
Bijlage 8b 
 
Inventarisatie en conclusies open vraag thema gemeenschap 
 
Thema gemeenschap vraag 7: Welke aspecten zijn volgens u nodig om de gemeenschap  
(vierplek en hele PGD) gestalte te blijven geven in de toekomst 
 
Slangenburg 
exposities 
bijzondere activiteiten 
Doetinchem-Dresden 
gastvrijheid 
omzien naar elkaar: groeten, bezoeken en hulp blijven aanbieden 
aandacht voor elkaar, vooral voor diegene die je nog niet zo goed kent 
actieve betrokkenheid tonen voor elkaar en steunen 
medemensen 
lectuur 
openstaan voor anderen ongeacht herkomst 
vertrouwen en motivatie: hoe gering ook elkaar blijven stimuleren Gods werk te blijven 
   doorgeven 
mensen blijven betrekken 
leren, vieren, delen en blik naar buiten 
in gesprek blijven en gaan met elkaar 
delen in wat het geloof voor jou betekent, wat inspireert 
ontmoeten 
nieuwkomers moeten zich thuis voelen in de gemeenschap 
nieuwe vormen 
rechtvaardigheid en gelijkheid 
belangrijk dat kerkgebouwen geschikt zijn voor activiteiten en evt. aanpassen 
er zou jonge aanwas moeten zijn; blijft moeilijk 
open kerk zijn, zoals Spoorzoeken en Andacht        3x 
veel meer naar buiten treden wat de kerk doet en dat het laagdrempelig is 
zorg dat het blijft gaan om mensen en gemeenschap en niet om gebouwen 
kerk door de week open voor iedereen, laagdrempelig      2x 
mensen betrekken 
 
 
Catharinakerk 
wat vrijmoediger spreken over ons geloof; daar valt wel wat te leren 
voldoende leden 
voldoende financiële middelen 
aanwas jongeren/jongvolwassenen 
gelegenheid tot ontmoeten/samenkomst        3x 
openheid en saamhorigheid 
veel inzet non-professionals gecoacht door professionals 
aandacht en vertrouwen 
omzien naar elkaar           3x 
naar iedereen luisteren 
verschillende vormen aanbieden 
kerkdienst 
vormen zoeken waarbij mensen samen dingen rondom kerk en viering ondernemen met als  
   basis de Bijbel 



verbinding zoeken met mensen die niet naar de kerk gaan d.m.v. maaltijden, wandelen 
geïnspireerd worden door evangelie van Jezus Christus 
onze eigen unieke boodschap blijven vertellen 
ruimte voor nieuwe ideeën, niet alles passend 
samenwerking 
In gesprek blijven met elkaar 
naar buiten treden en vertellen hoe fijn het is bij een kerk te horen 
open gemeenschap, welkom heten, ook voor mensen die van huis uit niet christelijk 
   zijn              3x 
invoelen wat leeft in de gemeenschap en daar ruimte voor maken 
meer activiteiten in de week 
gebruik maken van de kracht van muziek 
zoeken naar eigentijdse taal, muziek en beelden 
groeigroepen 
cantorij Laudate 
durf! Investeer! wees trots, open en overtuigend in waar je voor staat 
sta open voor de hele stad, zoek aansluiting maar blijf doen waar je goed in bent  2x 
warme kerk, letterlijk en figuurlijk 
laten we vooral onszelf blijven en mensen een plek geven waar ze even in een ander werel 
    kunnen zijn 
het is letterlijk (kachel hoger) en figuurlijk een koude kerk, zeker de mensen om je heen 
als de luxe van 4 vierplekken niet meer mogelijk is altijd een plek van samenkomst blijven 
    houden in een tuin met veel diversiteit 
 
