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Voorwoord 

Het concept beleidsplan is op 21 april 2022 voorgelegd aan de gemeente tijdens een gemeenteavond 

in de Meentkerk. In groepjes is er doorgesproken over de inhoud van het concept beleidsplan en is er 

feedback gegeven. De feedback is verwerkt in dit document. Het beleidsplan is nadien definitief 

vastgesteld in de wijkkerkenraad van de Meentkerk.  

Inleiding 

Het beleidsplan 2017- 2021 is  ten einde gelopen. In de achterliggende periode is er veel gebeurd. 

Medio 2018 ontstond een vacature voor predikant na vertrek van ds. Bert Weerd. Van 2019 tot medio 

2021 heeft de Meentkerk het focustraject van de IZB gevolgd. Een hernieuwde focus op Jezus om 

vervolgens een beweging naar buiten te maken. Begin 2020 sloeg de Coronacrisis wereldwijd toe, met 

grote impact op ieders persoonlijk leven. Dit betekende ook een totaal andere manier van deelname 

aan en beleving van de zondagse kerkdiensten. In mei 2021 is onze nieuwe predikant ds. Ferdinand 

van den Bosch gestart in de Meentwijk. Vanaf de zomer konden veel coronamaatregelen worden 

losgelaten en konden we elkaar wat makkelijker en vaker ontmoeten. Een goed moment om in het 

najaar van 2021 met elkaar vooruit te hebben gekeken en plannen te maken voor de toekomst  

Met het bestaande beleidsplan als basis zijn in het najaar van 2021 diverse gesprekken gevoerd met 

groepen gemeenteleden. De vraag hoe wij -ook na deze crisis- samen kerk willen zijn, is in deze 

gesprekken aan de orde gekomen. Gemeenteleden hebben gedeeld wat hun persoonlijke droom voor 

de Meentkerk is. Hieruit kwam een beeld naar voren wat voor kerk wij zouden willen zijn in de 

aankomende jaren. Daarbij zijn verschillende speerpunten aan bod gekomen, zoals de kerkdienst, 

geloofsgroei, jongeren en kinderen, kerk zijn in de buurt, het verlangen om gezien te worden en ieders 

persoonlijke betrokkenheid. We bespraken met elkaar hoe de Meentkerk daar vorm aan zou kunnen 

gaan geven en ook wat wij daar zelf als gemeenteleden aan willen bijdragen.  

In de gesprekken zijn de concept missie en concept visie gedeeld. Er was vanuit de gemeente veel 

herkenning. Er kwam ook feedback op een aantal onderdelen. Op basis hiervan zijn de missie en visie 

nog wat aangescherpt. Onderstaand is de vernieuwde missie en visie die de kerkenraad graag met de 

gemeente deelt. Op basis hiervan en onder leiding van Gods Geest zouden wij graag de periode die 

voor ons ligt met elkaar willen inslaan. 

Missie – Wat onze opdracht is 

Wij zijn geroepen om God te dienen en te loven. Om Zijn liefde, het Evangelie, door te geven aan de 

mensen om ons heen.  

In de kerkelijke gemeente zijn we gericht op verbondenheid. Vanuit Gods genade, door Jezus Christus, 

zijn we verbonden met God. Van hieruit mogen wij leven zoals Hij het bedoeld heeft en daardoor 

steeds meer op Jezus Christus lijken. Vanuit deze verbondenheid mogen we ook verbonden zijn met 

elkaar en met alle mensen om ons heen, zodat we elkaar als mens werkelijk zien en anderen tot zegen 

zijn. In de samenkomsten van de Meentkerk worden we geestelijk gevoed om hier concreet gestalte 

aan te kunnen geven.  

Visie – Wie we willen zijn 

Wij zijn een groep mensen, van verschillende leeftijden en achtergronden, die geloven in God.  

We richten ons in ons leven op Hem, volgen Jezus en laten Gods Koninkrijk van vrede in de wereld zien. 

