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Omschrijving visie: 
Wij willen als gemeente mensen die God nog niet kennen bereiken met het evangelie van Jezus. 
Mensen die Hem wel kennen willen wij helpen en ondersteunen op hun reis. 
In de eerste plaats in de directe omgeving van de kerk [op Caberg, Malberg en Malpertuis] en 
daarnaast in heel Maastricht en verder. 
Wij willen als gemeente een “veilig thuis” zijn voor iedereen. Een plaats waar iedereen de liefde en 
genade van Jezus Christus mag ervaren. 
 
De basis voor deze visie ligt in de liefde en genade van God die beide geopenbaard zijn door Zijn zoon 
Jezus Christus. 
Daarom geloven wij niet in koninkrijkjes van mensen maar in één koninkrijk en dat is het koninkrijk 
van Jezus christus. 
 
Beleid: 
Het beleid zal erop gericht zijn dat mensen de ruimte hebben om zich te ontwikkelen.  
M.a.w. zowel geestelijk [op hun weg van heiliging] als  persoonlijk [in hun kennen en kunnen]. 
Dit betekend dat wij zullen investeren in mensen door middel van studies [onderwijs] pastorale 
begeleiding [geestelijk onderwijs & ondersteuning] en coaching [persoonlijke begeleiding]. 
Het beleid van de afdelingen zal in lijn moeten zijn met het beleid van de gemeente. [zowel intern als 
extern gericht] 
 
Het bereiken van andere mensen met het evangelie wordt bevorderd door het aanbieden van 
ontwikkelingsruimte, het investeren in mensen en dienen van elkaar. Onze levens worden daardoor 
en daarmee “levende getuigenissen”. 
 
Verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taak betekend dat er dingen van je verwacht worden. 
Vrijblijvendheid bestaat hierin niet. Zorgvuldigheid, veiligheid, toewijding en trouw zijn hierbij 
belangrijke waarden. 
Je kan bijvoorbeeld geen deel uitmaken van het pastoraal team als je de 
bijeenkomsten/besprekingen van het pastoraal team niet of niet regelmatig bezoekt. 
 
Van ieder lid van de gemeente wordt verwacht dat hij of zij een taak op zich neemt en dienende is in 
de gemeente. 
Als gemeenteleden hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar elkaar en naar God. 
Dit wordt zichtbaar in het uitdragen van de liefde van Jezus Christus, de zorg voor elkaar [dienen] en 
het afwijzen van zonde, laster, kwaadsprekerij etc..  
 
In het kort: 



Wij willen het evangelie van Jezus Christus verkondigen en mensen hiermee bekend maken. 
Jezus Christus is het Hoofd van deze gemeente en wij zijn de leden van Zijn lichaam. 
 
Wij willen bouwen aan de gemeente [Zijn lichaam] en hebben elkaar daarbij nodig. 
Liefde, genade en dienstbaarheid staan daarbij voorop. 
Zorgvuldigheid, veiligheid, toewijding en trouw zijn hierbij belangrijke waarden. 
 
 


