Gemeenteavond 14 april 2016:

Reflectie op Profiel Goede Rede

Voorwoord
In dit document leest u een verdere inhoudelijke samenvatting van het interactieve deel van de
gemeentevergadering over het profiel zoals wij ons willen gaan presenteren.
Het document is opgesteld door Lourens van der Leij en Bernard Jacobs die als, ambassadeurs van
het profiel van PKN geloofsgemeenschap Goede Rede, voor u beschikbaar zijn voor verdere reacties
en vragen. Schroom niet om hen hierover rechtstreeks te benaderen zodat we uw reacties en vragen
kunnen meenemen in discussies hierover in onze wijkkerkenraad.
Jan Denkers, email voorz.goederede@xs4all.nl tel 036-5379936

Inleiding
Op 14 april j.l. was er een gemeenteavond waarbij ongeveer 65 gemeenteleden samen reflecteerden
op het uitgewerkte profiel voor de PKN geloofsgemeenschap de Goede Rede. Dit profiel is opgesteld
door een brede werkgroep en geeft de eigenheid weer van onze geloofsgemeenschap in Almere
Haven.
In een twaalftal kleine groepen werd de betekenis van het profiel besproken. Daarbij werden een
drietal kernvragen voorgelegd:
1. Als je het profiel leest, waar krijg je dan direct een goed gevoel bij?
2. Welke onderdelen in het profiel vragen voor jullie om meer verduidelijking?
3. In de communicatie naar buiten willen we dit profiel in één slogan samenvatten. Hoe zit jullie
slogan er uit?
En verder kon ook nog reactie worden gegeven op de volgende vragen:
4. Het profiel is samengesteld uit vijf deelteksten. Welk van de tekstdelen heeft voor jullie de
meeste betekenis als het gaat om het maken van (beleidsmatige) keuzes door de kerkenraad?
5. Dit profiel is gemaakt om ons te onderscheiden van ander geloofsgemeenschappen. We zijn
anders dan anderen. Als je dit profiel leest, wat voor geloofsgemeenschap zijn we dan niet?
6. Welke van de onderstaande woorden past voor jullie het meest bij het profiel zoals dit nu voor je
ligt?
Verdieping, samenwerken, leren, diversiteit, progressief, oecumene, zorgzaam, open, ontmoeting,
sfeer.
7. De wereld om ons heen verandert snel. De context waarbinnen onze kerkelijke organisatie
opereert verandert mee. Welke aspecten in het profiel hebben voor jullie betekenis om als
geloofsgemeenschap relevant te blijven in Almere?
Een ieder werd ook uitgenodigd om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen en het gevoel te
beschrijven wat het profiel oproept. Lourens van der Leij heeft hieronder alles wat door de leden
naar voren is gebracht op een rij gezet. Dit document laat zien wat er leeft onder onze leden, wat
heeft specifieke aandacht nodig, waar zorgen liggen en wat ons kan binden in inhoudelijke
gedrevenheid.
Bernard Jacobs, email: bernard.jacobs@gmail.com tel 036-5376675

Samengevat en conclusies:
Hieronder volgt een opsomming van reacties die naar aanleiding van profiel en de vragen naar voren
kwamen.
Samenvattend kunnen we het volgende concluderen:
-

-

We willen als christelijke geloofsgemeenschap deel uitmaken van de samenleving en
ruimdenkend open staan voor onze medemensen van binnen en buiten de kerk.
Vragen zijn er nog wel. De vragen zijn divers. Ze gaan onder andere over de begrippen : kerk,
oecumene, betrekken van de jeugd, de ELG en meer algemeen het omgaan met diversiteit .
De vragen gaan ook diaconaat, identiteit, en pastoraat.
Qua slogan en profiel komen de begrippen openheid, betrokkenheid en ontmoeting sterk
naar voren.
Opmerkingen en tips gaan met name over het behoud van eigen identiteit en traditie in
relatie tot die van andere geloofsgemeenschappen en kerken.

