Wijkgemeenteavond
21 maart 2013

Op weg naar beleidsplan 2013-2017

Programma
20:00 - Welkom en opening
20:15 - Korte toelichting avond
20:20 - Gesprek in groepjes, ronde 1
20:45 - Pauze
21:00 - Gesprek in groepjes, ronde 2
21:30 - Gesprek in groepjes, ronde 3
22:00 - Afsluiting
22:05 - Nabeschouwing onder genot frisdrankje

Psalm 62: 1, 4 en 5
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

1 Korinthe 3: 10-17
Christus het enige fundament
10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb
ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een
ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien
hoe hij daarop bouwt.
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat
gelegd is, dat is Jezus Christus.
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver,
edelstenen, hout, hooi of stro,
13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk
duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders
werk is, zal het vuur beproeven.

14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft,
standhoudt, zal hij loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf
echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur
heen.
16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van
God in u woont?
17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem
te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze
tempel bent u.

Doel avond
• Terugkoppeling verwerking inbreng tot nu toe
(document)
– Klankbordbijeenkomsten 2012
– Wijkgemeenteavond november 2012
– Bezinningsmomenten kerkenraad 2012 en 2013
– Brieven gemeenteleden

• Gesprek tussen gemeenteleden over de drie
thema’s voor doelen en strategie aan de hand
van verdiepende vragen.

Missie

Lange termijn > 4 jaar

Middellange termijn 4 jaar

Wat onze
(permanente)
opdracht is …

Visie
Wie we (willen) zijn …
Ambitieus beeld van de nabije toekomst

Motivatie
Wat wij geloven …
Kompas; normen en waarden

Doelen – Wat we willen bereiken …

Korte termijn <4 jaar

Strategie – Hoe we daar komen …

Liturgie
Bouwstenen
(voorbeelden)

Huisbezoek
vs. 1-op-10
postoraat

Scherm
communicatie

Preek
nabespreking
Voorzang

Gebruik muziekinstrumenten

Bespreking 3 verdiepende vragen
• Elke groep begint met één vraag
• Schrijf antwoord op vel
• 2e en 3e ronde schuiven vraag en antwoord
naar volgende groep door
• 2e en 3e ronde bespreken vraag, en aanvullen
op wat al opgeschreven is
• Vragen en uitleg op A4tje dat uitgereikt wordt

De drie vragen (ingevoegd na de wijkgemeenteavond)
• Beleidsthema 1 – Organisatie van de wijkgemeente
Stelling: Ambtsdragers vormen de ruggengraat van de wijkgemeente.
– Waarom eens en wat zijn daarvan de gevolgen voor de (organisatie
van de) wijkgemeente?
– Waarom oneens en wat zijn daarvan de gevolgen voor de (organisatie
van de) wijkgemeente?

• Beleidsthema 2 – Zondag, eredienst en activiteiten
Vraag: Wat is on-op-geef-baar en waarom?

• Beleidsthema 3 – Een lerende en dienende wijkgemeente
Stelling: Een leven lang leren om navolger van Jezus te zijn, vraagt om
investeren in onszelf en anderen.
– Wat is je eerste reactie hierop, en wat zijn daarvan de gevolgen voor
onze wijkgemeente?

Gezang 304: 1, 2 en 3
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Tot slot…
• De beleidscommissie gebruikt de opbrengst
van de avond om het concept beleidsplan
definitief te maken
• In mei bespreking in de kerkenraad
• 23 mei presentie aan de wijkgemeente
• Eventuele reacties aan de beleidsCIE via de
scriba: meentkerk@hervormdhuizen.nl

