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1. Visie
De visie van Woongemeenschap Proveniersstraat is:
Het vormen en in stand houden van een woongemeenschap, waarvan de leden zich vanuit
hun geloof in Jezus Christus willen inzetten voor elkaar en voor de buurt, in verbondenheid
met de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum.

2. Uitwerking visie
De visie kan als volgt worden uitgewerkt:
•

•

•
•

Het woord ‘woongemeenschap’ zegt het al: de
bewoners vormen een gemeenschap. De
bewoners wonen in afzonderlijke
appartementen, maar weten zich met elkaar
verbonden door hun geloof in Jezus en het
gezamenlijke verlangen iets voor elkaar en de
buurt te betekenen.
Het geloof in Jezus vormt de inspiratiebron voor
de woongemeenschap. Gebed en geloofsgesprek
vormen een belangrijk onderdeel van het
gemeenschapsleven.
De leden van de woongemeenschap zetten zich in voor elkaar en de buurt, in die volgorde.
Een goede onderlinge band vormt een stevige basis voor dienst aan de wijk.
De woongemeenschap is verbonden met de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum, die
haar kerkzalen heeft onder de appartementen van de woongemeenschap. Kerk en
gemeenschap zoeken samen hoe zij van betekenis kunnen zijn voor de wijk.

3. Richtlijnen
Voor de woongemeenschap gelden de volgende richtlijnen:
•
•
•

•
•

Het hart van de woongemeenschap vormt een wekelijkse maaltijd, waar ook ruimte is voor
delen van het geloof.
De woongemeenschap ondersteunt de Baptistengemeente in het openstellen van de
kerkzalen.
Voor het overige genieten de leden van de woongemeenschap, binnen de kaders van dit
visiedocument, grote vrijheid in het vormgeven van de woongemeenschap en hun inzet voor
de wijk. Daarbij spelen hun eigen situatie en mogelijkheden én de context van de wijk een
belangrijke rol. Een ‘klankbordgroep’ van mensen van buiten de woongemeenschap,
waaronder leden van de Baptistengemeente, biedt in dit proces ondersteuning.
De woongemeenschap stelt zich jaarlijks één of meer doelen wat betreft de activiteiten voor
het komende jaar. Dit in overleg met de klankbordgroep.
Jaarlijks organiseert de woongemeenschap een openbare viering, waarin de leden zich
(opnieuw) toewijden aan elkaar en aan de wijk. Hier is ook ruimte om de individuele of
gezamenlijke doelen te delen.

•
•

De woongemeenschap kan in overleg gebruik maken van de kerkzalen om haar doelen te
bereiken.
De leden van de woongemeenschap kiezen uit hun midden één of meer contactpersonen
voor de stichting ‘Woongemeenschap Proveniersstraat’ en de klankbordgroep.

4. Voorwaarden voor huur
De huurder:
•
•
•

•

•
•

Weet zich hartelijk verbonden met Jezus
en het evangelie
Onderschrijft dit visiedocument
Verbindt zich in woord en daad met de
medebewoners van de
woongemeenschap
Zet zich in voor de Baptistengemeente
en/of de wijk voor gemiddeld een
dagdeel (4 uur) per week
Belooft zich een goede huurder te
betonen
Belooft zijn of haar appartement te verlaten wanneer hij of zij geen onderdeel meer kan of
wil zijn van de woongemeenschap, zoals die in dit visiedocument wordt omschreven.

