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De kerkenraad nodigt u uit tot het bijwonen van een  

Gemeentebijeenkomst op DV maandag 19 november 2018  
 
Plaats : Andreastsjerke  
Aanvang : 19.45 uur (vanaf 19.15 uur is er koffie en thee) 
 
Wilt u graag gehaald en weer thuis gebracht worden? Geen probleem. 
Dan graag Jan Dorenbos bellen: 0511-521608. 
 
AGENDA 
 
1. Opening, door preses Douwe Tamminga.  
2. Mededelingen.  
3. Verslag gemeenteavond 16 april 2018.  

U kunt het verslag opvragen bij scriba Iemkje de Boer (mailadres: detike@hetnet.nl).  
4. Thema: “Geloofsbeleving in Garyp”.  

In onze gemeente ontmoeten we elkaar op diverse momenten rondom het Woord van onze Heer. Een vast moment van 
ontmoeten is de zondagse eredienst. Maar er zijn ook zo’n 50 jongeren die elkaar treffen bij de catechese of de  
jeugdclubs. En ook kinderkerk It Anker en Tienerdiensten laten jongeren kennis maken met de boodschap van de Bijbel. 
Een kleine 100 gemeenteleden dragen als commissielid, clubleiding of vrijwilliger bij aan onze geloofsbeleving.  

 
Maar hoe beleven we het echt? Uit verlangen naar onze Verlosser, de overwinnaar van het kwaad in de wereld? Uit  
honger naar het evangelie? Of is het deels ook gewoonte en sleur. De Heer is er voor ons, maar zijn wij er ook voor de 
Heer? De commissies Evangelisatie en Ontmoeten stoppen met hun werk. We hebben vacatures voor Ouderlingen.  
Hoe beleven wij ons geloof? Kunnen nieuwe ontmoetingsvormen, andere pastorale contacten onze  
geloofsbeleving, onze geloofsgemeenschap versterken?  

 
Onderstaand de handreikingen uit het eindverslag van de (inmiddels opgeheven) Ontmoetingsgroep. 
 
WAT ALS HANDREIKING MEEGEVEN? 
 

− Activiteiten door de week blijven gewenst. 
De vraag is om dit af te stemmen op de verschillende doelgroepen binnen de kerk. 
Het betreft de werkende ouders, tot de 80 plussers. 

− Belangrijk is dat er een apart budget komt voor vorming en toerusting, zodat er bijvoorbeeld ook eens sprekers of gasten 
uitgenodigd kunnen worden. 

− Openheid en ruimte voor 'spontane' ideeën vanuit de gemeente, als het gaat om geloof en op grond van de Bijbel. 

− Meer ruimte geven aan het werk van de heilige Geest. 
Durven we ons daar aan over te geven? Onze ervaring is, dat bijvoorbeeld vernieuwing, andere ideeën of een andere manier 
van leiding geven de kerkstructuur ook in beweging kunnen zetten.  

− Er wordt vaak 'gevist' in dezelfde kom en dus komt veel op de schouders van (steeds) dezelfde mensen terecht. 

− Er is vanuit de gemeente meer behoefte aan een open communicatie met de kerkenraad. 

− Een gemeenteavond bijvoorbeeld in een andere vorm gaan gieten, waarbij er ook meer sprake is van interactie of gesprek. 

− Gemeente meer betrekken bij besluiten; verbinding en betrokkenheid met elkaar stimuleren. 
Daardoor wordt ook de verantwoordelijkheid voor elkaar en de kerk gestimuleerd! 

− Tijdens het dorpsfeest eens een muziekband uitnodigen. 

− Binnen de gemeente wordt er weinig gesproken over geloofsverdieping. 
Er is behoefte aan ontmoetingsmomenten waarop iemand van buiten komt te spreken, door de week of tijdens een 
ochtenddienst waar je je aan kunt 'laven'. Gericht op actuele levensthema's. 

− Er is een 'motor' nodig die dergelijke activiteiten aan gaat sturen en die voor de vorming en toerusting kan zorgen. 

− Verlangen is naar meer vrijmoedigheid en blijdschap in geloof! 
 
PAUZE 
 
5. Beleidsplan ‘Van dorpskerk naar kerk in het dorp’.  

De kerkenraad heeft een aantal gemeenteleden gevraagd te adviseren over de vorm waarin we als gemeente met elkaar in dialoog 
kunnen gaan over het thema “Het zegenen van relaties, zoals die van hetzelfde geslacht”.  
De werkgroep gaat ons kort iets vertellen over hun (eerste) bevindingen.  

6. Kerkrentmeesters:   

− toelichting op de hoofdzaken van de ontwerpbegroting voor 2019;  

− ‘efkes byprate’ over diverse zaken, waaronder de gebouwen.  
7. Sluiting door dominee Jan Kroon.  
 


