Simon seurakunnan strategia vuoteen 2026
Ovet auki Sinulle
Simon seurakunta haluaa olla osa sinun elämääsi.
"Meillä on usko, toivo ja rakkaus."
> Puhumme rohkeasti Kristuksesta
> Pidämme yllä toivoa
> Kuljemme ihmisten kanssa Elämme yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan,
toinen toisiimme ja ympäristöön. Yhdessä kohtaamme, palvelemme,
kutsumme mukaan ja uudistumme.
Ovet auki sanomalle Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa maailmassa
kielellä, jota ihmiset ymmärtävät. Puhumme Jumalasta, kutsumme Kristuksen yhteyteen ja pyrimme
vuorovaikutukseen heidän kanssaan, jotka ovat vieraantuneet kirkosta tai eivät ole kirkon jäseniä.
Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. Toimimme niin, että jokainen
kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi. Kehitämme
jumalanpalveluselämäämme kutsuviksi ja mielenkiintoisiksi. Järjestämme jumalanpalveluksia myös
muualla kuin kirkossa. Kehitämme edelleen verkon välityksellä hengellisyyden ja yhteisöllisyyden
muotoja.
Ovet auki kohtaamiselle Toimimme siellä missä ihmiset kohtaavat. Painotamme kasteen merkitystä,
kristillistä kasvatusta ja otamme yhteyttä aktiivisesti muuttajiin ja vastasyntyneen perheisiin.
Tuemme kasvun polkua kasteesta aikuisuuteen. Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden
hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. Viestimme näkyvästi seurakunnan toiminnasta.
Tuemme vapaaehtoisuutta ja kutsumme seurakuntalaisia mukaan kehittämään ja toteuttamaan
yhteistä toimintaa. Mahdollistamme kirkkotilojen monipuolista käyttöä.
Ovet auki sinulle Olemme aloitteellinen ja aktiivinen kuuntelija ja keskustelija. Etsimme keinoja
lievittää yksinäisyyttä tuomalla ihmisiä yhteen ja kehittämällä yhteistä toimintaa. Pidämme
teoissamme ja puheissamme myös heikomman puolta. Kohdistamme diakoniaa entistä vahvemmin
sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei ulotu. Pidämme yllä ajatusta siitä, että
olemme osa maailmanlaajuista kirkkoa. Pyrimme tunnistamaan syrjäytymisen ja asetumme
heikompien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole. Kaikki ihmiset
ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan.
Ovet auki tulevaisuudelle, yhteiselle työlle ja kumppanuuksille Asetamme määrällisiä, laadullisia ja
vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita, joita sitoudumme noudattamaan. Arvioimme kriittisesti
työtämme. Strategiakauden aikana ratkaisemme, miten seurakunnan toiminta resursoidaan
tulevaisuudessa. Olemme valmiita yhteistyöhön seurakuntien välillä ja muiden toimijoiden kanssa.
Pidämme yllä kirkon sanomassa kohtuullista elämäntapaa ja vastuullisuutta huomioiden luonnon
suojelun. Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen ja laajaan verkottuneeseen työotteeseen.

