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Inleiding 
 
Omdat in 2022 onze beide predikanten met emeritaat gaan wilde de kerkenraad zich goed 
voorbereiden op die nieuwe situatie en tijdig beginnen aan het beroepen van een nieuwe 
predikant. Om de gemeente hierbij te betrekken is de werkgroep Bezinning formatie 2022-2030 
gevormd. De uitdaging was hoe hieraan vorm te geven ondanks de contactbeperkingen in 
coronatijd. De werkgroep heeft in afstemming met de kerkenraad over de aanpak een aantal 
keren gecommuniceerd in het kerkblad. In de periode februari-maart 2021 zijn gemeenteleden 
uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. De uitnodiging werd 
verstuurd via kerkblad, e-mail, website en social media. Aan de hand van een viertal vragen kon 
de mening worden gegeven via website, e-mail of op papier in de brievenbus van de 
Welkomkerk. Ruim honderd gemeenteleden hebben gereageerd. 
De werkgroep heeft samenvattingen gemaakt van de antwoorden op de vragen.  
Deze informatie kan de kerkenraad gebruiken bij het opstellen van de profielschetsen van onze 
gemeente en de te beroepen predikant. 
 
1) Als je terug- en vooruitkijkt naar onze huidige gemeente, kun je dan benoemen 
  

a) welke waardevolle elementen er nu zijn? 
 
De variëteit van de diensten wordt het meest genoemd (53) en daarbij spreken 25 mensen hun 
grote waardering uit voor de onlinediensten (en de inzet van de medewerkers daarvoor).  
De aandacht voor jongeren (18), maar ook ouderen (5) wordt genoemd. 
Daarnaast vinden 28 mensen het grote aanbod aan activiteiten waardevol.  
De ontmoeting met anderen, in de dienst, bij het koffiedrinken (17) of de diverse activiteiten, 
wordt ook vaak (24) genoemd.  
Aandacht voor jongeren wordt door 16 mensen onder de aandacht gebracht. 
Muziek (in band, zang en/of orgel) wordt door 14 mensen naar voren gebracht. 
De BLITZ wordt 12 keer genoemd als belangrijk. 
Er zijn 11 mensen die reguliere diensten van grote waarde vinden. Ook zijn er 11 mensen die 
gespreksgroepen (wo GGG) belangrijk vinden.  
De grote inzet van talenten in de vele activiteiten wordt 8 keer met name genoemd. Datzelfde 
aantal spreekt zijn waardering uit voor de welkomstdiensten. 
Er zijn 7 mensen die zich uitspreken voor de Gate. 
 
Samenvatting: De variëteit van diensten is van groot belang, daarin wordt het zingen/muziek (met 
band en/of orgel) als heel belangrijk onderdeel genoemd. Met name in deze coronatijd worden de 
onlinediensten buitengewoon op prijs gesteld. Ook het grote aanbod van activiteiten wordt zeer 
waardevol gevonden, met name het koffiedrinken (na de dienst of op de dinsdagochtend) en de 
activiteiten voor de kinderen/jeugd. De onderlinge ontmoeting bij al deze zaken vormt het cement 
tussen de onderdelen. Dit alles komt samen in de saamhorigheid van de gemeente ook in het 
omzien naar elkaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vele talenten die de gemeenteleden 
hebben/bieden. 
 

b) welke elementen je absoluut niet wil missen?  
 
Het meest dat niet gemist kan worden is het koffiedrinken (27). 
Aandacht voor kinderen/jeugd onder andere door de BLITZ, maar ook door YFIF/Follow Me/VBC, 
vinden 22 mensen bij elkaar belangrijk. 
Er zijn 21 mensen die het zingen (bv. in zangdiensten en met band en/of orgel) niet willen 
missen. 
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Ook zijn er 16 mensen die de welkomstdienst niet willen missen. 
De traditionele eredienst moet blijven volgens 13 mensen. 
Er zijn 12 mensen die de variëteit in diensten erg waarderen en niet willen missen. 
De band mag volgens 12 mensen niet verdwijnen. 
De Gate vinden 9 mensen erg waardevol en mag niet weg. 
De geloofsbelijdenis moet worden gelezen en de onderlinge betrokkenheid vinden 5 mensen 
onmisbaar. 
Vier mensen vinden dat het moet blijven zoals het nu is en de paascyclus wordt ook door 4 
mensen gewaardeerd. 
 
Samenvatting: De kerkdiensten mogen niet ontbreken, de variëteit die daarin bestaat vinden de 
meeste mensen zeer belangrijk. Het zingen en maken van muziek (orgel, band, zangers en de 
mix/afwisseling) is daarin van groot belang. Er moet aandacht zijn voor kinderen/jeugd. De 
onderlinge ontmoeting in diverse vormen (koffiedrinken, kerkdiensten, activiteiten) is absoluut 
belangrijk. Daarnaast wordt het brede aanbod aan activiteiten zeer gewaardeerd. 
 
2) Om onze kerkelijke gemeente in de komende tijd verder op te bouwen tot een 

veelkleurige geloofsgemeenschap, welke nieuwe waardevolle elementen wil je nog 
toevoegen? 

