Beleidsplan De Kerk in Haarlem 2025
Verklaring van de voorgangers en leiders op 9 maart 2019

Als voorgangers en vertegenwoordigers van de kerken hebben we in 2013 een verlangen uitgesproken om samen
op te trekken in onze roeping voor de stad. In het diepe besef dat God dit Zelf in ons hart heeft gelegd. Nu, enkele
jaren verder in 2018, bekrachtigen wij onze visie voor de stad en we verbinden ons met elkaar in Gods missie voor
de stad en we geven ons commitment om de woorden van de Heer niet alleen te horen maar ook te doen!
Wij geloven in de stad
Wij geloven in de stad. Wij zijn mensen die geloven en wonen en leven in de stad.
En we geloven dat God Zijn zegen wil geven aan de stad en aan de mensen in de stad.
God heeft een missie
God heeft een missie – Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen Zijn kinderen worden. Hij wil dat
Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt in gerechtigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest. We belijden dat we niet
altijd doordrongen zijn van Gods liefde voor mensen en van zijn bewogenheid met deze wereld.
Eén in Jezus
Onze eenheid ligt niet in een leer, maar in een persoon: in Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer.
Onze toewijding
We leven in een bijzondere tijd en geloven dat God ons nú roept. Opnieuw. En we willen daar op reageren! We
willen ons daarom opnieuw aan Hem en daarmee aan elkaar toewijden om die roeping te beantwoorden.
Eén kerk voor Gods missie
God heeft zijn kerk geroepen om die missie te volbrengen. Samen, met z’n allen, zijn wij daartoe geroepen. Onze
‘eigen kerk eerst’ mentaliteit heeft ons daarbij nog al eens in de weg gestaan. Wij kunnen deze missionaire
opdracht alleen vervullen in blijvende samenwerking met elkaar als kerken.
Niet om alles samen te doen maar wel om samen alles te doen waarvoor we geroepen zijn: kerk te zijn in deze
stad, Gods liefde te laten zien en Zijn boodschap van liefde en waarheid te laten horen. Soms ieder op onze eigen
plek, soms met enkele of alle gemeentes gezamenlijk.
Want we geloven dat de hele Kerk nodig is om de hele stad te bereiken met het hele evangelie.
Veelkleurige eenheid
We willen dat onze verschillen geen belemmeringen vormen om samen op te trekken. Vanuit onze eenheid in
Jezus Christus vieren onze verschillen als beeld van zijn veelkleurigheid. We willen ze meer en meer gaan
gebruiken om elkaar te helpen en versterken, om in de kracht van eensgezindheid én diversiteit samen te werken.
Er zijn voor elkaar
In onze blijvende samenwerking als kerken willen we elkaar daarom meer dan tot nu toe versterken met onze
kracht; willen we elkaar steunen waar de ander kwetsbaar is, elkaars lasten verlichten; willen we de handen ineen
slaan waar God ons roept.
Het kruis betekent ook loslaten
Gods missie volbrengen, is niet mogelijk zonder ons kruis op ons moeten te nemen om Hem te volgen, zoals Jezus
zegt. Persoonlijk maar ook als kerk. Bereid zijn pijn te lijden. Bereid zijn zaken los te laten die waardevol voor ons
zijn, maar die Gods missie en Koninkrijk in de weg kunnen staan.
Leiderschap – wie nemen het voortouw?
We moeten onze missionaire focus en onze inzet voor Gods missie versterken. Onze leiders vervullen hierin een
voortrekkersrol. Want veranderen gaat niet vanzelf en vraagt om moedig leiderschap en nieuwe keuzes! Dat doen
we als leiders vanuit onze onderlinge verbondenheid en vanuit een afhankelijke relatie met God, onze Vader.
Wij geloven in de stad
Wij geloven in de stad. Want we geloven dat God de stad en de mensen in de stad wil zegenen.

De Kerk in Haarlem in 2025 – ons commitment 1) in de praktijk
We geloven dat we ons verbond en onze gezamenlijke roeping praktisch zichtbaar maken in enkele gezamenlijke
praktische commitments:

1. Pionieren

We zetten ons in om gezamenlijk in de komende 7 jaar in 7 nieuwe plekken of groepen een pioniersinitiatief te
starten. Dat kan als initiatief van één gemeente of van meerdere gemeentes samen.
Zo willen we in ieder geval twee doelen bereiken:
• als christenen aanwezig zijn op plekken, in groepen in de stad waar nu geen of erg weinig christenen zijn
(de “witte vlekken”).
• christenen in wijken en groepen verbinden en richting geven.

2. Gebed

We geloven dat gebed, voorbede – gezamenlijk of verspreid in de stad – van essentieel belang is.
Daarom zetten we ons in om de komende jaren in ieder geval twee keer per jaar een week te hebben waarin
alle gemeenten meer bidden dan wij anders doen.

3. Diaconaat

De vluchtelingencrisis heeft ons geleerd dat wij samen veel effectiever zijn in onze inzet van tijd en geld voor
diaconaat als we dat samen of afgestemd doen. We kiezen er daarom voor om de komende jaren bij onze
diaconale inzet ook steeds te kijken wat iedere gemeente beter zelf kan doen of wat we juist beter samen
kunnen doen. We kiezen er voor te versterken en te ondersteunen wat een ander oppakt.

4. Communicatie

We willen elkaars geloof bouwen en versterken door geloof te delen; door elkaar te vertellen wat God doet in
onze stad. Daarvoor bundelen we onze inzet in communicatie van verhalen, gebeurtenissen, van zegen. Via
website, social media, print en alle kanalen die beschikbaar zijn.
Dit commitment waarmaken, zal niet vanzelf gaan. Dat is de afgelopen jaren gebleken. Het vraagt onze
bereidheid om onder meer extra inspanningen te leveren om anderen en niet alleen onszelf te zegenen met
getuigenissen; om onze vrijwilligers aan te moedigen en vrij te zetten om zich ook voor andere gemeenten in
te zetten; om onze middelen in te zetten tot zegen voor meer dan alleen onze eigen leden.

5. Jongeren

We hebben een hart voor jongeren; binnen en buiten de kerk. Daarom zetten we ons samen in en stellen onze
ervaring, deskundigheid en resources beschikbaar om jongeren plekken, kansen en support te bieden
waardoor ze elkaar kunnen ontmoeten, God kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontdekken en
ontplooien. En waardoor Jezus impact kan hebben in hun leven en zij daardoor impact voor de mensen om
hen heen.

1)

commitment noun. /kəˈmɪt.mənt/ a willingness to give your time and energy to something that you believe in, or a promise or firm
decision to do something: Players must make a commitment to play for a full season.