Dit nemen we mee naar de wijkkerkenraad, en daarmee zullen we proberen het profiel nog verder
aan te scherpen en daaraan beleid en akties te koppelen in de komende periode.
Lourens van der Leij, email: jlvdleij.1@kpnmail.nl tel. 0619073512

Volledige opsomming van reacties en vragen
Antwoorden, reacties en vragen zoals die door de groepjes op memobriefjes werden geschreven zijn
hieronder weergegeven:
Goed gevoel:
-

Samenleving en bijbel als bron. Liturgie: liederen en overweging in deze tijd. Geïnspireerd op
de bijbel en op welke geschriften. Alleen contact met christelijke geloofsgemeenschappen.
De woorden “aandacht, zorg en warmte voor elkaar” spreken enorm aan, hier meer
uitvoering aan te geven.
Samenwerking met andere geloofsrichtingen. Rijkdom: gevoel. Aandacht, zorg en warmte.
Gemeenschapszin van de vele vrijwilligers.
Deze geloofsgemeenschap spreekt mij wel aan. Hoe moet ik mij inspirerende en nieuwe
vieringen voorstellen?
Goed gevoel bij: oecumene, oecumenisch, aandacht zorg en warmte voor elkaar.
Diversiteit en zoeken naar nieuwe vormen om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven voor
mensen van buiten de kerk = dit om de kerk in stand te houden?
Diaconie: ontmoeting en inspiratie voor alle leeftijden
Wij zijn ruim van opvatting en vinden de vrijheid van de medemens zeer belangrijk.
Verdieping, zorgzaam, open en sfeer( het vrij mogen denken)
Aandacht, zorg en warmte voor elkaar
Traditie en oecumene

-

Een passend profiel . inspirerende vieringen.
Dat de geloofsgemeenschap actief deel uitmaakt van de samenleving.

Vragen:
-

-

Waarom geloofsgemeenschap en niet gewoon KERK?
Persoonlijke vraag: Ik doe veel ‘werk’ in de Lichtboog , ik ga zeer vaak naar de predikant in de
Goede Rede, waar moet ik mij aansluiten?
Vraag 5 over geloofsgemeenschap is mij niet duidelijk.
Hoe geef je invulling aan de gezamenlijke activiteiten? Welke?
Uitgaande van de tekst van het profiel: waarmee onderscheiden we ons van de andere
wijken?
Oecumenische traditie PKN/RK? Welke? Die bestaat niet.
Andere geschriften, geïnspireerd op de Bijbel: welke?
Andere geloofsrichtingen? Alleen Christelijke? Of ander s welke?
Wat wordt er voor de jeugd gedaan?
Is eet -club pastoraal? Of toch meer diaconaal?
Punt 2 t/m 5, vraag 1: wat willen jullie met nieuwe vormen?
Hoe houden wij de zorg en warmte voor elkaar en voor de mensen in stand, nu zoveel
kerkleden het laten afweten. Als ouderen wegvallen, wie gaat het bezoekerswerk doen?
Grote moete met de term ‘geloofsgemeenschap’.
Meer kritisch tegenover de waarheid van de bijbel staan, dus geen goed gevoel.
(pastoraal) diaconaat = omzien naar elkaar. ( niet in 1e plaats financieel). Zien we voldoende
om naar elkaar?
De Lutherse elementen en gedachtegoed worden gemist.
Andere vormen van vieringen hoe zien we dit. Hoe zien we dat actief deelnemen aam de
samenleving. Meer openheid over wat er zoal gebeurt in de kerk/ geloofsgemeenschap/ naar
buiten brengen ( zie 4e punt dan ka dit punt herkenbaar zijn naar buiten)
Hoe kunnen we STADSPOORT betrekken? Kerkcafé in de Sterrenschool bezoeken?
Gericht op de samenleving. In hoeverre gaan we echt mee met die veranderingen in de
samenleving?
Oec? Niet statisch . beried om te veranderen.
Diversiteit in de geloofsbeleving?
Het actief deelnemen aan de samenleving?

