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Waar begin je aan als je verschillende kerkelijke gemeenten met verschillende achtergronden bij elkaar wilt brengen,
gewoon omdat je erin gelooft dat we elkaar nodig hebben, nu, maar vooral ook in de toekomst. Dan begin je voorzichtig.
Eerst elkaar eens leren kennen. Drie ontmoetingen met de diverse colleges hebben nu plaatsgevonden.
Wij durven te stellen, mede door uw reacties, dat het goede ontmoetingen waren.
Dat geeft ons inspiratie om verder te gaan. Inmiddels zijn we druk met het organiseren van de Kerkendag van 10 maart
2018 en zijn er al weer plannen om in ieder geval de colleges van Kerkrentmeesters en Kerkenraden bijeen te brengen
in het voorjaar van 2018.
In een eerdere nieuwsbrief schreven we iets over de ontmoeting tussen ouderlingen en pastoraalmedewerkers, in deze
nieuwsbrief een terugblik op de andere 2 ontmoetingen. Verder een oproep om mee te denken over de inhoud van de
kerkendag. We vernemen graag uw ideeën en opmerkingen.
Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Els van den Brule, Peter van den Brule, Everlien Flier, Hans van den Hoven, Marianne Terpstra
Wij nodigen u uit:
Kerkendag 10 maart 2018
Deze dag is bedoeld voor kerkenraden, bezoekgroepen, missionaire werkgroepen, jeugdwerkers, catecheseteams en alle andere
vrijwilligers in de kerk. Programma van deze dag volgt nog.
Plaats: kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.
Op de ontmoetingsavonden hebben we geïnventariseerd aan wat voor workshops behoefte is. Als er ideeën zijn of, nog beter,
mensen zijn die mee willen denken over hoe we de kerkendag het beste vorm kunnen geven schroom dan niet contact met ons op
te nemen.
Informatie vragen, meedoen, ideeën aandragen kan via scriba.classisgouda@gmail.com
Terugblik op 14 november 2017, de ontmoeting tussen de
colleges van Diaconie en ZEWO, 17 aanwezigen.

Terugblik op 15 november 2017, ontmoeting tussen colleges van
Kerkrentmeesters, 18 aanwezigen.

Roel begint de avond met een stukje Matteüs 25: “Ik
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Ds. Chris Koole verzorgt de inleiding: - U bent gezien, u
kunt niet alles, u zult keuzes moeten maken - maak
gebruik van de maatschappelijke organisaties bij u in de
buurt - Denk ook aan de mens ver weg.
Het gesprek daarna begon met: We willen heel graag
midden in de maatschappij staan, maar het “gewone”
werk voor eredienst en eigen gemeente is vaak al veel.
Hoe signaleer je problemen bij niet-leden,
dorpsgenoten?
Toch blijkt in de loop van de avond dat er al veel wordt
er gedaan en georganiseerd. Er worden namen van
organisaties genoemd en er worden tips uitgewisseld
zoals: signaleer, maar schakel gemeenteleden in voor
opvolging. Conclusie: Fijn om van elkaar te horen.
Doordat het gesprek vooral over “dicht bij huis” ging,
kwamen we niet meer toe aan “de mens ver weg”. Voor
leden van ZEWO zullen we daar nog een keer op
terugkomen.

Na de opening door Roel krijgt Gerrit Oosterwijk (Gemeenteadviseur kerkbeheer PKN) het woord. In de inleiding
vertelt hij over de landelijke ledendaling met 2,5% per
jaar. Direct gevolg hiervan is dat de inkomsten dalen, in
50% van de kerkelijke gemeenten zullen de uren die
beschikbaar zijn voor een voorganger teruglopen.
SaGe, samenwerken wordt dan noodzaak. Bijvoorbeeld met
verschillende gemeenten samen een voorganger
beroepen. Gebouwen delen.
Met de nadruk op Samenwerken niet Samenvoegen. Kijk
vooral naar de lange termijn, is er een meerjarenplan?
Er ontstond een levendig gesprek met veel vragen: - wij
weten wel wat te doen, maar hoe overtuigen we de
kerkenraad? - eet je de spaarpot op? - wat moet je
reserveren? - wanneer heb je nog bestaansrecht?
Genoeg materie om terug te laten komen op de kerkendag, er is duidelijk behoefte aan professionele begeleiding. Hoe maak je bijvoorbeeld zo’n meerjarenplan?
Ook waren alle aanwezigen het eens: we hebben elkaar
nodig, en we willen graag een vervolg op dit gesprek.

Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief deelt met andere geïnteresseerden. U kunt zich voor deze nieuwsbrief
inschrijven (of eventueel uitschrijven) met een e-mail naar: scriba.classisgouda@gmail.com
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