Verslag van de 2e gezamenlijke gemeenteavond op dinsdag 25 november 2014
in de Johanneskerk.
Er is een opkomst van ongeveer 78 personen. Bij binnenkomst kon iedereen een naamsticker
invullen, hierop stond al een nummer en een kleur.
1.Welkom.
Alle aanwezigen worden door Wouter den Dulk, voorzitter van de kerkenraad van Geleen-BeekUrmond verwelkomd. Hij leidt deze avond in.
2. Opening door Joachim Stegink. We beginnen met stilte en gebed, waarbij een voorbede gedaan
wordt voor Caroline Steenwijk, lid van de werkgroep Communicatie, die plotseling opgenomen is in
het ziekenhuis.
Aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lukas 24 neemt Joachim ons mee op weg.
Op weg in het Bijbelverhaal én in ons verhaal.
Wat gebeurt er als je samen onderweg bent: welke vragen stel je, welke doelen heb je, is er ruimte
onderweg om samen te zoeken naar de goede weg.
In het Emmaüsverhaal vinden de vrienden van Jezus elkaar onderweg én ze herkennen Jezus. De
Heer als reisgenoot, dat geldt ook voor ons proces van samen onderweg.
3. Stand van zakendoor de werkgroepen:
Werkgroep kernen en vieringen – Joachim Stegink geeft een terugkoppeling van de eerste
gezamenlijke gemeenteavond. De reacties op de drie vragen waren heel gevarieerd.
1.Waarom doen we het allemaal:
• betrokkenheid
• variatie in diensten is goed, wel graag structuur
• we ontmoeten elkaar (horizontale lijn), maar het ontmoeten van God (verticale
lijn)werd gemist
• we luisteren nu naar mensen die er straks niet meer zijn
2. Welke dienst / viering is mij bij gebleven? Waarom?
• Persoonlijke diensten, waarin je geraakt wordt
• Vier de zondag
• Rouwdiensten
• Opm. verscheidenheid in diensten is goed
3. Wat wil ik niet missen?
• geïnspireerd worden (scoort hoog)
• zingen en muziek
• stilte en bidden
• ontmoeten
• preek – bijbel - God zegen
Hoe nu verder?
Wat zijn onze bronnen bij die inspiratie. Is dat ik-gericht?
Hoe geven we die inspiratie vorm, vanuit de traditie en in nieuwe vormen van vieren en ontmoeten.
Daar gaan we als werkgroep mee verder.
(werkgroep leden: Irene Pluim, Pier Prins, Joachim Stegink, Nelleke de Kruik, Loes van Elk, Herm
Hofmeyer, Marnix van Gurp, Janneke Ploum en Christel Prins)
Werkgroep inzet predikanten – Nelleke de Kruik doet kort verslag.
Tot nu toe is er gekeken naar de praktische invulling voor 2015, zoals het rooster van kerkdiensten.
In het nieuwe jaar wordt er verder gekeken, ook naar inhoudelijke invulling.

(werkgroep leden: Irene Pluim, Pier Prins en Joachim Stegink, Nelleke de Kruik, Bindert Vriesema,
Riet Krijgsman en Dineke Streefkerk)
Werkgroep structuur – Rob Atsma licht toe waar aan gewerkt gaat worden; de invulling en
samenstelling van de diverse werkgroepen, kerkenraad, moderamen, plaatselijke regelingen.
Er moet veel uitgezocht worden.
(werkgroep leden: Rob Atsma, Bas van Dongen, Wim Hoogstraten en Jaap Streefkerk)
4. Communicatie.
Anja Borger leidt het onderwerp voor vanavond ‘Communicatie’ in, samen met Nelleke de Kruik.
In acht groepen worden er vragen besproken, deels praktisch, deels inhoudelijk. Een aantal aspecten
uit de enquête (zie punt 5) komen daarbij aan de orde.
Twee groepen hebben dezelfde vragen, er worden enthousiaste gesprekken gevoerd.
Na afloop wordt er kort teruggekoppeld in de grote groep, waarbij Rob Atsma de microfoon en de
tijd bewaakt. De groepsindeling is snel gemaakt met behulp van de naamstickers voorzien van een
gekleurde stip.
Een aantal reacties uit de groepen:
Rood (groep 1+2)
Vraag: wat moeten we wel/niet opnemen in kerkblad, website en nieuwsbrief?
Als het om informatie over gemeenteleden gaat (pastorale betrokkenheid ) wordt dat binnen de
gemeenschap gedeeld, bv. bloemengroet , wel & wee. Niet via media voor externe communicatie,
vanwege de privacy van de gemeenteleden. Website en kerkblad zijn openbaar. De nieuwsbrief is
alleen voor abonnees, deze is actueel ( 1 x p 14 dagen). Interview met gemeentelid – mee doorgaan.
