Visie
In 2019 heeft de gemeente Jozua een (nieuwe) visie voor de gemeente opgesteld. Het oudstenteam
heeft op meerdere momenten samen stilgestaan bij de toekomst van Jozua. Hierbij is alles onder het
voorbehoud gesteld van Jak.4: 15 ‘Zo de Heere wil en wij leven’ om vervolgens te proberen Gods
stem hierin te verstaan. Deze visie is gesteld naar het jaar 2025.
Wij verlangen dat Jozua in 2025 …
… gegroeid is in discipelschap en diepgang, met de focus op God en Zijn levende Woord als
fundament, in plaats van op onszelf
… radicaal, echt en bewogen is en leeft in afhankelijkheid van God de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Jozua is een levende gemeente van Jezus Christus!
… gegroeid is in betrokkenheid. Jozua is in omvang gegroeid, de eenheid is bewaard en we hebben
we onszelf geoefend in de zorg en verzorging van elkaar
… oog heeft ontwikkeld voor de oudere generatie onder ons. We zeggen dit niet alleen, maar doen
het ook!
… is gegroeid in aantal leden omdat we onze missionaire roeping als uitgangspunt hebben genomen
voor ons gemeente-zijn
…. zich heeft gericht op groei in gebieden waar de kerk verdwijnt (of niet aanwezig is). Hierbij is er
speciaal oog voor de eenzamen en het kleine en onbetekenende
… satellieten, gemeenschappen heeft doen ontstaan door de mensen uit ons midden die God
daartoe geroepen heeft, en deze mensen goed heeft begeleid
… niet alleen betrokken is geraakt op haar omgeving, maar staat in de samenleving. We hebben daar
echt impact op!
… een team van voorgangers heeft waarin verschillende kwaliteiten vertegenwoordigd zijn, zowel
naar binnen als naar buiten
… (financieel) heeft geïnvesteerd in dit team, met continue teamvorming waar aansporing,
versterking en elkaar vormen normaal is
… het potentieel en ook de gaven en talenten van alle gemeenteleden optimaal benut worden
… een kerkelijke structuur heeft met een zo lichtgewicht mogelijk karakter, waardoor mensen
organisch hun plek kunnen vinden en innemen
… speciaal oog heeft voor het betrekken, boeien en motiveren van de jeugd!
… haar gebouw gebruikt als plek van toerusting, die ook van betekenis is voor de buurt; het is een
plaats van bedrijvige mensen die samen uitreiken naar de omgeving om hen heen
… zich gericht heeft op een efficiënt gebruik van haar gebouw; we hebben geen nieuw gebouw
aangeschaft, maar het oude verbouwd en anders ingedeeld
… wegen heeft gevonden om het gebruik van haar gebouw te optimaliseren, door de verhuur van
zalen en lokalen

