Verbinden in verscheidenheid
Beste vrijwilliger of beroepskracht van onze gemeente,
U krijgt deze brief vanuit de beleidsplancommissie van onze kerk. Met deze brief willen
we uw hulp vragen.
Mogelijk heeft u in november de bezinningsavonden rond het thema “Mijn Kerk” bezocht.
Uit deze avonden heeft de commissie een schat aan informatie ontvangen als eerste start
voor het op te stellen beleid (bijlage 1).
De informatie van de drie avonden willen we graag gebruiken als uitgangspunt voor
verder gesprek over het op te stellen beleidsplan.
De commissie wil nu als eerste in gesprek gaan met u, vrijwilliger en beroepskracht,
omdat u weet wat er op uw activiteit/onderdeel mogelijk is en op dit moment gaande is.
Die kennis en ideeën van u hebben we nodig.
Als iets duidelijk geworden is vanuit de bezinningsavonden dan is het wel:
- een grote wens naar verscheidenheid (pluriformiteit; zie bijvoorbeeld bij kerkdienst),
gecombineerd met
- wens van grote verbondenheid, de wens om één gemeente te zijn.
Aan ons allen de taak om hier vorm en inhoud aan te geven.
Daarom willen we u informeren over de volgende stap in het proces.
Hoe ziet die eruit?
We organiseren 3 avonden met elk een thema:
1. Geloofsgesprek 22 februari,
2. Omzien naar elkaar 25 februari,
3. Taak in de wereld/toekomst 29 februari.
We hebben de vrijwilligersgroepen en beroepskrachten binnen onze gemeente ingedeeld
rond deze 3 thema’s. Alle vrijwilligers ontvangen via de coördinator van de groep de
uitnodiging met daarbij een aantal vragen (bijlage 2). Aan elke groep vragen wij liefst 2
personen af te vaardigen naar de thema-avond en al uw antwoorden op de vragen mee
te nemen. (Voor indeling groepen zie bijlage 3).
Aan de hand van uw antwoord op de vragen, gaan we op deze avonden samen met de
afgevaardigden van de groepen het gesprek aan met als doel-/vraagstelling: hoe kunnen
we inhoud geven aan datgene dat naar voren is gekomen tijdens de bezinningsavonden.
De commissie stelt het op prijs dat binnen de vrijwilligersgroep hierover van te voren nog
van gedachten wordt gewisseld en de afgevaardigden op de thema-avond hier verslag
van doen.
De volgende stap is het organiseren van een gemeente-avond met een terugkoppeling
van de uitkomsten van de thema-avonden.
Tijdens deze gemeente-avond willen we ook ruimte bieden aan individuele
gemeenteleden voor aanvullingen/aanscherpingen etc.
Wij rekenen op uw steun en inbreng.
Met vriendelijke groet,
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