Vervolgstappen aanbevelingen gemeentebijeenkomst 14 maart 2010
“De samenkomst van de christelijke gemeente op de zondagmorgen”
Voorbereid door Gertjan Poot en Arjan Werkhoven (15 oktober)
In de terugkoppeling zijn een tiental aanbevelingen gegeven waar we als Kerkenraad op dienen te
reageren. In deze memo is een advies aan de Kerkenraad opgenomen m.b.t. afhandeling en
terugkoppeling naar de gemeente van de aanbevelingen van de gemeentebijeenkomst op 14 maart
2010.
Aanbeveling 1: De gemeenschap van de gemeente zoeken en elkaar ontmoeten worden veel
genoemd. Dit is een sterk punt en iets dat past bij onze gemeente. Dit kunnen we nog meer
benadrukken. Hierbij niet alleen denken aan fysieke ontmoeting maar ook geestelijke ontmoeting.
Een alternatief om dit in te vullen kan bijvoorbeeld door stilte of een meditatief moment na de preek
of op een andere plaats in de dienst. Er zijn veel meer mogelijkheden om de behoefte aan
ontmoeting verder uit te bouwen. Dit onderwerp verdient verdere verdieping.
 Advies: differentiëren met stilte / meditatief moment na preek (ds van den Berg)
 Advies: verder bespreken mogelijkheden en behoeften met de werkgroep erediensten(ds van
den Berg)
Aanbeveling 2: Om beter in te spelen op de behoefte aan variatie in aanbod, preekstijl en diepgang
wordt meer/diepgaander samenwerking met buurgemeenten als waardevol gezien. De Kleine Kerk
hoeft niet alles zelf te doen of het wiel opnieuw uit te vinden. Concrete voorbeelden kunnen zijn:
Kanselruil, intensievere samenwerking met de consulent van onze gemeente of aandacht voor
“andere” diensten in buurgemeenten (Taize, vesper, etc.) door deze te vermelden in de zondagsbrief
of kerkbrief
 Advies: inventariseren bestaand aanbod van de buurgemeenten en informeer de Kleine Kerk
gemeente via de Zondagsbrief en Internet (ds. Van den Berg en scriba)
 Advies: bespreek met de buurgemeenten eventuele nieuwe samenwerkingsvormen voor het
nieuwe seizoen 2011 – 2012 (ds. Van den Berg en scriba)
Aanbeveling 3: De kerkenraad zou op termijn kunnen nadenken over de vraag of 1 predikant voor
Voorhout te weinig is. De uitbreiding hoeft niet noodzakelijk een volledige formatieplaats te zijn. Dit
heeft mede als voordeel: meer variatie in gemeente en kerkviering. Dit kan eventueel in
samenwerking met een buurgemeente.
 Advies: nemen we mee in ons visie 2011 – 2015 en jaarplan 2011 (kerkenraad)
Aanbeveling 4: In de gemeente is tevens behoefte aan herkenbaarheid en voorspelbaarheid van de
diverse kerkdiensten. Wellicht kan in de kerkdienstrooster nog meer lijn worden gebracht. Wij
adviseren de kerkenraad met deze blik nog eens kritisch te kijken naar de kerkdienstenrooster
Specifiek geformuleerd naar het aantal gewone diensten, bijzondere diensten, aard van de dienst
(kinder-, jeugd-, zang-, gezinsdienst, etc.), frequentie en afwisseling.
 Advies: communicatie met betrekking tot de kerkdienstrooster via Internet/Zondagsbrief
voor dit seizoen nog verder verbeteren (scriba en communicatie commissie)

 Advies: kritisch bekijken kerkdienstrooster nemen we mee in ons visie 2011 – 2015 en
jaarplan 2011 (kerkenraad). Vooralsnog veranderen we niks.
Aanbeveling 5: De zangdienst is te weinig onderscheidend en lijkt te veel op een gewone dienst. Het
concept en de frequentie dienen kritisch tegen het licht te worden gehouden, inclusief de “9-uurs
dienst”. Het aantal aanwezigen in de “9-uurs dienst” is beperkt, zeker als we hiervoor predikanten
van buiten uitnodigen. Aanbeveling is om de commissie van de zangdienst uit te breiden.
