
Antwoorden

Nr.

Vraag 1a

welke waardevolle elementen er nu zijn?

Vraag 1b

welke elementen je absoluut niet wil missen?

Vraag 2

welke nieuwe waardevolle elementen wil je nog 

toevoegen?

Vraag 3 

Wat is van belang en/of wat heb je nodig 

voor je persoonlijke 

geloofsontwikkeling/geloofsbeleving?

Vraag 4

Wat wil je verder nog kwijt over de toekomst van onze gemeente (ideeën, 

tips)?

001W De variëteit aan diensten, voor ieder wat wils.

De vele talenten die gemeenteleden inzetten voor de 

toekomst van onze kerk en voor de beleving van de 

diensten. Veel aandacht voor jongeren. Pastorale 

medewerkers doen hun stinkende best alle ouderen 

te voorzien van de nieuwste snufjes om zo mee te 

gaan in de tijd en de diensten te kunnen blijven 

volgen. We groeien mee met de techniek van deze 

tijd.

De welkomdienst met opwekkingsliederen, de 

luisterliederen van SELA of andere groepen. 

Medewerking van een band of koor. Kinderen 

betrekken bij het avondmaal is een goede stap 

geweest, houden zo! Nevenactiviteiten blijven 

bedenken en de huidige behouden of uitbreiden, 

zoals Startweekend of Vakantiebijbelclub, die zijn 

heel waardevol!

Meer bekendheid geven aan onze activiteiten en 

laten zien dat we als kerk altijd de deuren open 

hebben voor anderen! Vorming en toerusting weer 

nieuw leven inblazen, bijvoorbeeld ook ALPHA 

cursus voor de zoekenden onder ons. We hebben 

ook ooit eens workshops gedaan tijdens een 

startweekend, ik denk dat we dit soort activiteiten 

veel vaker kunnen organiseren, niet alleen 1x per 

jaar. De ontmoeting met elkaar creëer je dan vanzelf.

Persoonlijk zoek ik meer vorming en 

toerusting/verdieping. Begeleiding op momenten 

dat je het even moeilijk hebt. Duidelijkheid 

scheppen bij wie je daarvoor dan terecht kunt. 

Meer ontmoetingsactiviteiten organiseren en daar ook goede bekendheid aan 

geven. (Als de situatie het weer toelaat uiteraard na Corona) Desnoods in kranten, 

flyers over dorp en social media. Onze deuren openen voor iedereen. Nieuwe 

gemeenteleden goed begeleiden laten weten bij wie ze terecht kunnen, wie is wie 

voorstelrondje kan ook.

002W Online ontmoetingen vrouwenbijeenkomsten Online ontmoetingen vrouwenbijeenkomsten Gebedsbijeenkomsten, meer missionair zijn naar 

buitenkerkelijken, meer vorming en toerusting over 

algemene levensvragen en themas

Meer verbinding meer gebed De kerk zijn waar er een warm welkom is voor iedereen en hoe gaan we dat 

toepassen

003W Jezus onze God. Vader, Zoon en Heilige Geest 

centraal in de diensten. Dat is voor mij de 

belangrijkste basis. De andere elementen van de 

dienst zijn voor mij ook belangrijk maar meer bijzaak.

Samenzang rondom het orgel. Meer aandacht voor de jeugd vanaf 12 jaar. Zij 

kunnen wel naar de FollowMe maar verder is er 

weinig voor hen. Misschien eens in de zoveel weken 

een avond, uur met de jongeren. Ik houd ze er zo 

graag bij. Zij zijn de toekomst van onze kerk.

Betrokkenheid bij elkaar. Voor een vrij nieuw 

gemeentelid zoals ik ben was het lastig om 

ergens bij te gaan horen. Het maakt het ook al 

niet makkelijk om wat verder weg te wonen en 

niet in Zuidland zelf. 

Ik voel me thuis in onze gemeente. Ondanks dat we elkaar niet zien tijdens de 

diensten door Corona gaat het verkondigen van Gods Woord door. De online 

diensten zijn heel fijn. In de toekomst als we weer fysiek naar de kerk kunnen zou 

het online gedeelte kunnen blijven. Voor de mensen die ziek zijn, oud zijn en niet 

meer naar de kerk kunnen, moeders met kleine kinderen etc. 

004W Diversiteit qua muziek begeleiding (orgel en band), 

qua liederen (verschillende bundels) qua diensten 

(Eredienst, Welkomdienst, Zuidland Zingt, Gate). 

Blitz en oppas tijdens de diensten.

Diversiteit qua muziek begeleiding en qua liederen 

(verschillende bundels).

Blijf online beeld uitzendingen behouden, ook na 

deze Corona tijd.

Een aansprekende, inspirerende, frisse, jonge 

dominee die in een begrijpelijke taal voor jong en 

oud spreekt.

Nvt 

005W Veelkleurigheid ik waardeer de vespers net zo erg 

als de welkomdiensten en de gewone 

zondagsdiensten 

Koffie drinken na de kerk. De vrouwen online. 

Pastoraal werk. Iets voor tieners en kinderen, 

vakantie bijbel club.

- Betrokkenheid met elkaar door middel van 

diensten, muziek, activiteiten. Bijzonder hoe ds. 

Jan Schep alles met elkaar weet te verbinden 

(actualiteiten, thema, gebeurtenissen in de 

gemeente)

Hopenlijk kunnen we elkaar weer gaan ontmoeten. 

006W * Heel waardevol dat we één gemeente zijn. Echt 

samen in één kerk. * De veelkleurigheid van de 

diensten. Er is voor elk wat wils. Van uitbundige 

evangeliserende zangdiensten tot ingetogen 

leerdiensten. * De diensten tijdens de Paascyclus. * 

Zeer veel vrijwilligers die iets in de kerk doen. * 

Jonge mensen die enthousiast de apparatuur 

bedienen in de kerk. * Een kerkelijk werker specifiek 

voor onze ouderen. * Blitz voor de kinderen. * YFIF 

voor de jong volwassenen. * Een nieuwe groep 

opgericht in Coronatijd: vrouwen Verbonden in Hem. 

* Koffieochtenden voor de liefhebbers. * Cantorij. * 

Koffiedrinken na de dienst. * Kinderen aan het 

avondmaal.

Paascyclus, Blitz, Kerstnachtdienst, Zangdienst, 

Welkomdiensten

Voor mij hoeven er geen nieuwe elementen 

toegevoegd te worden. Het meest belangrijk vind ik 

dat we verbinding hebben met elkaar door Jezus 

Christus, gevoed worden vanuit de Heilige Geest, en 

gedragen door God onze Vader. Dat we oog en 

aandacht hebben voor elkaar. 

Belangrijk vind ik dat ik kan blijven groeien in 

geloof, daarbij helpen inspirerende voorgangers. 

Het kerkbezoek, de gemeenschap zoeken met 

God en met elkaar. Gespreksgroepen waarin je 

met elkaar je persoonlijk geloof kunt delen, 

elkaar kunt bemoedigen en troosten als dat 

nodig is. Zang met orgel of band: maakt mij niet 

uit zolang het ter ere van onze Hemelse Vader 

is. 

Omdat er gebrek komt/is aan pastorale ouderlingen of pastoraal medewerkers lijkt 

het mij van belang dat de ouderlingen die er zijn meer handen en voeten en ogen 

en oren hebben in hun wijken d.m.v. contactpersonen die in een bepaalde straat 

deze ogen en oren kunnen zijn.

Wat meer naar buiten treden als kerk zou ook fijn zijn: de deuren open als er een 

kerkdienst wordt gehouden zodat we naar buiten toe uitstralen dat we een open 

kerk zijn.

Nieuw ingekomenen beter opvangen!

In de adventtijd zijn kerkleden (anoniem) een "engel" voor een gezin dat dit nodig 

heeft. Zij brengen dan wekelijks iets bijzonders bij hen op de stoep. 

007M * Welkomdiensten; * Verscheidenheid in 

voorgangers naast de dominee(s); * Startzondag met 

gezamenlijke maaltijd; * Gate diensten; * 

Paascyclus;*  wekelijks koffie drinken na de diensten; 

* Bands, zangers, zangeressen naast/ ipv kerkorgel; 

* manier waarop de kinderen betrokken worden bij 

de dienst;*  on line diensten

Welkomdiensten; Verscheidenheid in voorgangers 

naast de dominee(s); Startzondag met gezamenlijke 

maaltijd; Gate diensten; Paascyclus; wekelijks koffie 

drinken na de diensten; Bands, zangers, 

zangeressen naast/ ipv kerkorgel; manier waarop de 

kinderen betrokken worden bij de dienst; on line 

diensten

mogelijkheden bieden om kinderen/ gemeenteleden 

praktisch mee te laten werken in een dienst

Vooral luisteren naar waar de jeugd/ jonge gezinnen 

behoefte aan hebben zodat zich welkom (blijven) 

voelen binnen onze gemeente

Voor mezelf zijn vooral de diensten als een 

welkomdienst belangrijk, laagdrempelig, veel 

muziek

De middagdiensten mogen van mij weg, wat gewone diensten betreft, diensten als 

de Gate, Zuidland zingt mogen van mij blijven.

008W Iedereen is welkom, voor iedereen een dienst waar 

hij of zij zich goed bij voelt. 

Welkomdienst, Gate (wellicht een andere tijd als 

17.00) de leuke activiteiten eromheen... VBC

een jongeren/jongvolwassen dienst op vrijdag avond 

oid, in zaal 5 als soort "worshipcafe" achtig 

kleinschalig met ruimte voor gesprekken met elkaar 

en spontane worship. 

wat meer "preken" over het nu , zoals bij de 

welkomdienst wat meer 

toegankelijker/makkelijker over hoe het 

toepasbaar is in deze tijd etc. 

meer voor de jeugd/jong volwassenen.... welkomdienst 1x per maand mag van mij 

wel wat vaker bijvoorbeeld.

009W Het samenzijn bij koffiedrinken na de dienst. Dat er 

een zaal voor de jeugd is waar zij ten alle tijden 

gebruik van mogen maken. 

Het samenzijn bij koffiedrinken na de dienst. Dat er 

een zaal voor de jeugd is waar zij ten alle tijden 

gebruik van mogen maken. 

Gelijkwaardigheid, een kind heeft net zoveel recht 

van spreken of gehoord te worden dan een 

20,30,40,80 jarige. 

Dat de kerk een thuisplek mag zijn, dat we van 

elkaar kunnen leren. Soms ziet een oudere het 

zelfde als een jongere dat doet. En om die 2 bij 

elkaar te brengen kunnen waardevolle 

gesprekken opleveren. 

Er mogen wel meer activiteiten vanuit de kerk worden verzorgd, dagje uit 

bijvoorbeeld om zo op een laagdrempelige manier mensen te leren kennen en dat 

mensen ons als kerk leren kennen. 
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010M * Buiten Coronatijd * Ontmoeting met elkaar, het er 

zijn voor elkaar. * Samen kerk zijn. 

* In Coronatijd * Online diensten mogen van mij 

zeker blijven * Ook Blitz online is geweldig om mee 

te maken.

De ontmoeting met elkaar, binnen en buiten het 

kerkgebouw.

Samen zingen en voor diegenen die daar behoefte 

aan hebben het koffie drinken na de dienst.

De aanvangstijd van 10 uur aanhouden.

De verbouwde entree van de Welkomkerk ten volle 

benutten met contactmoment, niet alleen op zondag 

maar op alle dagen van de week.

Zoals eerder aangegeven, de online (dank) diensten 

behouden.

Ontmoeting met elkaar, met elkaar zingen en 

van gedachten wisselen

Voor de toekomst denk ik aan het beroepen van een nieuwe predikant.

Zoeken naar een schaap met 5 poten zal niet meevallen maar iets dat daar dichtbij 

komt is misschien zoeken naar een schaap met een positieve uitstraling die de 

kunst verstaat om anderen (weer) enthousiast te maken.

Kerk zijn moeten we met elkaar doen.

011W * Fijn persoonlijk contact met dominee. * Ontmoeting 

mensen gemeente. * Verdieping geloof. * Viering 

geloof.

Viering geloof Persoonlijk vind ik de welkomstdiensen heel prettig. 

Fijn tijdstip en positieve, vrije sfeer. 

