Onze Visie:
Wij zijn een CGK gemeente waarin God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
en Zijn Woord centraal staan. We zijn
daarbij een gastvrije gemeente waarin
iedereen welkom is.

Onze Missie:
Door Gods vrede willen we samen een
betrokken gemeente zijn.

Missie en visie
Christelijke Gereformeerde
Sjaloomkerk
Hardenberg

Door Gods vrede…
Jezus heeft voor ons de vrede
verdiend,
wij mogen vanuit Zijn vrede leven:
• God komt te allen tijde op de eerste
plaats;
• Wij hebben Hem lief en luisteren
naar Hem;
• Wij dragen uit dat wij kinderen van
God zijn;
• Wij delen Gods vrede met elkaar,
onze gasten alsook met hen die
Jezus nog niet kennen.

… een betrokken gemeente
Wij zijn een gemeente volgens de basis
van de eerste gemeente (Handelingen
2:42):
• Samen prijzen en eren wij God;
• Wij spreken vrij met elkaar en
bidden samen;
• Wij kennen elkaar, zorgen voor
elkaar, en bemoedigen en steunen
elkaar.

door Gods vrede;…
heb ik een persoonlijke relatie met
God;
wil ik Hem loven en prijzen;
kom ik samen met de gemeente, in
het bijzonder op zondag;
sta ik open voor wisselende vormen
om de focus op Christus fris en
scherp te houden.

in onze gemeente;…
ben ik een levend lid;
zie ik de ander als broer of als zus;
zet ik me in zowel binnen als buiten
de gemeente;
is het belangrijk dat er
opbouwende, geestelijke en
hedendaags begrijpelijke inhoud is
in al onze samenkomsten.
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Kernwaarden.

Onze identiteit.

Om onze missie te kunnen uitvoeren
is het belangrijk
dat we, ieder persoonlijk,
de vrucht van de Geest,
in ons laten groeien.

Gods Sjaloom draagt onze gemeente
en vanuit deze Bijbelse belofte is het
nu aan ons om daaraan vorm te geven.
1) God geeft ons als nieuwtestamentische gemeente een heel
bijzondere wijze van bestaan:
• Onze Sjaloomgemeente is Gods
werk en kerk.
• De christelijke gemeente is een
gemeenschap van gelovigen met
hun kinderen, die duidelijk belijdt
wat ze gelooft. We maken van harte
deel uit van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in
Nederland;
• Onze gemeente is geroepen op een
nieuwe unieke wijze betrokken
samen te leven met elkaar.
2) God geeft in de gemeente aan
iedereen gaven. Daarnaast
vervullen sommigen de bijzondere
ambten van predikant, ouderling en
diaken tot opbouw van de
gemeente. Alle gelovige
gemeenteleden zullen op hun eigen
wijze meedoen aan het
gemeenteleven vanuit een
innerlijke geestelijke instelling en
motivatie.

3) God geeft de bijzondere
uitstraling van geloof, hoop en
liefde binnen de christelijke
gemeente om daarmee Zijn licht
en Zijn stem in de wereld te laten
zien en horen.
Zo zal de
Evangelie-boodschap krachtig
zijn tot bekering en redding voor
een ieder die hiernaar luistert en
het gelooft.
4) Gebaseerd op de Bijbel hebben
we ook handleidingen gekregen
om vrede, orde en éénheid in de
gemeente te waarborgen, dit zijn
onze Geloofsbelijdenissen en
onze Kerkorde.

