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Terugblik 2013-2016: veel initiatieven
• Bezoekwerk Pastorale Missionaire Teams, duo-secties, 

bezoek-broeders en -zusters, diaconaat
• Kringwerk Nieuwe kringen: 20plus, 30plus, 50plus, 

Ons Huis Kring, discipelschapskring; 
ondersteuning thema + diensten

• Gebed met en voor elkaar bidden na de dienst, wekelijks gebedsuur,
training ministry gebed, gebedsgroepen

• Open sfeer welkom heten, koffie drinken

• Liturgie variatie muzikale begeleiding in 
erediensten, meerdere liedbundels

• Jongeren en gezinnen kindermoment, tienernevendienst, extra 
jeugdouderling, revive-diensten

• Evangelisatie Alpha-cursus, missionaire activiteiten, 
extra ouderling Z&E, veldwerker ism NEM



Terugblik 2013-2016: evaluatie

Zo evalueren we de ontwikkelingen in 2013 – 2016

• Lichte stijging in bezoek erediensten

• Groei pastorale eenheden door (per 

saldo) overschrijvingen naar OK

• Meer jongeren en gezinnen in de 

diensten

• Toename van kringen / kringbezoek

• Meer bezoek aan ouderen (80plus)

• Minder vacatures kerkenraad, meer 

“slagkracht”, nieuw elan

• Aansprekende prediking, verbreding 

bijbelse onderwerpen

• Meer betrokkenheid in de diensten

• Warmte en openheid OK wordt herkend

• Missionaire initiatieven

• Meer ruimte voor muzikale vormen in de 

eredienst

• Steeds meer “biddende gemeenschap”

• Verdriet over afhaken van sommige 

(oudere) gemeentelden – soms over-

schrijving naar Dorp (GB)

• Ondanks nieuwe bezoek-broeders en –

zusters geen toename bemanning PMT’s

• Voor sommige gemeenteleden gaan de 

veranderingen (te) snel

• Niet iedereen gelukkig met omvang en 

vorm van nieuwe muzikale vormen

• Minder dezelfde bezoekers aan GB- en 

Cf-diensten, cultuurverschil neemt toe?

• Is er voldoende aandacht voor de (vele) 

nieuwe gemeenteleden?

• Is er teveel nadruk op gebed, genezing, 

belijden van zonden en bekering?

• Is er voldoende aandacht voor veroot-

moediging, genade en verwondering?



Waar staan we voor?
• Prediking gehele bijbel, putten uit meerdere 

tradities, Joodse achtergrond, Jezus 
Christus centraal, toetsen aan hele Bijbel

• Discipelschap geloven (voor ons gedaan) -> eruit leven
(uit dankbaar doen, gunnend), 
leefregels van het Koninkrijk, aanleren van
“goede gewoonten”, bijbelkennis

• Kringwerk                                     ontmoeting, meeleven, elkaar toerusten, 
zorg voor elkaar en de omgeving, 
eendrachtig gebed bindt samen

• Missionaire focus                       wijk rondom de OK, open en gastvrij, 
evangelie “zichtbaar” maken, opzoeken 
waar de “pijn” in onze wijk zit; gebouw 
aanpassen (podium, jeugdgebouw)

• Eenheid geroepen tot eenheid, samenwerken 
andere gemeenten, eenheid beleven



Organisatie wijkkerkenraad
• Vergaderingen Vasthouden aan 10 vergaderingen, integratie

met gebedsuur OK, dankbaar voor hoge 
opkomst (> 80%), vasthouden aan korte 
vergadertijd, dan meer ruimte voor 
ontmoeting.

• PMT’s geen aparte taakgroepen (dus niet opdelen 
kerkenraad), wel jaarlijkse bijeenkomst per 
duo-sectie met bezoekbroeders en –zusters. 
Nieuwe bezoekbroeders en –zusters werven 
(2017 febr: gaat voorspoedig).

• Beleid                                    beleidsplan jaarlijks bespreken en bijstellen, 
interactie blijven zoeken met gemeente (levert 
veel suggesties en energie op).

• Gebouw knelpunten in ruimte voor jeugdwerk, podium 
en (nog meer) ruimte voor koffiedrinken.



Voornemens 2017-2019
• Gesprek tussen Generaties      gesprek op gang brengen, waardering en 

respect, wat van elkaar nodig?
• Bezoekwerk PMT’s versterken, haalbare invulling 

sectie-ouderling (ouderling 2.0), bezinning 
op relatie bezoekwerk - kringwerk.

• Cultuurverschil GB-Cf                verkleinen verschil in diensten (liturgie), 
bundel “Weerklank” in (alle?) diensten, 
stimuleren beide diensten te bezoeken, 
lijst OK te vragen predikanten.

• Middagdiensten                         andere opzet onderzoeken: toerusting, 
gesprek, aansluiting kringwerk, maaltijd?

• Discipelschap welke onderwerpen, welke identificatie-
figuren, hoe hierin groeien?

• Eenheid in Nunspeet hoe elkaar opzoeken en bemoedigen, 

samen getuigend naar buiten treden?



Terugkoppeling vanuit gemeente
Wijkavond in OK op 2016-11-16:
• Goede opkomst (ca. 50), alle leeftijden
• Presentatie beleidsplan

• Thema: gesprek tussen de generaties
• Bespreking in (8) groepjes

Wijkkerkenraad vraagt om suggesties voor 2017-2019:
• Totaal 33 aanbevelingen vanuit de gespreksgroepjes, 

zeer constructief!
• “Slechts” 4 aanbevelingen worden 2x genoemd:
• 1) Meer echte aandacht voor kinderen en jongeren in 

de dienst; 2) verdelen modaliteiten over wijken; 3) 
meer werken met thema’s; 4) ook psalmen blijven 
zingen.