Ik vind de gesprekskring heel prettig hiervoor. -

012M - * Ontmoeten van elkaar op een vaste dag en een 

vast tijdstip. Op dit moment kijken we iedere zondag 

om 1100 uur naar een dienst op televisie. Wát een 

rust en tijd voor ontmoeting geeft dat in een jong 

gezin! * Met elkaar bidden en er kunnen zijn voor een 

ander. * Informele ontmoeting met een bakje. * Een 

korte overdenking met stof tot nadenken voor de 

komende week. Kort en krachtig blijft hangen en 

geeft praatstof. 

Wat mag stoppen: * Een bijeenkomst/ dienst van 60-

90 minuten. * De vorm van liturgie met meerdere 

malen bidden en zingen. Voorkeur: bidden/ zingen/ 

overdenking/ zingen/ danken/ napraten. Simpel, 

maar doeltreffend. * Op dit moment kijken we als 

gezin naar de BEAM dienst van de EO. Treffend voor 

de kinderen en voor onszelf. Onze dochter van 9 

vroeg ons of dit ajb ook in onze gemeente kan 

komen. 

- * Kijkend naar de gemeente: gebruik nog 1 pand, gezien de financiën en 

toekomst.*  Samen gemeente zijn: fijn als er 1 predikant is en kerkelijk werker. Vul 

dat aan met sprekers. Dat kan ook op zondagmorgen. Daarmee verras je bij tijd en 

wijle en geef je een knipoog naar de gemeente van de toekomst. * Wens: 

bijeenkomst van max 30-50 min. Daarnaast ruim de tijd voor ontmoeting.

013W Ondanks de diversiteit binnen de gemeente, is er 

toch een grote saamhorigheid en is er ruimte voor 

iedereen.

Diensten online en naast het orgel ook ruimte voor 

een andere begeleiding.

De diensten zoals afgelopen jaar tijdens COVID, heb 

ik eigenlijk weinig toe te voegen.

Een goede voorganger die benaderbaar is ook in 

deze tijd leeft. 

Ik zou voor de toekomst alle pijlen richten op 1 dienst per zondag om 10.00 in de 

welkomkerk. In de toekomst van de gemeente zie ik geen ruimte voor de 

dorpskerk. Nu is het moment om daarin een stap te zetten en een besluit te 

nemen.

014W * De kerkdiensten met zingen en overdenking, * Blitz, 

* Follow Me, * Vakantie-bijbelclub 

* De kerkdiensten met zingen en overdenking, * Blitz, 

* Follow Me, * Vakantie-bijbelclub 

Er zijn al veel verschillende waardevolle elementen, 

het is goed zo.

Vooral de verschillende kerkdiensten. -

015B De reguliere kerkdiensten behouden Samenzangen zonder liederen die niet te zingen zijn, 

met orgel doen!

s morgens de diensten behouden, zoals we gewend 

waren is belangrijk

De geloofsbelijdenis in de morgendienst!! 

Duidelijke bijbeluitleg dat voor jong en oud 

aanspreekt!

de kerkdienst moet geen voorstelling worden van groepen waar de gemeente 

passief bij zit.

de veelkleurigheid mag niet ten koste gaan van de reguliere morgendiensten.

016W * De zondagse erediensten en de viering van de 

sacramenten. * Dit in gemeenschappelijke 

verbondenheid met de gemeente. 

De erediensten en de sacramenten de 

verbondenheid met de andere gemeenteleden.

Heb verder niets toe te voegen, ben tevreden met de 

huidige invulling van de diverse taken.

Traditionele prediking waarbij dieper wordt 

ingegaan op de heilige schrift aangevuld met

periodieke leerdiensten. 

Geen verdere opmerkingen.

017W * Kerkdiensten waar een ieder zich welkom mag 

voelen en koffie kan drinken achteraf. * Verschillende 

groepen voor verdieping, denk aan Blitz, FM, YFIF, 

GGG, enz. * Een band om mee te zingen. * Mix van 

orgel en band in de welkomdiensten. * 

Vakantiebijbelclub. * Een Gate .

Eigenlijk zou ik alle waardevolle elementen van 

hierboven niet willen missen. Mijn top 3 zou zijn: 

* Band om mee te zingen. * koffie oid drinken 

achteraf. * verdieping in verschillende groepen.

* generatieoverstijgende activiteiten. Verbinden van 

jong en oud. * ondersteuning voor ouders in 

geloofsopvoeding. * kinderen en jongeren meer 

betrekken in beslissingen of activiteiten. * meer 

uitstralen dat echt iedereen welkom is zoals hij/zij is, 

geen oordeel. * toerusting aan commissies, hoe ga je 

met bepaalde thema's om binnen je taak.

* samen zijn met gemeenteleden/andere 

gelovigen! * kerkdiensten waar je je welkom 

voelt. * zingen met band, opwekkingsliederen 

(mix met orgel). * verdieping in (eigen) groep. * 

activiteiten (zoals met startzondag, Opwekking) 

* in zoektocht naar nieuwe predikant niet alleen kijken naar fulltimers. 2 jongere 

parttimers kunnen net zo goed bij onze gemeente passen. Of een echtpaar. * 

kinderen niet zien als de toekomst, maar als kerk van nu. Kinderen zijn net zo goed 

onderdeel van een kerk als iemand van 30 of 75 jaar. * belang van samen zijn en 

ontmoeting is erg belangrijk

018W * Wekelijkse reguliere diensten, koffiedrinken na de 

dienst. * GGG's, * Groothuisbezoeken, * Paascyclus 

* Wekelijkse reguliere diensten, koffiedrinken na de 

dienst. * GGG's, * Groothuisbezoeken, * Paascyclus 

Wij weten geen nieuwe elementen te noemen Het samen gemeente zijn in al zijn facetten. Het is een goede zaak om te blijven luisteren naar zowel de jongeren als de 

ouderen. We hebben er geen moeite mee als er dingen veranderen, maar ons 

bevallen de reguliere diensten zoals ze nu zijn.

019M * pastorale zorg, * omzien naar elkaar, 

gemeenschapszin, * ontmoetingsmomenten binnen 

en buiten de gebouwen, * gemeenschappelijke 

ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten, * 

pluriformiteit.

* pastorale zorg, * omzien naar elkaar, 

gemeenschapszin, * ontmoetingsmomenten binnen 

en buiten de gebouwen, * gemeenschappelijke 

ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten, * 

pluriformiteit.

Echter pluriformiteit met de nuance dat er respect is 

voor elkaars mening en geloofsbeleving. Ruimte 

voor en met elkaar!

* Vraag is hoe veelkleurig je wilt zijn.  Als we voor 

een ieder ruimte moeten creëren dan kunnen we de 

gemeenschapszin en gezamenlijkheid verliezen. Kan 

een keuze zijn maar dan krijgt het kerkzijn een 

andere opzet. * Wel noodzakelijk is dat er meer 

ruimte komt voor mensen die nu actief zijn maar een 

iets andere manier van geloofsbeleving hebben bv 

Ruim Geloven. Lijken nu buitengesloten * Belangrijk 

is dat er een gemeenschappelijke reden is om 

samen kerk te zijn. * Voortzetting van digitale 

uitzendingen van de diensten. * Kerkgebouw op 

meer momenten in de week opstellen. * Stilte ruimte 

inrichten. * Actuele initiatieven die in algemeen een 

beperkt bijdrage leveren aan de gemeente durven 

laten ophouden en die energie voor andere zaken 

gebruiken

Een geloofsgemeenschap met mede christenen. * Dorpskerk ontwikkelingen. Wat te doen? Is een mooie locatie maar weinig 

praktisch gebouw. Niet te veel meer investeren in stenen. * Buitenruimte rondom 

de Welkomkerk uitnodigend inrichten voor spontane en geregisseerde 

ontmoetingen buiten. * Plaats in ieder geval weer borden bij de invalswegen dat er 

een kerk is in ons dorp. * Onze kerk veel meer naar buiten presenteren en niet 

allen intern. * Samenwerking met andere organen en gemeente 
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020M Dat het grootste gedeelte van onze gemeente de 

wekelijkse morgendienst bezoekt is onweerlegbaar. 

Voor velen, ook voor mijzelf is dit de belangrijkste 

reden om lid te zijn van deze kerkgemeenschap. Ten 

eerste word ik daar geestelijk gevoed, maar 

minstens zo belangrijk is de ontmoeting na de dienst 

met medegemeenteleden. Hier dient in mijn beleving 

meer nadruk aan te worden gegeven dat koffie na de 

dienst ook een stuk gemeenteleven is. 

De zondagse diensten worden in het epistel even 

terloops genoemd, waar uitgebreid aandacht wordt 

gegeven aan bijzondere diensten. Ik zit niet op 

bijzondere diensten te wachten. Voor mij is een 

kerkdienst in de traditie van "toen" voldoende. Ik 

realiseer me dat vernieuwen het sleutelwoord is, 

maar als ik de afgelopen 40 jaar terug kijk, dan is er 

beslist niet stilgezeten. Is vernieuwen in het door de 

jongere generatie gewenste tempo wel de 

oplossing? Ik vraag het me af. De samenkomsten 

waren een aantal jaren geleden DE weg voorwaarts. 

Wat is ervan overgebleven? Dit als voorbeeld dat 

vernieuwing niet altijd stand hoeft te houden.

Dus als u mij vraagt wat ik als waardevolle 

elementen zou willen toevoegen is mijn antwoord: 

Doe het rustig aan en haal eens wat dingen terug, 

die er waren en nu sporadisch nog gebruikt worden: 

Wetslezing, Geloofsbelijdenis etc.

Ik vind het niet eenvoudig om pasklare antwoorden 

op de gestelde vragen te geven.

Vandaar dat ik mijn gedachten maar een beetje op 

papier zet. Het is allemaal zeer waardevol wat er 

gedaan en georganiseerd wordt maar we zullen ook 

ergens moeten accepteren dat de afname van de 

interesse in kerk-zijn een ding van deze tijd is, wat 

niet wil zeggen dat je niet alles op alles moet zetten 

om het tij te keren.

De ontmoeting met elkaar en daardoor met God, 

zoals Marina het zo mooi zei, is iets wat mij 

aanspreekt, maar hoe organiseer je dat in zo'n 

veelkleurige gemeente? Ik zou het niet weten.

De te beroepen predikant, want dat is denk ik de aanleiding voor deze 

bezinningsactie, moet wel een duizendpoot zijn om samen met Anneke de 

gemeente te (be)dienen. Waar vind je zo'n persoon? Hoeveel dagen in de week 

moet hij of zij werken om op te vangen wat nu door 2 full time predikanten wordt 

gedaan?  Een verlichting van die taak is vast het stoppen met gescheiden 

morgendiensten, dus bijv. geen dienst meer in de Dorpskerk, gevolgd door een 

welkomdienst in de andere kerk, middagdiensten afschaffen. We zijn er nu aan 

gewend. In een veelkleurige gemeente, zouden mensen die zich in een 

welkomdienst niet thuis voelen, dit ook gewoon kunnen accepteren, net zoals dat 

andersom ook verwacht wordt. Of je kunt als tegemoetkoming het aantal hiervan 

terugschroeven. Ik vraag me ook nog steeds af, wat het doel is van het kinderlied, 

elke zondag weer opnieuw door niet-kinderen gezongen. Ik zou het een idee 

vinden om kinderen daar bij te betrekken en op de laatste zondag van de maand 

hen dat lied te laten zingen. Dan laat je ze een deel van de dienst zijn. Nu gaan ze 

achter een lantaarntje naar de Blitz om aan het einde van de dienst weer terug te 

komen. Wat maken zij mee van een kerkdienst? We verwachten toch niet dat dit 

later enthousiaste reguliere kerkgangers oplevert? Ik snap ook wel dat een preek 

(en zeker eentje van een half uur, of soms langer) niet leuk is voor kids. Dat is het 

voor ouderen ook vaak niet, maar toch, het is wel waar het grotendeels om draait. 

Ik zit ook niet te springen om een band en allerlei voor mij onbekende 

opwekkingsliederen, maar ik ben er tot nu toe niet voor weggebleven. Ik heb dit 

geschreven met de herinnering van hoe het was voor 12 maart 2020 en ik hoop en 

bid dat we gauw van deze misère verlost zijn. En dan hoop ik ook dat we elkaar 

weer in groten getale mogen ontmoeten en dat niet de techniek ervoor heeft 

gezorgd dat we het wel makkelijk vinden om de kerkdienst met een bakje koffie 

thuis mee te maken.

