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Ons hogere doel
Met ons ‘hogere doel’ geven wij aan wat onze bestaansgrond is. Waarom bestaan wij? Wat is de essentie van onze
gemeenschap? Wat is onze ziel? Het hoger doel wil op een heldere, inspirerende en puntige manier aangeven wat
onze idealen zijn. Het is ‐ meer dan een simpele slogan of een welluidend statement ‐ bedoeld als een diepgaande,
doordachte reflectie van onze essentie of kern. Ons hogere doel is:

De vrijheid van Jezus vernieuwend leven
Wij willen het christelijk geloof allereerst vorm geven in de dagelijkse praktijk van ons leven. Dit is een leven in
vrijheid. Daarbij richten we ons op Jezus en de vrijheid die hij liet zien op aarde en ons gaf in zijn sterven en
opstanding. Wij benaderen dit bewust op een vernieuwende manier: het evangelie brengt verandering te weeg in
denken, spreken en handelen.

Onze waarden (RING)
Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven wat wij juist en van wezenlijk belang vinden. Wat
vinden wij waar of onwaar, goed of slecht, begerenswaardig of juist afkeurenswaardig? Onze waarden zijn onze
morele doelen of idealen en hebben een emotionele lading: zij geven aan wat we graag willen doen en zijn richtlijnen
voor ons gedrag. Onze waarden zijn:

Relatie
(gemeenschap ‐ verbondenheid ‐ relatiegericht)
Wij realiseren ons dat we allereerst te maken hebben met en ons verhouden tot mensen, met hun eigen
levensverhaal.

Integriteit
(betrouwbaar ‐ authentiek ‐ echt ‐ oprecht)
Wij spreken en handelen eerlijk, naar onze diepe overtuigingen, zonder onszelf (en anderen) meningen op te leggen.

Nieuwbolligheid
(vernieuwend ‐ nieuwbollig ‐ fris ‐ creatief)
Onze mindset is fris en vernieuwend , met oog voor ironie.

Genade
(barmhartig ‐ ruimhartig ‐ ruimte ‐ vergeving)
Wij benaderen mensen zoals Jezus dat deed: met zowel duidelijkheid als ruimte en vergevingsgezindheid, zonder te
veroordelen.
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Onze gewaagde doelen
Een ‘gewaagd doel’ is een uitdagend toekomstbeeld dat weliswaar slechts door uiterste inspanningen bereikt kan
worden, maar dat in principe binnen handbereik ligt. Een gewaagd doel heeft betrekking op de droom of dromen die
we wensen te realiseren en heeft iets onontkoombaars, iets wat men eenvoudigweg móet doen. De realisatie van een
gewaagd doel vereiste een proactieve houding. Anders gezegd: de hele gemeenschap moet zo ingericht worden dat
het gewaagde doel gehaald kan worden. Onze gewaagde doelen zijn:

In 2015 zijn alle jonge, cultureel betrokken Amsterdammers bekend met Stroom
We hebben een focus naar buiten. We zijn niet alleen op elkaar gericht, maar willen graag iets met inwoners van
Amsterdam. We realiseren ons dat we daarbij makkelijker aansluiting hebben bij jonge cultureel betrokken mensen.
Maar onder deze groep willen we dan ook een sterke positie innemen.

In 2015 bestaat Stroom uit 3 hechte gemeenschappen verspreid over de stad, waar mensen
geïnspireerd worden het geloof op hun eigen plek vorm te geven
Wij willen graag bouwen aan een hechte gemeenschap en tegelijk ruimte bieden aan groei. Dit bereiken we door ons
te richten op het opzetten van kleinere inspirerende locale gemeenschappen.

Onze kwaliteiten
Kwaliteiten bepalen waar Stroom erg goed in is of goed in wil zijn. De bewustwording van onze kwaliteiten (of
talenten) is een wezenlijk bestanddeel van onze visie. Door voldoende aandacht te besteden aan de unieke en
onvervreemdbare eigenschappen of kwaliteiten van onze gemeenschap, zorgen we ervoor dat de visie realistisch
blijft. Wij zijn:

Ongedwongen
(ruimte ‐ respect ‐ open ‐ gastvrij)
Wij zijn in staat een sfeer te creëren waar mensen zich geaccepteerd voelen.

Onderzoekend
(kritisch ‐ nieuwsgierig)
Wij zijn in staat om de bijbel en de christelijke traditie, maar ook onszelf en de mensen om ons heen, kritisch te
blijven bevragen.

Creatief
(innovatief ‐ vernieuwend)
Wij zijn in staat het evangelie en de gemeenschap origineel te benaderen, waardoor we telkens weer onze eigen
clichés weten te ontstijgen.

Gedurfd
(moed ‐ durven geloven/leven/genieten)
Wij zijn in staat om midden in ons zoeken en vragen daadwerkelijk op God te vertrouwen.
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