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1. Inleiding
Vanaf september 2016 hebben we als Ichthuskerk samen nagedacht, gesproken en gebeden over
hoe we onze visie en missie willen formuleren en over de concrete speerpunten voor het beleid van
de komende jaren.
Waarom deden we dat?
Allereerst omdat er veel in verandering is. Onze gemeente verandert voortdurend van samenstelling,
en dan is het goed om eens in de zoveel jaar hier weer samen over na te denken. Verder verandert
onze omgeving. We leven in een stad waarin steeds minder mensen christen zijn. Daarom moeten
we ons elke keer weer afvragen: wat betekent het om in deze context kerk te zijn, en hoe geven we
dat vorm?
Wat steeds hetzelfde blijft is dat we willen leven vanuit het evangelie van Gods genade, geopenbaard
in Jezus Christus (Onze Vader), dat we God willen verheerlijken (uw naam worde geheiligd), dat we
ons opgenomen weten in de missie van zijn Koninkrijk (uw Koninkrijk kome), en dat we Hem willen
gehoorzamen en volgen (uw wil geschiede). Maar juist omdat we dat doen in een concrete steeds
veranderende situatie is het goed ons elke keer weer biddend af te vragen: en wat betekent dat nu
concreet voor hoe wij zijn kerk willen zijn de komende tijd in deze stad?

2. Missie & Visie
Missie
In een missie probeert een organisatie het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie
kernachtig te beschrijven. Een missie is tijdloos. Meestal wordt teruggegrepen naar wat de oprichter
van de organisatie voor ogen had. De kerk kan natuurlijk niet behandeld worden als een gewone
organisatie. Onze ‘oprichter’ is Jezus en Zijn missie is de missie van de kerk.
Toch is het goed om kort en krachtig te beschrijven wat de missie is van de Ichthuskerk. Maar dit kan
nooit een eigen bedenksel zijn van de kerkenraad of een kaderdag. Het is Jezus missie’ die wij,
misschien gebrekkig of te beperkt, hebben vertaald naar een missie voor de Ichthuskerk. Doel is om in
ons denken en al onze activiteiten richting te kunnen kiezen.
De missie is: “Geloof in Jezus Christus met impact’.
Impact is de kern van het evangelie en betekent dat Jezus een verandering voor ogen heeft van ons
eigen leven, het leven van de mensen om ons heen en uiteindelijk van deze wereld (waaronder de
bijzondere stad Den Haag).
Ons geloof heeft impact, allereerst op onszelf. Dat is ons verlangen en dat mogen we ook nu al zien!
Het evangelie is geen goed advies, het evangelie verandert ons leven op een heftige manier. Impact
verwoord deze intensiteit.
We kunnen het evangelie aanhoren, het evangelie kan ons diep raken, maar Jezus kan en wil ons
uiteindelijk ook bewegen. Jezus beweegt onze gedachten over onszelf, over anderen en over onze
keuzes. Impact is het resultaat van deze beweging en geeft aan dat het evangelie niet statisch of
abstract is.
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Onze roeping is niet simpelweg het evangelie te geloven, maar het evangelie ook voor te leven. Zo
kan het evangelie ook impact hebben op anderen. Impact geeft aan dat de kracht van het evangelie
ons niet geïsoleerd treft, maar de energie zich verspreid.
Visie
De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Een visie geeft
een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je
naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie.
We verlangen er naar dat Jezus een steeds grotere impact heeft op ons eigen leven en de mensen en
de wereld om ons heen. Vanuit die missie zien we in onze visie de volgende kenmerken van de
Ichthuskerk.
We zijn een kerk waar leden zich thuis voelen en geaccepteerd voelen, door Jezus en door elkaar.
Samen willen we het evangelie steeds beter leren begrijpen, niet alleen de leer, maar ook de
uitwerking daarvan. We kunnen volledig onszelf zijn, ook in al onze fouten en gebreken, maar mogen
tegelijkertijd uitzien naar een leven dat steeds meer verandert naar het voorbeeld van Jezus.
We zijn een kerk waar de gemeenteleden elkaar opbouwen. Want we zijn allemaal ambtsdrager en
hebben allemaal de Geest ontvangen. Pastoraat en diaconaat aan gemeenteleden gebeurt eerst en
vooral door gemeenteleden zelf; Predikant en kerkenraad helpen de gemeenteleden hiervoor toe te
rusten en hen daarin voor te gaan.