021M * veelkleurigheid; * acceptatie van gemeenteleden, 

en in de samenleving buiten onze gemeente, met 

een andere dan hetero geaardheid; * het 

toekomstgericht denken van onze bestuurders; * het 

ouderenpastoraat; * het jongerenpastoraat, de 

vrijmoedigheid van de BLITZ leiding; * het 

verduurzamingsproces en het anticiperen op de 

technieken van nu; * ontmoetingen na de 

kerkdiensten en op dinsdag; * de kleine kerkelijke 

kringen zoals de ggg; * het diaconaat in de breedste 

zin van het woord.

* veelkleurigheid; * diaconaat; * kleine kerkelijke 

kringen.

De tijd zal het ons leren welke elementen nodig zijn 

om onze kerkelijke gemeente bij elkaar te houden en 

verder op te bouwen.

Geloofsruimte die gemeenteleden elkaar moeten 

gunnen. De hoeveelheid ruimte bepaald deels 

de mate van geloofsontwikkeling en beleving. 

De geloofsontwikkeling / beleving hangt ook af 

van de soort situatie waarin een kerklid zich 

bevindt. De kerk/predikant kan een steentje 

bijdragen in de ontwikkeling van gemeenteleden 

door b.v. cursussen te organiseren. Dan nog 

blijft geloofsbeleving een heel persoonlijke 

aangelegenheid.

De individualisering in onze samenleving blijft, buiten kerkverlating, een van de 

grote tegenstanders. We zullen met z'n allen moeten blijven geloven en uitdragen 

dat God de mens niet geschapen heeft om in zijn of haar eentje achter Jezus aan 

Christus te lopen maar samen een geloofsfront vormen. 

022W Onlinediensten, ze zitten prima in elkaar en steeds 

voor elk wat wils. Ons beamerteam, wat een (extra) 

werk verzetten ze!

* De veelkleurigheid is heel waardevol. * Het erbij 

betrekken van de kinderen met het lantaarntje en 

lied. * Lied van de maand. * Als het weer mogelijk is 

snel weer koffiedrinken. * Activiteiten naast de 

kerkdienst, zoals die bij het startweekend.

* De tijd mag 10.00 uur blijven. * Bijbellezingen door 

gemeenteleden, is al eens toegepast. * Als het weer 

kan, vaker een koor vragen.

Ik ben blij met het opzetten van de vrouwen-

online-ontmoetingen.

Heel graag zou ik naar Taize oid willen, al 

begrijp ik dat dat nu door corona niet kan.

Heel goed om deze enquête te houden!

023W Vooral de kerk als plaats voor ontmoeting met zowel 

God als de gemeenteleden. 

* Het koffiedrink uurtje op zondag. * Het zingen van 

liederen samen met het beleven van de dienst.

Wij zien de kerk als plaats waar zowel jongeren als 

ouderen zich thuis voelen.Waar je terecht kan met je 

problemen.

In ieder geval geen "zware" preek. Je moet iets 

meekrijgen van de boodschap waarmee je de 

komende week geïnspireerd blijft.

Zorg dat het financiële plaatje behapbaar blijft voor de leden. Wij willen graag een 

wat jongere dominee, man of vrouw, die de leden weet te raken.

024W * Diversiteit en acceptatie van de verschillende 

'stromingen'. Traditioneel naast Welkomdienst en 

Gate. * Online diensten zijn technisch van een hoog 

niveau. Top! Zorgt ervoor dat jij blijft kijken ipv 

'wegzapt'.

* Welkomdiensten, * The Gate, * Coming Soon, * 

ontmoeting met elkaar na de dienst. (straks in de 

nieuwe ontvangstruimte!) * Onderlinge 

verbondenheid.

Meer band in de diensten: dat geeft zo'n verbreding 

van het arsenaal en prachtige (aanbiddings)liederen. 

Moeten we absoluut meer gebruik van maken. We 

zijn gezegend met zo'n rijke muziekanten groep, 

maak daar gebruik van.

En dus minder traditioneel orgelspel met 

'ouderwetse' nummers. Hippe nummers met orgel 

natuurlijk wel, zeker de combi's tussen orgel en band 

zijn gewoon TOF. Daarnaast moeten we meer 

'ingesloten gewoontes' eruit durven te halen. Als je 

de toekomst van de kerk aan je wilt binden moet je 

vooruit durven te gaan i.p.v. blijven hangen in oude 

gewoontes. Voordeel van de corona is dat er nu al 

wat meer 'gedurfd' wordt. 

Wat we straks van de nieuwe voorganger nodig 

hebben is iemand die de jongeren, maar zeker 

ook de 'ouwe jongeren' en daarmee doel ik op 25 

- 55 bij de club weet te houden of te brengen. 

Want die groep wordt nog wel eens vergeten en 

dat is zonde. Die groep is vaak 'op zoek' en die 

moet je dan coachen/helpen zoeken.

Neem aan dat dat inmiddels geregeld is, maar toch: als we weer live bij elkaar 

mogen komen, dan ook starten om 10:00 uur. Is de nieuwe normaal geworden en 

iedereen vindt dat fijn. Bedenk daarbij ook dat technici en muzikanten minstens 

een uur eerder al starten. 

Welkomdienst kan straks ook gewoon om 10:00 starten en dan geen Dorpskerk 

dienst. Niet bang zijn om dat soort stappen te zetten. Vooruit denken!

025M * Voorganger is een ds. * Kerkelijke gemeente is 

goed georganiseerd

* Voorganger is een ds. * Kerkelijke gemeente is 

goed georganiseerd* ontmoetingen na de dienst en 

op de di. ochtend. * Verzorging van uitvaarten en 

condoleance mogelijkheid

Zingen van aanbiddingsliederen Theologisch goed doorwerkte preek -
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026W Dat er meerdere dingen zijn waar je uit kan kiezen 

dat je niet een ding kan doen.

De knutsel. - Dat we met zijn alle nog wel liedjes blijven 

zingen.

-

027M * een band tijdens de dienst. * The Gate. * 

Verschillende activiteiten

* een band tijdens de dienst. * The Gate. * 

Verschillende activiteiten

minder statig, iets vrijer in vooral de 'speciale' 

diensten.

* christelijke muziek van deze tijd. Iets hipper 

dan de gezangen. * Een preek die ook iets meer 

aansluit bij de jongere gemeenteleden. * Een 

keer in de zoveel tijd met leeftijdsgenoten een 

soort belijdenisbijeenkomst.

-

028W * het samenzijn tijdens de zondagse diensten * 

koffiedrinken voor en na de diensten * het samenspel 

van orgel en band * de ggg als ondersteuning van 

pastoraat * de welkomdiensten * de diversiteit van 

onze gemeente * de blitz * de gemeentezondag

* de band * de welkomdiensten * koffiedrinken * de 

ggg * de blitz * gemeentezondag

* alphacursus * gemeenteweekend * cursus voor 

geloofsopbouw

* gebedsgroepen * diverse cursussen over 

geloofsopbouw, pastoraat, dementie, 

huwelijk(scrisis) 

Het is moeilijk om mensen warm te maken voor diverse cursussen over geloof en 

je kunt ook niemand verplichten. Maar mensen bewust maken dat geloof niet 

vrijblijvend is en dat je mag groeien en niet moet blijven stilstaan. Hoe we dat 

moeten doen weet ik niet echt.

Ik hoop dat we een dominee kunnen beroepen die voor de jeugd veel kan 

betekenen. Want de jeugd is de toekomst en we hebben veel jeugd in onze kerk. 

Ik hoop dat we die jongeren kunnen vasthouden en laten we daar voor gaan.

029W Ik vind dat we als gemeente voor iedereen wel een 

plekje is om een kerkdienst bij te wonen. Een 

gewone eredienst, welkomdienst, Gatedienst, 

Zuidland Zingt dienst etc..

Ook voor de ouderen die in Benissesteijn of Hart van 

Zuidland wonen een weeksluiting en avondmaal 

viering

Muziek is wel een belangrijk element met orgelspel, 

een band met voorzangers en een kinderlied.

Door de schriftlezingen door gemeenteleden te laten 

verzorgen word je als gemeente nog meer betrokken 

bij de uitvoering van de dienst.

Het na de dienst ontmoeten van gemeenteleden bij 

het koffie drinken.

Het kunnen volgen van de online dienst als je niet 

mag/kan/ kunt komen naar de dienst. 

De ontmoeting met elkaar, muziek, omzien naar 

elkaar. Bijbelstudie /gespreksgroep.

Ik hoop dat we ,als corona meer vrijheden geeft, de 

verschillende maatjesgroepen kunnen starten. We 

zullen voor onze jongeren en jong volwassenen 

nieuwe ideeën moeten ontwikkelen om ook hen weer 

terug in de kerk te krijgen, na zo’n lange tijd geen 

kerkontmoeting

Ik ben heel blij met de online vrouwenclub die 

sinds dit jaar van start is gegaan om zo je 

persoonlijk te verdiepen. Door corona zijn de 

GGG ontmoetingen niet mogelijk en niet 

iedereen vindt online bijbelstudie prettig. 

Hopelijk kunnen we in september 2021 wel 

starten?

Nu de online diensten om 10.00 uur beginnen zou ik het in de toekomst met een 

gewone dienst om 09.45 uur /10.00 uur beginnen . De middag diensten zouden 

van mij niet meer hoeven door de toch de geringe bezoekers die er wel zijn. Het 

Heilig Avondmaal wel in de middag in Bernissesteijn(16.00 uur)

Voor mensen die nieuw binnenkomen een infoboekje met wat wij te bieden 

hebben en een “smoelenboek” met wie wat doet, zodat ze weten wie ze kunnen 

benaderen.

Het opnieuw starten van huiscatechese voor de jongeren/ jong volwassenen.

Groot huisbezoeken en alleen voor de ouderen (en op afroep) pastoraal 

huisbezoek, aangezien de bemensing hiervan lastig aan het worden is.

030W Diensten thuis online bijwonen. Hierdoor blijven we 

toch gemeente, weliswaar op een andere manier, 

maar toch. 

- Dat is lastig, doorgaan zoals we nu doen. - Dorpskerk sluiten. Ik weet dat sommige dat jammer vinden, maar gezien de groei 

van de Welkomkerk met zendapparatuur en de kosten die de Dorpskerk met zich 

meebrengt een logische stap. Heb een gemeentelid horen zeggen, waarom 

gebruiken we de Dorpskerk Kerk niet voor de rommelmarkt, centraal gelegen, 

moet kunnen. Moet zeggen dat de gedachten niet eens zo gek zijn. 

031W Veelkleurigheid, jong en oud samen, actieve 

gemeente, geloof beleven en uitdragen. Naast 

geloven in de kerk ook omzien naar elkaar op het 

dorp. Kerk zijn ben je niet alleen op zondag! 

Als kerk je altijd de vraag stellen "als Jezus zou 

binnenwandelen in onze kerk wat zou er dan beter 

kunnen ter ere van zijn Vader?

11 uurs diensten, jong en oud, veelkleurigheid Sprekers uitnodigen die de kern van het geloof 

durven en willen uitdragen. Getuigenissen van 

gemeenteleden een kans geven. Jeugd en jonge 

gezinnsn nog meer ruimte geven. 

Als gezin ruimte te krijgen om je geloof actief te 

beleven. 

Wellicht is het een idee om een moment te organiseren om met een aantal teams 

na te denken over hoe de kerk er over 5 en 10 jaar uit moet komen te zien. Hoe 

willen we over 5 jaar gemeente zijn!

032W De eigen identiteit en traditie in ere houden. De traditionele morgendienst met zang en gebed 

voor ons heel waardevol.

Soms een nieuw lied, prima, maar niet te veel 

onbekende liederen.

Toevoegen ? Maar de gate en Zuidland zingt (zonder 

preek ,wel een gedicht schriftlezing ) fijne diensten. 

En de gemeente komt om te zingen en mee te 

zingen.

Zo ook de Gate , we willen meezingen . Ook de 

ontmoeting met elkaar is belangrijk .

Zoals bij 1 omschreven , nu we het moeten 

missen, weten we weer hoe waardevol het is .

Voor m,n persoonlijke geloofsontwikkeling het 

spontane contact met wie dan ook , en als er dan 

over het geloof of bijbel gesproken wordt, dan 

kan dat m,n geloof enorm voeden.

In de toekomst, weer graag naar de kerk, toch hoopvol dat de gemeente weer 

inzet zal tonen . De jonge gezinnen ,jonge mensen de ruimte krijgen voor hun 

ideeën en inzet. 
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033W * Veelkleurige gemeente (piano/band, orgel, 

verschillende soorten diensten). Voor ieder wat wils. 