De Wingerd 
misschien moeten we naar wat kleinere groepen toe in de verre toekomst die b.v. met 
    elkaar vieren en samen eten 
naar elkaar omzien is een van de belangrijkste zaken om voortgang te blijven garanderen, 
   luisterend oor           2x 
openheid en zichtbaarheid en naar buiten treden       2x 
blijven laven aan de bron om geïnspireerd te blijven en elkaar te steunen waar nodig 
nog meer naar buiten treden om te laten zien wat onze gemeenschap te bieden heeft dan 
    alleen kerkgang 
oppassen geen besloten elitair clubje te worden; we zitten nogal vast aan systemen en 
    liturgische gebruiken die voor ons normaal zijn, maar op de buitenstaander vreemd 
    overkomen; durven doorbreken 
samenwerking 
openheid, ook naar de gemeente via publiciteit 
goede ervaringen van vroeger niet uit het oog te verliezen voor nu en de toekomst 
altijd maar weer uitleg want we vergeten zo gauw iets weer en de wereld om ons heen ook 
gespreksgroepen: heel goed          2x 
open kerk zijn en niet teveel naar binnen gericht       2x 
leden die zich willen inzetten voor de gemeenschap 
open tafel            2x 
stilteplekken in de kerk 
aandacht voor alle leeftijdsgroepen en de verschillen onderling 
wekelijks koffie drinken na de dienst erin houden 
jongeren zoveel mogelijk betrekken en naar hen luisteren wat ze te vertellen hebben  3x 
meer verbinding zoeken met omgeving/naar maatschappij 
verschillende vierplekken met verschillende accenten qua viering 
jeugd eigen taken geven en ruimte voor eigen vormen 
verschillende activiteiten organiseren 



p.r: buiten bord op straat wat er te doen is 
met een open blik naar de wereld kijken 
open gemeenschap waar iedereen welkom is 
belangrijke rol predikant 
activiteiten op niveau vierplek en PGD-breed 
bij de bron blijven 
als de luxe van 4 vierplekken niet meer mogelijk is altijd een plek van samenkomst blijven 
    houden in een tuin met veel diversiteit 
 
Wehl 
samenwerking           2x 
contacten 
nuchter 
ruimte voor kleur iedere vierplek 
laagdrempelig zijn, ruimte voor iedereen in de maatschappij om aan te sluiten   2x 
voor Wehl in ieder geval duidelijkheid in bestuursopzet 
probeer een doorbraak te vinden naar jongeren, aandacht en meer betrekken  2x 
misschien een eenvoudige slogan voor herkenbaarheid 
wellicht wat leren van de evangelische kerk 
belangrijk dat kerkgebouwen geschikt zijn voor activiteiten en evt. aanpassen 
meer open kerk door de week voor kinderen, jeugd en ouder(s)en 
frans bauer gehalte 
aandacht voor ouderen 
aandacht voor gemeente zijn zonder predikant: huiskamergemeente 
hoe houden we wegblijvers vast? 
 
overigen 
dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten om elkaar te kennen en leren kennen; in elk 
    geval op zondag in een eredienst om van daaruit gevoed/gesterkt weer ‘kerk in de wereld’ 
    te kunnen zijn 
    naast de zondagse viering ook in kleinere verbanden zoals gespreksgroepen, cantorijen 
blijvende betrokkenheid van mensen bij de kerkelijke gemeenschap 
het lijkt me wel nodig om iets van een plek te houden waar je elkaar kunt ontmoeten en samen 
vieren 
de geest 
luisteren naar de jongeren 
band van jongeren en andere muziek (praise) 
gespreksgroepen 
Geloof centraal. Betere integratie van verschillende groepjes. Hangt sterk van inzet kerkgangers af. 
Aspecten: delen eigen mogelijkheden. 
Ervaren knelpunten. Oplossingsgericht. Bespreekbaar maken. Geloof centraal. Betrokkenheid op 
elkaar. 
Motivatie is belangrijk. Elkaar stimuleren, erbij betrekken en ongeacht leeftijd iedereen het gevoel 
geven dat hoe klein de bijdrage die men kan doen ook is, belangrijk is. En vertrouwen dat God altijd 
aanwezig zal zijn, al ervaren we dat niet altijd.  
Betrokkenheid op elkaar. 
Door de week activiteiten organiseren. Lekkere, warme kerk vormen letterlijk en figuurlijk. 
Luisterend oor naar elkaar, open tafel, kerkherberg, gespreksgroepen. 
Door de kerk vaker open te zetten d.m.v. verschillende activiteiten, die met de kerk te maken 
hebben. Voor volwassenen, kinderen, jeugd, muziek, maaltijden. Film, spel. Cantorij/koor verbindt 
mensen met elkaar. 
Meer activiteiten in de week. Groeigroepen zijn geweldig belangrijk. Cantorij Laudate. 



