
Kerk 2025: bespreking in de gemeente 
 

Inleiding 

In de (grote) kerkenraadsvergadering van 8 juni 2020 hebben we met elkaar gesproken over 

Kerk 2025. In drie verschillende groepen spraken we over: samen vieren, samen geloven, 

samen doen. Daar zijn aanbevelingen gedaan. Die hebben we hier samengevat om samen met 

jullie als gemeente te bespreken. 

 

A. Samen vieren heeft voor ons alles te maken met: 

 Bezield zijn door geloof 

 De Bijbel op creatieve wijze met ons dagelijks geloof verbinden 

 In onze vieringen mensen helpen de liefde van God te beleven 

 Mensen te begeleiden te groeien in geloof en dat met anderen te delen 

 

Als we zo samen willen vieren, besteden we én op zondag én door de week aandacht aan: 

 Verbinding; we beleven op intense wijze de omgang met God. 

 Veelkleurigheid; we houden levendige diensten met variatie in vorm en muzikale 

begeleiding en hebben aandacht voor alle generaties 

 Interactief-zijn; vieren is samen vieren, we stimuleren participatie in de liturgie 

 Passie; we dragen er zorg voor dat in onze vieringen geloof ook beleefd wordt 

 Zeven dagen per week aanbod; we leggen verbinding tussen zondag en de overige zes 

dagen (bv. door kapel, vlogs etc., samen diensten voor te bereiden) 

 

Vragen: 

Wat vinden jullie hiervan? 

Voel jezelf vrij bij elk punt (verbinding, veelkleurigheid etc.) dit concreet te maken 

 (zoals bv. bij laatste punt, kapel, vlogs, samen diensten voor te bereiden). 

Wat gaat u / ga jij hieraan bijdragen? 

 

B. Samen geloven heeft voor ons alles van doen met: 

 Communiceren van een gezamenlijk besef van richting en doel 

 Gaven van gemeenteleden inzetten 

 Meer inzetten op kleine groepen en onderlinge verbondenheid 

 Gastvrijheid: meer inspannen nieuwkomers op te nemen in ons gemeenteleven 

 Kinderen en jongeren voluit een plek geven, bijdrages laten leveren en laten voeden 

in geloof 

 Zoekers aanmoedigen om geloof te verkennen 

 Meer ruimte en aandacht schenken aan diversiteit 

 

Als we zo samen willen geloven, dienen we een gastvrije/ruimhartige gemeenschap te zijn die: 

 duidelijk maakt ‘hier staan we voor’ 

 denkt vanuit gaven i.p.v. taken 

 ‘lotgenoten’ aan elkaar verbindt 

 aandacht schenkt aan gasten en nieuwkomers 



 verlangen wekt naar het christelijk geloof en gemeente-zijn 

 vanuit overtuiging dat ieder van waarde is, zich richt op diverse doelgroepen 

 

Vragen: 

Wat vinden jullie hiervan? 

Voel jezelf vrij dit bij elk punt (hier staan we voor... etc.) concreet te maken. 

   Wat gaat u / ga jij hieraan bijdragen? 

 

C. Samen doen krijgt voor ons pas gezicht als we: 

 Ons wortelen in het dorp Bennekom, samenwerken met andere kerken, niet-kerkelijke 

groepen en netwerken 

 Ons inzetten voor gerechtigheid, plaatselijk en wereldwijd 

 Verbindingen leggen tussen geloof en dagelijks leven 

 Ingaan op menselijke behoeften door liefdevolle dienstbaarheid 

 

Als we zo samen willen doen, dienen we relevant te zijn voor dorp en wereld door: 

 een inloopruimte te creëren om even op adem te komen 

 een inloophuis te scheppen (meet and eat, vgl. Hackfortsgoed) 

 de band met school, sport en zorg aan te halen 

 lokale en internationale projecten voor jongeren organiseren 

Vragen: 
Wat vinden jullie hiervan? 
Gaan we dit concreet maken? Zo ja, hoe? 
Wat gaat u / ga jij hieraan bijdragen? 
 
Vervolgtraject 
*Op 9 december 2020 bespreken we dit met de gemeente 
*De eerder genoemde grondvoorwaarden (a) een passende en transparante kerkstructuur 
  waarin de kerkenraad een team vormt en de eenheid van de gemeente gediend wordt, 
  (b) voldoende menskracht en financiën aanboren en aanwenden om bovenstaande doelen 
  te realiseren en c) kerkgebouw en de Brink inrichten om deze doelen te kunnen 
  verwezenlijken, blijven van kracht, maar maken geen deel uit van het bespreektraject. 
*Na 9 december vat de werkgroep de gegeven reacties samen, en maakt hier een 
  eindrapportage van.  
*Daarna zal Kerk 2025 de basis vormen voor ons beleid in de komende jaren 
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