* Koffie drinken na de dienst. * 

Verschillende gespreksgroepen.

Oog voor jong en oud.

Blitz.

* Welkomdienst. * Band/piano. * YFIF / In Hem 

verbonden / Coming Soon * Koffie drinken na de 

dienst

* Jong en oud in dezelfde dienst. * Jong en oud in 

gesprek * 10 uur start dienst * Middagdiensten naar 

de ochtend (Gate, Zuidland zingt etc.). * Geen 

middagdiensten dus meer. * Koor in een 

ochtenddienst

Zowel piano als orgel in dezelfde dienst. Geen 

diensten meer met alleen orgel. * Elke dienst een 

sketch, verhaal oid voor de kids. Meer de kinderen 

betrekken bij de huidige kerkdienst. * Lezingen en 

gebed door gemeenteleden. Niet alleen de dominee. 

* Livestream blijft. Ook als straks de gewone 

diensten weer beginnen.

Meer zangers & zangeressen in een dienst - ter 

ondersteuning van bepaalde liedjes. * 

Powerpointpresentatie ter ondersteuning van de 

preek.

* Meedoen aan gespreksgroep * Zingen in een 

kerkdienst. * Niet alleen gezangen en psalmen 

maar ook opwekking of andere mooie christelijke 

nummers (sela, joke buis, psalm project etc.)

Zie hierboven. 

Het is belangrijk dat de dominee ook veelkleurig is. Jong van geest.

034W De huidige gemeente is heel waardevol voor mij. Zang, verkondiging, bijbellezing, gebed, orgelspel, 

band., moment met de kinderen.

Ik zou het niet weten. Ben heel gelukkig in deze kerk. 

Ben dankbaar dat ik hier lid mag zijn. 

Zang, verkondiging, bijbellezing, gebed, 

orgelspel, band., moment met de kinderen.

Ik verwacht een mooie toekomst van onze gemeente! 

035W Fijn dat we in deze tijd de plaatselijke diensten mee 

kunnen beleven.

* De diensten met daarop aansluitend koffiedrinken. * 

De onderlinge contacten en discussies.

Aan onze veelkleurige gemeente zou ik geen 

toevoeging meer kunnen noemen. 

* Saamhorigheid, delen en verdiepen van mijn 

geloofsbeleving. * Meer verbintenis tussen de 

veelkleurigheid zou ik op prijs stellen.

De vervanging van beide predikanten door één predikant vind ik een hele stap. Ik 

heb niet het idee dat beide predikanten duimen zitten draaien.

Er zijn tegenwoordig neer persoonlijke situaties die spelen en met de predikanten 

worden besproken.

Momenteel is de verdeling in het pastoraat in oud en jong. Ter overweging om dit 

te veranderen?

036W Ontmoeting, Welkomdienst, jongeren bijeenkomsten, Ontmoeting , jongerenbijeenkomsten in ruimste zin Jongeren ontmoeting/bijeenkomst 12-18 jarigen en 

18-25 jarigen laten groeien en “vaste” groepen laten 

worden

Geloofsopvoeding/ondersteuning jonge gezinnen 

Ontmoeting, leren, mindset en groei gebaseerd 

op een relatie gericht geloof(geen religie)

Heilige Geest mag meer ruimte krijgen.

Kinderen en jongeren een volwaardige en gelijkwaardige positie in onze kerk

037W * Open gemeente waarin iedereen zich welkom mag 

voelen.

* Variatie aan diensten waarmee we verschillende 

groepen in de gemeente bereiken.

* Aandacht voor jongere generaties.

* Veel vrijwilligers voor al het werk in de gemeente.

* Maatjesproject met ontmoeting ook buiten de 

kerkelijke gemeente. 

* Open gemeente waarin iedereen zich welkom mag 

voelen.

* Variatie aan diensten waarmee we verschillende 

groepen in de gemeente bereiken.

* Aandacht voor jongere generaties.

* Maatjesproject met ontmoeting ook buiten de 

kerkelijke gemeente. 

* Vorming & toerusting voor medewerkers en 

gemeenteleden, bijvoorbeeld Alpha cursus.

Onderlinge ontmoeting en gesprek, dat zorgt 

voor de verbinding.

* Nieuw beleid toekomst Dorpskerk.

* Afbouw van middagdiensten Dorpskerk om de belasting van voorgangers en 

medewerkers te beperken.

* Samenvoegen van het tweeluik Dorpskerk 09.30 uur en Welkomkerk 11.00 uur 

tot één dienst Welkomkerk 10.00 uur. 

038M * band, * jongerendiensten (Gate,etc) * Beamer, * band, * Gate,etc. * orgel - mooiste in 

combinatie met vlotte muziek (niet alleen in 

psalmen/gezangen)

* korte sterke preken, * sketches een idee? -> 

gemeente onderling meer betrekken

Belangrijk voor de jongeren/oudere jongeren 

leden is denk ik de Bijbel en Gods woord meer 

eigen maken door het meer te betrekken op hoe 

deze toe te passen zijn in je dagelijkse leven 

i.p.v. alleen de Bijbel uit te leggen.

* Videopreken vinden mensen misschien ook fijn om naar te luisteren. Misschien 

af en toe een idee? * Korte sterke preken zeggen soms hetzelfde/meer als 

langdradige.

039W Allereerst willen wij opmerken dat de onlinediensten 

geweldig verzorgd zijn. Het is inderdaad een hele 

goeie manier om samen kerk te zijn. En alhoewel het 

in coronatijd moeilijk is een ieder het naar de zin te 

maken moet ons van het hart dat wij het afgelopen 

half jaar de traditionele kerkdiensten hebben gemist.

De traditionele kerkdiensten met bekende psalmen 

en gezangen. Natuurlijk moet er een dienst zijn voor 

bv jongelui of andere ideeen, maar op dit moment 

ervaren wij dat de traditionele dienst maar eens af en 

toe is, en dat vinden wij jammer, niet alleen wij maar 

dat horen wij ook van ( oudere) mensen om ons 

heen.. 

Wij zouden het liefst het een en ander bij het oude 

laten, zoals wij al zeiden, de traditionele diensten. 

We begrijpen dat dit natuurlijk niet kan , maar wij 

denken dat er wel een evenwicht in die 

veelkleurigheid moet zijn, want anders haken de 

oudere mensen misschien wel af.

Een preek met een boodschap die je ook in de 

week, die voor je ligt aan het denken zet.

De jeugd heeft misschien de toekomst maar als tip willen wij opmerken vergeet 

niet de ouderen want ook zij maken ons inziens nog een groot deel van de 

hedendaagse protestantse kerk in Zuidland uit. Zij vallen anders misschien tussen 

wal en schip.

040W verscheidenheid in diensten. koffie ochtend voor de 

ouderen. 

welkomdiensten en koffie drinken na de dienst ochtend dienst pas om 10:00u starten

vaker een koor uitnodigen in "gewone" ochtend 

diensten, als het om koren uit zuidland gaat is 

gereduceerd tarief vast bespreekbaar; veel 

koorleden komen toch al naar de kerk

geen mening hou de ochtend diensten in ere, maar biedt meer variëteit wat betreft invulling 

ervan.
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041M We vinden veel elementen erg waardevol, de 

belangrijkste voor ons: Muziek (met een band, maar 

soms ook in een mooie videoclip), Blitz/Oppas voor 

de kinderen zodat ze zich thuis voelen in zo’n grote 

kerk en dat ze zich vrij voelen om te dansen en 

springen. Ook het sociale vooraf en achteraf bij de 

koffie is een onmisbaar element. Je kan soms de 

dienst ‘gemist’, qua muziek/preek maar je kan toch 

met een goed gevoel de kerk verlaten als je diversen 

gemeenteleden weer gesproken hebt. Deze 

elementen kunnen we niet missen. 

We vinden veel elementen erg waardevol, de 

belangrijkste voor ons: Muziek (met een band, maar 

soms ook in een mooie videoclip), Blitz/Oppas voor 

de kinderen zodat ze zich thuis voelen in zo’n grote 

kerk en dat ze zich vrij voelen om te dansen en 

springen. Ook het sociale vooraf en achteraf bij de 

koffie is een onmisbaar element. Je kan soms de 

dienst ‘gemist’, qua muziek/preek maar je kan toch 

met een goed gevoel de kerk verlaten als je diversen 

gemeenteleden weer gesproken hebt. Deze 

elementen kunnen we niet missen. 

Evenementen organiseren die bij iedere leeftijd in de 

smaak valt, zoals een musical. Je werkt aan 1 project 

en dat maakt het al een goed groepsgevoel. 

Onderling contact is goed en er ontstaat meer begrip 

voor elkaar. Dit zie je ook tijdens de leuke 

startweekenden.

Verder zouden we een nieuwe vorm van 

gemeenteavond moeten creëren, zodat er niet altijd 

dezelfde kleine club aanwezig is maar dat iedereen 

uit de gemeente actief deelneemt.

Concerten zoals die van Coming Soon dragen 

onwijs veel bij aan onze geloofsbeleving en 

ontwikkeling.  Ook een keer een andere spreker 

zorgt voor nieuwe invalshoeken en eye openers.

We hebben het erg naar ons zin in de gemeente en zien wel eens een plukje 

groener gras bij een andere gemeente maar als we langer nadenken over wat we 

hier hebben en wat voor toekomst hier ligt zijn we ervan overtuigd dat dit de 

gemeente is waar we willen groeien en oud worden! De kinderen voelen zich er 

thuis en wij ook zeker! Er is een leuke ontwikkeling gaande qua investeringen in 

instrumenten en techniek en aan het gebouw zelf, goed! Er heerst een goede 

onderlinge sfeer en we kunnen op elkaar aan. Gevaar is wel dat we voor alle 

acties steeds dezelfde mensen om ons heen zien en vinden. Niet bewust maar zo 

kunnen we elkaar wel eens ondersneeuwen zonder dat we het door hebben. 

Punt in onze kerk is nu ook lastig; willen we de strategie inzetten op meer leden 

“zieltjes winnen” of de bestaande populatie het naar hun zin maken en laten 

ontwikkelen in het geloof. We geloven wel dat het nu de tijd is om in de 

kinderen/jongeren te investeren.

Het is ook echt gaaf dat gemeenteleden (waaronder ikzelf) de kans krijgen om te 

spreken in diensten, dit lijkt normaal maar dit is volgens mij lang niet in alle 

gemeenten zo! 

042W De veelzijdigheid en aanbod van verschillende 

soorten diensten. Ook het aanbod voor de 

kinderen/jongeren. De groeigroep vind ik ook heel 

waardevol. Het zorgt voor verbinding en is 

laagdrempelig om mensen te leren kennen.

De welkomdiensten en alle activiteiten voor de 

kinderen.

Ik zou de ochtenddiensten liever iets minder 

traditioneel zien. De welkomdiensten voel ik mij erg 

in thuis, het zou fijn zijn als de traditionele diensten 

iets minder traditioneel zouden zijn, dus bijvoorbeeld 

meer opwekkingsliederen zouden bevatten.

Ook, heel praktisch, zou ik een smoelenboek van de 

hele gemeente een hele waardevolle toevoeging 

vinden.

De kerkdiensten en het samenkomen van de 

groeigroep sterken mij in mijn ontwikkeling en 

geloofsbeleving.

Praktische tips: een plek om ontspannen samen te komen voor de jongeren (een 

soos). Niks moeten, maar gewoon gezellig bij elkaar zijn.

En verder, zoals ik al noemde, een smoelenboek.

043M * Verschillende vormen van diensten (zodat diverse 

mensen zich aangesproken kunnen voelen)

* Middagdiensten

* Biddag- en dankdagdiensten (onderstrepen onze 

afhankelijkheid van God: werk, inkomen, het is niet 

zomaar vanzelfsprekend, leven is niet maakbaar!)