 



 

 

Motivatie – Wat wij geloven 

Wij geloven dat God de wereld heeft gemaakt en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens 

betrokken is. Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in de persoon Jezus naar 

de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden van de zonden door 

Zijn leven voor ons te geven aan het kruis en uit de dood op te staan. Door mens te worden en door 

de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat tussen ons en God in stond om 

met God te kunnen leven. Wie in Jezus gelooft, heeft hét leven. Gods liefde geeft je leven kleur en 

geeft je leven zin, je vindt houvast en geborgenheid. En dit leven houdt niet op bij de dood. Als je 

gelooft, is de Geest van God in je leven gekomen. Die Geest geeft sturing aan je leven. Hij helpt je om 

vanuit de Bijbel de weg te vinden die God van je vraagt. Samen geloven wil zeggen dat we met elkaar 

groeien in ons verlangen naar het goede leven dat Jezus ons geeft. Om dat te ontvangen, doordenken 

wij het leven vanuit de concentratie op de Bijbel, het Woord van God. In onze ontmoetingen willen we 

toegroeien naar Jezus door samen Zijn Woord te lezen, samen te delen en samen te bidden.  

Samen kerk zijn  

Het fundament van de gemeente is Jezus Christus! Dat er een christelijke gemeente is, ervaren wij als 

een wonder, een geschenk van God. De wereldwijde kerk is het werk van Gods Geest. Dat maakt ons 

bescheiden en ontspannen. De kern van het gemeentezijn is voor ons de verbondenheid met Christus. 

Die verbondenheid vindt altijd plaats in een gemeenschap. De predikant en kerkenraad dragen zorg 

voor de gemeente en gemeenteleden zijn geroepen om er voor elkaar te zijn. Dat vraagt van ons om 

zorg te besteden aan de onderlinge gemeenschap. Het bestaan én het voortbestaan van de gemeente 

is niet vanzelfsprekend. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor de overdracht van het 

Evangelie van de ene generatie op de andere. We helpen elkaar om standvastig in het geloof te blijven 

en beseffen daarbij dat we in een geseculariseerde maatschappij leven wat ook ons raakt. Daarbij 

weten we ons echter ook verbonden met de wereldwijde kerk, die God zelf gesticht heeft en 

onderhoudt. 

Vanuit haar wezen is de gemeente missionair. Ze is voortgekomen uit de komst van Christus en de 

Geest. Beiden sporen ons aan het evangelie voor te leven en door te geven. Daarom ondersteunt de 

gemeente het werk van de zending buiten Nederland. Verder zet de gemeente haar deuren open naar 

alle mensen, om uit te delen van Gods overvloedige en herstellende liefde. Ons verlangen is om een 

open oog en warm hart te hebben voor de wereld en de buurt waarin wij leven. 

In het gebouw waarin de gemeente van de Meentkerk samen komt, is zichtbaar dat de Bijbel en de 

sacramenten een centrale plaats innemen. Voorin de kerk ligt de open Bijbel. Wij willen samen lezen 

in de Bijbel, zoeken naar de betekenis van Gods Woord in ons leven en Gods wil over ons leven, om zo 

te groeien in het geloof. Daarnaast zien we in de Meentkerk de symbolen van de sacramenten van de 

Doop (de doopvont) en van het Heilig Avondmaal (de tafel). Hierdoor worden we eraan herinnerd dat 

samen delen, samen eten, samen gedenken en samen de Here Jezus verwachten een centrale rol 

hebben in de kerkelijke gemeenschap. In onze ontmoetingen -zowel in de Meentkerk als op andere 

plaatsen- verlangen we ernaar om toe te groeien naar Jezus door samen de Bijbel te lezen, samen te 

delen en samen te bidden.  

