Inventarisatie output gespreksfase Visie 40-daagse

Themaspoor: ONTMOETEN
Visie

Missie

Strategie

Hoe en wat

Inzichten vanuit onze
droom en deelfase

Overtuigingen

Ambitie en opdracht

Concrete voornemens, conclusies,
actiepunten of standpunten

Organisatie, planning,
verantwoordelijkheden

We zien…..

We geloven…..

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

-laagdrempelig contact, zodat we elkaar
kunnen ontmoeten, dan komt de
inhoud vanzelf.

-Om dit goed over te
brengen moet het missie
statement een stuk korter,
zodat het niet zijn kracht
verlies.

-een relatie met God
en hierin met elkaar.

-Dat het doel van de -Het statement
kerk niet is om mensen beginnen met wat we
bij de kerk te houden, graag willen, namelijk
-de gemeente in een maar om een levendige Jezus volgen. In
huisgemeente voor
relatie met God te
contact/verbinding zijn
ons.
hebben en te houden. met God, elkaar en als
gemeente. En daarna
-het gaat niet om
-wij geloven dat Jezus pas de zorgen over een
visiedocumenten
centraal mag staan. En specifieke doelgroep.
maar om elkaar en de niet de traditie.
buren uit te nodigen
-ruimte en stilte en
voor koffie .
-dat leiderschap van verwondering voor Gods
belang is. Jezus is een adembenemende
Ontdekken hoe je
sterke leider.
grootheid.
mensen bent in Gods
familie
-door iedereen en voor
Een jeugd die in de rij
staat voor de kerk en

iedereen te zien zijn

-diversiteit in kringen is belangrijk, zo
leren we van elkaar.
-aandacht besteden en mensen en niet
mensen indelen in groepen (bijv. jong,
oud, hoog opgeleid etc.) Zo sluit je
mensen niet uit of stoot je ze voor het
hoofd.
-jongeren actief betrekken door ze al
vanaf 16-18 bij een kring te
introduceren.

-contact door de kerkdienst
ook in beeld uit te zenden,
zo zien en ontmoet
iedereen elkaar.
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hier antwoord vindt
op maatschappelijke
vraagstukken.
Meer ontmoetingen
met andere
kerkstromingen.
-Jezus volgen als de
basis. Daarnaast
vinden we verbinding,
betrokkenheid en
echtheid belangrijk.
-samen God
ontmoeten en elkaar
versterken in die
ontmoeting
-echte ontmoeting,
juist ook na slechte
ervaringen.

-dat we elkaar nodig
hebben om te
verdiepen in geloof.

binnen en buiten de
kerk.

-studenten onderdeel van gemeente
maken, door ze als ‘slapend’ lid al van
kring toe te voegen.

-een predikant erbij
omdat een predikant te -een contact persoon tussen kerk en
weinig is voor verbinden studentenvereniging aanstellen
en leiderschap in zo’n
-meer etentjes introduceren, ook voor
grote gemeente.
mensen 1e jaars zijn en niet
-we willen een plek zijn internationaal (studenten)
als gemeente waar
echte ontmoeting plaats -anderen uitnodigen tijdens het eten.
kan vinden en waar we
-elke zondag avondmaal
in informele sfeer en op
maatschappelijk gebied
-echte maaltijd houden ipv avondmaal.
elkaar ook kunnen
vinden, om ons leven
-meer organiseren met de wijken
met God te versterken.
Ons gesprek laat zich het
-schuifdak, open connectie met de
beste samenvatten als
lucht
"Mee eens, met
voorstellen voor
-mee mensen welkom heten in de kerk
aanvulling". Mooi
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-gesprekken met
elkaar van hart tot
hart.

vinden we de scherpte
en duidelijkheid, het is
appellerend: doe je
mee?
Wij vinden het
noodzakelijk dat het
mission statement wordt
aangevuld met in ieder
geval de heilige Geest en
gebed, bijvoorbeeld:
"Wij zijn een biddende
gemeente. Wij geloven
dat samen bidden ons
dichter bij God en elkaar
brengt. Gebed zorgt
voor veel
verbondenheid".
De focus op 0-40 wordt
gedeeld, een nuttige
aanvulling daarop lijkt
ons dat 40+ daar zeer
zeker ook een niet te

-vaker kring
-samenwerken in een moestuin
-meer getuigenissen
-relatiecursussen passend bij de
levensfase
-voor de jongeren de zondagmiddag
openstellen als een plek ter ontmoeting
en inspiratie ipv alle verenigingen en
kidsclub en catechisatie
-nieuwe kring; minder standaard; meer
samen leven, ontmoeten, leren kennen
en gemeenschap vieren. Bijv. in kring
van 50 ook meer de huishoudens
betrekken. Maar aandachtspunt blijft
wel; hoe doe je dat in alle hectiek.
-meer inspirerende lezingen.
-1x per maand een leuke
activiteit/avond voor volwassenen waar
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missen bijdrage aan
kunnen leveren.

