
7. Doelstelling:  

De Protestantse Gemeente te Anna Paulowna is een geloofsgemeenschap die 

behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de 

Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een 

gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, 

samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).  

De Protestantse Gemeente Anna Paulowna wil een open, plurale, veelkleurige 

geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor communicatie en dialoog en openstaand 

voor vernieuwing. Zorg voor de kwaliteit van en variëteit in de eredienst zijn daarbij 

voor ons belangrijk.   

De Protestantse Gemeente Anna Paulowna is er niet om en voor zichzelf, maar wil 

zich richten op heelheid, gerechtigheid en vrede voor de hele schepping, dichtbij en 

ver weg. Wij willen een gemeenschap zijn van mensen die op een inspirerende en 

plezierige manier met elkaar omgaan, op elkaar aan kunnen, elkaar helpen waar 

nodig, leren van elkaar en lachen en huilen met elkaar. Iedereen mag in de 

gemeente zijn eigen plaats innemen.   

Wij willen een gemeenschap zijn van gemeenteleden die een sociaal verband 

vormen met ruimte voor persoonlijke geloofsontwikkeling.   

Onze gemeenschap is op zoek naar vragen en antwoorden over God, geloven en 

leven. Wij hebben geen pasklare antwoorden. Er is ruimte en openheid voor 

diversiteit in geloofsbeleving en we hebben respect voor andersdenkenden. Wij 

stimuleren creativiteit en inbreng, we staan open voor vernieuwing en oecumene.   

Algemene visie:  

De Protestantse Gemeente Anna Paulowna is een christelijke geloofsgemeen- 

schap, die de bijbel als haar basis heeft. In alle verscheidenheid en met respect voor 

elkaar geloven wij dat het in de bijbel in de kern gaat om de liefde van God voor 

mensen, zichtbaar in Jezus Christus. In de vieringen brengen we God daarvoor lof en 

laten we ons door Zijn/Haar liefde inspireren. De liefde van God voor mensen geven 

we gestalte in het omzien naar elkaar binnen en buiten de gemeente. 


