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In Zijn geest, hier zijn we op uit 
Vanuit de stroken “op deze tendens zijn we uit” 
We zijn een levende protestantse kerk in Zuid-Limburg met een positieve, optimistische uitstraling 
naar de omgeving, die naar binnen en buiten hoop, hulp en troost biedt. De kerk beweegt en 
vernieuwt, vanuit de onze missie: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw!”. Er is ruimte voor iedereen en zijn 
verbonden, dit is zichtbaar en voelbaar. Mensen voelen zich vrij en veilig om levens- en 
geloofsvragen te stellen. Talenten worden gezien en benut. De kerk is zichtbaar en aanwezig. 
 
Open kerken 
Waarom? Wat is onze bedoeling? 
Onze kerken zijn open omdat we meer zijn dan alleen het kerkgebouw: levend, we hebben bezield 
een verhaal te vertellen, we laten zien wie we zijn en wat we doen.  
Welke acties horen hierbij? 

- We organiseren gastvrijheid en samenbindende activiteiten: samen eten, een gevarieerd 
aanbod aan muziek, concerten, lezingen (ook in samenwerking met (eu)regionale (Studium 
Generale) en landelijke partners, Beatrix de Graaf, Rutger Bregman), meditatie- en bezinning 
(denk ook aan levensvragen die nu door SIRE opgepakt wordt). 

MdB-> verdere uitbouw en samenwerking met Vorming en Toerusting en Groene Kerken. 

- We zetten een werkgroep die online activiteiten organiseert, fysieke activiteiten registreert 
actief is op sociale media-> (ook) in samenwerking met studenten, en link met opzet van een 
communicatieplan. 

- We ontwerpen en voeren een communicatieplan uit dat is gericht op ‘vitaliteit’ (in de 
breedste zin: mentale, sociale en fysieke vitaliteit), we zijn een levende gemeente. 

- We nodigen actief koren uit, ensembles, belangstellende (kerkelijke) groepen, toeristen etc. 
uit de omgeving en het land om deel te nemen aan diensten en andere bijeenkomsten. 

 
Talent telt 
Waarom? Wat is onze bedoeling? 
Samen doen we het werk, vanuit onze talenten, die we niet verbergen maar tonen (Lucas 19). 
Welke acties horen hierbij? 

- We verdelen het werk niet op in taken maar op basis van talenten, dat geldt ook voor de 
predikanten. 

- We waarderen het werk dat door velen wordt verricht en voeren minimaal jaarlijks een 
(voortgangs)gesprek en we organiseren een jaarlijkse vrijwilligersdag. 

- We behoeden onszelf en elkaar voor overbelasting, hierin tonen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

- We moedigen initiatief en ideeën van alle gemeenteleden aan en bieden volop ruimte aan 
uitproberen en experiment. 

- We verbinden ‘doen’ en ‘iets concreet willen bijdragen’ o.a. aan diaconaat en omzien naar 
elkaar. 

- We moedigen alle gemeenteleden aan om periodiek te wisselen van taak en 
verantwoordelijkheid, dit geeft ruimte en beweging. Werk voor en in de gemeente is leuk en 
geeft energie. 

 
Aansprekend en gevarieerd, dat zijn onze diensten en vieringen 
Waarom? Wat is onze bedoeling? 

Met opmerkingen [JV1]: Ik vind het stuk nogal een naar 
binnen gerichte houding ademen: "" kom binnen, dan mag 
je met ons meedoen". M.i. willen we ook naar buiten te 
gaan en ons als actieve gemeenschap aansluiten bij die 
initiatieven, die bij ons passen".  

Met opmerkingen [JV2]: Ja, en wat doen we dan? Dat 
willen we nog wel invullen. We willen dat ook vooral 
samen met anderen doen. Open is meer dan: je mag erbij 
komen zitten. We nodigen ook uit met initiatieven te 
komen, sluiten aan bij anderen en werken samen. Zie ook 
bij de acties. Niet alle activiteiten zijn straks op ons 
initiatief!  