* Omzien naar elkaar

* Mooie live stream van de kerkdienst

* Leerdiensten met een duidelijke Bijbeluitleg en 

toepassing, * Zangdiensten, met aandacht voor 

allerlei muziek en liederen, 

* Veel aandacht voor bijbelstudie, toerusting en 

geloofsopbouw, 

* Regelmatig ook lezing van de 10 geboden, de 

geloofsbelijdenis (Nicea/Constantinopel), 

* Gezamenlijk bidden van het Onze Vader, 

* Niet alleen maar preken volgens het rooster, er 

staat zoveel meer moois/leerzaams in de Bijbel!, * 

Het gebruik van de priesterlijke zegen uit Numeri 6 ( 

door Christus zijn wij verbonden met  Israël, en mag 

deze zegenbede die al zoveel eeuwen geklonken 

heeft ook ons bemoedigen) ( momenteel gebruikt 

alleen ds Schep deze zegen regelmatig)

* Voor het kennen/herkennen van gemeenteleden 

zou een soort “smoelenboek” handig zijn, 

bijvoorbeeld op besloten deel van de website

* Vertrekpunt moet steeds zijn het Woord van 

God

* De kerk (gebouw) als plek van rust: de 

wereld/het dagelijks leven is al zo druk en met 

zoveel prikkels, laat de samenkomst een oase 

zijn waar je tot rust mag komen

* Samenkomen in kleine groep voor bijbelstudie 

en ontmoeting

* Kerkdiensten blijven houden in de Dorpskerk (plek waar al zoveel eeuwen Gods 

Naam beleden wordt en de lofzang mag klinken)
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044W Er is veel aanbod in verschillende diensten. Word 

veel voor de kinderen gedaan, wat super is. Ook zijn 

er veel actieve leden die een hoop doen met hun 

talenten. 

De welkomdienst!! Die vind ik super! Ik denk dat er veel aangeboden word en dat er niet 

persee is nieuws bij hoeft. Ik denk dat het 

waardevoller is om de dingen die er nu zijn goed te 

maken/te houden. Soms kan er ook te veel zijn en 

alles half. Dus liever 'minder' aanbod maar goed 

uitgewerkt!

Maar om nog iets nieuws te noemen zou een 

ongedwongen avond elkaar ontmoeten denk ik 

waardevol kunnen zijn. Dus eigenlijk met weinig 

inhoud of programma maar gewoon elkaar 

ongedwongen ontmoeten.

Nu vaya stopt is de vrijdag avond voor die doelgroep 

leeg, het idee van een Worship Cafe in de kerk zou 

een mooie aansluiting hierop kunnen zijn. Dus 

samen komen voor wie wil, geen vast tijden maar 

gewoon in en uitloop. Het soos idee maar dan met 

zelf muziek maken, zingen, of gewoon kletsen, 

misschien een spelletje voor wie dit leuk vind. Biertje 

of sappie, nootje of chippie erbij en het gezellig 

hebben met je (jonge)gemeente. Dit idee heb ik voor 

de jongeren maar denk dat dit ook aan kan slaan 

voor de iets oudere jongeren. Misschien een 

overloop in tijd en leeftijdsgroep. 

Samen zijn! Muziek maken of 

luisteren/meezingen met muziek.

Uhm lastig om daar op te antwoorden. Eigenlijk vind ik dat we een fijne gemeente 

zijn, ik voel me thuis. Soms naar mijn idee te oud-bollig. Te moeilijke taal in 

preken, te saai orgelspel, te veel formulieren en regeltjes. Ik zou het graag vrijer 

zien, wel een goeie preek maar naar nu getrokken met simpelere woorden, korter 

en bondiger. En standaard de band op het podium. Maar ik weet dat er 

verschillende meningen en leeftijden zijn en dat dat niet 123 kan veranderen en dat 

we langzamerhand wel iets veranderen, dat vind ik fijn.

Het zou ook fijn zijn als we nog meer weten wie wat nou eigenlijk doet en wat er 

sowieso allemaal gedaan word. Wat doet de kerkraad nou eigenlijk precies?

Meer inzicht achter de schermen, dan worden mensen meer betrokken en doen ze 

zelf ook sneller mee.

En wie is wie, er zijn zoveel namen maar ken niet alle gezichten. Misschien met 

een inlog op de website dat ieder lid zelf zijn eigen gegevens kan laten zien met 

foto en andere namen kan opzoeken. Soort mini facebook maar besloten dat het 

alleen voor leden zichtbaar is. 

045W * Opwekkingsliederen, de Gate, YFIF/Follow Me, 

Blitz (en nu het vervolg op Blitz wat komt voor de 

kids op de middelbare school). 

* Flip Markwat op het orgel, de dienst klinkt hierdoor 

een stuk vrolijker en mooier op het orgel.

Zangers/zangeressen, band, het kinderlied, Gate. Meer diensten voor kinderen en jongeren, zeker in 

corona tijd.

Fysieke samenkomsten, ook in corona tijd. 

Desnoods in kleine groepjes. Door met elkaar in 

een kring te zitten, is er oogcontact mogelijk en 

dit zal mensen misschien ook eerder ertoe 

zetten alleen te komen (als ze alleen wonen of 

alleen komen) als ze daar toch behoefte aan 

hebben. Zo blijft de 1,5e meter regel toch 

gewaarborgd, maar blijven mensen ook met 

elkaar en met het geloof in verbinding staan.

Soms zijn verkondigingen erg lang, waardoor ik (en ik denk meerdere mensen) het 

soms lastig vind/vinden de kern van het verhaal nog te kunnen volgen. Aansluitend 

daarop: voor kinderen en jongeren is het misschien ook goed om tussendoor foto's 

te laten zien op de beamer, zodat het verhaal beeldend wordt. Dat is natuurlijk ook 

mogelijk als er weer diensten met mensen met dementie mogelijk zijn. 

Ook lijkt het mij heel fijn om geen vaste dominee meer te hebben na vertrek van 

de huidige dominees, maar steeds afwisseling. Zo kan iedereen zich thuisvoelen: 

de ene keer wat meer bij de één, de andere keer wat meer bij de ander. Hiermee 

kan ook een dominee uitgenodigd worden die zijn dienst wat meer op de kinderen 

en jongeren richt en de volgende dienst wat meer op de ouderen is gericht. Zo 

wordt iedereen binnen de kerk gehouden en behouden. Daardoor blijft het voor 

iedereen aansprekend.

046B * Veel kinder en jongeren werk

* De welkomdienst is top

Blitz, follow me, YFIF, welkomdienst * Veel muziek en zingen

* Blitz voor kinderen na groep 8

GGG of andere gespreksgroepen oprichten Blijf een open gemeente waarin iedereen zich thuis voelt, jong en oud

047W waardevol is het dat er veel ruimte is voor 

verschillende manieren van je geloof beleven.

koffie drinken met elkaar en daardoor elkaar 

ontmoeten

ruimte om elkaar te ontmoeten meer diensten waar allerlei muziekvormen bij elkaar 

komen. zoals bijvoorbeeld in de welkomdiensten.

meer nog samenkomen op andere manieren dan 

alleen de diensten.

er mogen meer avonden komen zoals de 

groothuisbezoeken. daar ontmoet je mensen die 

je normaal gesproken niet altijd spreekt en leer 

je veel van elkaar

live streams houden.

tijdstip van 10 uur aanhouden

geen dubbele diensten meer dus zowel in de welkomkerk als in de dorpskerk

048W * Gemeenschap door en ondanks diversiteit.

* Meerdere typen diensten.

* Activiteiten die door allerlei mensen kunnen worden 

bezocht.

* Iets wat te merken valt op een gemeentezondag. 

Verschillende soorten diensten. Waarbij er én 

geprobeerd moet worden veelkleurig te zijn in één, 

én diensten waar er een duidelijke keuze wordt 

gemaakt.

Zoals een leerdienst versus welkomdienst versus 

vesper versus taizé. Maar ook diensten op 

hoogtijdagen als Pasen of een doopdienst, etc waar 

veel samenkomt.

Biedt voldoende ondersteuning op media- en 

technisch vlak: blijf aangehaakt bij de moderne 

jongere.

Stimuleer (nieuwe) activiteiten en initiatieven 

(Coming Soon, Worship Café, YFIF, In Hem 

verbonden). Bottom-up werkt vaak beter dan 

andersom trouwens, krampachtig dingen verzinnen 

werkt soms niet..

Een nog iets vlottere samenkomst dan de 

Welkomdienst. Soms wordt daar toch erg veel 

traditionele elementen in gestopt (taalgebruik, 

uitvoering).

* Schroom niet goed na te denken over de toekomst van de Dorpskerk. 

Waarschijnlijk zal het doorsnee gemeentelid onder de 40 daar nooit meer komen / 

geweest zijn. 

* Zoek een predikant die kan verbinden. Iemand die in eerste instantie modern is 

en toch nog de oude kerktaal spreekt. En daarmee ook het wat oudere of 

conservatievere gemeentelid aanspreekt. Maar níet andersom. Dat werkt niet. Dat 

is niet naturel en dan valt iemand onherroepelijk door de mand.

* Ik hoop dat de nieuwe entreehal gebruikt zal worden voor het zoeken van 

(nieuwe) verbindingen. Bijvoorbeeld ook vooraf aan de dienst van 10.00u koffie 

aanbieden. En als er een gewone en welkomdienst is, deze beide in de 

Welkomkerk, zodat er sprake is van ontmoeting tussen generaties en tussen 

bloedgroepen.

049W * Veelzijdig, * Koffiemomenten, * Welkomdiensten, * 

Standaard bandopstelling op het podium, * Veel 

activiteiten voor de kinderen, * Oog voor alle 

doelgroepen

* Welkomdienst, * Vakantiebijbelclub, * Bands, * 

Koffiedrinken na de dienst

Meer richten op de jonge gezinnen met meer 

diensten in die straat, geloofsopvoeding voor jonge 

ouders, etc.

* Ontmoeting

* Goede, waardevolle, zinvolle diensten 

gebaseerd op de Bijbel vertaald naar nu

* Aansprekende, nuchtere, no-nonsense 

predikanten 

Onze gemeente is heel veelkleurig en dat is zeer positief!

Houd dat zo! Maar durf misschien soms ook te zeggen; we moeten een keuze 

maken. 
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050W Ik vind de gezamelijke activiteiten bij het 

startweekend erg waardevol. Verder vind ik 

groepsactiviteiten als Paaschallenge, VBC, 

kampvuuravonden en Coming Soon erg gaaf

Contacten in en met groepen. Diensten met bands. Meer diensten met bands, worship en 

aanbiddingsliedjes. 

Heel erg groot. Ik merk dat ik zonder actief te 

zijn in de kerk eigenlijk zelf weinig doe aan 

geloofsontwikkeling. 

Keep up the good work. Denk na over de toekomst, maak hier een visie en beleid 

op. Dit is mijns inziens een visie op moderne kerk waar jongeren en gezinnen zich 

kunnen herkennen en anthausiast van worden. Het dilemma kan zijn dat dit niet 

volledig aansluit bij de oudere generatie. Maar een van-alles-wat strategie leidt tot 

een grijs geheel wat mogelijk onvoldoende de jeugd aanspreekt om verbonden te 

blijven aan de gemeente, waardoor de gemeente letterlijk zal vergrijzen en 

krimpen. 

051M * Wekelijkse kerkdiensten, waaronder ook de 

Welkomdiensten, en speciale (middag)diensten, 

zoals Zuidland Zingt, themadiensten, The Gate en 

diensten met Doop of Avondmaal

* Koffiedrinken na de dienst  en  Koffiedrinken op 

dinsdagmorgen

* Pastorale en diakonale (bv. ook maatjesproject en 

volkstuin) en missionaire activiteiten

* Gespreksgroepen (o.a. GGG en gebedsgroep)

* Aktiviteiten ván en vóór jeugd en jongeren (o.a. ook 

Follow Me, Vakantie Bijbel Club en Blitz)

* Mogelijkheid tot ziekenzalving 

 * Geen  * Meer evenwicht bij keuze van de liederen in 

kerkdienst (waarbij zeker ook gedacht wordt aan de 

psalmen, naast gezangen en opwekking)

* Meer uitleg van de Bijbel en de betekenis 

ervan voor vandaag (bij kerkdiensten)

* Meer laten zien, dat het om een Blíjde 

Boodschap gaat

Laten de financiën niet de allesoverheersende factor zijn bij de pastorale bezetting 

van de gemeente

052M niet moderniseren, houden zoals het ging,meer 

orgelspel en psalmen

niet moderniseren, houden zoals het ging,meer 

orgelspel en psalmen

- GGG -

053M liever naar de kerk. Live stream wel fijn maar gaat 

niets boven de kerkzaal en het elkaar ontmoeten

- graag weer zoals t was. Middagdienst hoeft niet koffie ochtend snel starten -

054M traditionele diensten, samenzang, GGG, Zuidland 

Zingt diensten, weeksluiting in BS

graag alles houden wat er nu al is. meer aandacht voor de eenzamen en alleengaanden 

in de . Persoon heeft nl veel eenzaamheid ervaren 

afgelopen jaar

nabespreking van de preek na de dienst, net als 

vroeger

1. maakt zich hier zorgen over de toekomst van onze kerk, wil  hier graag 

aandacht voor in het gebed in de huidige diensten 

2. zou de nieuwe hal gebruikt kunnen worden voor kleinschalige (muziek/thema) 

bijeenkomsten  

055M traditionele diensten houden zo koffie na de kerk en koffie ochtend * meer traditionele diensten met psalmen en 

gezangen

* in middagdiensten mooie (kinder)verhalen

meer andacht voor de Geloofsbeleijdenis in de 

diensten

graag zo houden, niet nog losser

056M traditionele diensten koffie na de dienst meer traditionele diensten met psalmen en gezangen - Dorpskerk open blijven

057W Beter licht en geluid en de middelen om dit licht 

geluid over te brengen in de kerk.

