Sinds een aantal jaren leeft er onder veel kerkleden en bij de kerkenraad,
diaconie en het kerkbestuur een verlangen naar het vernieuwen van kerk-zijn.
Dit heeft geleid tot nadenken, gesprekken, ideeën en acties over hoe we
kerk willen zijn in deze tijd.

In de maatschappij
Naast dit verlangen staan we als gemeente niet los
van de tijd en maatschappij. Integendeel, we staan er
zelfs middenin. Ook vanuit deze externe elementen
voelen wij een noodzaak in het samen hernieuwd
invulling geven aan het navolgen van Christus:

w Door de verplichte afstand die de maatregelen
rondom corona heeft gecreëerd, konden mensen
ervaren hoe het ‘kerk-zijn zonder ín de kerk te zijn’
was. Veel christenen lijken de geestelijke familie
niet meer nodig te hebben en zorgen zelf voor hun
geestelijk voedsel.

w We leven in een kanteltijd, er zijn veel veranderingen (door onder andere technologie, globalisering,
individualisering)

Corona heeft dit verlangen versterkt, versneld en
uitvergroot. De vraag ‘hoe verder na Corona’ loopt
gelijk op met de mooie (nieuwe) kansen die deze
tijd juist biedt om het evangelie in de samenleving
zichtbaar te maken!

w Mensen voelen zich minder betrokken bij de kerk.
Het ‘meekijken’ in een andere gemeente is nog nooit
zo makkelijk geweest met alle livestreams.

Dit proces is een reis. Stap voor stap
zoeken we de weg, samen met elkaar en
onder leiding van onze God. Loop jij mee?

‘Wij zijn een levende gemeente
waar mensen enthousiast voor en van worden,
waar mensen bij willen horen.’
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Onze kerk is gegroeid naar een ‘organisatie’. We
hebben gemerkt dat mensen juist soms bedolven
kunnen raken onder alle dingen die gedaan moeten
worden. Terwijl we eigenlijk liever minder met het
organiseren bezig willen zijn maar meer dichtbij God
zouden willen leven, samen met elkaar. Deze reis die
we mogen lopen vraagt om openheid, luisteren,
aanpassen en samengaan.
Onze wens is om van binnen uit kerk te zijn. Vanuit
onze passie en ons geloof in onze God en Vader,
de Here Jezus en de Heilige Geest. Om van binnen
uit te stralen en zo aantrekkelijk te worden voor de
mensen buiten onze kerkmuren. Om een levende
beweging te zijn, een kloppend hart.
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Mentimeter
Tijdens een kerkdienst
is een klein onderzoekje
gedaan met de mensen
die op dat moment aanwezig waren.

Vanuit deze wens heeft de werkgroep 24/7 een aantal
analyses gemaakt, gesprekken gevoerd, inspiratiesessies en bijeenkomsten gehouden. Dit alles heeft
geleid tot een visie over ‘kerk-zijn in deze tijd’.
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100 leden
Er zijn gesprekken
gevoerd met meer dan
100 gemeenteleden in
diverse bijeenkomsten.

Gesprek kerkenraad
De kerkenraad heeft
gesprekken gevoerd
met mensen die de kerk
hebben verlaten of dat
overwegen.

4
Landelijke publicaties
Er is veel inspiratie
opgedaan uit actuele
landelijke publicaties
rond het thema
‘kerk-zijn’.

VISIE KERK-ZIJN IN DEZE TIJD (2022-2023)
WIE ZIJN WIJ:
Kinderen van de Vader, discipelen en
reisgenoten in het Koninkrijk van God.
WAT IS ONZE MISSIE:
Het evangelie actief te laten horen
& zien & ervaren. Leren spiegels van
de liefde van Jezus te zijn.
WE BIDDEN OM DE HULP:
Van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest. Hij is onze inspirator.
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VANUIT LIEFDE ALS BASISPRINCIPE
ZIJN WE HERKENBAAR AAN:
w Uitnodigend (iedereen is welkom,
je mag zijn wie je bent)
w Veiligheid, kwetsbaarheid
(om oefenplaats te kunnen zijn)
w Levend vanuit verbinding
w Relevant (van betekenis,
we hebben iets te geven)
w Eigentijds (in muziek, taal,
vorm en diversiteit)

Het evangelie leven - kerk 24/7
De visie geeft ons focus en richting. Het daagt ons uit in wat
we nog meer kunnen zijn als gemeente.
Het zal een leidraad vormen bij wat we doen. Samen met alle
gemeenteleden willen we het 24/7 kerk-zijn gaan vormgeven.
De werkgroep 24/7 is daarbij inspirator en katalysator maar
de wens is vooral dat de gemeente zelf concreet invulling gaat
geven aan dit thema en daarbij ook onze visie als
gemeente van God.