De Meentkerk is verbonden met de Hervormde gemeente in Huizen en onderdeel van de Protestantse 

Kerk in Nederland (PKN). We weten ons verbonden met de gereformeerde traditie. Dat betekent dat 

we met elkaar bereid zijn om in beweging (gereformeerd te worden) te blijven. Concentratie op 

inhoud, oog voor de context en een kritisch doordenken van heel ons denken en doen, spelen daarbij 

een rol. De Bijbel staat daarbij centraal. We realiseren ons dat geloven puur genade is en dat Christus 

de enige weg is tot behoud. We staan zo op de schouders van ons voorgeslacht, die daaraan in de 

belijdenisgeschriften, in verbondenheid met de Bijbel, inhoud en richting hebben gegeven.  



 

 

De gemeente is een gemeenschap van mensen. Juist in deze tijd, waar individualisme, vrijblijvendheid 

en drukte (gebrek aan persoonlijke aandacht) schaduwzijden blijken te zijn, wil de Meentkerk een 

gemeenschap zijn met aandacht voor elkaar. Het eigene van de christelijke gemeenschap mag naar 

voren komen in de onderlinge omgang in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing – daarin wordt een mens gezien! 

Van beleid naar praktische invulling 

Het nieuwe beleidsplan is voor een groot deel geënt op het oude beleidsplan.  Er zijn ook wat nieuwe 

accenten gelegd in dit beleidsplan. Om dit in de komende periode verder vorm te geven, zijn hieronder 

denkrichtingen opgeschreven voor de praktische invulling van de verschillende beleidsvoornemens.  

De doelstellingen en praktische uitwerking zijn per thema gegroepeerd. Onderstaand overzicht geeft 

dus geen compleet beeld van alle thema's en activiteiten die er zijn, maar een aantal specifieke 

doelstellingen en activiteiten.  

Er is bewust geen planning opgenomen bij de onderdelen van dit overzicht. Het is de bedoeling dat we 

als gemeente hier verder mee aan de slag gaan en onze eigen invulling hieraan gaan geven. Daarom: 

- Zie je iets in dit overzicht dat je aanspreekt en waar je graag (samen met anderen) de 

schouders onder wilt zetten of een nieuwe impuls hieraan wilt geven, voel je vrij om dit 

gewoon te doen. Laat anderen weten wat je doet, zodat iedereen die dit zou willen ook aan 

kan haken op de initiatieven. 

 

- Mis je iets in dit overzicht dat misschien al jaren bestaat en wat voor jou en anderen belangrijk 

is? Graag moedigen wij je aan om hiermee door te gaan. We nodigen je ook uit om eens iets 

te delen over waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld bij het moment van delen of plaats een 

keer een leuke foto op Scipio. Daarmee kun je ook anderen enthousiasmeren om zich hierbij 

aan te sluiten.  

1) Thema: Invulling van de eredienst 

Doelstelling/Beleidsvoornemens: 

De eredienst in de Meentkerk is de plek waar God de eer krijgt en geloof gevoed kan worden, waarbij 

de liturgie inhoud en vorm geeft aan het eredienst om te groeien in geloof en in geloofservaring.  

Praktische invulling: 

- De muziekgroepen en organisten begeleiden in gezamenlijkheid de liederen om als gemeente 

God te eren. 

- Inzet van bewegingsdiensten1 op de zondagochtend. Bijvoorbeeld: Koppeling van het thema 

met de Bijbelkringen, catechese en kindernevendienst. 

- Actiever gebruik maken van de mogelijkheden van de beamer tijdens de dienst. Bijvoorbeeld: 

illustreren preek, tonen van foto’s bij het moment van delen, interactie in de dienst. 

- Beamer inzetten om informatie te delen over collectedoelen, wie OvD is, wie organist is en 

muziekgroep begeleidt. Dan hoeft dit niet elke keer afgekondigd te worden. 

- In de dienst wordt rekening gehouden met mensen die niet of minder gewend zijn om een 

dienst bij te wonen, waardoor de dienst toegankelijk en laagdrempelig is. 

