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9 oktober jl. organiseerde  de wijkkerkenraad een gemeentebijeenkomst, van 11.15 tot 12.15 uur.   

Ons Oosterkerk Kompas bevat een aantal ‘wegwijzers’ die richting geven aan onze gemeente.  

Aan de hand van de wegwijzers uit ons Oosterkerk Kompas keken we tijdens de 

gemeentebijeenkomst terug en vooruit. Als achtergrond informatie diende het jaaroverzicht 2015-

2016 dat op de website en in geprint vorm beschikbaar was gemaakt. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst waren er geen vragen aan de wijkkerkenraad binnen gekomen.  

 

Bij het beraad waren ongeveer 80 gemeenteleden aanwezig. Het was lang geleden dat we een 

beraad hielden en meestal doen we dat als er een ‘groot’ onderwerp te bespreken is. Dat was dit 

keer niet aan de orde en daarom besloten we tot een korte en krachtige bijeenkomst, primair 

gericht op positieve ervaringen in het gemeenteleven. Terugkijkend zien we als wijkkerkenraad een 

bijeenkomst die qua opzet, tijdstip en tijdsduur voor herhaling vatbaar is, maar een volgende keer 

toch ook weer één hoofdonderwerp mag hebben.  

Het beraad 

In tweetallen bespraken we eerst de vraag ‘wat was voor jou waardevol in het afgelopen jaar’? De 

beantwoording blijkt een waardering voor de  vele verschillende activiteiten vanuit de gemeente. 

Meermaals genoemd werden de kerkdiensten (met verbijzondering naar de keuzekerk en de Goede 

Vrijdag dienst), de muziek en groeigroepen. En daarnaast projecten als de Keniareis, zeilkamp, 

catechese geven en nog veel meer. Het brede aanbod wordt gewaard en tegelijkertijd werd in de 

centrale terugkoppeling rond deze vraag ook benoemd dat het alsmaar organiseren van activiteiten 

geen doel op zich is: ‘nee’ zeggen mag ook.  

De tweede vraag die we in koppels bespraken was ‘welke kansen zie je’? Ook hier was de 

beantwoording heel divers, met concrete suggesties, wensen (jeugd, kerkdrempel verlagen) en 

meermaals genoemd; meer samenwerking met andere gemeenten. Wat dat laatste betreft voelen 

we ons als wijkkerkenraad aangemoedigd om die al ingezette lijn verder door te trekken.  

Tot slot, enkele gemeenteleden vulden een meer persoonlijk notie in op het formulier – met hen 

zullen we persoonlijk contact opnemen.  
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