Missionair netwerk in de stad

De kracht van Lokale Netwerken
Lokaal kerkzijn boven kerkverband
Door Petra de Nooy en Jasper Klapwijk
Het belang van een lokaal netwerk
Waarom is het zo belangrijk dat kerken in de stad elkaar zoeken en vinden in een lokaal netwerk? En
waarom zou de onderlinge band in dat lokale netwerk belangrijker moeten zijn dan de band met
kerken van de eigen denominatie?
Een paar redenen:
• Als God naar de stad kijkt ziet Hij één kerk, Zijn kerk. En die kerk wil Hij inzetten voor zijn
missie in de stad.
• Één kerk kan nooit alleen de verantwoordelijkheid nemen voor de stad als geheel. De hele
kerk is nodig om de hele stad te bereiken met het hele evangelie. Daarbij hebben we als
kerken verschillende gaven en mogelijkheden gekregen.
• Mensen zijn steeds meer op zoek naar lokaal kerkzijn dat bij hen past en hun taal spreekt en
veel minder beïnvloed door denominaties.
• Missionaire initiatieven hebben veel meer slagingskans als ze door meerdere kerken
ondersteund worden.
• Het is tijd om de geschiedenis van eigen koninkrijken los te laten. Je start niet iets nieuws
naast iets bestaands omdat het nou eenmaal jouw denominatie is.
• De stad is intercultureel, en er ook kerkelijk een grote verscheidenheid in taal en cultuur.
Daarom is er een plek nodig waar kerken van verschillende culturele achtergrond elkaar
ontmoeten.
Concrete tips
- Bouw relaties en begin klein. Bv. Week van gebed, netwerklunch, samenwerking bij een
missionair initiatief. Zorg voor ontmoetingen tussen kerken en kerkelijke leiders waar je
elkaar kunt inspireren, waar je van elkaar kunt leren, en waar concrete samenwerking kan
ontstaan. Breng in kaart wat iedere kerk heeft en mist (expertise, gebouw, bestuurskracht,
netwerk, etc)
- Stel lokaal kansels open en spreek samen uit niet iets nieuws te beginnen zonder overleg
- Kom langs in Den haag ter inspiratie �
Meer informatie
- Over Missionair Platform den Haag
zie: http://missionairplatformdenhaag.nl/
of neem contact op met de coördinator:
Petra de Nooy petradenooy@missionairplatformdenhaag.nl
- Over stedelijk netwerken
Zie: https://citymovements.nl/
http://www.citytocityeurope.com/
- boekentip
Together for the City, How Collaborative Church Planting Leads
to Citywide Movements
geschreven door: Neil Powell & John James

