
Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost 

Beleidsplan 
 
Uitgangspunten 
De Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost is een op de christelijke geloofstraditie 
gebaseerde gemeenschap  
- die de bijbel als een belangrijke bron voor geloof, denken en handelen beschouwt 
- en de daarin vervatte opdracht tot vrede en verzoening probeert vorm en inhoud te geven. 

 

We vinden dat ieder mens in geloofszaken eigen keuzes moet maken, maar ook dat de 
ontmoeting en het onderlinge gesprek daarbij van belang zijn. Daarom kennen we naast het 
lidmaatschap ook de mogelijkheid om vriend of belangstellende van de gemeente te worden.  
 
Doelstellingen 
De Gemeente wil een geestelijk huis bieden voor wie wil nadenken over geloof en samenleving,  
en inspiratie wil krijgen of geven voor het dagelijks leven, of ondagelijkse levensmomenten. 

Zij doet dat  
- met een open houding en gastvrij  
- met aandacht voor en omzien naar elkaar  
- in een sfeer van kritisch respect voor wat eerdere generaties dachten en deden,  

en de eigen plaats van de doperse beweging in heden en verleden  
- met oog voor het effect dat elk mens heeft op schepping, samenleving en eigen kring 
- en met aandacht voor de vragen en twijfels van het individu. 

 
Werkwijze 

Met elkaar, daarbij begeleid en ondersteund door onze predikant, willen we bovenstaande 
doelstellingen vorm geven in allerlei activiteiten:  

- wekelijkse kerkdiensten, sommige verzorgd door (groepjes) leden 
- meedoen aan oecumenische diensten en samenwerking met andere kerken 
- korte wekelijkse bijeenkomsten in de lijdenstijd met aansluitend een eenvoudige maaltijd 
- een cantorij, veel aandacht voor het muzikale deel van diensten 
- gespreksgroepen, Bijbelgroepen, een oriëntatiegroep, thematische wijkbijeenkomsten 
- de mogelijkheid kinderen op eigen niveau deel te laten nemen aan gemeenteactiviteiten 
- themamiddagen over onderwerpen op het snijvlak van geloof en samenleving 
- een diaconie, met aandacht voor het wel en wee in eigen kring en de nood nabij en veraf, 

die ook een uitje voor ouderen en het koffiedrinken na de diensten organiseert  
- gezamenlijke maaltijden 
- meewerken in vredesgroepen en aandacht en steun voor wat anderen op dit vlak doen 
- meewerken in het Oecumenisch City Pastoraat te Enschede 
- vertegenwoordiging in het Diaconaal Platform Enschede 
- ondersteuning van en betrokkenheid bij een project in Burundi 
- meedoen aan acties van Amnesty International 
- een Gemeenteblad (Draagvlak) en een website 
- meedoen aan Open Monumentendag 

 
Alle diensten en veel van de andere activiteiten doen we gezamenlijk met de Doopsgezinde 
Gemeente Almelo, met welke gemeente we samen een predikant in volledige dienst hebben. Ook 



gastpredikanten, organisten en gastorganisten worden door beide gemeenten gezamenlijk 
bekostigd. 
Op beperktere schaal is er ook samenwerking met de Remonstrantse Gemeente Twente te 
Hengelo, de Vrije Evangelische Gemeente (VEG)te Enschede en de Vereniging van Vrijzinnige 
Godsdienstigen (VVG) te Almelo. 
Bijeenkomsten en kerkdiensten vinden plaats in Almelo, Borne, Enschede en Hengelo. 
 
Vooruitblik 

We zijn voornemens de hierboven omschreven doelstellingen, activiteiten en werkwijze in de 
komende jaren te continueren.  

 


