
 
 
 

 

Onderweg naar Ichthuskerk2025 

 
Onze visie: 

 

 

Wij nemen ons als kerkelijke gemeente voor om 

 
ruimte te scheppen voor verschillende generaties, geïnspireerd door het evangelie, om te 
zoeken wat hoop, geloof en liefde betekent in onze rol in de samenleving en ons in te zetten 
voor gerechtigheid. 

 

En wij letten daarbij op het volgende: 
- Houd oog voor wie 'zich naar buiten richt' én voor wie zich meer op 'reflectie richt': beide zijn 
nodig om onze gemeente in evenwicht te houden. 
- Houd oog voor de verschillende levensfasen waarin gemeenteleden zich bevinden, en streef 
naar én verbinding én gerichte taal en activiteiten 
- Houd verband tussen dynamiek, bezinning en reflectie: in- en uitgaande beweging 

een gemeenschap te zijn waarin we verbinding zoeken tussen generaties, kerkelijk of niet 
kerkelijk, door met een open blik er te zijn voor mensen in verschillende levensfasen waarin 
we van elkaar leren, toegerust vanuit het evangelie. 

 

En wij letten daarbij op het volgende: 
- Houd oog voor de diverse levensfasen en bied in dat licht een passend scala aan 
ontmoetingsplekken, vieringen en kleine verbanden 
- Blijf open voor diversiteit aan relatievormen en levenssituaties, en streef naar inclusief en 
waar nodig doelgroepgericht taalgebruik 

een open, gastvrije, liefdevolle en steunende kerk te zijn voor alle generaties en verbinding en 
inspiratie te zoeken binnen en buiten de kerk. 

 

En wij letten daarbij op het volgende: 
- Houd rekening met de ongelijktijdigheid in de gemeente waar het gaat om ervaring met 
contact met de mensen in de marge van de samenleving; als gemeente leren we van elkaar 
door initiatieven zoals onze Halte2717 en dankzij andere kerken en (maatschappelijke) 
organisaties. 
- Houd er rekening mee dat veel belangrijke woorden ook containerbegrippen kunnen worden 
en daarmee hun waarde verliezen; houd hierover het gesprek gaande. 

 

Wij zijn een door Christus geïnspireerde gemeenschap die zich met iedereen 
verbonden weet en met aandacht, hoop en liefde betrokken is op de wereld. 
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