Bijlage 1
Weergave ingevulde briefjes van de bezinningsavonden in november en december.
Om transparant te zijn hebben we de opmerkingen van de bezinningsavonden zoveel mogelijk
letterlijk overgenomen en niet samengevat.
We hebben iedereen gevraagd om in alle vrijheid het hart te laten spreken en wensen te uiten. Dat is
gebeurd en het resultaat is zeer divers. Het past om hiermee respectvol om te gaan, er kennis van te
nemen en niet te “beoordelen.”
Per categorie weergegeven in de volgorde van aantal keren dat ze benoemd zijn (variërend van 18
tot 1 keer).
1. Omgaan met elkaar/gemeente zijn
- respect/tolerantie/verdraagzaamheid
- Saamhorigheid/eensgezindheid/
gemeenschapsgevoel/verbondenheid
- Elkaar de ruimte geven
- Elkaar accepteren/in waarde laten
- Liefde
- Betrokken op elkaar
- Vrede
- Dat iedereen dezelfde kant op gaat/kijkt
- Niet teveel met anderen bezig zijn
2. Rondom de problemen
- Rust
- Verzoening;
. algemeen en
. met voorgangers
- Wantrouwen van gemeenteleden onder
elkaar wegnemen
- Vergeving
- Geen groepsvorming meer
- Hoe verder? Opnieuw beginnen, loslaten
- Ook eens de minste zijn
- Iedereen openlijk zeggen: ik-wij betreuren
wat er is gebeurd en dan streep eronder
- Ruimte voor de pijn die er nog is
- Beiderzijds respect opbrengen
- Leven naar alle tien geboden
- Jammer dat er narigheid is ontstaan;
daarvoor was het toch goed?
3. Jeugd
- Jeugd er meer bij betrekken
- meer activiteiten voor de jeugd
- Jongeren trekken
- Jeugdwerk/jeugddienst
- Diensten aantrekkelijker maken voor jeugd
en midden generatie
- Verjonging door jonge predikant
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- Jonge gezinnen erbij betrekken
- Geloof doorgeven aan volgende generatie
- Digitale wereld voor de jeugd ontkomen we
niet aan
4. Geloofsaspect
- Delen van geloof en twijfel
- Doelstelling: gemeente van Jezus zijn.
Waarom zijn wij gemeente van Jezus?
Hoe werken we aan dit doel op
verschillende vlakken?
- Openstaan voor andere manier van geloven
- Gods geroepene blijven en daardoor
verdraagzaam
- Het Verhaal toepassen
- Als Christen met elkaar in de kerk zitten
5. Kerkdienst
- Algemeen:
. Is het centrum van de gemeente
. Naar de kerk blijven gaan gezamenlijk
- Wensen voor de verkondiging:
. Gevoed worden voor het dagelijks leven
. Verbinding in de preek tussen bijbel en
hedendaagse wereld
. Preek die je hart raakt, die inspireert
. Minder tekstuitleg, meer opdracht
. Wil verkondiging in de dienst, geen
behoefte aan mededeling van 43e zondag
na epifanie
. Kwaliteit van de verkondiging
. Mooie, stijlvolle diensten met bekwame
uitleg
. Uitleg van de oude talen
. Schriftuitleg moet centraal blijven staan
. Duidelijke preken
. Andere toespraken
. Preek in begrijpelijke taal

- Wensen voor de invulling van de dienst:
. Meer mensen actief inschakelen tijdens de
dienst
. Meer muziek met bekende liederen
. Variatie in voorgangers
. Meer variatie in de muziek
. Koren uitnodigen
. Meer musici, instrumenten
. Kwaliteit orgel
. Ruimte voor andere vormen
. Jeugdkoor of gelegenheidskoor
. Waardering voor de organist: vakman
. Invulling mag divers zijn
. Meer afwisseling
. Lossere omgang
. De jeugd ruimte geven voor inbreng: zang,
verhaal, etc.
. Veel zingen
. Zangdiensten
. Zingend de kerk uit
. Gezinsdiensten
. Trekt de dienst op deze wijze de jeugd aan
. Cantorij handhaven
. Ouderen: liedboek houden
. Een volle kerk
6. Gemeenteopbouw
- Omzien naar elkaar
- Vooruitzien
- Medeverantwoordelijkheid, taken voor
gemeenteleden
- Verder zoeken dan in de kerk -> de mens
erbuiten ontmoeten -> maatschappij (niet
alleen theorie, ook praktijk)
- Uitwisselen
- Op de oude manier doorgaan
- Gezamenlijke activiteiten voor meer
samenhang
- Aandacht voor ouderen
- Gespreksgroep
- Nieuwe vormen
- Blijde gemeente
- Actieve gemeente
- Ramen open: laat aan anderen zien wat
christen zijn betekent
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- Levende kerk voor jong en oud
- Eet- of koffiegroep
- Contact tussen groepen
- Waardering voor ouderenbezoekers
- Vernieuwing in de kerk, anders gaat over 10
jaar de lamp uit
7. Communicatie
- Openheid naar elkaar (is moed voor nodig)
- Open communicatie
- Openheid van kerkenraad
- Kerkblad alleen is niet voldoende
- Contact met predikant en kerkenraad
8. Wensen voor een predikant
- Over 10 jaar is het ledental gehalveerd: is
fulltime predikant nog haalbaar?
- Ervaring van predikant en derden die
zichtbaar/merkbaar geloven
- Een dominee die omziet naar zijn
gemeenteleden
- Herderschap voor alle gemeenteleden
- Predikant die met beide benen in de wereld
staat, aandacht heeft voor jong en oud:
bindende figuur
- Jonge predikant
9. Overig
- Vergeet Ambt Delden niet
- Voorzitter van de kerkenraad uit eigen
gelederen
- Reorganisatie in de kerk als de nieuwe
dominee er is
- Inspirerende nieuwe dominee
- Contact met gemeenteleden via de
commissie Eredienst
- Zondagsschool
- Opzetten jeugdkerk
- Nieuwe organist
- Koster heeft assistentie nodig
- Koster als visitekaartje
- Wij geven de commissie de vrije hand het
beleid vast te stellen

