Identiteit:
●

Onze identiteit ligt in Christus. Galaten 2: 20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik
leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in
de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

●

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. De Bijbel is daarmee de grondslag voor leer en
leven van de gemeente en haar leden.

●

Als baptistengemeente staan we voor de doop op grond van persoonlijk geloof. Romeinen 6:
3-4 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden
wandelen.

Missie:
●

Door de kracht van de Heilige Geest vereren wij God de Vader, volgen wij Jezus Christus, Zijn
Zoon, en verkondigen wij het Evangelie tot redding van mensen.

Visie:
●
●
●
●
●

God neemt de eerste plaats in ons leven in en Hem willen wij vol overgave eren in woord en
daad.
Wij zijn aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, toe te rusten en voor elkaar te zorgen.
Wij zijn toegewijd om de samenkomsten en kringen te bezoeken, onze gegeven gaven en
talenten in te zetten, en gemotiveerd om de gemeente financieel te ondersteunen.
Wij vertellen graag aan anderen wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent.
Wij zijn actief in evangelieverkondiging, diaconaat en zending.

Wij willen graag zijn:
●
●
●
●
●

een gemeente waar kringen de basis vormen van het gemeenteleven
een gemeente waar het belang van het Bijbelse huwelijk wordt benadrukt.
een gemeente waar geestelijke gaven ontdekt, ontplooid en ingezet worden.
deel van de wereldwijde gemeente van Christus en daarin open staan voor samenwerking
met andere kerken.
een gemeente die zich uitstrekt met het evangelie naar de wijk en stad waar wij geplaatst
zijn.
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Samenkomsten:
●

●
●
●
●

In onze samenkomsten staat de woordverkondiging centraal. 2 Tim 3: 16
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God
toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
Er is Bijbelverklarend onderwijs, begrijpelijk uitgelegd en praktisch toepasbaar gemaakt.
Lofprijzing en gebed zijn van groot belang om God groot te maken en het hart te richten op
God.
De samenkomst is een samenwerking van voorganger, oudste van dienst en zangleiding.
In onze samenkomsten hebben we oog voor alle generaties.

●

De laatste zondag van de maand vieren wij open avondmaal waaraan ieder persoon die Jezus
belijdt als zijn/haar persoonlijk Heer en Verlosser deel kan nemen.

●

We hebben meerdere bijzondere samenkomsten, zoals doopdiensten, jeugddiensten,
thematische diensten, etc.

Onderwijs/kringen/jeugd/zondagsschool:
●
●
●
●

Naast de woordverkondiging is er voor alle generaties Bijbelstudie.
Doordeweeks zijn er verschillende kringavonden, met Bijbelstudie, lofprijzing, bidstond en
waarin we omzien naar elkaar.
Op de zondagochtend bieden we zondagsschool aan voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd. Tevens is er crèche.
Op de vrijdagavond en zondagavond kan de jeugd elkaar ontmoeten. Er komen verschillende
thema’s rondom de Bijbel aan bod.

Pastoraat:
●

In onze gemeente is pastorale zorg verdeeld over drie niveaus. Allereerst het basispastoraat,
waar de hele gemeente bij betrokken is door het omzien naar elkaar. 1e lijns pastoraat gaat
wederzijdse zorg te boven. Dit is de taak van de raad en het pastorale team, bestaande uit
volwassen pastoraat, bevrijdingspastoraat en kinder-en jeugdpastoraat. Soms is de hulpvraag
dermate complex dat het deskundigheid en bevoegdheid van de raad en het pastorale team
overstijgt. In dat geval spreken we over 2e lijns pastoraat, waarvoor we verwijzen naar
professionele instanties.

Evangelisatie / zending:
●
●

Als gemeente zenden we mensen uit en ondersteunen we verschillende zendelingen.
Daarnaast zijn we actief in straatevangelisatie en organiseren we bijeenkomsten/activiteiten
waar ook het evangelie gebracht wordt.
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Naast het genoemde Gemeenteprofiel hebben we als Baptistengemeente ‘De Fontein’ een visie
vastgesteld en beleid geformuleerd. Het beleid wat vast is gesteld omvat de volgende onderwerpen:
• Beginselverklaring
• Gemeentevisie ( missie en waarden)
• Statuten met het Huishoudelijk Reglement
• Evangelisatie
• Zending
• Leden, betrokkenen
• Pastoraat
• Onderwijs
• Kringen
• Avondmaal
• Positie van de man en de vrouw in de gemeente
• Huwelijk en samenwonen
• Dopen
• Privacy en e-mailbeleid
• Zalving
• Beheer kerkgebouw Baptistengemeente “De Fontein” te Middelburg
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