Diensten voor iedereen.

Een band die de diensten begeleid. Meer worship and praise diensten zoals een coming 

soon avond. Misschien een keer een avonddienst? 

Meer aanbiddingsmuziek met een daaraan 

gekoppelde preek. Ik merk dat ik 

beter/meer/makkelijker in aanbidding kom met 

muziek dat mij raakt. Vervolgens sta je ook meer 

open om het woord te ontvangen.

We moeten zorgen dat het ook aantrekkelijk is voor de jeugd om de kerk te 

(blijven) bezoeken. We maken daarin al goede stappen. Met initiatieven als VBC, 

Follow me, BLITZ etc.

058W * Veel saamhorigheid en waar nodig zorg voor elkaar

* Tot ca. 10 jaar geleden, grote betrokkenheid om in 

de gemeente iets te betekenen. Dit is echter 

drastisch afgenomen.

* De blik, waar nodig, naar buiten gericht.

* Altijd een mogelijkheid voor kinderen om met het 

geloof in aanraking te komen.

* Een diverse gemeente met ruimte voor iedereen.

* Wekelijkse diensten met eigen voorgangers. 

* het gevoel van saamhorigheid, hetgeen tot 

uitdrukking komt in de vele initiatieven die dat 

faciliteren, koffiedrinken voor en na een dienst, 

koffieochtenden voor ouderen, 

jeugdclubs/organisaties, GGG etc.

* De diversiteit en mogelijkheden voor iedereen.

* Pastorale zorg waar nodig.

* een sterke diaconie.

* Focus op die groepen die de toekomst van de kerk 

bepalen, waarbij degenen die de kerk gemaakt 

hebben tot wat hij nu is, niet aan de zijlijn komen te 

staan.

* Minder "wijzen" naar elkaar, dus accepteren dat 

iedereen graag zijn of haar geloofsbeleving voorbij 

ziet komen. Dit betekent dat men andersoortige 

dingen in een dienst of elders ook moet accepteren 

als iets wat het geloof verrijkt. Een voorbeeld is een 

Blitz moment in de dienst, dat door vele ouderen als 

iets wordt gezien dat niet in de dienst thuishoort. We 

kunnen niet op de oude voet door, dus er moet 

ruimte zijn voor verandering/andere dingen. 

* Wekelijkse diensten.

* Inspirerende voorgangers.

* Betrokkenheid van een ieder, hetgeen zich 

primair kan vertalen in het aanvaarden van een 

ambt in de gemeente en niet alleen maar het 

geloof consumeren. 

* Wacht niet te lang met het bepalen van deze toekomstvisie, het is zo 2022, en de 

vorige vacante periode duurde ca. 1,5 jaar.

* Durf buiten de geijkte paden te gaan.

* Ik wens de commissie veel wijsheid en Gods zegen in dit moeilijke werk.
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059W * De variatie in diensten is er, en ook de diensten zelf 

zijn steeds gevarieerder qua inhoud geworden, met 

de tijd mee gegaan.

* Ontmoeting is belangrijker geworden. We zijn als 

een soort familie met dezelfde Vader(!) maar wel 

met allemaal verschillende zussen en broers, met 

allen hun eigenaardigheden.

* Bovenstaande vind ik dus belangrijk. Wat mij 

betreft met nog meer variatie in de diensten zelf, 

waarbij de liederen uit het liedboek mij vaak meer 

zeggen dan de meer evangelische 

Opwekkingsliederen. Verrassende elementen 

toevoegen ben ik altijd vóór.

* Online diensten uitzenden vind ik belangrijk. Taizé 

viering of andere ingetogen diensten vind ik ook 

mooi (op zijn tijd)

* Koffiedrinken zowel aansluitend aan de diensten als 

op dinsdagmorgen is van groot belang. 

* Ik zou willen dat er meer aandacht voor twijfelende 

gelovigen is, of voor anders- en ruimer gelovigen, 

meer wat vrijzinniger dus. Behalve de groep 'Ruim 

Geloven' is hier weinig aandacht voor in de diensten 

zelf. Voor een buitenstaander of randkerkelijke zijn 

onze kerkdiensten momenteel doorspekt voor 

'overtuigd geloof' met name door het zingen van veel 

Opwekkingsliederen. Daardoor kan men het gevoel 

krijgen: daar pas ik niet (meer) bij, zo overtuigd ben 

ik er niet (altijd) van. Of; daar denk ik dus echt anders 

over, niets (meer) voor mij.

* In de breedte van onze PKN kerk(landelijk) is er wel 

ruimte voor vrij(zinniger) denken. Ik hoop dat daar 

ook hier ruimte voor komt, dat levert ook groei op!

* Verder hoop ik dat de kerkgebouwen beide 

(kunnen) blijven. met diensten die passend zijn bij de 

grootte/ruimte van het gebouw en de beleving die er 

bij hoort.

* Het is belangrijk om een predikant te kiezen die 

in de ruimste zin van het woord de breedte van 

de gemeente aan voelt en aan kan spreken, met 

een praktijkgerichte boodschap voor ons in de 

wereld.

* Onderlinge ontmoeting vind ik ook erg 

belangrijk zoals bv. de GGG of andere 

(bijbel)kringen zoals Ruim geloven, waar je je 

persoonlijke (on)geloof kunt delen of toetsen.......

* Hierbij is het ook zeker van belang dat hij/zij 

open staat voor vragen van twijfelaars en/of 

'Ruim gelovigen'.

We hebben veel enthousiaste "kar-trekkers" nodig. Misschien als kerkenraadslid, 

maar ook voor projectmatige activiteiten is het belangrijk om mensen te betrekken 

bij dit stukje werk in Gods wijngaard. Meedoen levert meer 

verantwoordelijkheidsgevoel op, dan langs de kant staan. Hierbij denk ik ook dat 

we buiten onze kerkmuren moeten kijken, transparanter naar de wereld moeten 

zijn. (vaker onze activiteiten op de social media, maar ook in de 'gewone' 

streekkranten) en meer zichtbaar en gastvrijer openstaan voor alle burgers in ons 

dorp of daarbuiten.

060W Persoonlijk, muzikaal, betrokken naar jeugd en 

betrokken naar ouderen

De algehele betrokkenheid en muzikaliteit. * Een meer open karakter, iedereen is welkom 

(meer) publiekelijk benadrukken.

* Openlijk communiceren van activiteiten (doelgroep 

gericht), zowel digitaal voor jeugd, posters in 

publieke gebouwen voor niet-leden en ouderen. 

Nadruk op overdenking in de preek, in plaats 

van een (bijbel) vertelling. Overdenking 

bestaand uit heldere standpunten die niet alleen 

een intern geloofsgesprek oproepen, vooral een 

dialoog met gemeenteleden na de dienst bij een 

lekkere kop koffie

* Betere koffie!!!

* Biedt voldoende ruimte aan adolescenten om hun geloof te belijden, door 

onderling contacten te faciliteren(Whatsapp-groep), ook ruimte voor gevoelige 

onderwerpen met een vertrouwenspersoon. 

061W - - - Af en toe jonge sprekers waarmee de jeugd zich 

makkelijker kan associëren.

-

062W * De online diensten zijn goed georganiseerd en daar 

is ook in geinvesteerd, fijn dat we in deze 

Coronaperiode toch de diensten kunnen volgen!

* De Welkomdiensten spreken mij zeer aan.

Welkomdiensten, band en zang, de activiteiten voor 

de kinderen/jongeren.

* De "erediensten" mogen van mij wat vlotter, hipper, 

met wat meer variatie in liedjes en ook wat 

regelmatiger met een band en zang.

* Ik denk dat het belangrijk is dat er gezocht wordt 

naar een nieuwe predikant, die goed past bij wat de 

mensen uit deze gemeente belangrijk vinden en 

graag zouden zien.

* Er zouden wat mij betreft ook nog wat vaker 

sprekers vanuit andere gemeenten kunnen voorgaan 

in een dienst in onze gemeente.

* Diensten/activiteiten die voor ons (hele) gezin 

geschikt zijn.

* Nog meer de "neuzen dezelfde kant op" binnen 

de gemeente.

* Welkomdiensten mogen frequenter plaatsvinden.

* Als het allemaal weer kan/mag zou ik het prettig vinden als de diensten (net 

zoals nu online) om 10.00u blijven starten.

063W * Jongerendiensten, 

* 11 uurs diensten, 

* eten bij auke (catechisatie), 

* yfif

Jongerendiensten - - -

064W * Band, 

* Gate, 

* aandacht voor de jongeren, 

* Follow me

* Band, 

* Gate, 

* aandacht voor de jongeren, 

* Follow me

Kortere preek, online diensten mogen blijven Follow me, als de preek aansluit op de beleving 

van jongeren

De preek laten aansluiten op de beleving van jongeren en ouderen, dat het 

afgewisseld wordt

065W Het samen vieren van de diensten

En ook de veelkleurigheid van onze diensten

De ontmoetingen na en voor de dienst

Het samen vieren van allerlei soorten diensten Persoonlijke verhalen/ervaringen die mensen verder 

kunnen helpen en (geloofs)leven 

Het samen vieren van allerlei soorten diensten in de ochtenddienst een koor 

Fijn om als koor te doen maar ook om naar andere te luisteren/te delen 

066W Orgelspel ,het zingen van liederen uit het liedboek , 

leerdiensten

Orgelspel ,het zingen van liederen uit het liedboek , 

leerdiensten

Geen nieuwe elementen toevoegen maar terugkeren 

naar de elementen die in een eredienst van waarde 

zijn. 

Een warme en hartelijke geloofsgemeenschap 

waar het beleid niet alleen gemaakt wordt door 

een bepaalde kleine groep uit de gemeente. 

De grote aandacht voor de jeugd waardoor ouderen op de achtergrond raken 

waardoor naar mijn mening de toekomst van de kerk onzeker wordt .

De manier van vraagstellen in dit formulier vind ik suggestief , want er wordt er 

vanuit gegaan dat we met het bestaande beleid eens zijn en nog meer 

vernieuwing willen.

De kerkdiensten gaan steeds meer op soort theaterachtige voorstelling lijken met 

voor iedereen wat. 

067M Dat de online diensten er zijn, het klein gloria klinkt 

en dat we mee kunnen zingen, als de liederen 

bekend zijn.

Zuidlandse kerkmensen zingen graag, laat daarom 

veel meer bekende liederen en psalmen ook online 

zingen, de mensen zingen thuis wel mee, want zelf 

zingen maakt blij.

- Een goede, krachtige Woordverkondiging en 

laten de diensten altijd eindigen met een loflied 

of lofpsalm, dat we mee kunnen zingen.

-
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068M * grote betrokkenheid in allerlei vormen, zichtbaar in 

veel vrijwilligerswerk

* veelzijdigheid van de gemeente, zichtbaar in allerlei 

soorten vieringen maar ook in andere vormen van 

ontmoeting

* grote onderlinge betrokkenheid 

* wekelijkse ontmoetingen in en na afloop van de 

dienst

* geen van de onder 1a genoemde: juist de 

veelzijdigheid en variatie maakt onze gemeente 

aantrekkelijk!

* Online diensten voorzien in een behoefte en 

moeten blijven (naast de gewone diensten als alles 

weer “normaal’ is…). Te denken valt o.a. aan 

begrafenisdiensten.  