We staan middenin de samenleving en in de stad Den Haag. We zijn een gemeenschap en hebben
het goed met elkaar, maar beseffen dat het mooie en het goede van het evangelie overal mag
stralen. Kerk, kleine groepen en gemeenteleden zijn verworteld in de samenleving als een
vatenstelsel waar bloed door stroomt en de voedingstoffen uit de Bron afgeeft aan onze omgeving.
Het evangelie staat in alles centraal.
 Jezus is onze Redder en bepaalt onze identiteit. Identiteit in Christus is dat wij onszelf zien als
geliefd kind van God. Als Jezus onze identiteit bepaalt kunnen we ook alleen bij hem terecht
met al onze persoonlijke en levensvragen. Deze overtuiging bepaalt uiteindelijk hoe wij ons
werk doen in gezin, maatschappij en kerk.
 Jezus is onze Heer en bepaalt ons beleid. Jezus die het ‘beleid’ bepaalt, geeft aan dat we
steeds beter willen begrijpen en handelen naar wat Jezus wil in deze wereld. We leven vanuit
het besef dat Jezus niet alleen is gekomen om onze plaats in de hemel veilig te stellen, maar
dat Jezus’ wil ook in Den Haag mag geschieden.
Deze God loven en prijzen wij in al onze bijeenkomsten en in alles wat we doen.

3. Aandachtsgebieden
Om toe te werken naar de droom, moeten we nu beginnen met het zetten van stappen.
De eerste contouren van de visie zijn al zichtbaar. Om die zichtbaarheid te vergroten zijn de volgende
strategische speerpunten benoemd:
A. Kwetsbaarheid en aanspreekbaarheid
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We zien een gemeente waar we ons eerlijk en kwetsbaar op kunnen stellen, elkaar aan
moedigen , en samen ons geloof oefenen. We kunnen elkaar bevragen op onze relatie met God
en de naaste, en zijn daarop aanspreekbaar.
Dit speerpunt draagt bij aan het kenmerk thuis voelen en geaccepteerd voelen.
B. Kringen
We zien dat het nog belangrijker wordt om elkaar naast de kerkdiensten ook in kleinere groepen
geregeld te ontmoeten en daar samen het leven te delen. Er zal daarom nog meer op ingezet
worden op de kringen. Juist die lenen zich namelijk voor het oefenen van kwetsbaarheid en
aanspreekbaarheid. Het moet een plaats worden waar verbondenheid en betrokkenheid wordt
gevoeld. We onze levens delen, zodat we meer en meer gaan ‘stralen’, we Gods liefde mogen
uitdragen en aantrekkingskracht op buitenstaanders gaan uitoefenen.
Tegelijk zien we dat nog niet iedereen op een kring zit, niet kan bezoeken of dat kringen niet
altijd goed lopen en kringleiders ‘slechts’ een beperkte, veelal faciliterende rol hebben.
De werkgroep kringen gaat een plan maken, waardoor de kringen een plaats van verbondenheid
en aanspreekbaarheid worden.
De kenmerken ‘Gemeenteleden bouwen elkaar op’ en ‘Middenin de samenleving’ worden door
dit speerpunt verder ontwikkeld.
C. Kinderen en jeugd
Kinderen en jongeren moeten meer worden betrokken in de gemeente, zodat ook zij een goede
plek vinden in de gemeente. Op dit vlak worden al de nodige activiteiten ontplooit, waarbij met
name de jongeren nog meer aandacht verdienen.
Het speerpunt Kinderen en jeugd raakt de kenmerken ‘Thuis voelen en geaccepteerd voelen’,
‘Gemeenteleden bouwen elkaar op’ en ‘Middenin de samenleving’
D. Toerusting & training
De kerk blijft een plaats van viering en lofprijzing en wordt ook steeds meer een plaats van
toerusting en training. We zien een scala aan activiteiten om nieuwe leden op weg te helpen en
huidige leden verder te laten groeien . Een andere vorm daarvan kan zijn verdiepingsmateriaal
voor kringen met betrekking tot een specifiek onderwerp.
‘Gemeenteleden bouwen elkaar op’ wordt met dit speerpunt geraakt.
E. Samenwerking
We zien minder vaste structuren en een intensievere, spontane samenwerking met andere
christenen (kerken) in Den Haag. De samenwerking met zowel andere kerkgenootschappen in
Den Haag als maatschappelijke organisaties in en rond de kerk zal worden geïntensiveerd.
Deze samenwerking zal er zijn in alle aspecten van het gemeente zijn: boven (gezamenlijke
kerkdiensten), binnen (b.v. samenwerking in toerusting en recreatieve activiteiten) en buiten
(b.v. Den Haag in Beweging; missionaire projecten).
In het speerpunt Samenwerking komt het kenmerk ‘Middenin de samenleving’ tot zijn recht.