- Oriënteren op andere vormen van middagdiensten in overleg met de andere wijken. 

- Tijdens de erediensten geven we ruimte aan vormen om actief op de dienst betrokken te zijn 

en om Gods aanwezigheid te ervaren in het denken én in het doen. Bijvoorbeeld: de inzet van 

 
1 Themadiensten vanuit de opvolging Focustraject, wat nu Meentkerk in beweging heet 



 

 

een Paaskaars als herdenking van de opgestane Christus en aanwezigheid van Gods Geest in 

de dienst.  

- Blijvende inzet van het ontmoetingsteam om mensen welkom te heten, een praatje te maken 

en ook om nieuwe mensen na de dienst een kopje koffie aan te bieden en evt. vragen te 

beantwoorden.  

- Binnen de liturgie wordt er gestreefd naar 2 psalmen (OB/NB), 2 gezangen en 2 vrije liederen. 

Voor de vrije liederen worden verschillende muziekbundels en liederen gebruikt.   

- Aandragen van liederen door gemeenteleden mogelijk maken (via Scipio?). Bijvoorbeeld: als 

een gemeentelid vertelt waarom een bepaalde psalm voor hem/haar zo belangrijk is, dan 

spreekt het meer aan om deze psalm ook mee te zingen. Andersom kan dit ook gelden voor een 

nieuw lied. Idee om nieuwe liederen met de gemeente te oefenen, bijv. door dat nieuwe lied 

een aantal diensten terug te laten komen. 

- Het Moment van delen wordt ingezet om dingen te delen, zoals persoonlijke getuigenis. Er 

wordt gekeken naar een manier om dit te stimuleren. Hierdoor wordt het niet een moment 

van mededelen, maar echt een moment van delen ter voorbereiding op de voorbede.  

- De predikant probeert te voorkomen dat tijdens de erediensten ‘kerkelijk jargon’ gebruikt 

wordt, maar probeert toegankelijk te zijn in taalgebruik.  

2) Thema: Betrokkenheid op en inbreng van jongeren en jongvolwassenen 

Doelstelling/beleidsvoornemens:  

Door een aantal concrete stappen voelen jongeren en jongvolwassenen zich (meer) verbonden met de 

gemeente en dragen zij bij aan de eredienst, de gemeenschapsvorming en de viering binnen de 

gemeente.  

Praktische invulling:  

- Er zijn zorgen over afhakende jonge gezinnen. Het is in de Meentkerk niet allemaal zoals 

iedereen dat zou wensen. Van belang is om het gesprek aan te gaan met deze doelgroep en te 

spreken hoe zij de Meentkerk ervaren, wat de Meentkerk voor hen kan betekenen, etc.  

- Een aantal erediensten per jaar die door en met jongeren gemaakt zijn op basis van thema's 

die jongeren aandragen met ruimte voor interactie en passende vormen.  

- Ontwikkelen van jeugdpastoraat waarin jongeren een specifieke plek hebben en ervaringen 

op kunnen doen op gebied van pastoraat. Bijvoorbeeld: In de vorm van jongeren bezoeken 

jongeren. 

- Ontwikkelen van jeugddiaconaat samen met de diaconie en jeugdouderling. 

- Aanbieden van spelactiviteiten tijdens koffiedrinken na de dienst, waardoor kinderen zelf het 

verlangen hebben om te blijven en groeien in onderlinge verbondenheid tussen kinderen 

ontstaat. Bijvoorbeeld: voetbaltafel in de zaal van de kinderoppas.  

- Oog houden op de aansluiting van de verschillende (opleiding)niveaus van de jongeren. 

Bijvoorbeeld: Uitwerking catechisatiemethodes (hoofd, hart, handen) en een praktische club/ 

repaircafé voor de jongeren. 