Met opmerkingen [JV3]: Dit klinkt een beetje als: je wilt 
wat doen, nou dan weten we wel wat voor je. M.i. moet 
een gesprek met degenen die wat willen doen starten met: 
wat vind je belangrijk? Waarvoor wil je je inzetten. 
Daarna de verbinding zoeken. Misschien is het zo bedoeld, 
maar dan lees ik het zo niet.  



We verbinden de verschillende behoeften in geloof, ontmoeting en manier waarop gemeenteleden 
zich ‘gevoed en gelaafd’ kunnen weten. We waarderen deze diversiteit en bieden daar ruimte aan. 
Welke acties horen hierbij? 

- Een gevarieerd jaarrooster met een brede waaien aan diensten en vieringen op onze 4 
vierplekken, onze diensten worden ‘omfietsdiensten’, zijn fris en vernieuwend maar blijven 
ook herkenbaar.  

- Basiselementen is en om diensten en vieringen zijn: (plezier in) zingen en muziek (Taizé), 
overdenking en meditatie, samen in (geloofs)gesprek, samen eten, liturgie en symboliek. 

- Gastpredikanten krijgen enerzijds (meer) ruimte voor eigen inbreng/verrassing maar worden 
ook aangemoedigd de verschillende basiselementen in te passen. 
NB. Laat verschillende gemeenteleden meelezen met deze ‘instructie”. 

 

Omzien naar elkaar 
Waarom? Wat is onze bedoeling? 
We zijn op een positieve manier afhankelijk van elkaar. “Ons lichaam met zijn vele delen vormt één 
geheel” (1 Korinitiërs 12: 12). 
Welke acties horen hierbij? 

- Borgen en waarderen van de bestaande initiatieven 
- Inventarisatie: is iedereen (die wil) in beeld? 
- Inventarisatie: ken je incidentele bezoekers en zet ze in (inclusief toeristen). 

MdB: initiatief bij de kernraden, denk aan ook folders/flyers/website (Pasen, opzet folder Heuvelland) 

 
Jeugd- en jongeren: van aanbodgericht naar partnerschap 
Waarom? Wat is onze bedoeling? 
Jeugd en jongeren zijn deel van onze gemeenschap, zij zijn rationeel en relationeel betrokken. Samen 
geven we vorm en inhoud, geen aanbod vóór de jeugd en jongeren maar mét (het talent van) de 
jeugd en jongeren. 
Welke acties horen hierbij? 

- Samen diensten en vieringen organiseren, ook op alternatieve tijden van de dag. 
MdB: verbinden aan subgroepje KR die zich bezig houdt met de studenten en jeugdplan 

- Jeugd en jongeren een stem geven de wijze van (georganiseerde) gastvrijheid en 
samenbindende activiteiten 

MdB: verbinden aan subgroepje KR die zich bezig houdt met de studenten en jeugdplan 

- Jeugd en jongeren toevoegen aan werkgroepen, kern- en kerkenraad. 
- Samenwerken met andere kerkelijke en religieuze groepen, zowel lokaal als landelijk. 
MdB: verbinden aan jeugdplan en kernraden 

 
Transitie in beheer en financiën 
Waarom? Wat is onze bedoeling? 
We bewegen van binnen naar buiten, zijn open kerk en zijn partners in onze omgeving. Dat vraagt 
om samenwerking en we delen verantwoordelijkheden, zowel in beheer als exploitatie. We zijn 
gastvrije plek met een levende gemeente met vele (multifunctionele) mogelijkheden, dat maakt ons 
uniek en aantrekkelijk. 
Welke acties horen hierbij? 

- Borgen en onderhouden van lokale contacten en huurders. 
- Lokale contacten en huurders een stem geven bij de wijze (georganiseerde) gastvrijheid en 

samenbindende activiteiten. 
- Uitbreiden van contacten, verbinden aan communicatieplan. 

 
Discussie 

- Hoe krijgen we andere vrijwilligers binnen en buiten de kerk in beweging en zij ook 
meehelpen? 

- Hoe gaan we aan de slag met de gezamenlijke verantwoordelijkheid rond overbelasting? 

Met opmerkingen [JV4]: Zie ook opmerking boven. 
Maar deze acties staan bij "beheer en financien". Dan gaat 
het dus om het commerciële belang?  