 
Een flink aantal mensen is blij dat onze gemeente veelkleurig is. Zij hebben geen behoefte aan 
nieuwe elementen. Andere mensen hebben ondanks dat, toch veel mooie dingen genoemd die 
bouwend kunnen zijn aan onze geloofsgemeenschap.  
 

• Kerkdiensten (52) 
Algemeen: 10.00 uur is mooie aanvangstijd. Zorg er voor dat iedereen zich welkom voelt. 
Medewerking van meer gemeenteleden (naast zangers en musici) in de dienst wordt 
gewaardeerd (bv. schriftlezing, getuigenis, voorganger). 
Preken: Tegengestelde belangen: Enkele gemeenteleden missen diepgang in de preken en 
liturgie. Anderen willen juist een eenvoudigere liturgie met korte preken die op de praktijk gericht 
zijn. De diensten voor speciale doelgroepen helpen daar nu al bij. Nieuw genoemd: bv. 
Kliederkerk voor kinderen en meer aandacht voor twijfelaars en ‘Ruim gelovigen’ in de dienst. 
Zang en muziek: Variatie wordt door veel mensen gewaardeerd. Traditioneel en moderner moet 
naast elkaar kunnen bestaan, maar het mee kunnen zingen van bekende liederen door de 
gemeente blijft belangrijk vanwege het gemeenschapsgevoel. 
 

• Ontmoeting (36) 
Ontmoeting is de basis om zélf, maar ook als gemeente te groeien in een veelkleurig geloof met 
respect voor elkaars overtuiging. Door de ontmoeting met andere mensen ontmoet je God onze 
Vader en zijn zoon Jezus Christus.  
Dit kan bv. door de kerk vaker open te stellen (letterlijk en figuurlijk) als ontmoetingsplek. Soms 
voor speciale leeftijdsgroepen, maar juist ook om generaties te overbruggen. Voorbeelden: koffie- 
en inloop-ochtenden, samen eten (open tafel), spelletjesmiddagen, (Worship) café, jongeren- 
’soos’, een musical spelen. 
In stilte de ontmoeting zoeken kan ook, bv. door een ‘Stilte-plek’ om een kaarsje te branden of 
een labyrint in de kerktuin om te mediteren.  
Laat de kerkmuren ook de ontmoeting met rand- en buitenkerkelijke Zuidlanders niet 
tegenhouden m.a.w. wees zichtbaar en gastvrij in het dorp en communiceer via de media wat ons 
drijft om speciale kerkdiensten en diaconale activiteiten (bv. voor de voedselbank) te organiseren. 
Een smoelenboek o.a. op de website, kan helpen om herkend ter worden. 
 

• Vorming en toerusting (10) 
Taakgroep Vorming en Toerusting weer nieuw leven inblazen om naast de bestaande 
gespreksgroepen (fijn!) toerusting te geven aan bepaalde commissies (bv. jeugd-, diaconale, 
pastorale taken); organiseren van gebedsbijeenkomsten; toerusting m.b.t. geloofsopbouw (bv. 
een Alphacursus of cursus voor geloofsopvoeding); maar ook gewoon leuke praatgroepen. 
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3) Wat is van belang en/of wat heb je nodig in onze kerkelijke gemeente voor je 
persoonlijke geloofsontwikkeling/geloofsbeleving? 

 
De antwoorden zijn onderverdeeld in kerkdiensten, preken, zang en muziek; gemeentezijn; 
ontmoetingen; vorming en toerusting en kringwerk. 
 

• Kerkdiensten, preken, zang en muziek (56) 
Kerkdiensten zijn essentieel om bij te tanken en de zegen te ontvangen. Samen in allerlei soorten 
diensten de gemeenschap zoeken met God en met elkaar. De voorkeuren variëren van gewone 
diensten en zingen bij het orgel tot laagdrempelige Welkomdiensten met veel muziek.  
De online kerkdiensten worden hoog gewaardeerd, ook in de toekomst. 
Preken die de Bijbel en Gods woord toepasbaar maken op het dagelijkse leven, die in de 
komende week inspireren en jong en oud aanspreken. Maar ook preken met meer diepgang, 
aangevuld met leerdiensten.  
Zang en muziek zijn belangrijk. Psalmen en gezangen met orgel, opwekkingsliederen en 
christelijke liederen van deze tijd met een band of een mix.  
 

• Gemeentezijn (14) 
Een open, uitnodigende, warme en hartelijke gemeente waarin omgezien wordt naar elkaar.  
Een gemeente waar gemeenteleden elkaar geloofsruimte gunnen, want dat is belangrijk voor de 
persoonlijke geloofsontwikkeling en beleving. Een geloofsgemeenschap waar de gemeente 
betrokken wordt bij het maken van het beleid.  
 

• Ontmoetingen (23) 
Ontmoetingen tussen gemeenteleden, met andere gelovigen, jong en oud, met elkaar zingen, 
muziek maken en van gedachten wisselen zorgt voor verbinding en gemeenschap. 
Actief bezig zijn in de kerk helpt de geloofsontwikkeling, omzien naar elkaar. Koffieochtenden zijn 
belangrijk. 
 