op ingeschreven kan worden (dit lijkt
op wat met kids678 al gedaan wordt.
-christelijke uitstapjes met groepen
zoals opwekking, new wine en
concerten
-kinderen meer betrekken bij
kerkdienst en niet alleen volwassene.
Meer kinderliederen in de dienst,
filmpje over thema laten zien,
gebedspunten aan kids vragen.
-koffie bij binnenkomst, voor
kerkdienst, direct al meer ontmoeting.

-starten met zingen en rustige binnen
loop met koffie.

-een meetingpoint voor mensen, zoals
de cloud, voor mensen die het lastig
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vinden om anderen aan te spreken in
de dienst.

Kerkgebouw de hele week openstellen
(met functie voor de buurt): koffie
uurtje, repair cafe, knutselclub,
kringloopwinkel, onbijt voor kids, bingo
voor gemeente en omwonenden, hulp
op sociaal, financieel en juridisch vlak
-

In groepen uiteen
na/voor/tijdens de dienst
-vaker praise of bands
uitnodigen
-kerkelijk werker/jongeren
werker
-wekelijks een lunch rouleren
per wijk/krijg of doelgroep

Talentenbank om talenten uit te
wisselen. Bijv. koken en muziek.
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vrouwenochtend/vrouwenborrelavond/
mannenborrelavond etc.
-thema avonden organiseren over
maatschappelijke thema’s waar
mensen zich kunnen inschrijven.
-Een prikbord waar je ideeën kan
opperen en mensen informeer kunnen
aanschuiven
- Nieuwe leden in de kerk actief
bezoeken vanuit pastorale eenheid (of
wijk/kring, hoe je het ook noemt)
- Welkomstruimte in de kerk, na de
dienst, voor nieuwe leden of gasten of
mensen die een gesprekspartner
zoeken
- Eat&Meet in Pastorale eenheid
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- Interactieve zondagmiddag in de kerk,
na de ochtenddienst
- Gespreksgroep met mix van ouderen
en jongeren
- Rondfietsmaaltijd/ running dinner +
gespreksvragen
- Doelgroepbijeenkomsten, zoals
fietsclub, wandelclub, toneelclub
- Getuigenissen in de dienst: kleine en
grote verhalen, ook van ouderen voor
jongeren
- Gebedsgroepjes
- Open microfoon (ruimte om
persoonlijke dingen te delen), in kerk of
kring
- IJskraam bij de kerk
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- Coaching in: hoe contact maken met
elkaar
- Gemeentebreed alpha-vragen
bespreken met elkaar (of:
gemeentebrede alpha-cursus)
- Meer gemeentedagen: droom: elke
zondag een gemeentedag met dienst,
interactieve ontmoetingen (ook met de
buurt) en afsluiten met een maaltijd
(met avondmaal?)
- Kraam op de Grote Markt, bijv. voor
promotie van alpha-cursus
- Open lucht diensten in Delftse Hout
- onaanzienlijken in de kerk meer
aandacht geven (zoals Jezus zou doen)
- Dopen in de Delftse Hout
-2 startavonden voor alle kringen met
een lezingen om met elkaar te kunnen
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starten en verschillende mensen door
kringen heen te kunnen praten. Input
met elkaar delen.
-elke 4 jaar wisselen van kring om
vernieuwing en andere broeders en
zusters te leren kennen.
-input vd kringen in kerkdiensten terug
laten komen
- meer praise en lofprijzing in de dienst
- meer praise en lofprijzing in de dienst
- vaker persoonlijke verhalen en
getuigenissen in de dienst
- kringgebed doen in de dienst,
natuurwandeling maken
- ruimte voor openheid in de dienst
- onophoudelijk blijven bidden
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- samen met de dominee een dienst
voorbereiden maar daarbij
gesprekskaarten maken voor na de
dienst
- avondmaal vieren in de kring
- meer lef en verassingen in de
kerkdienst
- gebedspunten delen tussen kringen
zodat het iets ruimer gedeeld wordt
maar nog niet zo groot als de hele
gemeente
- mensen uit je eigen buurt uitnodigen
voor het eten

•
•

Dat onze diensten
formeel zijn
Dat we vooral om
de zondagse

•

Elkaar en God
ontmoeten. In de
gemeente en
persoonlijk

•

Werken in kleinere groepen

•

Samen bidden in de bank

•

Persoonlijk gebed

•

Tijdens de preek onderling
bespreken

Visie

Missie

Strategie

Hoe en wat

Inzichten vanuit onze
droom en deelfase

Overtuigingen

Ambitie en opdracht

Concrete voornemens, conclusies,
actiepunten of standpunten

Organisatie, planning,
verantwoordelijkheden

We zien…..