* De kerk mag best nog wat meer zichtbaar zijn in de 

(Zuidlandse) samenleving: wat ons betreft is 

iedereen welkom. Onze naasten zijn ook buiten de 

kerk te vinden. Laat ook in daden zien wat geloof met 

je doet, wat christen zijn inhoudt!  

atuurlijk de kerkdiensten als voedingsbron 

* onderlinge ontmoeting 

* open, uitnodigende gemeente waarin 

omgezien wordt naar elkaar

* Het is van groot belang dat we ons ervan bewust zijn dat we met elkaar één 

grote gemeenschap vormen waarin we ook allemaal (even) belangrijk zijn. Dat 

betekent oog en oor hebben voor elkaar, respect hebben voor elkaars mening, 

elkaar niet uitsluiten maar vasthouden en stimuleren, van jong tot oud, van klein tot 

groot, van behoudend tot ruimdenkend, enz.  IEDEREEN DOET ERTOE !

069W * diversiteit aan erediensten

* het actief betrekken van gemeenteleden bij 

(bijzondere) diensten

* ontmoetingen gekoppeld aan de erediensten maar 

ook op andere momenten 

* erediensten incl avondmaalvieringen; * paascyclus

* ontmoetingen tussen gemeenteleden

* GGG

- - aanvang ochtendienst om 10.00 uur

070M ik ben best tevreden met de diverse diensten die er 

nu zijn. Voor elk wat wils wat mij betreft. Ook op 

pastoraal gebied is er veel diversiteit, GGG groepen, 

groot huisbezoek en aandacht voor kinderen en de 

jeugd.

alle elementen die er nu zijn, kunnen eigenlijk niet 

gemist worden. Zeker niet de elementen voor de 

jeugd, want de jeugd is onze toekomst. Wat ik wel 

een van de belangrijkste onderdelen van een dienst 

vind, is het gezamenlijk zingen.

Veelkleurige geloofsgemeenschap: in mijn opinie is 

onze geloofsgemeenschap best wel veelkleurig. 

Misschien moeten we wat meer “zichtbaar” zijn als 

christen, maar dat moeten de gemeenteleden 

eigenlijk zelf doen. 

Aandacht hebben voor mensen die nieuw 

binnenkomen in de gemeente en zeker ook die voor 

de eerste keer een dienst bijwonen is heel belangrijk. 

Geef ook duidelijkheid over de organisatie binnen de 

kerk, zodat de mensen zich geen vreemde eend in 

de bijt voelen.

De zondagochtenddiensten zijn voor mij toch wel 

essentieel. Een moment om weer “bij te tanken” 

en de zegen ontvangen.

ik heb niet echt ideeën of tips. Wel veel respect voor alles wat er (meestal) op 

vrijwillige basis voor de kerk gedaan wordt!

071W 1. Wekelijkse live kerkdienst

2. Medeleven van gemeente, dominees, kerkelijk 

werkers, gemeente leden, etc. bij blijde en droevige 

gebeurtenissen.

3. Samenzijn als gemeente buiten de normale 

kerkdienst om.

4. Als gemeente elkaar kunnen vinden in voor- en 

tegen spoed.

5. Het is belangrijk om contact te behouden met de 

(oudere) jeugd

Het is moeilijk van bovengenoemde lijstje er een 

paar uit te pikken, maar persoonlijk als ouderen vind 

ik nummer a.1 en a.2 wel heel belangrijk.

Speciale thema diensten zijn fijn, maar ik hoop dat in 

de "reguliere diensten" ook een plaats is voor 

iedereen!!!! Het zou fijn zijn als de thema diensten 

een "hoogte punt" zou zijn voor die doelgroep, maar 

dat die doelgroepen zich in een reguliere dienst ook 

thuis/welkom voelen, zodat we toch samen 1 zijn.

Ik vind het moeilijk omdat apart te beschrijven, 

maar het antwoord op vraag 1.b is wel een grote 

bases.

1. Ik hoop niet dat wij een gemeente worden waar je alleen maar hulp is op 

aanvraag. Hiermee zullen de meeste hulpbehoevende mensen (veelal ouderen 

welke niet durven/gewent zijn om hulp te vragen) buiten de boot vallen.

2. Ik kijk weer hoopvol uit om weer snel naar de live kerkdiensten om 9.30 uur te 

gaan.

3. Dat de exploitatie van het gemeente werk nog betaalbaar blijft.

4. Ik wens jullie heel veel wijsheid en zegen toe om in deze moeilijke problematiek 

de juiste besluiten te nemen.

072M - een welkome sfeer, iedereen is anders, maar we 

geloven allemaal in dezelfde God en dat geeft 

saamhorigheid. 

- veel activiteiten voor de kinderen

- afwisseling in diensten

- mogelijkheid om elkaar te spreken

- een welkome sfeer, iedereen is anders, maar we 

geloven allemaal in dezelfde God en dat geeft 

saamhorigheid. 

- veel activiteiten voor de kinderen

- afwisseling in diensten

- mogelijkheid om elkaar te spreken

- eigenlijk geen - de afwisselende diensten en de mogelijkheid 

om elkaar daarbij te ontmoeten

- wat wij als heel prettig hebben ervaren is dat ondanks dat wij misschien niet het 

doorsnee gezin zijn, we toch echt welkom waren en ons welkom voelden. We 

hopen dat dit ook in de toekomst zo blijft en dat er ook in het beroepingswerk 

rekening gehouden wordt met de veelkleurigheid van de gemeente in dat opzicht. 

073M Zijn momenteel een veelkleurige gemeente en dat 

wil ik zeker zo houden, een gemeente voor elk wat 

wils zowel in traditionele diensten, Welkomsdiensten, 

gezinsdiensten, gatediensten  als gespreksgroepen.

De diensten zoals Welkomdiensten, Zuidland zingt 

diensten als de gate zijn hele mooie diensten waar ik 

echt blij van kan worden.

Ook koffiedrinken na elke dienst is een pre en is 

goed voor de onderlinge verstandhouding.

Gesprekskringen is heel belangrijk om je geloof met 

anderen te willen/kunnen delen.

Het zou mooi zijn wanneer er nog meer 

gemeenteleden  enthousiast gemaakt kunnen 

worden voor de verschillende gesprekgroepen die er 

binnen de gemeente zijn om zo het geloof nog  

bewuster  te beleven.

Alleen kerkdiensten bijwonen kom je naar mijn 

mening onvoldoende aan je trekken.

Voor mijn persoonlijke geloofsbeleving heb ik 

veel aan de GGG om zo met elkaar de bijbel 

open te slaan en te leren van elkaar.

Staan aan het begin van een  nieuwe periode waarin een nieuwe predikant 

beroepen gaat worden, hopen en bidden  dat deze predikant midden in de 

gemeente zal staan en zeker ook veelkleurig mag zijn zowel voor jong en oud.Mijn 

voorkeur gaat uit naar een jonge enthousiast kerel die ook de jeugd kan inspireren, 

want de jeugd is tenslotte de toekomst van de kerk.

074W Persoonlijke contacten via kringen en 

groothuisbezoek.

De diversiteit in vieringen. Liefst alles in één dienst 

herkenbaar - nu zijn we soms teveel opgesplitst.

Veel samenwerking in praktische zaken: online-

diensten, veel rond de nieuwe hal.

Diakonie-tuin

De gesprekskringen en GGG's. Ontmoetingen via 

groothuisbezoek.

Pastoraal bezoek vanuit het wijkteam.

Samen Zingen - de fijne muzikale begeleiding.

Goede exegetische verkondiging.

Diakonale aktiviteiten, gekoppeld aan inloop-

mogelijkheden, zoals het koffiedrinken op dinsdag.

Elkaar 'omarmen' ondanks alle (geloofs-)diversiteit.

Zorg voor de online-gemeenschap

De verschillende kringen met mogelijkheden van 

gesprek.

Alle aktiviteiten in de gemeente mogen een 

persoonlijke/pastorale componenet hebben.

Aandacht voor elkaar blijven houden, zodat de gemeenteleden de kerk als een 

'thuis' ervaren. - dit met zoveel mogelijk (indien nodig betaalde) pastorale zorg.
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075B De wekelijkse diensten en de maandelijkse 

welkomdiensten in het bijzonder. De Blitz voor de 

kinderen

De welkomdienst en de Blitz Ik zou het fijn vinden als er meer diepgang zou 

kunnen komen tijdens de zondagdiensten. Meer 

diepgang over de bijbel, de relatie tussen oude en 

nieuwe testament. Extra informatie over de verhalen 

uit de bijbel waardoor geloof kan groeien

Meer diepgang over de verhalen uit de bijbel het 

liefst in de wekelijkse diensten en  

overdenkingen. Maar kan ook door 

gespreksgroepen

Ik denk dat we op de goede weg zijn binnen onze gemeente, de veelzijdigheid die 

we hebben op dit moment is erg belangrijk om zowel de ouderen als de jongeren 

te behouden. Toch denk ik dat we daar wel meer onderscheid in kunnen maken 

door verschillende diensten aan te bieden en een gelijkere frequentie. Dus 

standaard eredienst en Welkomdienst om de week afwisselen bijvoorbeeld. Ook 

ben ik voorstander van meer verschillende sprekers uit te nodigen. Het zou fijn zijn 

als er vanuit de kerk meer aandacht zou zijn voor alle mogelijkheden die er zijn op 

het internet voor geloofszaken. Meer aandacht voor de jeugd van 12 tot 25 

jaar.Tenslotte een groot compliment voor alle vrijwillgers die betrokken zijn bij 

onze gemeente.

076B De online diensten De vaste elementen in de eredienst Blijven omzien naar elkaar. Doorgaan indien mogelijk 

met het maatjesproject

Dat ik me welkom voel en de zondagse diensten 

momenten blijven waar we naar uitzien

De welkomdiensten. Een mooi streven om de diensten meer toegankelijk te 

maken voor jongeren en mensen die niet regelmatige kerkgangers zijn. Wel graag 

voor de vaste kerkgangers de diensten ook aantrekkelijk houden door niet alleen 

opwekkingsliederen te zingen maar ook vertrouwde liederen. Als we zoals op 14 

maart jl bjna geen lied meer kunnen zingen ontneemt dat de vreugde van de 

dienste en het kerk zijn. Als we hadden gekozen voor alleen opwekkingsliederen 

hadden we ook waarschijnlijk bij een ander kerkgenootschap gehoord dan de 

PKN. Dat betekent niet dat we niet tegen veranderingen of vernieuwingen zijn 

maar de kern moet wel voor iedereen prettig zijn.

077B nee niet echt het samen kerkelijkge gemeente zijn wat meer naar de ouderen omkijken niet alleen naar 

de jongeren

een dienste waar we zelf kunnen zingen! 

(leerdienst) Respect voor elkaar

Graag gewone kerkdiensten! Traditionele diensten. De jeugd heeft de Blitz daar 

kunnen ze toneelstukjes opvoeren.

078B De online uitzendingen zijn heel waardevol en fijn om 

zo toch de dienst te kunnen volgen

Wat we missen is het zingen van psalmen en 

gezangen zoals bij Nederland zingt

De jeugd heeft de toekomst maar vergeet de 

ouderen niet

Het met elkaar zijn en het zingen, we hopen dat 

het spoedig weer kan

Wat we niet in de kerkdienst vinden passen is de Blitz op Straat. Dit hoort in de 

Blitz uitzending thuis enm niet in een kerkdienst

079B - Gewone diensten hoeft niet elke week maar vergeet 

ze niet

we zingen graag mee! - -

080B - Normale kerkdiensten Niet teveel veranderen Zangdiensten Niet teveel groepen en vergeet de ouderen niet

081B - Eigen band Er is voor ieder wat wils. Elke leeftijd kan terecht Hoop dat de predikant een man wordt. Maar wel 

alle lof voor Anneke Klavers. Jammer dat er een 

einde komt aan het dienstverband van de 

predikanten

afgelopen zondag was er een video van SELA die totaal niet in de dienst paste. 

Dat Blitz gedoe doet afbreuk aan de dienst. Veel te lang ook. De kerkenraad moet 

kunnen omgaan met verschil in geloofsbeleving. Alle respect voor al dategene dat 

wordt gedaan ook zal aan vernieuwingen discussie voorafgaan. Vroeger was alles 

anders, maar we moeten wel erg hebben in de jeugd en ze erbij houden. Wens 

jullie een goede toekomst!

082B Erediensten met orgelspel en liederen uit het 

liedboek

Erediensten met orgelspel en liederen uit het 

liedboek

we vinden dat er genoeg is, Blitz, Blitz filmpjes 

GATE, Welkomdienst en de band.

