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Nog lang niet uitgepraat…met Zoom 
We kijken terug op drie mooie zoomsessies in november en december. Tientallen 
gemeenteleden dachten mee over de verschillende thema’s. Natuurlijk hadden we liever 

livesessies gehad (met pizza en zelfgemaakt lekkers      ), maar als het niet kan zoals het 
moet, moet het maar zoals het kan. We zijn blij met de bijdragen van gemeenteleden. Dank 
daarvoor. 
 

      
 

Hoe staat het er voor? 

We schetsen een paar ontwikkelingen: 
De themagroep Identiteit/Pluriformiteit en Vieren (liturgie) denkt een nieuw concept uit.  
De themagroep Pastoraat en Dienen maakt keuzes voor de plekken waar men in de wijken 
present wil zijn. 
De themagroep Jeugd en Jongvolwassenen doet erg haar best om nog extra input te krijgen 
van de leeftijdsgroep tussen 20 en 45 jaar. Dat blijkt nog niet mee te vallen. 
De themagroep Gemeenteopbouw en Leren heeft haar ‘verlanglijstje’ al ingeleverd bij 
Onderdak. 
De themagroep Onderdak is gevraagd een scenario uit te werken voor de situatie dat een 
aantal gemeenteleden van de Ontmoeting zich niet meer onder de PGA wil scharen 
waardoor de randvoorwaarden wijzigen. 
Tenslotte  werkt themagroep Bestuur en Ondersteuning nu vooral aan de uitwerking van het 
laatste. We zien steeds meer een kruisbestuiving tussen de themagroepen. ‘Alles heeft met 
alles te maken’. 
 

Redden we januari? 

Het is de bedoeling in januari een voorlopig advies uit te brengen aan de algemene 
kerkenraad. Of dat gaat lukken? Corona speelt ook ons parten. Fysiek vergaderen is fijner, 
maar lastiger deze tijd. Ook het aanpassen van de kaders brengt extra werk met zich mee.  

 
Waar gaat het advies over? 

We streven ernaar een totaalplan neer te leggen: Hoe gaan we opnieuw beginnen? Alle 
genoemde aspecten moeten een plekje krijgen. Een hele puzzel waar alle stukjes goed in 
elkaar moeten passen. 
 

Vraag of ideeën?  
U kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Jan Boer, Kerkvitaal, gemeenteadvies en 
-begeleiding. E-mail: janboer@kerkvitaal.nl / Tel.: 06 111 11 538. 
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