 Advies: commissie van de zangdienst uitbreiden en de komende zangdiensten iets meer te
laten ‘onderscheiden’ van een gewonde dienst.
 Advies: het concept en frequentie van de zangdienst nemen we mee (zie ook
kerkdienstrooster) in ons visie 2011 – 2015 en jaarplan 2011 (kerkenraad)
 Advies: heroverweging “9-uurs dienst” in ons visie 2011 – 2015 en jaarplan 2011
(kerkenraad). Vooralsnog veranderen we niks.
Aanbeveling 6: De preken worden als een belangrijk onderdeel gezien van een dienst. Bovendien is
er behoefte aan meer exegese en aansluiting op de maatschappij. Een overweging zou kunnen zijn
dat de predikant het komende jaar 3 kerkdiensten zal voorbereiden samen met twee of drie
gemeenteleden. De samenstelling van de groep van gemeenteleden zou iedere keer kunnen
wisselen. Aan het einde van het seizoen evaluatie met de mogelijkheid dat dit wordt gecontinueerd.
De PKN heeft hier over literatuur.
 Advies: in de preken expliciet meer aandacht aan exegese en aansluiting op de maatschappij
(ds van den Berg)
 Advies: voor het nieuwe seizoen een vernieuwde werkgroep erediensten aanstellen, incl.
evaluatie van het afgelopen seizoen (ds van den Berg)
Aanbeveling 7: De doelstelling van het orgelspel voorafgaand aan de dienst is niet bij iedereen
duidelijk, wel of geen meditatief moment of een ‘concert’ voor de dienst. We adviseren deze
doelstelling nog eens duidelijk te communiceren.
 Advies: spreek met de organist af wat er in de specifieke dienst de bedoeling van het
orgelspel is en benoem dat naar aanwezigen of neem het op in de liturgie (ds. Van den Berg
en Organisten)
Aanbeveling 8: We geven de kerkenraad de overweging mee om kinderen nog meer te betrekken bij
de dienst door ze een taakje te geven tijdens de dienst.
 Advies: voor de komende gezinsdiensten/kinderkerstfeest/jongerendiensten hier extra
aandacht voor
 Advies: voor de ‘gewone dienst’ meenemen in visie 2011 – 2015 en jaarplan 2011
(jeugdraad), vooral ook juist de ‘beleving’ van de kinderen/jongeren hier zelf in meenemen
Aanbeveling 9: Kritisch blijven letten op variatie in liedkeuze en ook andere liedbundels
(bijvoorbeeld van Hanna Lam, Tussentijds of Huub Oosterhuis) door dit periodiek te evalueren (2
keer per jaar) in de kerkenraad.
 Advies: de zangdienstcommissie (volgens mij bestaat deze?) zal een evaluatie opstellen

Aanbeveling 10: Op grond van de positieve geluiden raden wij aan een bijeenkomst op basis van de
opzet van 14 maart op niet al te lange termijn zeker te herhalen. Een frequentie van 1* per
kerkseizoen wordt nuttig geacht mits natuurlijk een aansprekend onderwerp zich hiervoor leent. De
kerkenraad zou er goed aan doen zelf een aantal onderwerpen voor komende bijeenkomsten te
identificeren. Wellicht is iets dergelijks te organiseren specifiek met de jongeren (eventueel samen
met de ouders) als deelnemer om nog beter in dialoog te komen met de jongeren over de beleving
van de kerk.
 Advies: in maart/april 2011 zal er wederom een gemeenteochtend worden georganiseerd.
Het onderwerp stellen we vast in de kerkenraad en zal gericht zijn op visie 2011 – 2015 en
jaarplan 2011. We nemen de aanbeveling dus over (kerkenraad)
 Advies: m.b.t. de jongeren en ouders:
o zal er begin volgend jaar een bijeenkomst worden georganiseerd specifiek voor
ouders van kinderen die naar de middelbare school gaan. Dit als vervolg van de
‘catechisatieavond’ die vorig jaar is gehouden met de ouders (jeugdraad)
o zal met de verschillende jongeren leeftijdscategorieën gesproken worden m.b.t. hun
(geloofs)beleving van de kerk in het kader van visie 2011 – 2015 en jaarplan 2011
(jeugdraad)