Eenheid in onze gemeente Wij moeten aan de jongeren denken zij zijn de toekomst zou het niet heilzaam zijn 

om het om te draaien en de jongeren ook te vragen om aan de toekomst van de 

ouderen te denken die zich niet meer zo thuis voelen in onze kerk.

083B De live diensten. Het zingen met elkaar Normale kerkdiensten, niet te lang, en koffiedrinken 

met elkaar

dit is een moeilijke vraag samen kerk zijn en zingen dat we nog lang kerkdiensten in de kerk of live mogen hebben en niet zoveel 

reclame er in verwerken, dat is een kleine ergernis.

084B niet echt, er zijn waardevolle elementen verloren 

gegaan

koffiedrinken na de dienst - diensten met meer diepgang, zeker in de 

verkondigingen

ik hoop dat de wetlezing en de belijdenis meer aandacht krijgt

085B Gemeenschap Contacten ondere anderen koffiedrinken en 

groothuisbezoek

- duidelijkheid wat wij als gemeente belijden. 

Waar staan wij als gemeente?

-

086B Het houden van kerkdiensten en het omzien naar 

elkaar

het houden van gewone kerkdiensten dus een dienst 

met prediking en zang

Geen, we vinden nu al dat er soms teveel smaken in 

1 dienst worden gepropt

de wekelijkse samenkomst we begrijpen dat er vernieuwing nodig is, maar hopen dat die niet te rigoreus zal 

zijn. Nogmaals : een gewone kerkdienst heeft onze voorkeur

087B De kerkdienst zoals hij nu is een persoonlijk betrokken predikant een praatgroep aandacht voor kerkelijke geschiedenis Kerkgemeente Zuidland doet het goed, geen tips

088B - De zondagmorgen kerkdiensten wil ik beslist niet 

missen en straks weer verder gaan zoals wij het 

gewend waren

- - -

089B Ik ben heel blij met de online kerkdiensten en hoop 

dat als alles weer normaal is de online kerkdiensten 

door kunnen blijven gaan

- - - Ik zou graag willen dat er ook weer diensten in de Dorpskerk gehouden worden

090B Onderling contact, pastoraal contact, verschillende 

kerkdiensten, ook in de Dorpskerk, maatjesproject, 

jeugd-en jongerenwerk. Cantorij

Onderling contact, pastoraal contact, verschillende 

kerkdiensten, ook in de Dorpskerk, maatjesproject, 

jeugd-en jongerenwerk. Cantorij

Gemeente-app (zie Petrus) ook eens een dienst met 

een voor Ruim Geloven

We lijken steeds meer een Evanglische 

gemeente te worden in deze Corona tijd, vooral 

wat liedkeuze betreft, liever wat breder

Het besluit een hele predikantsplaats in te leveren, doet pijn. Maar wel 20,000 euro 

besteden aan de techniek en bezuinigen op het pastoraat. Laten we een 

middenweg vinden en 0,5 plaat bezuinigen. Veel zegen gewenst bij het 

samenvatten van zoveel meningen

091B Omzien naar elkaar. Veel mesnen zijn actief en 

aanspreekbaar. Mis nu de beleving. Online technisch 

heel goed, leidt dit tot verminderde kerkgang?

10 geboden, geloofsbelijdenis, het heilige van 

avondmaal en doop, cathechisme

Veelkleurig; maar wel goede ondergrond en bezieling 

; vreemde gezangen blijven niet hangen

bijbelse uitleg actueler maken; koffieochtenden 

activeren

wees meer reformatorisch

092B Zondagse eredienst, koffiedrinken na de dienst; 

GGG, gemeente zijn met elkaar

Diversiteit van diensten en de inbreng van 

gemeenteleden en jeugd

nog meer openstaan voor 

buitenstaanders/andersdenkenden door bijvoorbeeld 

een "open tafel" concept te organiseren en andere 

mogelijkheden

Omzien naar elkaar Gezien het toekomstige vertrek van Jan en Auke het zoeken naar een liefst jonge 

predikant, zodat er naast Anneke ook iemand is die dichtbij de jeugd staat.
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093B Online diensten orgelspel    minder filmpjes, voegt niks toe ; bij de Blitz alleen het 

kinderlied zingen verder geen verhaaltje dat horen ze 

wel bij hun eigen dienst

Gewone diensten en zingen met orgel aanvangstijd 9,30 uur

094B - - Ik wil geen veelkleurigheid. Tussen kerken onderling 

is al veelkleurigheid genoeg te vinden

Goede en uitgebriede prediking (leerdiensten) 

Geloof is uit het gehoord

Terug naar de oorspronkelijke Gerformeerde kerk

095B Verscheidenheid in diensten zoals het nu is. 

Uitzending van elke dienst

Verscheidenheid in diensten zoals het nu is. 

Uitzending van elke dienst

- - Aanvang op 10 uur houden Geen diensten meer in Dorpskerk ivm online 

uitzendingen

096B De uitzendingen die we al een jaar kunnen volgen 

dat is een hele verrijking, blijf je toch betrokken al 

gaat er niets boven met elkaar de dienst beleven

Begrijp niet dat de zangeressen en zangers niet 

meer mogen zingen. Heel jammer terwijl er in de 

meeste kerken wel wordt gezongen.

Liefst een predikant, Anneke vind ik een hele fijne 

voorgangsteer maar een liever een man erbij. Mag 

gerust eat meer van de Dorpskerk gebruikt gemaakt 

worden

Orgelbegeleiding en ook wat meer psalmen en 

gezangen, er wordt te weinig uit het nieuwe 

Liedboek gezongen

Blitz is geen vooruitgang, kon beter leven met de kindernevendienst, maar dat is 

persoonlijk. Wens jullie Gods zegen toe om beslissingen te nemen. Verander niet 

teveel want alle verandering is nog geen verbetering. Ik ben 76 jaar en hoop nog 

heel wat jaren naar de kerk te kunnen gaan

097B Online diensten The Gate, opwekkingsliedjes zingen, meer bandjes, 

vaker een gast predikant

meer Gates, geen taizee liedjes, meer bandjes goed geschoolde sprekers, geen amateurs dienst beginnen om 9,30 uur, de pianist op het podium zitten (staand is erg 

onrustig) erg veel geld uitgegeven aan verbouweing en techniek, was dat echt 

nodig?

098B het zingen en de preek het zingen en de preek - de gewone morgendienst, de eredienst zingen -

099B de zondagdienst met een preek, gebaseerd op een 

bijbeltekst met uitleg voor de dag van vandaag

de Zuidland zingt dienst en de dienst in de Dorpskerk - Gemeenschap met elkaar -

100B kerkdiensten in diverse vormen met aandacht voor 

de jeugd in alle leeftijden, wat gelukkig momenteel 

ook al is. Meeleven en ondersteuning voor zieken en 

ouderen

Leven en vieren vanuit de geloofsbelijdenis waarin 

centraal blijven staan; doop, avondmaal en woord

Een dominee die past bij de veelkleurigheid van de 

gemeente

- Graag behouden wat er nu al is

101B De kerkdiensten, avondmaal, doopdiensten GGG, koffiedrinken na de dienst Cantorij, wereldmaaltijd het samen zijn, jong en oud -

102B Gaarne doorgaan met de activiteiten die in punt 4 

genoemd worden

Kerkdienst die actueel is voor deze tijd en 

bemoedigend is. Koffiedrinken na de dienst, 

koffieochtend dinsdagmorgen

- Vooral de kerkdienst en contacten met andere 

kerkleden

Het is wel een droevige beperking, teruggan van 2,5 fte naar 1,5 fte. He tmoet toch 

mogelijk zijn om als tussenoplossing naar 2 fte te gaan? Bijvoorbeeld 1 predikant 

en 2 kerkelijk werkers, of 1 fulltime predikant en 1 parttime voor een halve 

betrekking per week en te onderozken voor de andere helft pastoraal werk in een 

ziekenhuis e.d. te vinden. Aangevuld met een kerkelijk werker dus ingevuld totaal 

2 fte. Nu de bekostiging: Met het beroepen van 1 predikant komt er ook een 

pastorie vrij. Als deze verkocht of verhuurd wordt, komt er geld vrij voor de 

bekostiging. De dorspkerk voldoet in deze tijd toch ook niet meer om er 

kerkdiensten in te houden. Men krijgt kramp in de benen door te weinig ruimte en 

rugpijn door de rand in de rugleuning van de bank. Ook is er geen (invaliden)toilet. 

Enige tijd geleden stond er in de krant te lezen, dat gemeenten bezwaren hebben 

om deze kerkgebouwen af te breken, omdat het meestal historische gebouwen 

zijn en in het centrum van een dorp staan, zoals hier ook. Men kan aan de 

gemeente Nissewaard verzoeken om het kerkgebeouwe over te nemen. Om de 

verkoop voor de gemeente aantrekkelijke te maken, zou men kunnen aangeven 

dat er klassen van de basisschool in gehuisvest kunnen worden. Over een enkel 

jaar is de school De Vlasbloem te klein, omdat er in de wijk veel jonge gezinnen 

zijn komen wonen. Dit kan men opmerken en de verkoop bevorderen. Hiermede 

hoop ik enkele discussie punten te hebben bijgedragen aan de toekomst van onze 

kerk. Tenslotte wens ik jullie wens ik jullie wijsheid van Boven!

103M Wat ik waardevol vindt zijn alle activiteiten waarmee 

ontmoeting van mensen gestimuleerd wordt. Het 

koffie drinken na de zondagdienst vindt belangrijk om 

in gesprek/contact te komen met mensen. 

De zondagdienst, het koffiedrinken na de dienst,  De 

volkstuin vindt ik een prachtig activiteit van jullie.

Knap hoe de zondagdiensten digitaal voortgezet 

worden op een hoog niveau. 

Activiteiten die bijdragen aan 

gemeenschapsvorming, 

Erediensten die ook af en toe mogen schuren die 

mij aan het denken zetten. Leerhuizen. 

Deelnemen aan diaconale activiteiten. 

-

104M - - - - Verjonging van de diverse commissies; in deze corona-tijd bleken er ook weer 

ongedachte gaven te bestaan bij allerlei mensen.

105M Het gaat goed, er is tevredenheid over de diensten, 

creativiteit tijdens deze pandemie, blij met de on-line 

kerkdiensten  en fijn dat er weer gezang klinkt, 

tevreden over de veelkleurigheid van de diensten. 

Waardevol zijn  de persoonlijke contacten , 

koffieochtend, GGG groepen, Groot huisbezoeken, 

veel diversiteit en het is fijn dat dat allemaal kan. De 

gemeente is sterk in de praktische samenwerking.

Men hoort Leo van der Wal ook graag.

- Pastoraal omzien naar elkaar. Alle vormen van 

contact zijn ook pastorale contacten.

Inloop in de kerk met een diakonaal  karakter, 

De kerk  zou meer open / toegankelijker  mogen zijn 

met een open uitstraling letterlijk en figuurlijk.

Meer leerdiensten: het uitspitten van een 

Bijbelgedeelte. 

Meer gemeenteleden betrekken bij invulling van de 

diensten bij bv schriftlezingen. Elke leeftijd is goed

Blitz: meer verscheidenheid in de aangeboden 

liedjes.

- Stiltecentrum creëren in bijv.  de Dorpskerk/toren  (centrum van het dorp) waar 

men altijd binnen kan lopen om bijv. een kaarsje te branden.

Een labyrint maken in de kerktuin waar men kan mediteren ((lopend)

Taizé vieringen.

Wat zou fijn zijn bij een nieuw te beroepen predikant:  dat hij of zij een 

mensenmens is.

Digitaal handig om jongeren te bereiken. Toekomstbestendig zijn (dus niet te oud) 

Een thema/ bijbelgedeelte kan uitspitten, met diepgang.

Eigentijds zijn: iemand die met niet al te kerkelijke taal het evangelie brengt.

Antwoorden bezinning formatie 2022-2030.xlsx 2-4-2021 12 / 13



Antwoorden

Nr.

Vraag 1a

welke waardevolle elementen er nu zijn?

Vraag 1b

welke elementen je absoluut niet wil missen?

Vraag 2

welke nieuwe waardevolle elementen wil je nog 

toevoegen?

Vraag 3 

Wat is van belang en/of wat heb je nodig 

voor je persoonlijke 

geloofsontwikkeling/geloofsbeleving?

Vraag 4

Wat wil je verder nog kwijt over de toekomst van onze gemeente (ideeën, 

tips)?
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