Slogan/ profiel
-

WKR – beleidsbepalend, stimulerend, vrijwilligers vinden per de aspect de helpende activiteit
Profiel: Oecumene Diaconaal
Samenwerken, Oecumene, ontmoeting, progressief
Goede Rede is Samen een. Hoe willen we jongeren hierbij betrekken?
“Betrokkenheid en gemeenschapszin”. Heel belangrijk!
Stelling 1 t/m 4 komen min of meer op hetzelfde neer: naar buiten gericht en oecumenisch.
De Goede Rede: “midden in de samenleving. Maak zin aan je bestaan.”
“In de Goede Rede voel je je thuis”.
Diversiteit in geloofsbeleving binnen een veranderende samenleving met als doel aandacht,
zorg en warmte voor iedereen om ons heen.

-

Ontmoeting, diversiteit.
“De Goede Rede is een baken in Haven”.
Vraag 7 is een antwoord punt 4.
Sfeer, ontmoeting, samenwerken, zorgzaam. Niet conservatief, niet zweverig, niet
evangelisch.
“De Goede Rede: kom op bezoek.”
Wij zijn niet “star” en “gesloten”. Wij verkondigen niet “de enige waarheid”. We staan open
voor iedereen. ( Caribisch, doopsgezind, etc. )
Diaconaal, open, ontmoeting, sfeer
“Kom de Goede Rede wanneer je wilt bezinnen. P.S. Ook voor gezinnen. “
“De Goede Rede. Het Icoon van Almere-Haven.”
Profiel Goede Rede: liturgische vernieuwing, eigentijds, warme sfeer, moderne
communicatie tussen mensen, dynamiek, dialoog, bron waaruit je kunt putten voor het NU!
Profiel: verdieping, leren, progressief, open, ontmoeting, sfeer, modern
Open Kerk ( als slogan op vraag 3)
De Goede Rede: geloofsgemeenschap voor elkaar en met elkaar in alle tijden
“Goede Rede is een ‘buurthuis’.
Betrokkenheid.
Samenwerken, zorgzaam, open
Naar elkaar omzien.
We zijn “misschien” niet toekomstgericht?
Een gezellige club
Blijven geloven
Geloofsgemeenschap voor elkaar + met elkaar in alle tijden
“De Goede Rede is voor iedereen een veilige haven”.
“De Goede Rede is open en betrokken”
“Goede Rede is een open, warme gemeenschap waar iedereen welkom is.”
“De Goede Rede moet oecumenisch blijven”.
“De Goede Rede is een zeer goede kerkgemeenschap”
“De Goede Rede staat open voor iedereen”
“Goede Rede is een geloofsgemeenschap die ruimte biedt”
“Goede Rede biedt ruimte”

Opmerkingen
-

Dominee is bepalender dan profiel
Samenwerking is meer kenmerk van het gebouw dan van “geloofsgemeenschap”.
Progressief blijven zoeken naar inspirerende dingen/ activiteiten . behoud oecumene
Het openstaan voor alle Christelijke stromingen die mee willen doen. Bij niet Christelijke
Godsdiensten ( behalve Joods) heb ik grote moeite dat te volgen
Wouter Kaihatu. Meer “de essentie van het geloof”. Minder relevant vind ik het woord
traditie. Tolerantie mis ik. Eens met punt 2. Punt 3: In ons leven met “de bijbel”.
Uit de bron Jezus Christus. Open naar de wereld gaan/staan. ‘Levend’ document speekt mij
aan. Traditie?
1. Oecumenische traditie moet nog meer vorm krijgen-ontwikkeling. 2. …. Zorgcentra + Flevo
z.k.h. een ernstige patiënt laten bellen?
Wat zijn we niet: tolerantie in geloof.

-

Gericht op de samenleving. Wil de kerk overleven moeten we met onze tijd mee en de jeugd
betrekken
Wij hebben ons goed aangepast aan de diversiteit in de diverse geloofsgemeenschappen
Wij zijn niet naar binnen gekeerd
Wij zijn niet eenkennig
Actief in de samenleving staan
Wij zijn iet: een starre strak in de leer gemeenschap

Tips
-

Jeugd vragen: wat is Goed voor jullie? Wat willen jullie met God?
Bolletje 5 is een voorbeeld van bolletje 3 (hoort ons inziens niet bij ’t profiel)
Mix van het profiel
De grondslag als bijbel van nl ons doen en laten
Als diaconie kunnen we relevant blijven in Almere
Actief zijn in de samenleving en binnen eigen geloofsgemeenschap

