Beleidsplan gemeente 2016-2020
Inleiding
Voor u ligt een aanzet voor een nieuw beleidsplan 2016 – 2020 van de Baptistengemeente Groningen. We zeggen dan wel ‘nieuw’, maar de accenten die we willen leggen sluiten inhoudelijk nauw aan
bij de visie van het vorige beleidsplan welke vlak na de fusie tussen voormalige gemeenten Noord en
Zuid tot de huidige Baptistengemeente Groningen effectief is geworden. In dat gemeente opbouw
plan is het verlangen uitgesproken om een aantrekkelijke en gastvrije gemeente te willen worden die
relevant is voor haar omgeving en waar iedereen een plek kan vinden. In de afgelopen jaren zijn daarin reeds vele stappen gezet en de komende jaren willen we op die ingeslagen weg verder wandelen.
Aanpak
Wij zijn een Baptistengemeente waarin niet de raad of een bestuur maar uiteindelijk de gemeente
zelf, na bezinning op Gods Woord en gebed, de weg wijst die ze wil gaan. Voor de totstandkoming
van dit beleidsplan is de gemeente dan ook nadrukkelijk gevraagd om mee te denken en mee te praten zodat we ook uiteindelijk tot een breed gedragen beleidsplan konden komen. Dit is gedaan middels het handboek “gezonde gemeente” van Robert Warren. Dit boek is eerst in de raad besproken
en vervolgens zijn de principes met de gemeente besproken middels een serie verkondigingen en
artikelen in maandblad Schakels. Ook op de gemeentejaarvergadering voorjaar 2015 zijn de principes
besproken met de gemeente. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gemeente dag zaterdag 25 april
2015. Hier is een gemeentescan gemaakt en is gebrainstormd over mogelijke acties. De uitkomsten
van deze dag vormen de belangrijkste input voor het conceptbeleidsplan wat momenteel ter bespreking voor u ligt.
Wat voor gemeente willen we zijn?
Het antwoord op deze vraag is een lastige aangezien we geneigd zijn om daar allerlei eigen invulling
op los te laten. We hebben immers allemaal zo onze eigen verwachtingen en ideeën over hoe de ideale gemeente eruit zou moeten zien. Wij kiezen er dan ook voor om deze vraag te beantwoorden met
een aantal stellingen die verwoorden wat Gods Woord ons leert over de gemeente en tegelijk te kijken naar de sterke kanten die onze gemeente heeft. Dat in ogenschouw nemende komen we tot een
aantal lange termijn doelen:
ü De gemeente is open en gastvrij en is in staat om van gasten discipelen te maken en hen te integreren in de gemeente.
ü De gemeente is een plaats waar gelovigen worden toegerust om in hun dagelijks leven invulling te geven aan discipelschap.
ü De gemeente is een plaats waar jong en oud samen met plezier en bezieling hun geloof kunnen beleven.
ü De gemeente straalt in woord en in daad de liefde van God uit naar haar omgeving.
ü De gemeente vindt haar identiteit in de navolging van Christus.
Uitleg.
Met deze doelen leggen we als gemeente de lat hoog. Je zou je kunnen afvragen hoe realistisch dit is
in een wereld waarin de kerk een steeds kleinere rol speelt. Ook Christenen zijn mensen van deze tijd
en de teneur is steeds meer dat mensen zich maar moeilijk durven te verbinden aan een kerk en
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meer shoppen om zo een pakket op maat samen te stellen wat de eigen religieuze behoefte bevredigt. Met deze doelen onderkennen we het gevaar van deze vorm van consumentisme voor de kerk
en willen we een stevig, Bijbels tegengeluid laten horen. We geloven dat het werk van Christus ons
aan elkaar verbindt en ons naast zegeningen ook verantwoordelijkheid geeft. Verantwoordelijkheid
om elkaar te helpen om de kreet Jezus is Heer ook in het persoonlijk dagelijks leven zichtbaar te maken. Ook zien we de verantwoordelijkheid om de boodschap van Jezus uit te dragen naar de wereld
om ons heen. We geloven dat het Evangelie van Christus relevant is voor mensen van vandaag en dat
wij als zout der aarde Gods liefde in woord en daad mogen uitdragen in een gebroken wereld. We
geloven dat we daarin een afspiegeling mogen zijn van het Koninkrijk van God wat met de Wederkomst van Jezus wereldwijde realiteit gaat worden.
Speerpunten
In overeenstemming met de uitkomst van de gemeente dag kiezen we ervoor de komende jaren de
volgende zaken tot speerpunten van ons beleid te willen maken. De uitwerking is slechts zeer beknopt weergegeven en concentreert zich niet zozeer op uiterlijke aspecten maar meer op de ontwikkeling van de innerlijke geloofsopbouw.
De erediensten zijn inspirerende samenkomsten waar iedereen op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd en opgebouwd:
• Gemeente is trouw in opkomst.
• Christocentriche, relevante en actuele verkondiging daagt uit om geloof in het leven van alle
dag concreet te maken.
• De gemeente participeert. (delen en getuigen)
• Ruimte voor kinderen en jeugd.
• Laagdrempelig.
• Diepgang.
• Audiovisuele ondersteuning wordt goed ingezet.
• Flexibiliteit.
Gemeenschapszin:
• Kringen vormen het kloppend hart van de gemeente.
• Deelname aan een kring is de normale gang van zaken.
• Onderling pastoraat is de normale gang van zaken en vindt plaats in de kringen. (openheid en
vertrouwen)
• Daarboven functioneert een toegerust pastoraal team voor extra pastorale aandacht daar
waar nodig.
• De gemeente ontmoet elkaar regelmatig rondom de maaltijd.
• Samen delen en bidden, ook buiten de zondagen om.
• Bijzondere dagen/gebeurtenissen worden in de gemeente beleefd.
• Gaven en talenten worden herkend en ingezet en iedereen participeert naar kunnen binnen
de gemeente.
• Er is een op elkaar aansluitend kinder- en jeugdwerk waarin kinderen en jeugd op hun eigen
niveau Jezus leren kennen.
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De gemeente heeft de blik ook naar buiten gericht en geeft in woord en daad de liefde van Christus
door:
• Jonge gezinnen als specifieke doelgroep.
• De gemeente raakt geworteld in de buurt.
• We weten als gemeente hoe deze wijk eruitziet. (Samenstelling, noden, behoeften)
• We weten als gemeente wat wij te bieden hebben.
• We ontwikkelen diaconaat (zowel intern als extern)
• We zoeken en intensiveren de samenwerking met andere kerkgenootschappen en andere instellingen.
• Educatie.
• De houding van de gemeente naar gasten is open en gastvrij.
• Onze erediensten zijn toegankelijk voor gasten.
• De oude kreet elke baptist een evangelist wordt beleefd in de gemeente. (Persoonlijke verantwoordelijkheid)
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