Veelkleurigheid wijkgemeente
1. In de eredienst (Liederen en woordverkonding)
Groep 1 (Peter Baas)
V.w.b. Liederen
 We missen een criterium voor liederen? Niet alleen ik-gerichte liederen
 Onbekende liederen is lastig
 Spreken Pslamen (oude berijming) –nog- wel aan?
 Meegaan met de tijd? Met name qua vorm niet per se qua inhoud
 Goede balans is belangrijk
 Vroeger kon er niets (in Ger. Bond), maar nu lijkt ineens wel alles te kunnen. Het draaft door.
 Groot verschil tussen dienstdoende wijkpredikant en anderen
 Muziekgroep (orgel  mix is in het algmeen ok
V.w.b. Vorm & woordverkondiging
 Idee voor ondersteuning woordverkondiging ? Bijvoorbeeld beamer, plaatjes, filmpjes ?
 Taalgebruik  graag hedendaags
 Thema’s sluiten goed aan bij vandaag de dag (up-to-date)

2. Bijzondere diensten (jongeren- en gebedsdiensten)
Groep 2 (Cor Heutink)
 Degene die er komen zijn over het algemeen positief er over
 Opkomst is gering, maar redelijk (misschien niet teveel verwachten)
 Suggestie is om ook eens van de ochtenddienst een gebedsdienst te maken
 Om gebedsdiensten onderdeel van gemeente te laten zijn: vaker organiseren, het is nu nog
(te) weinig
 Hardop bidden is een goede gewoonte: bij schroom zonodig het Onze Vader bidden of een
opgeschreven gebed
 Bidden: ook in de kringen belangrijk
 Men leert elkaar door het bidden beter kennen
 Jongerendienst: heel goed bezocht. Niet speciaal titel ‘jongerendienst’ van maken
 Sommige geven aan dat dankliederen / lofprijzen wordt gemist in gewone dienst
 Anderen geven aan dat psalmen (ook) belangrijk zijn. Een goede balans is nodig
 We zitten soms vast in patronen, bijvoorbeeld de voorbereiding en nabetrachtings diensten bij
Heilig Avondmaalsdiensten. Sommigen kunnen daar wat minder mee
Vanuit groep 1
 Gebedsdiensten zijn noodzaak voor de gemeente!!!
 Belangrijk in zulke diensten is: Interactie, gesprek, vragen
 Ook nadruk op regelmaat. Communiceer duidelijk wanneer het is bijv op de beamer

3. Gemeenteopbouw / kringen
Groep 3 (Pieter van Woerden (sr))





Belangrijk: Ervaringen met kringen delen.
Leerpunt (!): Iemand, nieuw in de wijk is niet gevraagd voor deelnamen aan een kring. Er is
überhaupt geen welkomst bezoek geweest.
Na meer dan 25 jaar is een Bijbelkring gestopt. Er kwamen steeds minder deelnemers en de
frequentie werd steeds lager. Vraag is dus hoe houd je een Bijbelkring levend na zoveel jaar?
Het duurt best een aantal jaar voor je elkaar op een kring kent. Het door elkaar gooien van
kringen heeft dus ook een risico. Een bestaande kring waar men elkaar al lang kent heeft toch
een nieuwe deelnemer die absoluut buitenkerkelijk is maar toch mee doet.





Sommige kringen hebben ook een mix van leden uit verschillende wijken.
Nieuwe opzet van buurtkringen: er werd ervaring gedeeld met de nieuwe opzet. In de groep
bleek dat diverse mensen er bij diverse meerdere buurtkringen betrokken te zijn. Het is nog
zoeken naar een juiste invulling. Het moet geen Bijbelkring worden.
De meesten blijven ook nog lid van hun “oude” Bijbelkring. De buurtkringen kennen meer een
mix van generaties. Dat wordt als verrijkend ervaren

4. Jongeren en geloven. Hoe staan we om hen heen?
Groep 4 (Jitze Moll)
 Betrokkenheid kun je creëren door jongeren taken te geven, je verlegt daarmee de
verantwoordelijkheid die zij zelf oppakken, gemotiveerd! Taken kunnen zijn:
o organiseren wijkavond/jongerendienst/ontwikkelen jongerenplatform middels
app*/JBJ**
 *App laten ontwikkelen door henzelf. Huizer Kerkblad hopeloos ouderwets
communicatiemiddel. Facebook is te algemeen. Vanuit de Gemeente plek bieden voor
ontmoeting / vragen / agenda / diensten / vrienden....etc. Elke leeftijdsfase een
afdeling.......bedenk het maar
 ** JongerenBezoekenJongeren, werkte uitstekend maar is er niet meer.
Principe: omzien naar elkaar. Jongeren kunnen geïsoleerd raken, mooi middel hiertegen.
Betrokkenheid verhogend. Kun je inzetten bij catechisatie absentie, begin seizoen. Meenemen
naar jeugdwerk/ spec.diensten/ ziekenbezoekje/ welkomstbezoekje/ etc. Wel structuur /
organisatie aanbrengen, door jongeren?
 Waar zijn de 16+ kringen gebleven?
 Nodig het jongerenkoor eens uit te beginnen bij een bijzondere dienst. Jong Holland heeft nog
niet in de eigen gemeente gezongen gedurende 70 jaar, verbazingwekkend ......
Vanuit groep 2
 Tim Keller: spreekt jongeren wel aan – wat is het geheim
 Tim Keller City to City – organiseren ?
 Wetenschap op een te hoog voetstuk / standpunt – jongeren beter toerusten
 Geloofsafval niet alleen bij hoger opgeleide kinderen
 Jongeren die de kerk verlaten, daarmee spreken: waarom ze gaan?
 Geloof in praktijk hierin onderwijzen ook in de eredienst
 Maak het mogelijk om vragen te stellen aan het eind van de dienst of na de dienst – hoe te
organiseren ?
Vanuit groep 3










De vraag is hoe het komt dat ouderen te weinig contact hebben met jongeren (bijv. tijdens
koffiedrinken in de kerk). Hebben we te weinig raakvlakken? Is er geen gespreksstof. Voelen
ouderen zich buiten gesloten?
Tip is om de jongeren van de muziekgroep eens een schouderklopje te geven.
Er is ook verlegenheid om inhoudelijk contact te hebben met jongeren.
Bijvoorbeeld over de essentie van het geloof in het licht van de kerkverlating.
We voelen de ernst van de situatie: Jongeren die de hele KV hebben doorlopen weten het
daarna opeens niet meer. Ook al blijven ze nog in de kerk komen.
Hoe doen we dat ? Een generatie gesprek?
Zelfs binnen je eigen gezin is een gesprek heel moeilijk.
Is de generatiekloof nu groter dan vroeger?
Wat doen we met nieuwe communicatie / sociale media etc. ?
Het is wel belangrijk dat je je altijd positief uit ook waar jongeren bij zijn.
Absoluut verboden: Na de dienst een dominee afkraken.

