
Wij geloven dat wij 

 

Een open kerk zijn zonder muren die bestaat uit mensen die Jezus dagelijks volgen en ervaren als  
bron van vreugde, vrijheid en aanbidding. 
 
(Boven) We geloven dat wij geroepen zijn als krachtige volwassen mensen waarin ons leven  
gefundeerd hebben op bijbels onderwijs en daardoor in de vrijheid kunnen leven die God ons  
gegeven heeft. Waarbij gebed en voorbede de motor is waaruit alles voortkomt. We geloven dat wij  
een levensstijl van aanbidding hebben door Jezus centraal te stellen in alles wat we doen. Wij  
faciliteren regelmatig diensten waarbij wij als gehele gemeenschap Hem op allerlei creatieve  
manieren mogen aanbidden.  
 
(Binnen) We geloven dat wij geroepen zijn om gezonde huwelijken, gezinnen en relaties te bouwen.  
Waarbij we als familie van verschillende generaties elkaar versterken en waarderen. Daarbij vieren 
we uitbundig het karakter van God in de ander.  
Samen dragen we zorg voor elkaar en de kwetsbaren zoals ouderen, zieken, eenzamen en weduwen.  
Door middel van buurschappen en kleine groepen mogen we Gods liefde ontvangen, delen en  
doorgeven in onze eigen wijk. 
De kinderen, tieners en jongeren mogen in een veilige omgeving ontdekken dat ze geliefd, gezien en  
geroepen zijn en daardoor mogen groeien in Gods bestemming voor hun leven.  
 
(Basis) Wij geloven dat ons gebouw een hoopvolle ontmoetingsplek zal zijn in Ede en de Veluwe. 
Een multifunctioneel gemeentecentrum dat dienstbaar zal zijn aan de behoeftes van de mensen in 
de maatschappij. Een inspirerende plek voor jong en oud, dat als activiteitenplatform functioneert  
waarin nieuwe initiatieven gestart kunnen worden. Een plek waar we als gemeenteleden onze  
talenten en gaven kunnen inzetten om de ander te mogen dienen. 
 
(Buiten) Wij geloven dat wij geroepen zijn om het avontuur aan te gaan dat God voor ons heeft om  
impact te hebben op de samenleving. Wij als lokale gemeente zijn deel van een wereldwijde kerk  
welke een actieve bijdrage heeft aan de uitbreiding van het koninkrijk van God d.m.v. evangelisatie  
en zending. Wij strijden voor rechtvaardigheid en zetten ons in voor duurzaamheid in deze wereld.  
Ondernemers worden toegerust om het koninkrijk van God te brengen op de plek waar ze geroepen  
zijn. Een bruisende en gastvrije kerk voor Ede en de Veluwe.  
 

 

Dat is onze kerk!  

Wij zijn krachtig, waarderend, vierend, hoopvol en avontuurlijk 


