Oecumenische Vereniging de Zendingskerk
___________________________________________________________
Een kleine, levendige
oecumenische vereniging
We zijn met ongeveer 450 leden
en vrienden een relatief kleine
gemeente in Ermelo. Dit betekent
dat velen elkaar kennen en
contact hebben met elkaar.

Een veelkleurige gemeente
Als oecumenische gemeenschap
delen wij de liefde voor een open
omgang met elkaar. Verschillen in
geloof, geaardheid en achtergrond
zijn voor ons gegevens die wij zien
als verrijking van onze
gemeenschap en van ons
persoonlijk.
Het oecumenische uit zich ook in
de samenstelling van onze
gemeente. Wij zijn een mix van
protestant en katholiek. We
maken het graag bont – in alle kleuren van de regenboog.

Onze kernwaarden
Als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zijn wij een
lerende, pluriforme geloofsgemeenschap. Onze
kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid,
verbondenheid en rechtvaardigheid baseren wij op ons
geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse
verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten
zien, menselijk en kwetsbaar. Wij willen ons moreel en
materieel vermogen onbaatzuchtig inzetten voor elkaar en
voor eenieder die daar die daar beter van kan worden en
daarmee is gediend, waar ook ter wereld. Een concrete
uitwerking hiervan is dat wij ‘groene kerk’ zijn.

Manieren van vieren
We vinden verschillende vormen om geloof in diensten te communiceren spannend.
Zij geven uitdrukking aan de diversiteit in onze gemeente, ook die tussen oud en
jong. Oud en jong doen graag mee in de jaarlijkse musical.
Muziek, kunst en andere creatieve vormen dagen onze gevoeligheid voor het
Andere en Onbekende uit en voeden onze verbeeldingskracht.
Met vakantiediensten willen we uitnodigend zijn voor de vele gasten die Ermelo in
de zomertijd rijk is.
Wij onderhouden goede viercontacten met de rooms-katholieke parochie.

Ontmoetingen buiten onze diensten om
Naast de goed bezochte vieringen zijn er andere activiteiten: eetgroepen,
gesprekskringen en huiskamerbijeenkomsten. In een gezellige omgeving delen wij
thema’s van geloof en leven met elkaar. Actieve taakgroepen voeden ons met stof
tot nadenken en dagen ons uit tot praktische inzet rond pastorale of diaconale
projecten.
Het spreekt vanzelf dat we meedoen met het oecumenisch opgezette
leerhuisprogramma.
Wij willen in dit alles een inclusieve gemeenschap zijn waar werkelijk eenieder
welkom is.
Onze geschiedenis in een notendop
Ons kerkje is bij oudere mensen nog bekend als het
Witteveenkerkje. Ds. Witteveen was een gedreven
voorganger die na een conflict met de kerkenraad met
een groep mensen zendingsactiviteiten heeft ontwikkeld.
Deze werden voortvarend ter hand genomen naar binnen
en naar buiten.
Enkele gebouwen getuigen hiervan: het kerkje, het Huis
van Barmhartigheid, een school en een huis voor
uitwendige zending. De gebouwen zijn inmiddels
verkocht, op het kerkje na. Dit vermogen is goed voor de
financiële zelfstandigheid van onze gemeente. Het wordt
samen met de eigen begraafplaats door een stichting
beheerd.

Onze plaats binnen kerkelijk Ermelo
Zoals u in de naam kunt lezen, is
onze gemeente zowel een
vereniging als een wijkgemeente.
Binnen de hervormde gemeente
Ermelo zijn wij een wijkgemeente
van bijzondere aard. Dit houdt in
dat wij ons gemeenteleven
zelfstandig inrichten én
financieren. Dit heeft te maken
met de bijzondere geschiedenis
van onze gemeente.

Contact
Voor meer informatie: www.zendingskerk.nl Op die site vindt u ook de link voor de
uitzendingen van onze diensten.
U kunt ook contact opnemen met onze scriba: scriba@zendingskerk.nl
___________________________________________________________

