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Wensdoelen
A1

Er zijn wekelijks mogelijkheden om elkaar informeel te ontmoeten binnen of buiten de kerk, anders dan in de kerkdienst.
Verbinding tussen mensen die er eerder niet was en gesprek over ‘van alles’.

A2

Bij alles wat we als kerk organiseren is er ook ruimte om samen te eten.

A3

Er is een breed aanbod van activiteiten (cursussen en zingevingsbijeenkomsten), toegankelijk voor iedereen, niet per se alleen christelijk.
Betaalbaar en haalbaar, met sprekers en cursusleiders van buiten.

A4

De kerk is vaker open dan alleen op zondag, bij voorkeur 24/7.

A5

Talenten van gemeenteleden zijn gekend en worden benut, bijvoorbeeld om elkaar als gemeenteleden te helpen.

A6

Alle generaties kennen elkaar en zijn actief betrokken.

Bijbehorende bloeifactoren




Wij zijn een gemeenschap met een open sfeer waar iedereen zich gedragen, verbonden en thuis voelt.
Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd zoals je bent.
Er is ruimte om persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid te delen, dat geeft herkenning en erkenning.

Achterliggende gedachten (motivatie) bij alle activiteiten







Open sfeer en toegankelijke gemeenschap
Aansluiten bij de leefwereld van mensen nu
Rustpunt voor hectische stad
Laten zien van het mooie wat we te bieden hebben
Verrijking en verdieping door onderling contact
Verbinding tussen mensen die er eerder niet was
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Uitgangspunten











Nieuwe activiteiten die aansluiten bij huidige aanbod
Checken of deze activiteiten in een behoefte voorzien, niet alles hoeft uitgevoerd te worden.
Doelgroep: mensen binnen en buiten de kerk die zich betrokken voelen (niet zo strikt), speciale aandacht voor jongeren en voor de leeftijd 30‐50:
wensdoelen A1, A3 en A6
Verschillende activiteiten, voor verschillende mensen wensdoel A1, A6
Door de week (ma‐za), wensdoel A4
Talenten van mensen in de kerk gebruiken (optie talentenboekje?), afhankelijk van de activiteiten, wensdoel A5
Koffie/thee altijd mogelijk, maaltijd (gebruik keuken) naar wens, wensdoel A2
Kerkzaal flexibel kunnen gebruiken, passend bij de activiteit, wensdoelen A1 en A4
Vraag: Back‐up van pastoraal team? Of onderlinge aandacht (talenten van gemeenteleden) bij bepaalde activiteiten, wensdoelen A1 en A5
Mensen van alle leeftijden, en specifiek jongeren, krijgen verantwoordelijkheid voor de organisatie/activiteiten in de gemeente, wensdoel A6

Voorwaarden




Goede PR, uitnodigende website met aanmeldfunctie, duidelijke communicatie over activiteiten, vraag om inzet van kerkelijk bureau
Bepaalde activiteiten mogen een beetje geld kosten (‘de kachel moet branden’)
Samenwerking met (hulp)koster en ‘Stukkers’ (zie laatste tekst).

3

Concept-Activiteitschema
Activiteit

Wensdoelen

Hoe zou de gewenste situatie
eruit kunnen zien?

1

Kaarsje branden

A1, A4
 Aandacht
voor moderne
rituelen

 Kerk open, stiltehoek,
kaarsen
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Samen eten

A1, A2, A4
 Ontmoeting
 Maaltijd
houden in
combinatie met
een goed
gesprek

 Doordeweekse dag (een of
twee dagen)
 Samen koken, eten en
opruimen met daarbij
een gesprek rond een
thema (laagdrempelig,
speels)
 Inschrijflijst voor max 8
personen (passen om 1
tafel)
 Idee: een ronde tafel voor 8
personen (kringloop)
Zie boven, afhankelijk van de
groep
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Samen eten
rondom een
activiteit/thema