- Koppeling tussen themadiensten, catechese en kindernevendienst Bijvoorbeeld: werk over 

hetzelfde thema en laat de generaties hierover met elkaar van gedachten wisselen. vragen voor 

na de preek uitdelen welke ook voor de catechisatie gebruikt worden. 

- Jongeren persoonlijk uitnodigen voor koffiedrinken en met hen in gesprek gaan na de 

kerkdienst. Bijvoorbeeld: faciliteren van een plek om te zitten en te spelen (banken neerzetten). 

- De predikant heeft meer en structureel contactmomenten met kinderen en jongeren 

waardoor er onderling verbondenheid wordt ervaren en zij zich gezien voelen. Bijvoorbeeld: 

gezamenlijke maaltijd of wat drinken na de dienst. 



 

 

- Oriëntatie op het aanbod van catechisatie, waarbij onderzocht wordt of mentorcatechese of 

bovenwijkse catechese meer verbondenheid creëert en enthousiasme voor catechisatie 

stimuleert.  

- Aandacht voor 18+ jongeren. Bijvoorbeeld: het Vervolg weer opstarten of een 

verdiepingscursus aanbieden. 

- Bij een taak in de kerk, wordt er bewust gekeken naar inzet van jongeren die daarin 

verantwoordelijkheid kunnen dragen. Bijvoorbeeld: iedere zondag één jongere in het 

welkomsteam en meer jongeren in het beamerteam. Laat jongeren af en toe een leuk filmpje 

maken dat past bij een thema in de preek of waarmee wordt teruggekeken op een activiteit die 

heeft plaatsgevonden. 

- Verder ontwikkelen van het concept buddyschap voor jongeren. Bijvoorbeeld: prik een datum 

voor een speeddate moment en laat iedere 16+ jongere een oudere uit de gemeente kiezen als 

buddy.  

- Het moment van delen ook door kinderen of jongeren in laten vullen. Bijvoorbeeld: na een 

kampweek of vooraf aan een examen.  

- Opnieuw oriënteren op het aanbod van Youth Alfa en dit verder uitwerken.  

- Geloofsontwikkeling begint vanaf jaar 0. Er wordt gekeken naar vormen waarbij de kinderen 

tussen 0 – 10 jaar actief betrokken worden bij het kerk-zijn en het geloofsleven op hun eigen 

niveau. Te denken valt aan ‘kerk op schoot’ diensten of anderen vormen.  

3) Thema: Praktische gemeente-zijn 

Doelstelling/beleidsvoornemens: 

De Meentkerk wil door en voor gemeenteleden een oefenplaats voor het geloof zijn waar 

gemeenteleden elkaar helpen het geloof in praktische zin vorm te geven.  

Praktische invulling: 

- Binnen de gemeente gaan we op zoek naar de verschillende gaven van de gemeenteleden en 

stimuleren we elkaar om deze gaven in te zetten voor de opbouw van de gemeente. 

- Er is ruimte voor spontane activiteiten die door gemeenteleden bedacht worden.  

- Binnen de verschillende sectieteams is er aandacht voor het omzien naar elkaar (onderling 

pastoraat) en anderen. De predikant en kerkenraad rusten de gemeenteleden toe voor 

verschillende vormen van dienstbetoon. 

- Na de ochtenddienst is er standaard koffiedrinken en ontmoeting, om elkaar beter te leren 

kennen als gehele gemeente. Bijvoorbeeld: vaker in gesprek gaan met gemeenteleden welke 

je niet (vaak) spreekt 

- Organiseren van generatiegesprekken. Bijvoorbeeld: nodig elkaar uit op de koffie (opgeven als 

gastheer/vrouw of als bezoeker) en ga in gesprek. Of een stapeldiner (eten op bij verschillende 

gastadressen) 

- Meer samen bidden. Gebed meer integreren in het gemeente-zijn. Bijvoorbeeld: zoeken naar 

vormen als ‘luisterend bidden’, gebedskring, voorbede door gemeenteleden, door inzet van een 

(digitaal) gebedenboek en concreet bidden voor projecten of activiteiten in de gemeente.  

