Wij nodigen u uit om te komen met een
Naamgeving voor de fusie gemeente.
Nu nog twee Protestantse Gemeenten, straks één grote nieuwe Gemeente
met een gelijke Protestantse gedachte. Eerst spraken we van Geleen-BeekUrmond en Sittard-Grevenbicht inclusief Gruizenkerk. Straks........?? Zou wel
een hele lange naam worden wanneer we alle betrokken deelgemeentes in
één naam opnemen. Wat vindt u, moet dat kunnen? Misschien ook wel en
toch lijkt het ons erg lastig om dat iedere keer te moeten uitspreken en
daarbij niemand te vergeten.
Dus wie heeft een idee hoe wij ons straks als gezamenlijke gemeente
kunnen gaan noemen. Verzin eens een naam die ons samenbindt, waar we
als geloofsgemeenschap ons bij thuis voelen. Een naam waar wij ons allen
als totale gemeente in terug kunnen vinden. Kortom...
aansprekend,
uitnodigend,
overtuigend,
eenheid uitstralen,
toekomst gericht,
beeldend......
Veel te moeilijk horen wij u denken, dat doen die van de stuurgroep maar,
want die hebben ervoor gestudeerd. En toch, en toch, u bent straks lid van
die grote gemeente en wil erbij betrokken zijn, herkennen hoe die gemeente
straks gaat heten.
Daarom dagen wij ieder gemeentelid uit om een voorstel te doen voor de
naamgeving van de toekomstige fusiegemeente. Wij geloven, menen bijna
zeker te weten dat u daar best ideeën over hebt. Laat horen en het liefst
vóór 1 jan 2016. Misschien kunt u ook een toelichting geven bij uw idee
voor de ingezonden naam.
Over de vele voorstellen zal een groep betrokkenen (de stuurgroep) zich
beraden en hun keuze via een Gemeente Beraad aan u voorleggen om
vervolgens in de kerkbladen en websites te presenteren. Dat zal dan een
naam zijn door u gecreëerd. Ideeën, suggesties, voorstellen kunnen
gestuurd worden naar de Stuurgroep op naam van E. Rensen met e-mail
adres pjerensen@wxs.nl of bij de kosters van de diverse kerkgebouwen
ingeleverd worden.

Naamgeving&Logo fusie gemeente versie 2.docx

p. 1 / 1

print: 20-10-15