A1, A2 en A6

Voorwaarden voor
a. Start
b. Continuering
Menskracht
Bekendheid

 Gebruik van
keuken
 Medewerking
(hulp)koster
 Berichtenapp

Begeleiding/ Organisatie

Gastheer/vrouw, bord
buiten

Geen begeleiding, zelf
organiserend

a. Wat zijn mogelijke
nadelen/risico
b. Hoe te ondervangen?
a. Veiligheid
(brandgevaar en diefstal)
b. Aanwezigheid van een
gastvrouw/heer
noodzakelijk
a. Te veel dezelfde
mensen, te besloten.
b. Nieuwe mensen
blijven uitnodigen.
Regelmatig een nieuw
iemand meenemen.

Zie boven,
afhankelijk van de
groep

Geen begeleiding, zelf
organiserend

a. PR schiet tekort.
b. Overzichtelijke
eigentijdse website met
aanmeldfunctie
a. te veel dezelfde
mensen, te besloten
b. Nieuwe mensen
blijven uitnodigen.
Regelmatig een nieuw
iemand meenemen.
a. PR schiet tekort.
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Concept-Activiteitschema
Activiteit

Wensdoelen

Hoe zou de gewenste situatie
eruit kunnen zien?

Voorwaarden voor
a. Start
b. Continuering

Begeleiding/ Organisatie

4

Meditatie en
meer

A3
 Stilstaan,
bidden, ervaren
van verbinding
 5
 Delen van
ervaringen en
gedachten

 2 mensen
(begeleider en
portier)
 Toegang keuken
of medewerking
(hulp)koster

Gemeentelid met zin en
talent hiervoor of
meerdere mensen bij
toerbeurt
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Droomgroep

A1, A3
Dromen delen
en daarvan
leren

 Gebruik kerkzaal
 Ronde kring
 Vaste dagen en tijden in de
week (mo of mi)
 Eerst meditatie dan
gesprek/ ontmoeting en
koffie en thee (portaal?)
 Pot koffie en thee, bekers
etc.
 Deur van de kerk staat
open, voor gasten
 Maandelijks dagdeel naar
keuze
 Vaste groep of op
inschrijving
 Mogelijk als onderdeel van
4. “Meditatie en meer”

 Begeleider met
kennis van zaken
 Voldoende
belangstelling

Iemand met zin en talent
hiervoor
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Wandelen

A1, A3
Ontmoeten,
samen
bewegen

 Voldoende

Gemeentelid met zin en
talent hiervoor

 Themawandelingen:

Natuurwandeling,
verwonderwandeling,
zintuigwandeling of

belangstelling
 Regelmatig
afstemming of nog
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a. Wat zijn mogelijke
nadelen/risico
b. Hoe te ondervangen?
b. Overzichtelijke
eigentijdse website met
aanmeldfunctie
a. Sluit niet aan bij
beleving/behoefte.
b. Blijven afstemmen
met deelnemers
a. Als er kosten aan zijn
verbonden: niet mee
kunnen doen
b. Bijdragen naar
draagkracht/wens

a. Sluit niet aan bij
beleving/behoefte.
b. Blijven afstemmen
met deelnemers
a. Als er kosten aan zijn
verbonden: niet mee
kunnen doen
b. Bijdragen naar
draagkracht/wens
a. Verschil in tempo en
fysieke mogelijkheden en
verwachting

Concept-Activiteitschema
Activiteit

Wensdoelen

Hoe zou de gewenste situatie
eruit kunnen zien?
dankbaarheidswandeling:
stippel een mooie groene
route uit, en vestig
aandacht op alles wat
mooi, klein, kwetsbaar,
belangrijk is.
 Wandeling 'op afstand'
coronaproof ‐ vorm van
tevoren tweetallen start
met een
zoomontmoeting, mini‐
viering, stuur elkaar op
weg met een tekst, een
lied, een vraag en nodig
de tweetallen uit erover
uit te wisselen onderweg.
Spreek een verzameltijd
af achteraf en wissel uit.
 Nachtwandeling
 Kies een maandelijkse
wandeldag. Om beurten
bedenken mensen een
verzamelpunt (goed
bereikbaar met OV) en
route. Door hun eigen
buurt. Langs de rand van
de stad. Door stadsgroen.
Of iets verder weg (maar

Voorwaarden voor
a. Start
b. Continuering
voldaan wordt aan
verwachtingen
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Begeleiding/ Organisatie

a. Wat zijn mogelijke
nadelen/risico
b. Hoe te ondervangen?
b. Van tevoren duidelijk
maken wat er nodig is
Verschillende niveaus
aanbieden.