- Gemeentedag vieren als dag van ontmoeting en gezellig samenzijn.  

- In gesprek over thema’s zoals homoseksualiteit, samenwonen, LHBTI+, de besteding van de 

zondag, klimaat etc.  

4) Thema: Communicatie in de gemeente 

Doelstelling/Beleidsvoornemens:  



 

 

Door middel van effectieve communicatie en de inzet van aansprekende communicatiemiddelen (incl. 

slides, foto's en filmpjes) wordt de gehele wijkgemeente geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en 

wordt de onderlinge betrokkenheid bevorderd (delen en omzien naar elkaar).  

Praktische invulling 

- Informeren van de gemeente over lopende processen en besluiten met passende uitleg. Het 

moment van delen kan hiervoor ingezet worden. (Niet herhalen wat al in het kerkblad staat) 

Tevens kan er hiervoor dan ook gebeden worden. 

- Duidelijkheid geven over wat er allemaal te doen is in de kerk. Bijvoorbeeld: 1) hoe weet een 

gemeentelid welke kringen er zijn? Laat iedere kring iets posten op Scipio: waar ging de avond 

over en plaats er een foto van de kringleden bij. 2) organiseer een keer een ‘marktplein’ Op 

zondagochtend na de dienst waar gemeenteleden kunnen zien welke activiteiten er zijn 

(leesteam, kindernevendienst, Catechese, vrouwencontactgroep, etc.) met de mogelijkheid je 

hiervoor aan te melden.  

- Wanneer het over gemeenteleden gaat bij moment van delen, is het wellicht goed dat er een 

foto van die persoon op de beamer wordt getoond zodat duidelijk is over wie het gaat.  

- Gemeenteleden motiveren om gebruik te maken van de Scipio-app. Bijvoorbeeld: delen van 

blijde en/of droevige gebeurtenissen. 

- De dia’s op de beamer dienen actueel te zijn van inhoud.  

5) Thema: Inzet kerkgebouw Meentkerk 

Doelstelling/ Beleidsvoornemens: 

Het gebouw van de Meentkerk wordt bewust ingezet als ontmoetingsplek. 

Praktische invulling: 

- Het gebouw Meentkerk wordt ook doordeweeks ingezet en opengesteld ten behoeve van de 

omgeving met mogelijkheden tot bezoek, bezinning, gebed, biechten. Muziek, kaars en stiltes 

krijgen een plaats tijdens bezinningsmomenten. 

- Met Christelijke feestdagen is de Meentkerk in ieder geval open voor bezinning en ontmoeting. 

- Laat op en rond het gebouw zien dat de kerk open is. Bijvoorbeeld: Vlag in de mast bij 

feestdagen, kerkbalans actie zichtbaar via vlag of spandoek aan de buitenkant van de kerk, 

welkom borden bij de ingang plaatsen als mensen de kerk binnen kunnen lopen.  

- Initiatief nemen om met de direct omwonenden een ontmoeting te organiseren, rondom een 

maaltijd of een thema bijeenkomst (bijvoorbeeld rouw in de kerk brengen na een ernstige 

gebeurtenis).  

6) Thema: Betekenisvol zijn buiten de gemeente ‘Meentkerk in de buurt’ 

Doelstelling/beleidsvoornemens: 

De wijkgemeente Meentkerk is een open kerk en is zichtbaar voor en betrokken op de buurt door 

onder meer een structurele relatie op te bouwen met het Buurthuis.   

Praktische invulling: 

- Contact met de burgerlijke gemeente, boa’s, wijkagent, huisarts, buurthuis om de noden van 

de buurt beter te leren kennen en van betekenis te kunnen zijn. Bijvoorbeeld: uitnodiging 

gemeente Huizen voor lunchbijeenkomst. 