 
Een open gemeenschap waar ruimte is voor iedereen, maar ook niet teveel claimen. 
Activiteiten binnen en buiten. Verbinding, toekomst, betrokkenheid. Geloof centraal blijven stellen. 
In deze geest doorgaan. 
CK: De verbinding blijven zoeken met wat er in de stad gebeurt. Daarin je unieke boodschap blijven 
vertellen, liefst in alledaagse taal. Gebruik maken van de kracht van muziek. 
Andere manieren van gemeenschap zijn: open kerk, koffiedrinken door de week, meditatie, 
muziekdiensten. Er zijn voor alle mensen.  
Andacht moet blijven.  
Mensen betrekken, openstaan naar buiten. Bezig zijn met actuele zaken die in de wereld spelen. Er 
zijn voor alle mensen. 
Openstaan voor de medemens en soms maak je gebruik van dingen die uit andere kerken komen. 
Open kerk zijn, d.w.z. meer naar buiten brengen wat we doen/ wat er gedaan wordt en dat het 
laagdrempelig is. Zorgen dat het om mensen/gemeenschap blijft gaan en niet om gebouwen. 
 
CK: Durf! Investeer, wees niet te bescheiden, draag uit waarvoor je staat, de kerk is meer nodig dan 
je denkt. 
Een goede PR. Duidelijke doelen nastreven. 
Kerkdiensten, gesprekskring, huisbezoek. Actief zijn en open voor ontwikkelingen in kerk en 
maatschappij. Overal zijn vernieuwingen. 
 
Stilteplek, zodat alle mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen binnenlopen. 
De stilteplek moet zeker blijven. 
Ik ga mediteren en meedoen aan de bijbelgroep. 
Stiltecentrum is belangrijk. 
Stilteplekken in de kerk. 
 
Er zal jongere aanwas moeten zijn, maar dat is moeilijk en zal moeilijk worden. Open zijn naar buiten. 
De jongeren erbij betrekken en goed voorbeeld geven. 
Jeugd en jongeren er bij betrekken zal moeilijk zijn, maar open plekken om te komen zoals Andacht 
e.d 
Moet je perse lid zijn? De jeugd wil zich niet binden. 
Luisteren naar de jeugd, hen waarderen, ook in het anders zijn. Niet teveel van bovenaf; het is altijd 
al zo geweest en goed gegaan.  
Door jongeren te benaderen om ook wat vrijwilligerswerk te doen. Vrijblijvend benaderen. 
 
Later kijken wat het betekent lid te zijn van de kerk. 
Geen idee. 
Zo houden. 
Zou niet weten, kan niet in de toekomst kijken. 
 
 
Specifieke conclusies 
 
Kijkend naar de toekomst noemen de leden van de verschillende vierplekken veelal dezelfde zaken 
die van belang zijn om de gemeenschap gestalte te blijven geven. Dit ondanks de eigen kleur die de 
vierplekken de laatste jaren duidelijk ontwikkeld hebben. 
   
1. Binnen alle vierplekken klinkt de wens om nog meer open kerk te zijn en zo midden in de 
    samenleving te staan. Letterlijk de deuren nog meer open met behoud van de vele goede 
    activiteiten die er nu al zijn zoals Open tafel, Andacht, Spoorzoeken en daarnaast nieuwe 
    activiteiten. De kracht van muziek en zang  wordt daarbij meerdere keren genoemd. 



 
2. Uitdragen waar we voor staan op grond van ons geloof moet de basis vormen voor onze 
     activiteiten naar buiten toe met als kernwoord verbinden. 
 
3. Omzien naar elkaar, onderlinge betrokkenheid en luisterend oor naar elkaar toe worden 
     als heel belangrijk gezien om de gemeenschap in stand te houden en vorm te blijven 
     geven. Mogelijk effect daarvan is groepsvorming.  Het is goed om attent te zijn op 
     het voorkomen hiervan.  
 
4. Ruimte voor stilte en meditatie wordt door velen genoemd. 
 
5. De wens om te proberen jongeren meer te betrekken wordt herhaaldelijk genoemd met 
     veelal gelijk de vermelding dat dit heel moeilijk zal zijn. Opvallend hierbij is wel dat men 
     daarbij geen enkele keer noemt wat er op dat gebied met name rond De Wingerd gebeurt 
     voor de hele PGD. 
 
 

 
 
 
 


