
Visie, missie en strategie

Programma van de avond:

 Inleiding 

 Wat is de visie van de EGZ anno 2015

 Wat is de missie van de EGZ anno 2015

 Welke strategie passen we in 2015 toe

 Conclusies CHE onderzoek

 Aanbevelingen CHE onderzoek

 Wat is de strategie voor de EGZ in de volgende jaren

 Wat is je persoonlijke strategie voor de komende jaren

 Wat is nodig voor de gemeente strategie

 Wat heb je nodig voor je persoonlijke strategie 



Wat is visie, missie en strategie?

 Geen bijbelse woorden

 Visie: verdiepend of verblindend?

 Missio Dei of missie voor mij

 Strategie: stratego of standvastigheid



Gods visie, missie en strategie

 Leven als mens naar Gods beeld (Gen.1:27)

 Manier van denken, manier van handelen

 Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u (Joh.17:18)

 Navolging van Christus

 Opbouw geloofsgemeenschap

 Dienstbaar aan de samenleving

 Verspreiding van het evangelie



Visie EGZ anno 2015

 De EGZ is een groep mensen die Jezus wil 

volgen en omzien naar anderen en elkaar.



Missie van de EGZ in 2015

 Omdat we Jezus als onze Redder hebben 

aangenomen, zijn we geroepen Zijn grote 

daden zichtbaar te maken en te verkondigen. 

Daarmee erkennen we Hem ook als Heer. Hij 

is Degene die het in ons leven voor het 

zeggen heeft.



Strategie

 De gemeente moet een veilige plek zijn

 Pastoraat 

 Diaconie

 Respect

 Gastvrijheid

 Groeien tot volwassenheid in Christus

 Kringenwerk

 Onderwijs

 Individueel discipelschap

 Invloed uitoefenen in de maatschappij

 WelKom

 Twinkeltje



Conclusies CHE onderzoek

 Gemeenteleden zijn positief over missionaire activiteiten

 69% zet zich in; 35% zou zich meer willen inzetten

 89% geeft aan dat er geen activiteiten moeten stoppen

 Belangrijke belemmering: tijd => door werk, gezin etc.

 Slechts 12% kan zich meer inzetten dan al gebeurd

 Bereidheid om meer in gebed en financieel bij te dragen

 Gemeenteleden willen graag gaven en talenten inzetten



Aanbevelingen CHE onderzoek

 Begeleiding en toerusting bieden aan vrijwilligers

 Meer kortlopende projecten

 Missionaire activiteiten minder vaak overdag uitvoeren

 Beleid en strategische keuzes maken met als kenmerken:

 Voorbereid zijn op toenemende vraag vanuit de samenleving

 Toets nieuwe ideeen aan de hand van missie en visie

 Activiteiten naar Boven en naar elkaar gericht

 Vrijwilligers:

 Zet een vrijwilligersbeleid op

 Benader gemeenteleden persoonlijk

 Evalueer regelmatig



Aanbevelingen CHE onderzoek

 Algemeen

 Rust gemeenteleden toe persoonlijk missionair te zijn

 Betrek ouderenwerk bij missionair werk

 Communiceer regelmatig gebedspunten

 Laat kringen om toerbeurt bij missionair werk helpen

 Procesmatige aanbevelingen

 Vrijwilligersteam opzetten

 Leg een database van gaven, talenten en vaardigheden

 Per missionaire activiteit een stuurgroep



PAUZE met koffie en thee



Wat is de strategie voor de EGZ voor de komende jaren?

Gespreksronde:

 Moet de strategie van de EGZ veranderen?

 Ja: waarom en wat zou de strategie moeten zijn/worden

 Nee: waarom niet

 Wat is er voor de uitvoering van de strategie nodig?



Persoonlijke strategie

 Roeping of beroep?

 Op zondagmorgen of op dinsdagavond?

 Kan je missionair zijn in de supermarkt of achter de strijkplank?

 Ben je missionair naar je buurman of collega?



Wat is je persoonlijke strategie ?

Gespreksronde:

 Wat is jouw persoonlijke strategie?

 Wat heb jij voor de uitvoering van jouw strategie nodig?



Afsluiting

 Laat je naam en email adres achter op de lijst achterin de zaal

 Vermeld op je vel papier of het gemeente of persoonlijke missie is

 Vermeld op je vellen papier eventueel je naam voor persoonlijke 

terugkoppeling

 Lever je vellen papier in bij een oudste

 Voor thuis: maak van de gemeentemissie en je persoonlijke missie 

een dagelijks gebedspunt!

 Matt.28:20:”En zie, Ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding 

van de wereld”.


