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Inleiding 
 

Voor u ligt het visiedocument van de Adventskerk Aerdenhout. Het omvat onze uitgangspunten van 

wat en wie we willen zijn (Deel I), hoe we dit willen verwezenlijken (Deel II), en wat we daar voor 

doen (Deel III). 

 
 
 

De kern: 
 

Als kerkelijke gemeente willen wij het Licht doorgeven in onze veranderende wereld. Een 

wereld waar veel eenzaamheid en geestelijke nood is. Ook in Aerdenhout.  

Wij zien dat als onze bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp. Om er licht te laten schijnen 

en warmte te geven, om zo compassie uit te stralen. Vonken van inspiratie heeft onze 

samenleving nodig. Die willen we helpen doorgeven. Iedere vonk is er één. Daarom zijn wij er. 



© Adventskerk Aerdenhout 2021 
2  

Deel I 
 
 

Onze missie 
 

    Wij willen ons samen met mensen in en om Aerdenhout geestelijk laten voeden met geloof,    
    hoop, en liefde. 
 

Waarom: Inspiratie is nodig om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Wanneer:

 Als mensen behoefte hebben aan geestelijk voedsel 

Hoe: Door een bron te zijn van ontmoeting, bezinning, en reflectie. 
 

Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, openheid, veiligheid en eenvoud. 
 

Waar: In de kerk en daarbuiten. Met en naast mensen. 
 

Wat: Ontmoetingen organiseren die inspirerend en betekenisvol zijn voor mensen 

Wie: Een dominee, kerkmusicus, koster, zangers, en een flink aantal vrijwilligers. 

 
 

Onze kernwaarden 
 

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, openheid, veiligheid en eenvoud. 

Wij werken aan onze missie vanuit deze vier pijlers. Wij organiseren ontmoetingen die op deze leest zijn 

geschoeid. Daarmee willen wij maatschappelijk relevant zijn en dat ook blijven in veranderende tijden. 
 

Wij zijn samen onderweg met oog en oor voor onze naasten. Wij laten ons inspireren door het Woord en 

door elkaar. Wij zien om naar elkaar en zijn er voor onze naasten, vooral voor hen die zich verloren, verlaten, 

of vergeten voelen. Dat doen wij door persoonlijke ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. Wij 

geloven, hopen, en verwachten dat wij als gemeente op deze manier een lichtend licht kunnen zijn in een 

veranderende wereld. 
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Deel II 
 

Onze aanpak 
 

Ons belangrijkste doel is om ontmoetingen te organiseren en ons daarmee samen met mensen uit 

onze omgeving geestelijk te laten voeden. Wij geloven in de kracht van de ontmoeting. 
 

In meer detail willen wij mensen geestelijk voeden door hen een palet van vier categorieën van 

mogelijkheden aan te bieden. Deze staan hieronder weergegeven. Dit palet noemen we onze vlinder, 

‘de ontmoetingsvlinder’ van de Adventskerk Aerdenhout. In figuur 1 staat deze vlinder weergegeven. 
 

 
Figuur 1. De ontmoetingsvlinder - Aanpak Adventskerk Aerdenhout 

 

Hierin zijn een aantal dimensies te onderscheiden. Deze worden hier nader toegelicht. 
 

De verticale dimensie gaat over onze oriëntatie. 
 

Als wij ‘Samen rond het Woord’ zijn, ligt onze oriëntatie op de Geestkracht van God, de inspiratie van het 

geloof als bron waaruit wij kunnen putten. Daarbij  zijn de vieringen rond het Woord en zijn uitleg, de 

sacramenten van de ‘Heilige Doop’ en het ‘Heilig Avondmaal’ , zang, muziek en beeldende kunst voor ons 

inspirerende  vormen. Als wij ‘Samen in de wereld’ zijn, ligt onze oriëntatie op onze dienst in de wereld. 

Daarbij inspireren wij elkaar en staan onze naasten bij. 
 