De bedoeling
van kerk-zijn
Samen wandelen met God en zo
het Lichaam van Christus zijn
u
24/7 eredienst, elke dag.
Ons hele leven mogen we verbinden, ontmoeten en liefhebben
u
We zijn een levende beweging van
mensen gevuld met de Geest
u

‘Meedenken, er
samen over praten, maar
vooral ook gewoon gaan DOEN
wat past bij de bedoeling van kerk-zijn.’

Levende stenen zijn we in Gods
koninkrijk. Naar binnen (gemeenschap)
en naar buiten (samenleving)
u
We bewegen vanuit een kloppend
hart vol liefde en geloof
u

Eenvoud, veelkleurig, verbinding. Minder organisatie, meer
gemeenschapsvorming. Een organische structuur, meebewegend met waar de energie zit en wat er nodig is.
We gaan aan de slag, met elkaar. In het besef dat dit niet
nieuw is. En dat we ook niet klaar zijn over een jaar. Het is een
lerend proces, geleidelijk, stap voor stap, waarbij van tevoren
niet bekend is hoe de uiteindelijke situatie er uit gaat zien. En
dat is oké. Samen lopen we deze weg en laten we ons boven
alles leiden door het Woord en de Geest. Daar komt onze
inspiratie vandaan.

Doe jij mee?

Samen zijn we één familie
en volgen we Jezus
u
De kerk is een oefenruimte
in veiligheid, kwetsbaarheid
en vol liefde
u
Dit is de vindplaats van
Gods nieuwe wereld
u
We mogen thuiskomen bij God

‘Niet bekeken
worden,
wel gezien.’

Het is goed om samen deze reis te maken. Dat kan
best spannend zijn af en toe. Want waar gaan we
naar toe? Wat komen we allemaal tegen? Hoe
houden we elkaar onderweg vast?
Om het geloof meer te delen zijn gesprekken en ontmoetingen belangrijk. We willen daarom meer en op
een andere manieren samenkomen en elkaar ontmoeten. Niet alleen op zondag maar ook door de weeks. Er
gebeurt al best veel. TIONA-activiteiten, jongerenkamp
en een musical. En nieuwe initiatieven zijn genomen.
Koffiedrinken voor en na de kerkdienst, gezamenlijke
lunch na de kerkdienst, diverse kringactiviteiten en een
MTB-rit. Creativitijd met de Bijbel en vrouwenochtenden.
Via Scipio informeren we elkaar, zoeken we de verbinding
met elkaar.
En wil je meer met elkaar op weg, laten we dat dan
samen oppakken. Kom met ideeën, durf activiteiten te
ontplooien. Laten we elkaar stimuleren en helpen om
samen kerk te zijn, om samen ons geloof te delen. Want
samen willen we als reisgenoten op weg gaan in het
Koninkrijk van God. Uitnodigend, kwetsbaar en in
veiligheid, levend vanuit
verbinding, relevant
en eigentijds.

Ga je mee,
samen op reis?

Vormgeving van de kerkdienst

Een mooi voorbeeld van vereenvoudiging en meer
verbinding is ontstaan door de nieuwe vormgeving
van de kerkdienst met heldere blokken en doelen.
1. Ontmoeten - Iedereen is welkom, met je vragen
en zeker weten. Je mag zijn wie je bent. Laten we zo
verbinden.
2. Geroepen zijn en samenkomen - Voel je op je
gemak en weet je gezien, vandaaruit mogen we ons
richten op het ontmoeten van onze God.
3. Muziek - De muziek is eigentijds, herkenbaar
en passend bij de dienst, voor jong en oud.
Samen mogen we God hiermee aanbidden.
4. Gods Woord openen en luisteren - De preek
geeft verdieping in ons geloof, is aansprekend,
appellerend en relevant. Het geeft betekenis voor
en verbinding met het leven van alledag.
5. Dankbaarheid - We maken ruimte voor het delen
van geloofs- en gemeenschaps ervaringen / getuigenissen / verhalen vanuit de gemeente en voorbede.
We mogen elkaar als voorbeeld en zegen zijn.
In de collecte delen we van onze rijkdom.
6. Zending en zegen - We sluiten de gezamenlijke
dienst af met gebed en krijgen
Gods zegen.
7. Gebed en ontmoeting Meer inlezen?
Daarna is er ruimte
Op de scipio
app
staan meerder
voor ontmoeting,
e uitgebreide
stukken over
verdieping en
verschillende
persoonlijk gebed.
ontwikkelin

gen.
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Onze gemeente is een plek waar het veilig is om
je kwetsbaar op te stellen. We luisteren naar elkaar en
kunnen zo diepe verbindingen maken op zielsniveau.
Liefde mogen we geven en ontvangen.
We mogen samen leren, fouten maken, vallen
en weer opstaan. In alle kwetsbaarheid en openheid
elkaar opbouwen. Echt gezien worden, levend,
als een kloppend hart, vol liefde van God.

‘Want Hij is het die ons gemaakt
heeft tot wat wij nu zijn: in
Christus Jezus geschapen om de
weg te gaan van de
goede daden die God
heeft voorbereid.’
Efeze 2:10

