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Visiedocument mei 2018
Via Nova is een gemeenschap in Amsterdam, met Jezus als oriëntatiepunt. We vertrouwen
op vergeving en liefde, concreet gemaakt in het weerbarstige leven. Dat is een voortdurende
ontdekkingstocht. Iedereen is welkom om op zijn of haar manier mee te doen.
Via Nova telt momenteel 97 deelnemers (63 volwassenen, 32 kinderen, 2 jongeren) en een
groot netwerk van meer-of-minder betrokkenen.
Waartoe
Onze roeping: de echtheid van Gods goede boodschap ontdekken en zichtbaar maken.
Hoe
Via Nova hecht bijzondere waarde aan het volgende:
•

Wij leven in openheid voor Gods gevende liefde
Het leven is niet maakbaar, maar wij leven dagelijks met verwachting
van wat God ons geeft

•

Wij staan bewust in contact met de hedendaagse
cultuur
We geven serieus aandacht aan het hedendaagse levensgevoel en aan
steeds weer nieuwe vragen

•

Wij geven anderen en onszelf ruimte
We respecteren iemands gedachten en gevoelens; wij spreken anderen
en onszelf aan op onze verantwoordelijkheid, maar keren ons tegen
emotionele druk

•

Wij willen echtheid in relaties
We houden niet van oppervlakkigheid en doen alsof; we streven naar
relaties waarin acceptatie en vergeving hand in hand gaan met
opbouwende kritiek

•

•

Wij dragen bij aan het welzijn van Amsterdam
We willen niet alleen voor ons eigen geluk leven, maar ons bovendien
actief inzetten voor het schone, het goede en het ware in Amsterdam

Bevlogen
We zijn gepassioneerde mensen die ergens voor willen gaan en ergens
voor willen staan

Wij zijn op weg als volgelingen van Jezus
Wij vertrouwen op Jezus en laten onze levens door hem inspireren

•

Via Nova heeft van God deze talenten ontvangen om in
te zetten en te ontplooien:

•

Creatief
Overal en altijd is er ruimte om nieuwe ideeën op te laten borrelen en
om dingen op een nieuwe manier te doen

•

Betrokken
We zijn betrokken op elkaar als gemeenschap en op anderen, waar we
ze ook ontmoeten

•

Grondig
We hebben de gave om dingen grondig te doordenken en goed te
organiseren

•

Stimulerend
Wij moedigen eigen initiatief van mensen op allerlei gebied aan en
geven elkaar ruimte en begeleiding om dat te ontwikkelen

Waar vandaan
Via Nova ontstaat in 2002 als pioniersproject vanuit een
diepgevoelde roeping voor Amsterdam. Er is een nood en
een kans.
-

-

Veel stadskerken zijn in de decennia daarvoor
gedecimeerd. Wat aan kerken restte miste goeddeels
de aansluiting bij de leefwereld van niet-kerkelijke
Amsterdammers. Veel Amsterdammers komen nooit
in aanraking met het evangelie.
Tegelijk is er een kans: het (nieuwe en oude) idee van
missie door gemeentestichting. De kerk kan opnieuw
beginnen, met nieuwe vormen, afgestemd op haar
specifieke context.

Via Nova wordt een pioniersproject vanuit de
Amstelgemeente. De activiteiten worden afgestemd op
een specifiek netwerk: dat van de grote groep studenten
en kenniswerkers in de stad.
Inmiddels is Via Nova uitgegroeid tot een zelfstandige
gemeenschap. Stabiel, maar niet statisch. Kenmerkend
voor Via Nova is een blijvende zoektocht: naar woorden,
plaatsen en vormen voor het evangelie in Amsterdam,
daarbij steeds geworteld in de brede christelijke traditie.
‘Een nieuwe weg met oude papieren’.

Partners
We werken samen met verschillende partners:
-

-

-

Lokaal: Amsterdam in beweging voor Jezus Christus,
een partnerschap van kerken van verschillende
denominaties, verbonden in de roeping voor de stad.
Landelijk: Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland (CGK)*, particuliere partners, en een
aantal partnerkerken.
Internationaal: City to City Europe, een netwerk van
stedelijke pioniersprojecten en kerken.

* Onze deelname aan de CGK betekent dat de nieuwe voorganger een
man moet zijn. Het betekent ook dat hij voor toelating een
classisexamen aflegt en de gereformeerde belijdenisgeschriften
onderschrijft.

Strategie 2018-2020
De strategie voor de komende jaren:
1. Via Nova Kerk: de bestaande gemeenschap
bestendigen en uitbouwen. Partners: CGK,
partnerkerken. Op een gastvrije en inclusieve manier
gaat de aandacht naar:
• Zondagse samenkomsten in Lab111.
• Geloofsontwikkeling
volwassenen
(gebed,
huwelijksbegeleiding, tafelgesprekken), kringen
(intro, doop, belijdenis, huiskringen, zondag in de
stad) in potentie: samenwerken met broedplaats
Lab111 (filmavonden o.i.d.).
• Geloofsontwikkeling kinderen (kinderwerk op
zondag, mogelijk opstarten kinderclubs en/of
geloofsonderwijs doordeweeks).
Voor leiding en ondersteuning hiervan zoeken we nu
een voorganger*, die hierin samenwerkt met het
kernteam en vrijwillige coördinatoren van
deelgebieden.
2. Via Nova ‘Club 20’: pionierswerk gericht op 20-ers.
Kernpunten: gemeenschapsvorming en een scala aan
activiteiten van gesprek over levensvragen tot
verkennen van christelijk geloof. Onder leiding van
pioniersteam, met betaalde krachten Laurens van
Lavieren en Maarten Vogelaar. Partners: IFES en
diverse Amsterdamse kerken.
Vragen?
kernteam@vianova-amsterdam.nl

