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Bron, identiteit en roeping
De bron van de gemeente Geloof is de basis van
De Samenstroom-gemeente. Met het geloof in
God, de Bijbel als enige bron en norm, wil de
gemeente Gods Woord doorgronden en
verkondigen. Bij alles wat er in en rond de kerk
en gemeente gebeurt, is zij in doen en laten
gehouden aan het goede voorbeeld van de Heer,
Jezus Christus.
De identiteit van de gemeente De Samenstroom
is een gemeente waar ruimte is voor verschillen
en andere meningen. Waar bewondering en
respect is voor elk door God uniek en doelbewust
geschapen mens. Een gemeente, die haar vaste
hoop en zekerheid heeft gevestigd op God en op
Zijn omzien naar ons en onze omgeving.
De roeping van de gemeente.
Naar het liefdevolle en zorgzame voorbeeld van
Jezus wil De Samenstroom een plaats in de
maatschappij innemen en stelt zij haar deuren
open om te vieren, maar ook om te herdenken,
om te lachen, maar ook om te huilen. De
Samenstroom-gemeente ziet naar elkaar om, is
betrokken bij elkaar en is zorgzaam voor elkaar
en voor een ieder die een beroep op haar doet.
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Het verhaal van de Samenstroom
De Samenstroom is een pluriforme kerkgemeenschap in het gebied Wieringerwerf / Kreileroord.
Het individu is belangrijk, maar hij/ zij kan niet zonder de gemeenschap leven.
We willen rekening houden met andere geloofstradities;
•
•
•

Een gemeente die in de Bijbelse traditie samen leert, viert en dient;
Een open, gewone gemeente;
Een gemeenschap die uitnodigend is, haar geloof wil uitstralen.

De Samenstroom is een zogenaamde zoekgemeenschap.
Staat een open en pleurale leergemeenschap voor, met volop ruimte voor communicatie en dialoog.
Geloven als zoektocht.
Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de Bijbel een verzameling is van zeer
uiteenlopende geloofsgetuigenissen. Het bieden van structuur en duidelijkheid in onze kerk wordt
als prettig ervaren door een groot deel van de kerkleden; en de kerk is meer dan alleen de
eredienst. We bieden een ‘menu’ aan waarbij mensen zich aan de kerk kunnen verbinden.
Handen uit de mouwen en meedoen!
Iedereen steekt naar eigen vermogen de handen uit de mouwen bij activiteiten, commissies en
projecten. Maar we moeten niet alleen een gezelligheidsclubje zijn. Het gaat wel om het geloof en
identiteit. We willen openstaan voor de omgeving, een knooppunt zijn. Een open netwerkgemeente
die optimaal samenwerking zoekt. Intern, extern op moderne wijze communiceren over onze
activiteiten en geloof.
Voor ons is zorgzaamheid van groot belang. Kunnen anticiperen op veranderingen, gebeurtenissen
in de samenleving. De kerk ís de participatiesamenleving: wil hier actief onderdeel van zijn, deze
vorm geven en een belangrijke rol spelen. Niemand is exclusief, de één is niet meer of minder dan
de ander. Soms moet je iets extra’s doen om meer mensen binnen te halen in onze kerk. We zijn
enthousiast en actief! We zijn integer en eerlijk! Moed hebben om maatschappelijk ertoe te doen,
verantwoordelijkheid te nemen en consequenties daarvan te aanvaarden;
dát is De Samenstroom!
Het beleidsplan heeft als doel om een groei in betrokkenheid van de huidige kerkleden te
realiseren.
Handen uit de mouwen en meedoen!
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