Beleidsplan (samenvatting)
Basis
De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is een gemeente én gemeenschap van gelovigen, die er
voor hebben gekozen deel te zijn van die gemeente als belijdend lid, vriend of belangstellende.
In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geïnspireerd raken door het geloof en vanuit
dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld.
Christen zijn in deze wereld betekent voor ons dat we ons naar buiten manifesteren als een open
en gastvrije gemeente. We willen laten zien dat je in vrijheid kunt geloven zonder in
vrijblijvendheid te vervallen. We hebben oog en oor voor de noden in de wereld en willen voor
iedereen die zich kan vinden in onze uitgangspunten een veilig rust- en ijkpunt bieden in deze
hectische tijd. Binnen en buiten de gemeente willen wij leven en getuigen van onze wijze van
geloven.
Doelen
Als Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden stellen wij ons de volgende doelen:
a. het verzorgen van inspirerende en uitnodigende diensten en/of vieringen;
b. het bieden van mogelijkheden voor ontplooiing en verrijking van het sociale, geestelijke en
geloofsleven van leden, vrienden en belangstellenden via kerkdiensten, gesprekken, cursussen
en lezingen;
c. het bieden van mogelijkheden om kinderen en jongeren op een aansprekende wijze kennis te
laten maken met het christelijk geloof en de gemeente;
d. het verlenen van geestelijke en pastorale zorg aan leden, vrienden, belangstellenden en
anderen;
e. het onderhouden van banden met de doopsgezinde wereldbroederschap, haar instellingen en
organisaties;
f.
de steun aan en samenwerking met andere groepen en organisaties in en buiten de
broederschap;
g. het zich presenteren aan de Leeuwarder, Friese en wereldgemeenschap als een open, gastvrije
en verdraagzame gemeente van gelovigen.
Concrete acties
Op korte termijn zetten we ons in voor de volgende concrete acties:
1. We willen de diensten (nog) aantrekkelijker maken door naast het gesproken woord ruimte te
scheppen voor andere communicatiemiddelen als kunst, muziek, boeken en beelden. De
diensten zijn divers, maar in elk geval speels en met humor, in contact met kinderen en
volwassenen. Er is ruimte voor experimenten en naast de Bijbel maken we graag gebruik van
andere bronnen van kennis, wijsheid en spiritualiteit. Naast het Liedboek maken we gebruik
van andere liedbundels, zoals die van Iona en Taizé. We beraden ons op de aanstelling van
een cantor-organist.
2. We geven meer aandacht aan communicatie in woord en geschrift en via social media om
meer mensen bij onze gemeente te betrekken.
3. We willen alternatieve vormen van samenzijn bieden, onder meer via ons stilte- en
bezinningscentrum De Oergong
4. We onderzoeken de mogelijkheden om de nevenruimten, de binnentuin en het voorplein een
meer eigentijdse, uitnodigende en multifunctionele inrichting te geven. De kerk behoudt zijn
functie als hart van de gemeente.
5. Als open gemeente hebben we oog en oor voor onze omgeving, zowel plaatselijk, regionaal
landelijk als internationaal. De gemeente is plaatselijk onder meer betrokken bij het
Aanloophuis en het Diaconaal Platform Leeuwarden en internationaal bij het project
Vreugdekinderen in Zuid-Afrika en het Kerk in Actieproject ‘Werken aan verzoening’ in
Colombia.

