Beleidsplan 2022 - 2027
Adventkerk Utrecht
Marco Pololaan 185 - 187, Utrecht

Organisatie en Structuur Adventkerk Utrecht
De Adventkerk Utrecht heeft haar 4 doelen samengevat in 4 kerkwoorden:
●

Delen

●

Dienen

●

Leren

●

Vieren

Visie (wat willen we bereiken)
De Adventkerk Utrecht wil verlossing verkondigen en daarbij een open gemeenschap zijn
die zich op vier vlakken manifesteert:

Delen, Dienen, Leren en Vieren
Delen: Gods liefde en ons geloof delen
Dienen: De medemens helpen God te zoeken in woord en daad, zorg voor elkaar
Leren: Gods Woord onderzoeken ervan leren en dit ook weer doorgeven
Vieren: Onze sabbatten en speciale feesten vieren, zodat het een warm thuis is voor
iedereen

Missie (hoe gaan we dit bereiken)
De missie van de gemeente Utrecht is: een warme, liefdevolle en open gemeenschap zijn,
die Gods liefde en zorg deelt met anderen.
Ons kerkgebouw gebruiken als uitgangspunt voor onze activiteiten, dus als vliegwiel, om op
deze manier in contact te komen met de wijk. Kerkgebouw hiertoe aanpassen, renoveren.
Andere Advent gemeenten uit de omgeving gaan betrekken in onze activiteiten, zodat we
met elkaar iets goeds kunnen neerzetten.
Jonge mensen aan het roer, dus in het stuurteam en hen betrekken bij beslissingen.
Kinderen uit de buurt gaan vertellen over Jezus door de verhalen voor te lezen.

Organisatie (wat hebben we hiervoor nodig)
Binnen de Adventkerk Utrecht hebben 8 teams geformeerd welke de organisatie van alle
activiteiten binnen de gemeente regelen:
1. Zendingsteam (delen) alle activiteiten naar “buiten” toe
2. Zorgteam (dienen) voor interne en externe zorg
3. Studieteam (leren) om de bijbel studies voor te bereiden
4. Activiteitenteam (vieren) om de sabbatten en speciale diensten te organiseren incl.
muziek
5. Facilityteam: verhuurcommissie, renovatie en aankleding van het gebouw
6. Communicatieteam: website, kerkpost, USRK, contacten onderhouden met andere
gemeenten en contacten in de wijk
7. Pastoraalteam (bestaande uit Predikant, en 4 Ouderlingen): houden zich bezig met
de pastorale zorg van de gemeenteleden en haar (vaste) bezoekers
8. Stuurteam (d.i. het bestuur, bestaande uit Predikant, Ouderling, Secretaris en 2
Assessoren): houden zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op de
organisatie en instandhouding van de Adventkerk Utrecht. Zijn ondersteunend aan
de teams.
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