Hemelsbreed: Voor de verbinding met jezelf, de ander en ‘de hemel’.
Hemelsbreed is alweer zo n
́ zeven jaar op weg. In die zeven jaar is er veel gepionierd, en is een
bijzondere en actieve community ontstaan, eerst onder de naam Leven in Schuytgraaf en sinds juni
2018: Hemelsbreed. Waar het eerst zoeken was naar wat Leven in Schuytgraaf zou gaan worden, is
er door de jaren heen stabiliteit en continuïteit gevonden, en is er een duidelijke identiteit ontstaan.
Tijd om opnieuw te doordenken waar we echt voor staan en waar we voor willen gaan, wat onze
kernwaarden zijn, en van daaruit wat de acties zijn voor komende periode.

Waar gaan we voor?
Hemelsbreed kent drie pijlers: ontmoeten, geloven en bouwen. Dit is waar we voor staan, dit is de
missie van Hemelsbreed. Allereerst betekent dit dat we een community of met een
nederlandswoord: gemeenschap zijn (‘binnen’); we ontmoeten elkaar, we eten met elkaar, we delen
het leven met elkaar. Ten tweede betekent dit geloven. We zijn een duidelijk christelijke
gemeenschap waarin geloof een belangrijke rol inneemt (‘boven’). En ten derde staan we voor
bouwen. We zijn extern gericht, we bouwen aan een netwerk en leven in verbinding met de mensen
om ons heen (‘buiten’). Deze drie pijlers willen we uitbouwen, we willen hierin blijven ontwikkelen.

Kernwaarden
Ontmoeten, geloven en bouwen zijn de drie pijlers van Hemelsbreed. Dit is onze missie waar we voor
gaan. In deze missie hebben we verschillende kernwaarden van waaruit wij als gemeenschap leven
en hoe we aan deze missie willen werken. De kernwaarden zijn Veilig, Vrij, Verbonden en Vieren. We
geloven dat we veilig zijn; God is onze voorziening, Hij geeft hoop en liefde. Wat we ook meemaken,
Hij houdt ons vast. We geloven dat we vrij zijn; omdat Jezus onze schuld en schaamte heeft gedragen
zijn we vrij om steeds meer onbevangen onze plek in te nemen als waardevol, uniek en geliefd mens.
We geloven dat we als mensen op deze aarde bij elkaar horen. We mogen ons openen voor elkaar en
ontvangen van elkaar; we zijn verbonden.
Dit hele feest willen we vieren met de mensen in ons leven.
Ontmoeten (‘binnen’) Focus: vieren
We trekken op als een familie, waarbij lief en leed wordt gedeeld. We genieten van deze
verbondenheid met oud en jong en staan open voor iedereen die met ons wil optrekken, ongeacht of
en wat hij of zij gelooft.
In de connectgroepen eten we samen, bidden we samen, delen we het leven. De leiders van de
connectgroepen krijgen goede ondersteuning zodat zij met kracht en liefde hun plek in kunnen
nemen. We stellen ons steeds meer kwetsbaar op zodat we elkaar beter leren kennen en we Gods’
liefde steeds meer door mogen geven. Als hele gemeenschap organiseren we feestelijke momenten
om plezier te maken en uit te kunnen delen daarvan.
We worden een groep met genoeg body om een stevig draagvlak te vormen; er zijn genoeg mensen
en ieder levert zijn/haar bijdrage.

Geloven (‘boven’) Focus: Onbevangen leren leven
We leren wat het betekent om Gods’ liefde te ontvangen en hoe het is om te leven als zoon of
dochter van God. Daarvoor is het nodig dat we Hem kennen, weten wat Hij over zichzelf heeft
gezegd in de Bijbel. Ook is het nodig dat we onszelf kennen, en Zijn vrede en vrijheid kunnen
ontvangen, zodat we God vertrouwen en onbevangen kunnen leven. We willen graag leren om Zijn
stem te verstaan en in ons hele leven Hem te volgen. Zodat we in alle aspecten van ons bestaan en in
alle rollen die we vervullen onze plek in kunnen nemen als volgeling van Jezus.
Ook onze kinderen en jongeren krijgen onderwijs en voorbeelden van een leven in vrijheid en vrede
met God.Zevoelen zich gezien en geliefd.
Bouwen (‘buiten’) Focus: “betekenis door echt contact”.
We staan in verbinding met de mensen om ons heen, en genieten daarvan. Echte verbinding
betekent dat je met iemand mee kan denken en mee kan voelen. Dat je verschillen even laat voor
wat ze zijn, met als doel om mensen van hart tot hart te kunnen spreken. Net zoals Jezus die kon
meevoelen met mensen uit andere volken en met andere opvattingen. Komende jaren gaan we
daarom als gemeenschap een flinke stap zetten. We zien onszelf niet als ‘gelovigen’ die het helemaal
weten, maar we kiezen om juist de overeenkomsten te benadrukken. We zijn allemaal mensen, en
zoeken allemaal naar betekenis en liefde. Natuurlijk zijn er verschillen, maar door te beseffen dat je
zoveel gemeenschappelijk hebt kan er echt contact ontstaan. Hiervan mogen we genieten, hierdoor
mogen we voor anderen van betekenis zijn, en hierdoor mogen wij anderen helpen om Gods liefde
voor hun leven te ontdekken.

Missiestatement
Hemelsbreed staat voor ontmoeten, geloven en bouwen. Ontmoeting als het leven delen en samen
vieren. Geloven vanuit een christelijke visie waarin we leren om onbevangen te leven en te geloven.
En bouwen aan echt contact waardoor we van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen.

Samengevat
Hemelsbreed: Voor de verbinding met jezelf, de ander en ‘de hemel’.
Hemelsbreed is een eigentijdse kerk in Arnhem. Wanneer je hemelsbreed kijkt, vallen obstakels weg.
Hier ben je welkom om nieuwe verbindingen te leggen, breed te kijken, elkaar te ontmoeten. Van
jong tot oud. En om met elkaar de breedte van de hemel te ontdekken. We zijn een open community
waar je persoonlijk groeit en waar je plezier hebt. Zo werken we mee aan de bloei van de stad.