- Verder handen en voeten geven aan de ontmoeting met het Huis van de Buurt waarbij liefde 

en betrokkenheid concreet gestalte krijgt. Bijvoorbeeld: maandelijkse maaltijd in het 



 

 

buurthuis. Afgewisseld met een maaltijd in de kerk, waarbij we mensen uit de directe omgeving 

van de kerk ook uitnodigen/ met elkaar de maaltijd ook bereiden?  

- Cursussen geven over thema's van het christelijk geloof. Bijvoorbeeld: oriëntatiecursus of een 

andere vorm van samen Bijbellezen waarvoor gemeenteleden geïnteresseerden uit hun 

netwerk en uit de buurt uitnodigen.  

- Samenwerking met de Voedselbank blijven vormgeven op bid- en dankdag en mogelijkheden 

onderzoeken op welke wijze deze samenwerking is uit te breiden.  

- Het uitnodigingen voor specifieke bijeenkomsten of activiteiten in de Meentkerk in de buurt. 

Bijvoorbeeld: uitnodigen door gemeenteleden van mensen uit hun netwerk en uit de buurt (incl. 

buurthuis) voor de openstelling in de adventtijd, de paasperiode en bijv. diner in de 

kerstvakantie in de Meentkerk. Breder uitnodigen voor de gemeentedag.  

- Samenwerking met de basisscholen in de Meentkerkwijk vergroten door te kijken wat school 

en kerk voor elkaar kunnen betekenen. Bijvoorbeeld: afspraak inplannen met eventmanagers 

van De Ark en De Parel met leiding kinderwerk Meentkerk om ideeën te delen, bijv. Activiteit 

voor kinderen in de kerstvakantie (flyers op school uitdelen). 

- Verkennen opties als spreekuur met predikant op een vast moment in de week op een 

alternatieve locatie. 

- Bevorderen open oog hebben voor de buurt. Bijvoorbeeld: voorbede voor de buurt, 

bloemengroet aan iemand in de buurt. Deel dit ook, bijv. plaats foto op de beamer of vraag 

iemand van het bloementeam om bij het moment van delen te vertellen over de reactie van de 

ontvanger. 

7) Overige aandachtspunten 

Tot slot zijn er tijdens de gesprekken met de gemeente nog andere punten naar voren gekomen. 

Deze punten passen niet direct in een van de thema’s welke hierboven vermeld staan, maar zijn in 

onderstaand overzicht meegenomen: 

- Meer organiseren voor singles. Bijvoorbeeld herintroductie van SIGN of een avond borrelen.  

- Houd aandacht voor de ouderen. Bijvoorbeeld: 40-jarig jubileum en dergelijke. De 

(verjaardag)middagen voor ouderen worden zeer gewaardeerd.  

- Oriëntatie op tijdstip aanvang kerkdienst in de zomer en winter maanden. Bijvoorbeeld: start 

kerkdienst in de zomer om 9.30 uur en in de winter om 10.00 uur.  

- Richten op Groene Kerk zijn. Bijvoorbeeld: zonnepanelen op het dak, www.groenekerken.nl en 

www.arocha.nl  

- Thema van levende stenen terug laten keren bij aanvang kerkelijk seizoen. Bijvoorbeeld: door 

te vragen en ook in te laten vullen door de gemeenteleden wat jouw bijdrage hierin is.  

- Blijf oog houden voor de praktisch ingestelde mensen in onze gemeente. Probeer daarbij aan 

te sluiten met een aanbod. 

- Tekst van de geloofsbelijdenis en het ‘Onze Vader’ op het scherm tonen, zodat mensen mee 

kunnen lezen/ hardop mee kunnen bidden.  

- Stil staan bij het thema: Gerechtigheid. Bijvoorbeeld: Denk aan gebruik fairtrade producten in 

kerk, maar ook bewustwording rondom aankoop kleding etc. (i.v.m. werkomstandigheden in 

de productiecentra) 

http://www.groenekerken.nl/
http://www.arocha.nl/