Wij zijn een ‘mixed household’ van professionals en vrijwilligers, waar geloof, hoop, en liefde in zit.               

Muziek vormt een belangrijk onderdeel van de ontmoetingen die in onze gemeente als mixed 

household plaatsvinden. 

De ontmoetingen waarbij wij samen rond het Woord zijn, vormen de kern van onze gemeente. Deze 
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kernactiviteiten worden vraaggericht georganiseerd. Onze leden hebben behoefte aan deze 

ontmoetingen. De organisatie daaromtrent noemen we de lidmaatschapsorganisatie en bestaat uit 

betalende leden. 
 

De ontmoetingen die plaatshebben terwijl wij samen in de wereld zijn, vallen onder de 
dienstenorganisatie en bestaan uit leden en niet-leden waaronder vrienden en belangstellenden.  
Deze ontmoetingen worden aanbodgericht georganiseerd om ons samen met deze doelgroep 
geestelijk te laten voeden. 
 

Dit onderdeel van ons beleidsplan zal de komende jaren verder worden uitgewerkt. 

De horizontale dimensie verwijst naar onze locatie. 
 

Wij ontmoeten elkaar in de kerk en buiten de kerk. In de kerk ontmoeten wij elkaar in ons 

kerkgebouw en bijbehorende zalen aan de Leeuwerikenlaan. Dit zien wij als onze thuisbasis. Buiten 

de kerk vinden ontmoetingen plaats zoals op straat, in de wijk, of elders in en om het dorp. 
 

Alle ontmoetingen zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden. 
 

Deel III 
 

Onze activiteiten 
 

Wij werken aan onze missie in gezamenlijkheid, met vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers 

en vanuit drie ambten, die, onderverdeeld in decentrale colleges: de diaconie, de kerkvoogdij, en 

het pastoraat, samen de kerkenraad vormen. De drie colleges werken de gezamenlijke  missie uit 

vanuit hun eigen perspectief. 
 

Het perspectief van de diaconie betreft het leveren van een financiële bijdrage aan mensen en 

organisaties die dat nodig hebben. Dit kan op individueel niveau, regionaal niveau, en binnen en 

buiten de landsgrenzen. Onze diaconie bestaat uit diakenen die mensen ondersteunen die met 

materiële ondersteuning weer of beter mee kunnen doen aan de samenleving. Ook organisaties die 

omzien naar de medemens aan de randen van onze samenleving kunnen worden ondersteund door 

de diakonie. De diakonie zoekt op dorpsniveau samenwerking met verwante, maatschappelijke 

organisaties, om bij te dragen aan de leefbaarheid van ons dorp. 
 

Het perspectief van de kerkvoogdij betreft het zorgdragen voor het onderhoud van het kerkgebouw 

(monument), de inventaris, en alle toebehoren. Dit kan de fysieke ruimte betreffen evenals de 

digitale ruimte waarin het kerkzijn gestalte krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het bekostigen van de online 

kerkdiensten en muzikale optredens van onze professionals. De kerkvoogdij bestaat uit kerkvoogden, 

ook wel kerkrentmeesters genaamd. 
 

Het perspectief van het pastoraat betreft het zorgdragen voor het geestelijke welzijn van onze 

gemeenteleden en mensen in Aerdenhout die zich tot ons wenden. Dit omvat huisbezoek, 

ziekenbezoek, en het onderhouden van contact en de verbinding met gemeenteleden. Nieuwe 

leden worden persoonlijk en gastvrij welkom geheten. Pastoraat wordt gedaan door onze 

predikant en ouderlingen, allen lid van de kerkenraad. Iedere                   ouderling heeft een eigen wijk. 
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De activiteiten van de diaconie, kerkvoogdij, en de ouderlingen zijn bedoeld om ontmoetingen tot 

stand te brengen die leiden tot minder eenzaamheid, meer saamhorigheid, en een toename van 

geestelijke veerkracht. 

Op deze manier willen wij maatschappelijk relevant zijn en dat ook blijven in veranderende tijden. 

 


