Missie en Visie

Missie- en visiebeschrijving 1.0

Missie en Visie
De basis
De definities van de gebruikte begrippen missie, visie en strategie worden nogal eens
anders uitgelegd of geïnterpreteerd. Sommige termen die hierbij worden gebruikt zijn
zelfs uitwisselbaar. Het is dan ook belangrijk om eerst te bepalen wat wij als gemeente
onder deze begrippen verstaan. We maken dit duidelijk aan de hand van de volgende
‘piramide’.

Afbeelding 1 - Missie, Visie en Strategie

De missie definieert de bestaansgrond van onze gemeente. De missie is tijdloos, maar
wel toe te passen op een concreet moment. De missie staat niet voortdurend ter
discussie.
De visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. Het is
als het ware een foto van de situatie die we als gemeente nastreven en vaak wordt er
ook een bepaalde termijn aan gehangen. (bijvoorbeeld vijf jaar vanaf nu). Door het lezen
van de visie zou je de gemeente moeten kunnen herkennen. Een visie is ‘realistisch
dagdromen’ maar omschrijft tegelijkertijd specifiek welke waarden we nastreven en wat
de factoren zijn die we nodig achten om onze missie te kunnen bereiken.
Om het verschil tussen Missie en Visie nog concreter duidelijk te maken in kernwoorden
kun je gebruik maken van de volgende tabel:
Definitie
Toepassing
Lengte
Doel
Bron
Focus
Communicatie

Missie
Statement
Planning
Lang
Informeren
Hoofd
Breed
Visueel

Visie
Snapshot
Communicatie
Kort
Inspireren
Hart
Smal
Mondeling
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Missie
Als basis voor het uitschrijven van de missie zijn we teruggegaan naar de statuten van
de Evangelische Gemeente Parousia. Aspecten die onderdeel zijn van ons bestaansrecht
zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verkondigen van het evangelie
Ongelovigen oproepen tot bekering en doop
Heiligen opbouwen in geloof
Heiligen toerusten tot dienstbetoon
Heiligen aansporen om medegetuigen te zijn
Voorzien in geval van pastorale en diaconale nood

Na verschillende brainstormsessies hebben we gemeend om de missie te beschrijven in
eigentijdse bewoording. Ook is de missie samengevat in een ‘mission statement’.
Mission statement:
Huisgezin van God, open naar iedereen!
Missie beschrijving:
Wij zijn een evangelische gemeente in Wijchen die God en onze naaste wil
liefhebben en dienen in woord en daad.
Als navolgers van Jezus Christus willen we mensen met Hem in contact brengen
en helpen groeien in het geloof.
Het ‘mission statement’ bevat zowel een interne (“Huisgezin van God”) als externe
(“open naar iedereen!”) component.
Het woord ‘huisgezin’ beschrijft hoe we als gemeente willen functioneren en herkend
willen worden. We willen dat mensen zich thuis voelen, dat we naar elkaar omzien en er
voor elkaar zijn zoals dat in een gezin gebeurt. Warmte en gastvrijheid zijn hierin
belangrijke aspecten.
Het woord ‘naar’ geeft een proactieve houding aan naar de wereld om ons heen. Dit
woord is heel bewust gekozen in tegenstelling tot het woord ‘voor’, wat een meer
passieve / afwachtende houding weergeeft. Dit geldt zowel voor onze lokale/regionale
betrokkenheid (zoals ‘Kerk voor de buurt’ zijn), nationale verantwoordelijkheid, als ook
internationale betrokkenheid (zoals CAMA zending).
De missie beschrijving bevat alle aspecten die we ook terugzien in ons bestaansrecht
vanuit de statuten.
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Visie
De evangelische gemeente Parousia Wijchen is…
…een huisgezin van God waar aandacht is voor gebed, aanbidding, onderwijs
en relaties
Door God te aanbidden in het besef dat we afhankelijk zijn van de
Heilige Geest die in ons en door ons heen werkt. Een persoonlijke relatie
onderhouden met God is daarbij de basis.
Door een plek te zijn waar jong en oud welkom zijn. We willen ons
liefdevol en dienend opstellen en actief relaties onderhouden met
elkaar.
Door het evangelie van Jezus Christus centraal te zetten en christenen
toe te rusten. Inspirerend en bijbelgetrouw onderwijs is hierin een
belangrijke pijler. Gaven en talenten worden ontdekt, ontwikkeld en
ingezet.
Kinderen en jongeren hebben hierbij onze bijzondere aandacht.
...open naar haar directe en indirecte omgeving
Waarbij we het evangelie doorgeven aan onze directe omgeving en
actief en persoonlijk betrokken zijn bij zendingswerk wereldwijd.
Waarbij we een kerk zijn voor de buurt en als zodanig bekend staan in
Wijchen en omstreken.
Met een frisse en moderne uitstraling en de inzet van eigentijdse
middelen bij activiteiten en in onze communicatie.
De Visie bouwt voort op de missie en bevat dan ook beide onderdelen van het Mission
Statement. De Visie is zodanig opgesteld dat deze ook in deze vorm kan worden
gecommuniceerd naar de buitenwereld, bijvoorbeeld middels onze folders en online
kanalen.
De eerste alinea (Door God … de basis) is de basis voor alle andere onderdelen en kan
dus ook niet los worden gezien van alle activiteiten die we als gemeente ontplooien.
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