
Gemeenteavond beleidsplan 24 maart

Er is inmiddels gesproken met bijna 60 gemeenteleden uit heel diverse groepen en leeftijden
om goede input te krijgen voor het nieuwe beleidsplan.
Die gesprekken waren inspirerend en gaven zicht op hoe men tegen de kerk in deze tijd
aankijkt. Ook met de kerkenraad is over de eerste analyse gesproken.
Op basis van alle gesprekken is een samenvatting gemaakt in de vorm van de twaalf meest
belangrijke gedachten die boven kwamen.
Die gedachten, met bijbehorende achtergrond, willen we graag aan jullie als gemeente
voorleggen.
Hierdoor kan de analyse die tot nu toe is gedaan worden aangescherpt en een goede basis
vormen voor de beleidskeuzen die voor de komende vier jaar moeten worden gemaakt.
We willen de gemeente als volgt betrekken bij de analyse die er nu ligt.
Op DV donderdagavond 24 maart is er een inloop avond in de kerk.
In de kerk staan dan de twaalf gedachten opgesteld.
Terwijl je door de kerk loopt kun je reageren op de gedachten en de achtergronden ervan.
Jouw vragen, opmerkingen en aanvullingen kun je kwijt.
Tegelijk stimuleren we ook gemeenteleden met elkaar in gesprek te gaan over de analyse
die er is gemaakt.
Het is echt een inloop situatie: Tussen 19.30 en 22.00 uur ben je welkom om in de kerk rond
te lopen en te reageren.
Kies dus een tijdstip (sommigen van ons moeten bijvoorbeeld eerst naar de kijkavond van
de basisschool) en loop de kerk bij de deur aan consistoriekant binnen.
Wij leggen dan uit wat de bedoeling is en leiden je langs de informatie.
Op die avond krijg je ook een geprinte versie van de twaalf gedachten zodat je die thuis nog
eens rustig kunt doornemen en later reageren.
Vanaf 24 maart zal ook een versie van de analyse op de website staan zodat iedereen in de
gelegenheid is om te reageren.
Wij hopen en verwachten dat er op de 24e veel van jullie langskomen om op deze manier de
kerkenraad te helpen bij het opstellen van een visie en missie voor de komende vijf jaar.
Voel je niet te oud of te jong om te komen en elke reactie doet er toe.
Van harte uitgenodigd dus donderdagavond 24 maart 2022 vanaf 19.30 uur!
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