Eenheid en diversiteit
Nu de fusie van de wijkgemeenten
Dorpskerk en Marcuskerk bijna 7 jaar
achter ons ligt, was het tijd voor een
nieuw visiedocument. Tijdens een
gemeenteavond en een aantal
huiskamergesprekken keken we terug
en droomden we over de toekomst.
We kijken met dankbaarheid terug op
de afgelopen jaren. De PgL is een
levende, warme gemeente geworden,
waar veel mensen actief zijn en onderlinge ontmoeting centraal staat. Er wordt omgezien
naar elkaar en je kunt jezelf zijn, ook in je geloof. In de diensten is voelbare en merkbare
diversiteit, het aanbod voor vorming en toerusting is breed geschakeerd en de dominees
dragen hun eigen geloof op authentieke wijze uit. De renovatie van de gebouwen heeft een
positieve uitstraling en er komen meer kinderen en jongeren naar de kerk.
Eenheid en Diversiteit
Met oog op de toekomst werd destijds, in 2011, gewerkt vanuit twee uitgangspunten.
Allereerst de eenheid die we ervaren en belijden in de geloofsbelijdenis en de
verbondenheid met de landelijke PKN. En daarnaast de diversiteit in levensstijl en geloofsstijl
die onze huidige samenleving kenmerkt.
We willen in de PgL bewust ruimte maken voor diversiteit en tegelijk de eenheid versterken.
Zo kunnen we verder werken aan de aantrekkingskracht van ons gemeente en het
missionaire elan. En kunnen we door zowel in te zetten op diversiteit als op eenheid een
herkenbare, enthousiasmerende, oprechte gemeente zijn en blijven.
Kernwaarden
In de praktijk werken we met drie kernwaarden: ontmoeten, belijden en dienstbaarheid.
Samen vormen ze een omschrijving van waar we voor staan. We willen elkaar ontmoeten
rondom ons geloof en van daaruit naar anderen omzien.
___________________________________________________________________________
Ontmoeten
Blij met:

open en gastvrije sfeer
verbeterde communicatie
Dromen van: nieuwe vormen van pastoraat voor jongeren, ouderen en in de wijk
ontmoeting van jongeren en ouderen onderling
ontmoeting met mensen aan de rand of buiten de gemeente

Belijden
Blij met:

de eenheid die we ervaren in ons belijden van God als Bron van Leven
authenticiteit van de predikanten
Dromen van: meer uitgesproken authentiek, persoonlijk belijden
meer ruimte voor diverse geloofsstijlen rond de midden orthodoxie
met lef naar buiten treden. We mogen trots zijn op ons geloof! We hebben (of
eigenlijk God heeft) iets te bieden!
Dienstbaarheid
Blij met:
betrokkenheid bij politiek en maatschappelijke instellingen
diaconaal werk in oecumenisch verband
Groene Kerk en aandacht voor duurzaamheid
Dromen van: meer zichtbaarheid
___________________________________________________________________________
We gaan de toekomst met vreugde tegemoet. Met hetzelfde motto en dezelfde
kernwaarden, en met het uiteindelijke doel dat ieder van ons mens zal worden zoals God dat
bedoelt.
Leusden, januari 2018

