De Missie van de VEG Bennekom
De missie is de opdracht (vergelijk iemand die uitgezonden wordt in het leger). Dit
is de taak waar we nu voor gesteld staan, waar we de schouders onder moeten
gaan zetten. Als we deze missie volbracht hebben ligt er een nieuwe missie klaar;
alles met het doel om onze droom, zoals in de Visie verwoord, te verwezenlijken.

De missie van de VEG Bennekom is
om te groeien
in onze persoonlijke relatie met God,
onze onderlinge relaties
en onze relaties met de ander
We hebben gekozen voor het woord groeien. Groeien geeft de afhankelijkheid
van God weer; wij kunnen de omstandigheden voor groei beïnvloeden, maar het
is God die de groei geeft.
Maar het is onmogelijk om alles waar verbetering mogelijk is tegelijkertijd aan te
pakken, we zijn geen megakerk met een groot aantal medewerkers. Daarom
moeten we prioriteiten stellen.
Per onderdeel/relatie hebben we een drietal onderwerpen gekozen waarvan wij
geloven dat we daar als gemeente aan moeten werken. Daar hebben we een top
3 van gemaakt, en dat zijn speerpunten van het beleid geworden.
De top drie bestaat niet uit de drie onderwerpen die het belangrijkst zijn binnen
dat onderdeel: de top drie bestaat uit die onderwerpen waarin we als gemeente
het meest moeten groeien.

Welke missie/taak hebben we om onze Visie dichterbij te brengen?
Groeien in onze persoonlijke relatie met God: wij zien als topprioriteit dat we
meer aandacht moeten geven aan het gebed in de gemeente. Want om werkelijk
volgelingen te kunnen en willen zijn moeten we een persoonlijke relatie met God
hebben, en een relatie groeit door samen tijd door te brengen. Daarnaast zijn
Aanbidding en lofprijzing en Bijbelstudie/prediking speerpunten.

De missie van de VEG Bennekom is
om te groeien in onze persoonlijke relatie met God
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Gebed

3

- dat alle gemeenteleden zich vrij
voelen om tijdens
Aanbidding & Lofprijzing gemeenteactiviteiten samen te bidden
Bijbelstudie/prediking
- dat de aanbidding iedereen helpt - dat gemeenteleden aanbieden om
de focus te richten op de Here God direct samen voor de nood van een - dat de gemeente inspraak krijgt in de
inhoud en de vorm van de
ander te bidden
bijbelstudie/prediking/leerhuis
- dat we ons bewust zijn van de kracht
van het gebed en onze afhankelijkheid
van God daarin.

Groeien in onze onderlinge relaties: we willen een gastvrije gemeenschap zijn.
Als topprioriteit geloven we dat we eraan moeten werken dat iedereen zich er
veilig, thuis en geaccepteerd moet voelen. Vooral onze eigen jeugd en tieners. We
zouden graag zien dat er net zoveel tieners in de dienst komen (of eventueel eruit
weggaan voor hun eigen dienst) als dat er kinderen naar de kinderkerk gaan.
Maar zolang de jeugd niet een integraal deel uitmaakt van de gemeente, het als
De missie van de VEG Bennekom is
om te groeien in onze onderlinge relaties
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Jeugd en jongeren vormen
een integraal deel van onze
Van jong tot oud kennen
gemeenschap

en accepteren we elkaar

- dat de jeugd en jongeren zich erkend en
- dat er manieren ontwikkeld
thuis voelen in de gemeente
worden die het opbouwen van
- dat er voor de jeugd een sociaal netwerk is
relaties tussen jong en oud helpen
in de kerk
groeien (o.a.
- dat we in het bijzonder oog hebben voor
maatjes/bidouders/kerk opa's en
jeugd en jongeren
oma's)
- dat de jeugd ook aktief bijdraagt in de
activiteiten van de gemeente
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Zorg voor elkaar
- dat niemand "niet gemist" wordt

thuis ervaren zullen ze er nooit zelf willen zijn en vrienden meenemen. De twee
andere speerpunten die omstandigheden creëren om te groeien in onze
onderlinge relaties zijn dat we elkaar van jong tot oud kennen en accepteren en
dat we zorg dragen voor elkaar.

Groeien in onze relaties met de ander: voor anderen om iets te kunnen zien en
ervaren van die onzelfzuchtige liefde en om ons getuigenis van Jezus Christus te
horen moeten we zichtbaar zijn als gemeente. Deel zijn van de samenleving en
die tot zegen zijn met wat ons gegeven is. Het eerste contact met de kerk is
meestal niet de zondagse dienst, dus we moeten er door de week ook zijn. Dat is
het eerste speerpunt waardoor we kunnen groeien in onze relatie met de ander.
De ander is aandacht voor het leren getuigen en de samenwerking met andere
christenen in Bennekom.

De missie van de VEG Bennekom is
om te groeien in onze relaties met de ander
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Getuigen van Jezus
Christus
- dat we vanuit een veilige
omgeving gaan leren getuigen
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Als gemeente staan we
midden in de "wereld"
- dat we als gemeente participeren in de
samenleving
- dat we bereid zijn om van wat God ons
gegeven heeft (gebouw, goed, talenten) te
delen tot zegen van de ander
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Samen met andere Christenen
in Bennekom
- actief deelnemen aan bestaande
initiatieven (Sing-Inn/BEO/GSK)
- Christenen samenbrengen om de
gemeenschap te dienen (over
kerkmuren heen)

Van woorden naar daden
Zeven van de negen speerpunten zijn verder uitgewerkt naar acties en op
verschillende plaatsen in de gemeente ten uitvoer gebracht.