Concept-Activiteitschema
Activiteit
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Samenspel/
Open podium
 Muziek/orkest
 Musical
 Zang
 Djembé
 Toneel
 Andere
vormen

Talentenboekje

Wensdoelen

A1, A5, A6
Ontmoeting en
verbinding
binnen en
buiten KGK
 m.b.v. de
creatieve
talenten van de
mensen van de
KGK
 Fijne veilige
plek bieden.
 Kunnen een
rol spelen bij de
KGK‐dienst,
hoeft niet
Talenten
inventariseren

Hoe zou de gewenste situatie
eruit kunnen zien?







houd rekening met
reistijd en reiskosten,
houd de inspanning zo
klein mogelijk).
Regelmatig aanbod:
afhankelijk van de groep
Dagdeel te bepalen door
de groep (bijv.
woensdagmiddag/
zaterdag)
Uitgaande van behoefte
van groep
Verschillend aanbod:
workshop/ spelvorm/
thema etc.
Gedragen door vaste groep
maar niet altijd zelfde
personen. Spreiding van
tijdsinvestering.

Vragenlijst bij gemeenteleden

Voorwaarden voor
a. Start
b. Continuering

Begeleiding/ Organisatie

a. Wat zijn mogelijke
nadelen/risico
b. Hoe te ondervangen?

 PR
 Voldoende

a. PR schiet tekort.
b. Overzichtelijke
eigentijdse website met
aanmeldfunctie

deskundige
begeleiding

Kerngroep van
begeleiding vanuit
ouders/ KgK’ers, met
ondersteuning van
muziekcoördinator/
muziekbegeleiders/
tienerwerker/
jongerenwerker
(vergelijkbaar met
kerstmusical/ KGK‐orkest)

Duidelijkheid over
waarborgen privacy

Een digitale
enthousiasteling

a. Veel werk
Privacy‐bezwaar
Levert druk op
We twijfelen of dit een
goed idee is – mensen
kunnen elkaar ook
aanspreken

belangstelling
 Enthousiaste,
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a. Onvoldoende
mogelijkheden van
ouders om kinderen te
stimuleren
a. Gebrek aan
menskracht om te
begeleiden.

Concept-Activiteitschema
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Activiteit

Wensdoelen

Hoe zou de gewenste situatie
eruit kunnen zien?

Film in de kerk

A1, A2
Cultureel
ontmoeten
Gezelligheid

 Tuinzaal omgebouwd tot

A1, A3

Klankschaalmeditaties 1x per
maand op een vaste avond:
maandagavond aanhouden
zoals nu bij Stadsverlichting
(20.00 ‐ 21.00 uur)
of in de kerk zelf (alleen als
het warm genoeg is en de
kachel niet aan hoeft), anders
in de Tuinzaal

Workshop‐
Klankschalen

filmzaal
 Film met zingevingsthema
vertoond op groot
scherm
 Koffie/ thee
 Nagesprek

Voorwaarden voor
a. Start
b. Continuering
 Apparatuur
 Rechten regelen
 Gespreksleiding
 Financiering
solide
 Entreegeld

