
Kort verslag van de in mei en begin juni 2022 gehouden Themabijeenkomsten 

over Vieren in de Grote Kerk (12-05: 3 gemeenteleden), de Ontmoetingskerk 

(17-05: 5 gemeenteleden) en de Maranathakerk (24-05: 21 gemeenteleden en 

02-06: 5 gemeenteleden)  

De opkomst was tegenvallend: misschien was het te laat in het seizoen en er was in mei ook nog een 

gemeenteavond van de HG over de gebouwen. Op alle avonden werden de formulieren gebruikt die 

ED opgesteld had. Aangezien de formulieren vaak met steekwoorden ingevuld zijn, worden die 

hieronder herhaald voor de belangrijkste vragen.  

 

Waar hoopt u op als u naar de kerk gaat? Wat is voor ons belangrijk als het gaat om Vieren? 

Herkenning – Samen zijn en samen zingen - Minder eentonigheid, verrassing, afwisseling – Actueel/ 

preek met kernboodschap voor dagelijks leven – Een spiegel voorhouden – Inspirerend – Thuiskomen 

en thuis voelen: elkaar kennen, helpen, liefhebben – 

Samen/gemeenschapszin/samenhorigheid/omzien naar elkaar  – Focussen op de kracht, niet zielig 

zijn – Nieuwe dingen omarmen – Muziek is een wezenlijk onderdeel – De dienst en de liturgie maken 

we samen als gemeente – Traditioneel is ook belangrijk – Niet alles in één dienst willen stoppen – 

Wat meer vreugde uitstralen mede m.b.t. de te zingen liederen -God eren – Samen zingen, bidden, 

preek luisteren en de zegen ontvangen – Bij het geloof blijven, aandacht voor kerk en 

kerkgemeenschap – Troost - Betrokken worden als gemeentelid in de kerkdienst – Rustmoment in de 

week, loslaten dagelijkse belsommeringen – Gemoedelijk – Ontmoeting ( met gemeenteleden en met 

God)  – Aansluiten bij persoonlijke situatie – Geen strakke liturgie – Ruimte voor alle leeftijden en 

voor verschillende vormen van geloofsbeleving – Leren – Ontroeren – Bemoediging – Verwondering 

– Herhalen dat God bestaat – Blijdschap – Lof brengen aan God en dat samen doen – Emoties mogen 

getoond worden 

Tips en suggesties 

Preek korten dan 10/15  minuten – Oude knarrendienst – Engelse liederen graag voorzien van een 

vertaling – Bij een gedicht de naam van de dichter vermelden (op de beamer) – Monopolie predikant 

doorbreken, invloed gemeenteleden op de preek – Maximale termijn predikant, predikanten moeten 

doorstromen, meer gastpredikanten – Up to date blijven – Een dienst samen voorbereiden – Actief 

meedoen in de dienst, niet alleen consumeren – Een hechte gemeenschap moet wel “open” zijn: 

samen in verscheidenheid – Open kerk met een stilte ruimte waar je door de week terecht kunt -  

Verbinding maken tussen jong en oud – Diversiteit, andere opzet dienst – Vieren middels een 

wandeling of fietstocht – Als kerk moeten we meer aanwezig zijn in de samenleving/meer contacten 

met buiten - Wat meer reuring – Ga met God zingen na de zegen – Kerkdiensten georganiseerd door 

kleinkinderen – Preek eindigen met een vraag – Preek door de week – Na de dienst begint “onze” 

dienst als gemeenteleden – Meerdere korte overdenkingen – Preek die raakt: verbanden met de 

bijbel en de bijbel met ons leven – Humor: plaatjes op de beamer: beeldend preken – Ook de 

predikant mag zichzelf zijn en moet iets dat niet bij hem/haar past ook niet doen, beter is het om dan 

gastpredikanten uit te nodigen die andere accenten leggen -  Ruimte laten voor de ander, 

verdraagzaam zijn – Draag zorg voor de schare – Geen verplichtingen (?) – We moeten rekening 

houden met de gemeenteleden waarvoor dit een pijnlijk proces is  
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