
Gemeenteavond in het kader 
van Samen op Weg

27 september 2022

Maranathakerk Nieuwleusen



Programma

• Terugblik: wat hebben we afgelopen seizoen 
gedaan?

• In gesprek: 
• Visie

• Toekomstagenda

• Vooruitblik: wat gaan we dit jaar doen?



Terugblik 
seizoen 21-22

• 4 bijeenkomsten: horen van de gemeente 
over opstarten SoW

• ‘pauze’ vanwege beperkende maatregelen 
corona

• Kerkenraadsavond over cultuurverschillen

• Gesprekken met alle werkvelden

• 4 groothuisbezoeken over ‘vieren’

• Kerkenraadsdag over ‘de gemeente van de 
toekomst’ en de mogelijkheden voor de 
organisatie

• 8 vergaderingen van de werkgroep SoW



Cultuurverschillen

• Hervormd en Gereformeerd DNA – vanaf de 
oorsprong ontstaansgeschiedenis 

• Gegroeid: ‘zo zijn onze manieren’

• Begrip voor ieders eigenheid

• Wat waarderen we in elkaar?

• Waar lopen we tegenaan?

• Hoe gaan we ermee om?



Werkvelden

• Vieren

• Pastoraat

• Diaconaat

• Beheer

• Jeugdwerk

• Vorming en toerusting

• Communicatie

• Organisatie kerkenraad



Vieren

• Gemeente: vragen van de maand

• Predikanten

• Jeugdberaad

• Vier groothuisbezoeken

> voorlopige visie + ideeën en bespreekpunten

Hoe nu verder?

Tijdelijke werkgroep: voorstel voor visie en 
aanbod 

Dan weer in gesprek met gemeente en 
kerkenraden



Pastoraat

• Vergelijkbare organisatie: geografisch 
georganiseerd, bezoek aan huis

• Gewaardeerd door deel van de gemeente

• Door (jongere) deel van de gemeente weinig 
gebruikt: andere vormen?

➢25 oktober inspiratieavond pastoraat 
‘verbinding en aandacht’

Voor alle medewerkers en geïnteresseerde 
gemeenteleden



Jeugdwerk

• Bijna alles is al samen

• Grote vraag: samen vieren – geen ‘jonge 
gezinnen-kerk’ en ‘ouderenkerk’, maar hoe 
dan?

➢ 9 oktober: Kerk van de Toekomst

Voor jongeren, jonge gemeenteleden en jonge 
gezinnen

Speels en creatief!



Beheer

• Veel ‘huiswerk’

• Alles vergelijkbaar inrichten om straks 
samen te voegen

• Bezittingen in kaart brengen

• Gemeentegrenzen gelijk?

• Plaatselijke regeling

• Checklist voor de classicale vergadering en 
de notaris



Diaconaat

• Geen belangrijke verschillen: zelf aan de slag 
met samenvoegen werk

• Rol van diaken in bezoekwerk - pastoraat?

• Meedenken over gezamenlijke praktijk Heilig 
Avondmaal – vieren

• In kaart brengen bezit en vermogen voor 
notaris



Vorming en 
Toerusting

Voor nu: bij de predikanten

Lijst met ideeën vanuit vragen van de maand 
meegegeven



Communicatie

• Intern: hoe lopen de (overleg-)lijntjes? > organisatie

• Intern en extern: over diensten en activiteiten (PR)

• Verschillende middelen: kerkblad, nieuwsbrief, 
infoboekje

• Sociale media

• Verschillende doelgroepen

• Geen duidelijke visie of communicatieplan

• Geen overkoepelende werkgroep-aanspreekpunt 

• Wel belangrijk!

➢Tijdelijke werkgroep?



Organisatie 
kerkenraad

• Op kerkenraadsdag mogelijkheden verkend

• Komend seizoen samen voorstel uitwerken

• Per werkveld: hoe vertegenwoordigd in 
kerkenraad?

• Hoeveel ambtsdragers nodig?

• Lichtere organisatie: 
• ambtsdragers en taakdragers?

• meer talentgerichte inzet en projectmatig 
werken?



De kerk van 
de toekomst

Van ‘de eerste gemeente’ naar onze 
gemeente:

• samenkomen om te vieren, te bidden

• het Woord te horen, ervan te leren en het te 
vertalen naar nu

• ons leven en brood te delen en samen te 
eten

• trouw te blijven aan deze manier van leven 
en aan elkaar

• open en uitnodigend te zijn voor onze 
omgeving



















Visie
• Aanzet vanuit deze verbeeldingen

• Wat spreekt u aan?

• Hoe zou het (nog) beter kunnen?! 



Agenda voor 
de toekomst

• Investeren in jongere generaties

• Recht doen aan diversiteit > gevarieerd 
aanbod diensten

• Ontmoetingen rond geloof en levensvragen

• Kerk zijn in en met het dorp en met de 
andere kerken

• Wat is het belangrijkst en waarom?

• Wat wilt u nog toevoegen?



Vooruitblik

• Vandaag: gemeenteavond over voortgang, 
visie en agenda toekomst

• 9 oktober: ‘Kerk van de toekomst’ met 
jongere generaties

• 25 oktober: ‘Verbinding en aandacht’, 
inspiratieavond pastoraat

• Achter de schermen:
• Werkgroep vieren

• Werkgroep communicatie

• Alle werkvelden!

• Winter: huiskamergesprekken over de 
opbrengst van dit voorwerk