 Goede

afstemming met
organisator
 Duidelijkheid
over organisatie
en financiering
 PR

Begeleiding/ Organisatie

 Filmgroepje met een
fijne neus voor goede
films.
 Verschillende
doelgroepen qua leeftijd
 Kleine catering

externe organisator en
mogelijk gemeentelid als
gastheer/ vrouw als
verbinding

a. Wat zijn mogelijke
nadelen/risico
b. Hoe te ondervangen?
a. Films slaan niet aan.
b. Filmkenners nodig
a. Nagesprek komt niet
op gang
b. Gespreksvaardigheden
bij begeleider.
Bijtijds evaluatie
a. Te veel dezelfde
mensen, te besloten.
b. Nieuwe mensen
blijven uitnodigen.
Regelmatig een nieuw
iemand meenemen.
a. PR schiet tekort.
b. Overzichtelijke
eigentijdse website met
aanmeldfunctie.

a. Financieringstekort
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Activiteiten
rondom rituelen
in de kerk

A1, A5, A6
Meer
bekendheid van

Feestdagen/ actualiteit in de
kerk actualiseren en gezicht
geven

 Behoeftepeiling:
wie zijn de
doelgroepen?
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 Kindernevendienst/
kindercatechese

KGK
b. Duidelijkheid over
verdeling kosten/ baten
a. PR schiet tekort.

Concept-Activiteitschema
Activiteit

 op school
 in de buurt
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Zichtbare kerk

Wensdoelen

Hoe zou de gewenste situatie
eruit kunnen zien?

de kerk in de
stad

Ideeën:
 Workshop Palmpasen
 Samen ‘The Passion’ kijken.
 Bloemstukjes met kerst
 Iets rondom dankdag
 Dauwtrappen op
Hemelvaart in relatie met
klimaat/ natuur
 Kerk voor dummies?
 Ad hoc organiseren adhv
wat er speelt in de wereld
 Eventueel gekoppeld aan
speciale diensten

A4
Kerkzaal wordt
letterlijk
zichtbaar voor
wie langsfietst
of loopt.

Transparant glas i.p.v.
ondoorzichtig glas aan
straatkant van het gebouw

Voorwaarden voor
a. Start
b. Continuering
 Werving/ PR
met name buiten
de kerk
 Aansprekende
werkvormen
 Contacten met
buurt en school

Begeleiding/ Organisatie

 Gemeenteleden die
toch al veel contacten
hebben in buurt en
school

a. Wat zijn mogelijke
nadelen/risico
b. Hoe te ondervangen?
b. Overzichtelijke
eigentijdse website met
aanmeldfunctie
a. Onvoldoende
mogelijkheden van
ouders om kinderen te
stimuleren
a. Te ‘vroom’, slaat niet
aan.
b. Pilot: garantiegroepje
instellen om uit te
proberen.
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Geld om ramen
te vervangen
Aannemer die
dat kan tegen
redelijke
vergoeding
Aanschaf
schermen/
gordijnen

Geen

a. Gebrek aan
menskracht om te
begeleiden.
a. Te weinig privacy
b. Gordijnen/ schermen
tijdens kerkdiensten e.d.

Samenwerking met de (hulp)koster/STUK
Rol van de (hulp)koster:
 koster en hulpkoster zijn altijd aanwezig
 verzorgen de koffie en thee
 toezicht en coördinatie in keuken (als catering gewenst is.)
 verwarming aanzetten etc.
 beheert de agenda van de activiteiten in de kerk (KgK 40% en verhuuractiviteiten 60%, deze nemen toe de laatste jaren)

Verhuur


Er is contact geweest met de koster over het afstemmen van deze activiteiten met activiteiten voor de verhuur. Dat zal in de praktijk vrijwel altijd in
goed overleg geregeld kunnen worden.

Kosten



Catering en zaalhuur voor KgK‐activiteiten = kerkelijk tarief.
Kleine begroting door penningmeester voor koffie, thee, stroom/verwarming

Suggesties voor namen
voor de titel overkoepelende naamgevingoverkoepeling
Overkoepelende naam
 KGK Alledaags
 KGK Doordeweek
Zin in …..
Zin & zo
Zin door de week
Zin op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
Zin in samen…
Rondom …
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Rondom muziek
Rondom de stad
Rondom dromen
Rond de stad
Rond de maaltijd
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