TOEKOMST VISIE
De commissie Toekomst heeft een uitvoerig onderzoek gedaan onder onze leden en vrienden met als
doel een nieuwe en richting voor de toekomst uit te stippelen.
Het onderzoekstraject is in tijd als volgt verlopen:
• Gemeenteberaad 18 november 2018 (eerste input sessie)
• Gemeenteberaad 10 februari 2019 (presentatie en bespreking uitkomsten commissie +
brondocument / Spiral Dynamics)
Respons op Enquête (april / 5 mei)
• Kerkenraad 23 mei 2019 (uitkomst enquête beknopt rapport versie 0.7)
Gemeenteberaad 9 juni 2019 BELEID “TOEKOMST VISIE” vastgesteld.
•

WIE ZIJN WIJ ?
Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte
is voor ieders zoektocht.
Vrijzinnig Delft laat zich inspireren door de Joods en Christelijke overlevering naast andere grote
religieuze tradities als Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam. Geloven zien we als een open ruimte voor mens
en God
Vrijzinnig Delft: Gemeenschap voor inspiratie, ontwikkeling en bemoediging, tot compassie naar elkaar en
naar de wereld om ons heen, waar iedereen welkom is.
Bouwstenen hiervoor kunnen zijn:
Bouwsteen 1: Vroedvrouw.
De gemeenschap Vrijzinnig Delft schept die voorwaarden die nodig zijn om voor elkaar een vroedvrouw
te kunnen zijn en doen geboren worden wat zich wil laten kennen.
Richtingwijzers:
a. De predikant, die over “vroudvrouwkundige” kwaliteiten en vaardigheden beschikt en een
coördinerende rol kan vervullen naar anderen binnen de gemeenschap.
b. De predikant als levenscoach, volstrekt open beschikbaar als begeleider op het levenspad
(zoektocht) van de ander.
Bouwsteen 2: Toekomst
In 2035 is Vrijzinnig Delft een bloeiende en duurzame gemeenschap met zo’n 200 – 300 leden en vrienden
met een evenwichtige levensopbouw en is zij dusdanig financieel gezond dat de gemeenschap kan blijven
voortbestaan. Dit stelt eisen aan een veranderprogramma voor Vrijzinnig Delft
Richtinggevers:
a. Zorgen dat men binnen Vrijzinnig Delft makkelijk met elkaar in contact kan komen
b. Spil voor levend houden van gemeenschap zijn de Vieringen. Geeft inspiratie; experimenten
toelaten; actieve liturgiecie.
c. Actieve liturgiecommissie in wisselende samenstelling die zelf inhoud geeft vieringen, waarbij de
predikant op de achtergrond coördineert.
d. Vereiste financiële bijdrage nader verduidelijken en toelichten
Bouwsteen 3: Gemeenschap en Samenwerking met anderen

Vrijzinnig Delft creëert (of is een duidelijk zichtbare medespeler) en onderhoudt een samenhangend
netwerk in Delft.
“Neem mij aan zoals ik ben, Wek in mij wie ik zal zijn..”
Deze tekst als grondhouding van waaruit alle activiteiten worden vormgegeven. Zorgt voor openheid en
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, waarin ook kwetsbaarheid een plek kan krijgen.
Richtinggevers:
a. Ontwikkeling van mensen, ontwikkeling van samen – verbondenheid – ook met de aarde
(ecotheologie.): studie, meditatie, retraites, gesprekken, kringen en praktische projecten.
b. Mensen/ gemeenschappen aanhaken bij ons of wij bij hen of beide.
c. Open staan voor interreligieuze dialoog en samenwerking waarbij de gemeente van begin af aan
betrokken is.
d. Zoveel mogelijk leden en vrienden inzetten bij het verrichten van taken. Bevordert gevoel van
gemeenschap.
e. Gezamenlijke maaltijden organiseren bv na afloop van vieringen.
f. Bespreekbaar maken om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen bv buddysysteem.
g. Meer culturele activiteiten met elkaar ondernemen of bezoeken. Denk aan Filmkring,
Kroegenkring,
h. Public Relations: hoe treden we als Vrijzinnig Delft naar buiten. Daarbij gebruikmakend van
moderne digitale middelen: website, facebook, You-Tube kanaaal, app e.d Naar buiten toe onder
de verzamelnaam “Inspiratieplatform – Delft” Onze jaargids “Inspiratie Gids”.
Maandelijkse Nieuwsbrief voor leden en vrienden, Weekberichten.
i. Onderhouden van externe kontakten:
Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk Delft;
Technische commissie Lutherse Kerk;
Adviescommissie inrichting Gebeds- en meditatieruimte Nieuwe Kerk (PGD);
Commissie “Geloven in Delft- City Kerk” (PGD);
Redactie Prot. Kerkblad Delft;
Raad van Kerken;
Commissie Week Gebed voor de Eénheid (RvK)
Algemene Kerkenraad PGD;
Stadsklooster Delft;
Oecumenische Studenten gemeente Kerk aan het Noordeinde (MoTiV).

