt om ook
de weg van de navolging te gaan. Jezus vraagt van ons om anderen tot Zijn leerling te maken.