We geloven…..

Daarom willen we

Dat kan op deze manieren

Zo maken we dit waar

•

•

dienst
georganiseerd zijn

•

Dat we weinig
contact hebben
met andere
kerken in Delft

•

•

Dat we ons
opstellen als
consument
•

•

In de diensten en •
daarbuiten
Ook met broers •
•
en zussen uit
•
andere kerken
Elkaar als broers
en zussen
accepteren, hoe
je je geloof ook
beleeft

•
•
•

•
Dat iedereen zich
welkom voelt bij •
•
ons
•
Kerken van
kringen of
actieve wijken

•

•
Samen bidden in
•
verschillende
•
vormen en op
verschillende
•
tijden
•
•

Dienst standaard afsluiten met een
gebedsgroep
Onderling contact in bijeenkomsten
Interactie in de kerkdienst
Meer worship en meer rust in
bijeenkomsten
H Iedereen aan het avondmaal
niet collecteren bij het avondmaal
(het is geen toegangsprijs)
Begroetingscie staat er nog als de
dienst al is begonnen
Activiteiten in de dienst die er op
gericht zijn om elkaar te ontmoeten
Alle kringen open
door de week elkaar ontmoeten
Kleinere groepen waarin we er voor
elkaar zijn en elkaar opbouwen in
het leven met God
In kleine groepen ook ander dingen
doen, samen plezier hebben
JV 16+
Mixen van jongeren 16+ in de
kringen
Alphacursus
Kerkdiensten in kleinere kringen
organiseren
Drempels (letterlijk) weghalen in
het kerkgebouw
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•

•

Dat iedereen zich •
gezien en gekend
voelt
•
Ons toerusten in •
christelijke
sociale
vaardigheden

•
•
•
•

•
•

•

Kerk van kringen of actieve wijken.
Goede kring/wijk leiders
Echt luisteren en doorvragen
Leren en oefenen met echt
luisteren
We informeren naar elkaar en
geven dat vervolg
We houden rekening met de buurt
Elkaar een hand geven als je in de
bank gaat zitten
We hebben een vriendelijk gezicht
en zeggen elkaar gedag op het
kerkplein
Kritiek en feedback worden 1-op-1
persoonlijk geuit
W We willen een veilige sfeer met
gemeendschappelijke spelregels
waar we elkaar aan houden
we oordelen niet over kleding /
muziek / uiterlijk / ...

•

Er wordt regelmatig gevraag: Zal ik
met je bidden?

•

Persoonlij gebed wordt gefaciliteerd
in het kerkgebouw

•

Samen bidden in verschillende
vormen en tijden
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•

In gemeente en in
kringen waar plaats is
voor aanbidding, vrede
en persoonlijke vragen

•

Mensen opzoeken die we in de
dienst gemist hebben

•

Warm welkom bij binnenkomst

•

Iedereen kent elkaar bij naam

•
•

Gastheren om elkaar te ontmoeten
Zorgen voor de mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten. Faciliteren
daarvan in het gebouw
Kringvoorgangers / Sprekers
Hobby club / gezellige avonden /
wandelgroep
Kerk is altijd open
Afwisselende samenstelling van
king na een bepaalde periode
Jongeren en senioren af en toe
samen brengen

•
•
•
•
•

•

Participerende
gemeenteleden

•

Kringvoorgangers toerusten

•

Interactie tijdens de preek,
bijvoorbeeld ondersteund met een
app
Gebedsteams

•

•

Ontmoetingsbegeleiders
aanstellen

•

Kringvoorgangers

•

Koster aanstellen

•

Professionele kringen
coordinator
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•

•
•

Dat het duidelijk is wat •
er allemaal gebeurd in
de gemeente

•

•

•

•

Regelmatig toetsen of
we nog op de goede
weg zijn. Niet na deze
40 dagen weer de
normale gang van
zaken oppakken

Differentiatie in de dienst. Bijv
starten in de gemeente dan uit
elkaar. Of huiswerk meegeven aan
de kringen en dat terug laten
koppelen in de dienst
Stilte en rust vinden. God
ontmoeten
informatievoorziening gemeente
→ digitaal platform

KR vrijmaken om als oudsten te
werken. Geestelijk leiding te
geven. Kerkburo en proffesionals
voor alle andere zaken
Korte inspirerende preken zodat
er tijd komt voor andere vormen
van ontmoeten

•
•

Gemeente journalist
Communicatie
medewerker

