Beleidsplan Dreischor-Noordgouwe
De kerken in de beide dorpen zijn:
- huizen waarin mensen de ontmoeting met God zoeken in de uitleg van de Schrift,
in gebeden en in de viering van de sacramenten
- plaatsen waar gemeenschap wordt geoefend in aandacht en zorg voor elkaar en
voor de samenleving
De Gemeente Dreischor-Noordgouwe
staat in de Protestants-Christelijke traditie
heeft een open en oecumenisch karakter
verwelkomt ieder die inspiratie zoekt voor zijn of haar geloof en leven.
Mission Statement
Wie zijn we en wat willen we?
De combinatiegemeente Dreischor-Noordgouwe is een kleine, actieve groep mensen met
open oog voor elkaar en voor de wereld. Ondanks verschillen in geloofsbeleving is er een
grote mate van betrokkenheid op elkaar, die o.a. tot uitdrukking komt in het koffie
drinken na de dienst.
De kerkenraad vindt het volgende van groot belang:
- Onze taken ( pastoraat, diaconaat, viering en toerusting) zo goed mogelijk te
doen zonder ons te laten bepalen door aantallen.
- In verbondenheid met elkaar de diensten beleven zonder tekort te doen aan de
verscheidenheid die er is.
- We willen een kerk van het dorp zijn en samenwerking met de beide dorpsraden
stimuleren.
- Graag willen we jongeren, en als het kan ook kinderen, meer en blijvend
betrekken bij onze kerk.
- We willen uitnodigend zijn en mensen welkom heten in elk kerkelijk en cultureel
verband in en om de kerken.
- Samen met de beide stichtingen van vrienden van de kerken willen we de kerken
open zetten voor culturele en muzikale activiteiten.
De kerk blijft voor ons belangrijk, omdat:
1. we er woorden horen die we nergens anders horen.
2. het een gemeenschap is van mensen die elkaar aanvaarden en in Jezus naam
voor elkaar in willen staan.
3. de kerk ons helpt te begrijpen wat goed leven is en waar we ons voor zouden
moeten inzetten.
Onze landelijke Kerk heeft een rapport geschreven onder de titel “Back to basics”. We
gaan graag mee in de daar geformuleerde uitgangspunten op weg naar de toekomst.
Als agenda voor de komende tijd willen we formuleren:
- hoe we het geloof kunnen overdragen aan de volgende generatie, dus hoe we
jongvolwassenen en kinderen meer kunnen betrekken.
- hoe we in gesprek komen met tijdgenoten, op zoek naar zin en geloof.
- hoe we invulling kunnen geven aan het diaconaat, betreffende een samenleving
waarin de overheid zich terugtrekt en het van groot belang is prioriteiten te
stellen in wat we kunnen doen.
- hoe we in gesprek kunnen komen over het geloof en van daaruit om te gaan met
onze omgeving.
- dat we ons goed bewust moeten blijven van kansen en bedreigingen, en als het
kan alert daarop in te spelen.

