Wijkgemeente 2
Wijkgemeente 2 is gelegen aan de zuidzijde van Rijssen en wordt begrensd door de Markeloseweg,
Verlengde Oranjestraat, Oranjestraat, Tabaksgaarden, Wilhelminastraat en Esstraat. Ook de
buurtschap Elsen, in de gemeente Hof van Twente, behoort tot wijkgemeente 2. De wijk is ontstaan
als uitbreidingswijk tussen 1960 en 1975. In deze periode is ook het kerkelijk centrum Sion aan de
Johannes Vermeerstraat gebouwd.
Binnen de wijk is een brede schakering van sociale achtergronden en opleidingsniveaus waarbij de
middelbare en lagere opgeleiden de overhand hebben.
De kerkenraad van wijkgemeente 2 staat achter het Gereformeerd belijden zoals verwoord in het
centrale beleidsplan en onderschrijft de Verklaring van Gereformeerd belijden zoals deze is opgesteld
bij het tot stand komen van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004.
De kerkenraad maakt zich zorgen over het proces van wereldgelijkvormigheid dat ook in wijk 2 om
zich heen grijpt. Binnen deze samenleving waar Bijbelse traditie, normen en waarden steeds meer
vervagen wil de kerkenraad zijn verantwoording nemen.
Eind 2013 heeft de wijkkerkenraad zijn visie en plannen met betrekking tot het Gemeente zijn in deze
wereld vastgelegd in een wijkbeleidsplan.
De vraag die de kerkenraad in dit plan centraal wil stellen is hoe betrekken we de gezinnen bij het
werk van de gemeente en hoe bereiken we gezinnen die dreigen af te haken.
De wijkkerkenraad doet dit werk in de wetenschap dat zo de Heere het huis niet bouwt en bewaart al
het werk tevergeefs is. Met Nehemia stelt de wijkkerkenraad zijn vertrouwen op de God van de
hemel, Hij zal ons doen slagen en wij Zijn dienaren zullen in dat vertrouwen opstaan en gaan
bouwen. Zoals Nehemia al het werk niet alleen deed maar het volk inschakelde, wil ook de
wijkkerkenraad andere gemeenteleden bij het werk betrekken, zodat iedereen zijn gaven met
vreugde nuttig kan maken in het midden van de gemeente

