Denk mee
over de toekomst van de OKG
Toelichting 7 redenen om in de kerk te geloven

Bouwstenen beleidsplan
Op de gemeenteavond van donderdag 18 november hebben we onder
andere gesproken over de toekomst van de Oude Kerk Gemeente. Hoe
kijken we naar de komende jaren? Wat betekent onze roeping en opdracht
voor de zaken die we van waarde vinden en voor de dingen die misschien
met het oog op de toekomst anders moeten? Deze vragen vormen de
bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan.
Meedenken
Als je niet bij dit gesprek was en je wilt hier toch graag over meedenken,
kun je meedoen aan de hand van het werkblad '7 redenen om in de kerk te
geloven'. We willen namelijk graag zoveel mogelijk (groepen van)
gemeenteleden betrekken bij dit gesprek.
Extra aandacht
Op het werkblad (volgende pagina) staan ‘7 redenen om in de kerk
geloven’ beschreven. Alle 7 horen ze bij gemeente-zijn.
In het beleidsplan gaat het over de plannen voor de komende vier jaar, de
periode 2022-2025. De vraag daarbij is dus: Welke onderdelen moeten
extra aandacht krijgen? (De reguliere onderdelen van het gemeente-zijn
gaan natuurlijk gewoon door.)
Opdracht
De opdracht is als volgt.
- Je hebt 10 punten om te verdelen.
- Verdeel jouw 10 punten over de 7 onderdelen van het werkblad.
- Het verdelen van de punten kan op verschillende manieren.
o Je kunt bijvoorbeeld al je punten aan 1 of 2 onderdelen geven.
o Je mag ook elk onderdeel 1 punt geven; dan houd je nog
3 punten over om extra te verdelen.
Inleveren tot en met 5 december
Wil je het ingevulde werkblad naar mij mailen? Dit kan door middel van een
scan of foto van het ingevulde werkblad. Je mag ook alleen jouw scores van
de 7 onderdelen naar mij mailen of doorbellen.
Inleveren kan tot en met zondag 5 december.
Je kunt meer lezen over ‘7 redenen om in de kerk te geloven’ op de website
www.daaromzijnwekerk.nl
Jaap van der Giessen (visie & beleid) | E jhg.63@online.nl | T 079-352 25 19
OKG/JHG/19.11.21

Werkblad 7 redenen om in de kerk te geloven
Vraag: Hoe ziet voor jou de Oude Kerk Gemeente er uit in 2025?

Wat vind je waardevol en belangrijk? > Verdeel 10 punten over de 7 onderdelen
Waardering
7 redenen
1.
1. De kerk
maakt samen sterk

Korte omschrijving
Gemeente als een eenheid – jong & oud
Paulus schrijft over de kerk als een soort team. De
gemeente is een eenheid, als een lichaam.
Bij de kerk horen allerlei mensen en iedereen heeft
zijn eigen plek. Je kunt elkaar bemoedigen en naar
elkaar omzien. Je kunt niemand missen; want samen
– jong en oud – ben je sterk.
(1 Korintiërs 12:12-18)

2.

2. In de kerk
kun je samen blij zijn

Vieren en lofprijzing
De Psalmen roepen ons op om samen met
blijdschap voor Gods aangezicht te komen.
Als je als gemeente samen komt, zing je uit dat God
goed is, vraag je Hem om genade en vier je dat
Jezus ons vrijspreekt van onze zonden.
(Psalm 100)

3.

3. In de kerk
kun je groeien in geloof

Vrucht dragen
Jezus vertelt over de wijnstok en de vruchten om uit
te leggen hoe belangrijk het is om te blijven groeien
in geloof. Als je dicht bij Jezus en bij zijn woorden
blijft, komen de vruchten vanzelf. De kerk is zo’n
plek, waar je meer over Gods Zoon en zijn woorden
kunt ontdekken.
(Johannes 15:1-8)

4.

4. In de kerk
bidden we voor elkaar
en voor de wereld om ons heen

Gebed
Na de Hemelvaart, als Jezus weggegaan is, zijn de
discipelen voortdurend aan het bidden.
In je gebed mag je alles met God delen. Behalve om
jouw eigen vragen en verlangens gaat het vooral
ook om voor anderen te bidden.
(Handelingen 1:13-14)

5.

5. De kerk
herinnert je aan
Gods aanwezigheid

Bij God zijn
Jezus ging als kind naar de synagoge. En met het
Joodse Paasfeest gaat Hij met zijn ouders naar
Jeruzalem. In de tempel zoekt Hij de aanwezigheid
van God de Vader, Zijn Vader. Hij laat daarmee zien
wat belangrijk voor Hem is!
(Lucas 2:41-52)

6.

6. In de kerk
leer je delen en doen

Kerk naar buiten: Uitdelen en verkondigen
In de kerk hebben diakenen de speciale opdracht
om mensen die in een nare situatie zitten te helpen.
Net zoals ze in de eerste gemeente deden. Goed
opletten wie er hulp nodig heeft, geld inzamelen en
uitdelen aan wie het nodig heeft (binnen en buiten
de gemeente). Dat doe je met de hele kerk. En dit
gaat hand in hand met het vertellen aan anderen
van het goede nieuws van Jezus. (Handelingen 6:1-6)

(diaconaal en missionair)

7.

Totaal: 10 p.

7. In de kerk
heb je elkaar nodig

Samen gemeente zijn
Christenen in de eerste gemeente geloven in Jezus
als hun Redder. Zij zoeken elkaar op en laten zien
dat de gemeenschap, het bij elkaar horen, heel
belangrijk is. Ze eten samen, bidden met elkaar,
leren met elkaar uit de Bijbel, ze prijzen God en
zorgen voor elkaar. Datzelfde hebben we ook nu
nodig.
(Handelingen 2:41-46)
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