Kerkelijk bureau – wel informatie doorgeven = meeleven met gemeenteleden.
Bij de informatie uit de Kerkenraad graag meer inhoudelijke stukken.
Informatie over financiën wordt aangedragen als reden voor samen verder, klinkt niet positief.
Samenwerken is goed, samengaan is moeilijker, ook kijken naar positie van ‘Vrangendael’ zij hebben
het ook moeilijk.
Blauw (groep 1+2)
Vraag: heeft een kerkblad kleur en foto’s nodig en hoe kun je het kerkblad financieren.
Abonnementsgeld is goed, hoogte kan besproken worden.
Kerkblad mét foto’s.
Advertenties – GBU heeft die al, mag wel mits niet overheersend.
Meer inbreng van jongeren.
Meer verspreiden in de samenleving, in Geleen ligt het Kerknieuws in de bieb.
Goede informatie vanuit de werkgroep is nodig.
Een enquête geeft veel informatie en is ook persoonlijker.
Bestaande groepen kunnen platform zijn voor uitwisselen van informatie.
In het kerkblad elkaars diensten en activiteiten vermelden, websites koppelen.
Groen (groep 1+2)
Vraag : wat is wenselijk als het gaat om het vermelden van externe organisaties, bv. Amnesty
International, Kringenwerk, Passage, Zonnebloem, enz.
Het kerkblad is voor de eigen leden én voor publicatie naar buiten toe.
De website geeft informatie voor buitenstaanders en eigen leden.
De nieuwsbrief is alleen voor eigen leden.
Veel afkondigingen in de kerkdienst worden als storend ervaren, graag zo min mogelijk.
Communicatie naar buiten kan door de publicatieborden aan de kerk, maak gebruik van huis aan
huisbladen en de website van de gemeente gezien.nl .

De missionaire taak van de kerk blijft belangrijk.
Het Kringenwerk wordt gezien als een interne aangelegenheid.
De wens is zo snel mogelijk een gemeenschappelijk kerkblad en website.
Meer wederzijdse informatie delen.
Gemeenteleden van GBU kunnen zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van Sittard-Grevenbicht.
Paars. (groep 1 + 2)
Vraag: welke informatie hebben betrokken gemeenteleden nodig in het Samen Verder proces. Hoe
kunnen we meer mensen betrekken bij het proces, zowel huidige als toekomstige gemeenteleden.
Wat is nodig:
- Duidelijke omschrijving waarom we Samen Verder gaan
- Informatie over het tempo
- Informatie over hoe we dat organiseren, bv. het kerkblad.
Meer bestaande gemeenteleden betrekken door veel meer samen te gaan doen. Genoemd worden
ZWO, diaconie, catechese, cantorij, vier-de zondag, blind-date.
Er is behoefte om elkaar (beter) te leren kennen, om er achter te komen wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Meer informatie in de kerkbladen, wederzijds.
Toekomstige gemeenteleden zijn nieuw in gekomenen of buitenstaanders.
Maak gebruik van de media en plaatselijke kranten om een bredere kring te bereiken. Als het om
social media gaat jongeren erbij betrekken en hen zélf inschakelen.
NB. De Jongeren Johanneskerk hebben een eigen (besloten) face-book pagina waarop activiteiten
gedeeld worden.
Zoek andere wegen; open herberg, koffietafel in het Gruizenkerkje
Kijk hoe anderen het organiseren, bv. Tafelstraat 13, Maastricht (studentenpastoraat)
5. Enquête.
Anja Borger geeft een korte toelichting. Er zijn 51 formulieren binnengekomen. Op de avond van
deze bijeenkomst zijn er 40 verwerkt. Wat opvalt is dat mensen noemen elkaars huissfeer willen
leren kennen en ervaren. Er zijn mensen die aangeven het proces te langzaam vinden gaan.
Verdere uitkomsten en informatie volgt.
6. Data voor volgende bijeenkomsten: ( voor uw agenda)
Donderdag 12 maart 2015 om 20.00 uur in de Johanneskerk
Zondag 3 mei 2015 na de dienst in de Ontmoetingskerk
Ter info: De kerkenraden hebben voor 2015 vier gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen gepland.
7. De sluiting van deze bijeenkomst wordt geleid door Irene Pluim. Zij benoemt dat wij een levende
gemeente van Christus zijn, een geloofsgemeenschap door de eeuwen heen. Het grote verhaal van
God met mensen dat ons inspireert, wordt al eeuwen gecommuniceerd.
We eindigen met een lied: Zing mee voor de Heer.
Verslaglegging Christel Prins en Kees van Luijk.

