Groepsdiscussie
Hoe schat u het missionaire karakter van de Nieuwe Kerk in en wat zou daar aan
moeten veranderen?
Huidige situatie:














Evangelisatiewerk is positief 2x
Er worden veel kaartjes verstuurd, m.n. bij vaste kerkmensen
Folders werken waarschijnlijk niet
Gemeenteleden zijn niet zo missionair gericht, afschuiven op commissie 3x
De Brug
Kerkgebouw leent zich niet om missionair bezig te zijn
Het gebouw op zich stoot af
Mensen ervaren preek-aversie, hangt van prediking/predikant af
Veel activiteiten rondom dienst
Nieuwe Kerk lijkt dure kerk (kleding / auto’s), daarmee drempel voor gewone mensen
Matig 4x
Positieve zichtbaarheid middels brunch/verkoop/koffie/vrijavmuziek
Stralen te weinig uit; wat mist de buurt als de kerk weg is?

Wat zou er moeten veranderen?
 Meer omkijken naar mensen om ons heen 2x
 Meer aandacht in prediking voor missionair bezig zijn
 Geen dwang, eerst kennismaken en luisteren 3x
 Meer aandacht geven aan mensen die niet in kerk komen (geen kliekjes-vorming) 2x
 Het mag allemaal opener
 Bloemen, net als in Zenderkerk
 Evangelisatie moet persoonlijker, meer straat-gericht
 Herinrichten van kerk, warmer maken 2x
 Andere gebouwen zoeken voor missionaire zaken
 Meer aandacht voor praktisch bezig zijn; kerk als diaconaal centrum (praktisch:
adm/reparaties) 5x
 Werkgebied verruimen (niet alleen kaartenbak)
 Op doelgroep afstemmen en offers brengen voor doelgroep (dienst om 11 uur laten
beginnen) 2x
 Niet vanuit bestaande structuren denken
 Bijbel moet centraal staan

Wat is volgens u essentieel voor de prediking in onze gemeente?





















Jezus is voor ons gestorven 4x
Leefregels 2x
Zoeken naar vergeving en bekering 2x
Uitdragen van lof van God: daar wil je bij horen
Leven zonder angst / bevrijd
Kind van God mogen zijn 2x
Duidelijk / duidelijke taal 3x
Actueel 8x
Bijbelgetrouw 3x
Interactief, meer betrekken van luisteraar (bijv. jongeren) 2x
Visueel maken
Thema-preken (leren)
Meer Christus voor ogen stellen en van daaruit dienen in woonwijk om ons heen
Dominees moeten in preekstoel het zelfde zijn als in dagelijks leven
Predikanten moeten passen bij onze wijk (bepaalde dominees niet meer en geen
zware dominee vlak na een aanloopdienst) 2x
Beter een aantal goede preken dan veel halve preken 2x
Persoonlijk
Het aanspreken van mensen 2x
Prediking na het kruis
Contextualiseren van Bijbelgedeelte

Wat vindt u van het rondpreken van de predikanten in de Hervormde Gemeente van
Huizen?
 Goed voor eenheid en afwisseling 5x
 Goed mits predikant bij wijkgemeente past 3x
 De Geest verbindt en de boze geeft scheiding (rondpreken moet blijven)
 Goed, let op vervolgstof en agenda 3x
 Matig: eigen predikant vaker in eigen wijk 5x
 Input predikantsnamen van gemeenteleden
 Avondmaal met eigen dominee
 Gewenst indien de predikant iets te melden heeft / speciaal is / expert is 2x
 Jongere predikanten ipv oude mannen
 Goed, predikant mag eigen liturgie meenemen

Hoe ziet de samenwerking van de wijkgemeenten (van de Hervormde Gemeente
Huizen) er in 2020 uit?
 Eigen profiel, meer autonoom 8x
 Jeugdwerk wel overkoepelend 2x
 Wel samen verbonden, het centrale gedeelte ondergeschikt 7x
 Respect 4x
 Geloof in 1 God
 Meer mentale wijkgemeentes 2x
 Niet te veel organiseren, vooral samen dienen
 Predikant Oude kerk in andere wijken wordt lastig
 Houden zoals het nu is

Als u een nieuwe kerk zou moeten starten, wat zou u meenemen uit de huidige kerk en
wat niet.














Gepaste ruimte voor samenkomsten 2x
Functionele ruimte voor andere zaken: naschoolse-opvang / missionair werk /
catechese / oppasdienst / kindernevendienst, etc.
Muziek / Band 4x
Beamer, intensiever gebruiken 5x
Lange dienst met eten en koffie aan het begin 3x
Woordverkondiging 5x
We nemen ELKAAR mee
We nemen Ds. Mantel mee
Orgel 2x
Nieuwere liedbundel / Psalmen van Nu 2x
Activiteiten: Pinksterbrunch / koffiedrinken / kindermoment 3x
Nieuwe gemeenteleden voorstellen / ontmoeting 2x
Helemaal vanaf 0 beginnen

NIET meenemen:
 Orgel 2x
 Zwarte pakken 2x
 Toga 2x
 Preekstoel 2x
 Aanvangstijd
 Gebouw 2x
 Structuur
 Predikant die hele dienst leidt