• Vorming en toerusting en kringwerk (12) 
Cursussen organiseren over bv. geloofsopbouw, pastoraat, dementie, huwelijk(scrisis). 
Gespreksgroepen waar men het persoonlijk geloof kan delen, elkaar kan bemoedigen en 
troosten, waar men van elkaar leert en daardoor elkaar accepteert. Genoemd werden 
Groothuisbezoeken, GGG, In Hem Verbonden, bijbelkringen, Ruim Geloven, Follow Me, met 
leeftijdsgenoten een soort belijdenisbijeenkomst, gebedsgroepen, preekbespreking. 
Activiteiten, zoals met startzondag, Opwekking, naar Taizé. 
 
4) Wat wil je verder nog kwijt over de toekomst van onze gemeente (ideeën, tips)? 
 
● Kerkdiensten, preken, zang en muziek (64) 

- meer aandacht voor de wetlezing en de geloofsbelijdenis  
- samenwerking met andere gemeentes, geloof samen  
- 1 morgendienst in de Welkomkerk 
- geen van alles wat strategie  
- geen voorstelling/theater/poespas/reclame/Blitz op straat 
- meer reformatorisch 
- vaker Welkomdiensten 
- start om 9.30 uur  
- start alles om 10.00 uur  
- ook koffie vóór de dienst 
- moderne kerk zijn voor jonge gezinnen, maak diensten vernieuwend en niet oubollig 
- gemeenteleden als spreker uitnodigen en zo variëren in sprekers en predikanten en diensten 
- maak een beeldend verhaal van de preek 
- kortere preken  
- vraag een koor om medewerking te verlenen 
- laat kinderen het kinderlied zingen 
- niet alleen opwekkingsliederen zingen, zing vooral bekende liederen 
- standaard diensten met een band  
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● Behouden van (35) 
- online diensten 
- de reguliere diensten die er al zijn dus ‘live’ diensten, we voelen ons er thuis  
- kerkdienst Dorpskerk 
- technologische ontwikkelingen voor online kerkdiensten 
 
● Vorming en toerusting (11) 
- maak mensen warm voor een geloofscursus  
- huiscatechese jongeren organiseren  
- met teams de toekomstvisie en beleid van de kerk bespreken 
- groothuisbezoek op afroep realiseren 
- ruimte bieden om geloof te belijden en gevoelige onderwerpen te bespreken 
- informatie verstrekken over groeien in geloof via podcasts, internet, online preken  
- kerkenraad moet zo goed mogelijk omgaan met geloofsbeleving  
- niet alleen hulp op aanvraag krijgen, meer proactief zijn 
 
● Toekomst (73) 
- luister naar jong en oud  
- denk ‘out of the box’  
- een smoelenboek maken en op de website wie wat in de gemeente doet achter de schermen 
- meer voor de jeugd/jong volwassenen organiseren in dienst en activiteit  
- presenteer jezelf als kerk meer naar buiten toe 
- 1 pand gebruiken, Dorpskerk sluiten  
- gebruik het geld van de Dorpskerk voor het salaris van de nieuwe predikant  
- tekort aan financiële middelen mag het pastoraat niet belemmeren 
- financiën moeten behapbaar zijn voor de gemeente  
- zorgen over de teruggang naar 1,5 FTE  
- realiseer contactpunten/personen in straten/wijken (pastoraal)  
- zorg voor goede begeleiding voor nieuwkomers in de kerk  
- blijf mensen een warm welkom geven en maak een open deur beleid duidelijker voor elke gast  
- organiseer ontmoetingsactiviteiten  
- organiseer een jongerensoos/café  
- maak op de website een persoonlijke inlog mogelijkheid voor alle leden, soort mini facebook  
- er zijn nog meer kartrekkers nodig vanuit de gemeente  
- niet nog meer geld uitgeven aan verbouwingen en techniek  
- Blitz is geen vooruitgang, zoek naar alternatieven  
- pianist moet zitten op het podium anders oogt het onrustig  
 
● Nieuwe predikant (19) 
- zoek een jonge predikant die elkaar enthousiasmeert en de gemeente kan verbinden 
- zoek een veelkleurige, jonge, frisse predikant, in de ruimste zin van het woord, die de gemeente 

aanspreekt en aanvoelt, preken met praktijkgerichte boodschap in begrijpelijk taal voor iedereen 
- zoek een goede benaderbare dominee, vooral in deze tijd 
- inspirerende voorgangers kunnen helpen bij groeien in het geloof 
- nieuwe voorganger moet de jongeren en oudere jongeren bij de ‘club’ houden. De oudere 

jongeren worden nog wel eens vergeten, maar die zijn juist vaak zoekende en moeten gecoacht 
worden 

- voorganger moet openstaan voor vragen van ‘twijfelaars’ en ‘ruim gelovigen’  
- voorstander van een mannelijke predikant  
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