Knooppuntavond 1 maart trekt veel belangstellenden
“We willen gaan voor vernieuwing”
Dinsdagavond 1 maart kwamen 170 ambtsdragers en gemeenteleden bij elkaar in de
aula van het Griftland College. Op de agenda: met elkaar informatie delen en afstemmen
over de invulling van het in december 2015 vastgestelde beleidsplan ‘Trektocht naar de
toekomst’. Waar staan we nu en hoe gaan we verder? De afgelopen maanden werkten
zeven projectgroepen intensief aan de thema’s: Naar elkaar toegroeien, Pionierswerk,
Jeugdwerk, Bestuursstructuur en Plaatselijke Regeling, Financiën en Team Pastores.
Iedere groep presenteerde hun werk en daarna gingen zij in gesprek met
belangstellenden. Genoeg ruimte voor vragen en dialoog!
De avond startte met een openingsverhaal van Judith Meijboom over ‘De kruik die stuk was’. Een
verhaal over moedig zijn en vertrouwen hebben. Vervolgens nam Klaas de Waard ons mee in de
stand van zaken van de projectgroepen. Er is al veel werk verricht. In de presentatie* (link naar de
PowerPointpresentatie van 1 maart op www.geloveninsoest.nl) van de avond leest u de stand van
zaken. “We moeten vooral vooruit kijken”, aldus Klaas de Waard. “We willen gaan voor
vernieuwing. Er gaat veel veranderen en dat willen we zorgvuldig doen.“ Na het plenaire gedeelte
zocht ieder zijn of haar weg naar het gekozen thema in de gang van het Griftland College. Zeven
verschillende lokalen met ieder een ander thema, zeven keer een vol lokaal met belangstellenden.

Een grote opkomst in de aula van het Griftland College.
Pionieren
Zelf sloot ik aan bij de projectgroep ‘Pionierswerk’. We spraken met elkaar over de vraag: is
pionieren presentie of evangelisatie? Dat is een spanningsveld waar je als kerk over na moet
denken. Ook moet er ruimte zijn voor ontmoeting en verbinding met andere mensen binnen het
kerkgebouw (zoals bijvoorbeeld de dinsdag- en donderdagochtenden in de Open Hof) maar ook
buiten het kerkgebouw. Denk eens aan een Startzondag op de Engh (centrale plek in Soest). We
willen een brug slaan naar de jongeren, hoe gaan we dat doen?

Jeugd
De projectgroep ‘Jeugd’ wil voor de zomer een plan op tafel hebben. “We richten ons op het
inhoudelijke aspect”, aldus inleider Marco van Amstel. “Na de zomer willen we de inhoudelijke
punten omzetten in een concreet plan voor 2017.”

De projectgroep ‘Jeugd’ aan het woord.
Naar elkaar toegroeien
Als laatste nam ik deel aan de projectgroep ‘Naar elkaar toegroeien’. We kregen veel informatie
over de stappen die de projectgroep al gezet heeft, zoals het opzetten van een roulatieschema.
Naast alle praktische zaken waar de projectgroep over na heeft gedacht, kwam de vraag hoe het
zit met cultuur? Een kerkdienst zal straks anders gaan, hoe vinden we dat? Kan ik mijn ‘eigen’
dominee nog wel ontmoeten? Wat voelen we daarbij? Helaas was er voor het echte gesprek weinig
tijd, de tijd was snel om.
Informatie delen
Deze avond stond in het teken van informatie delen en dat is gelukt. De projectgroep
‘Bestuursstructuur’ zat drie keer vol en dat was niet de enige projectgroep die goed bezocht is. Je
merkt hoe moeilijk verandering is, maar het werkt ook inspirerend om met elkaar in gesprek te
zijn. Hoe kijkt Klaas de Waard terug op de avond? “Ik ben heel tevreden en blij met de opkomst.
We gaan vol vertrouwen door. Er moet nog veel gebeuren maar er zijn veel bekwame mensen die
de kar trekken. De meerwaarde is dat het project bottom up werkt, we gaan echt met elkaar in
dialoog.” Na vanavond is er veel stof tot nadenken voor de projectgroepen. Zij gaan door en
rapporteren fasegewijs aan de AK.
Als afsluiter stelt Wim Kievit voor het lied ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’ te zingen. Een lied
voor mensen die onderweg zijn.
Hoe beleefden aanwezigen de avond? Enkele reacties:
”Ik vond de avond heel informatief. Ik was bij drie verschillende projectgroepen en van die over
pionieren kreeg ik echt energie, maar over pastoraat was ik minder tevreden. We kwamen niet
echt in gesprek.“

“Wat ik vanavond geproefd heb, is dat heel veel mensen de omslag nog moeten maken naar
samen één kerk zijn en niet vanuit hun eigen kerk denken.“
“Het was een constructieve avond. Er gebeurt iets, er borrelen nieuwe ideeën op. Ik hoop dat de
projectgroepen binnen de planning blijven en dit tempo aanhouden.“
Al met al een enerverende avond waar alle deelnemers iets van hebben opgestoken.
Stel uw vraag!
Heeft u nog een vraag of idee? Stuur een brief of e-mail naar de scriba van de AK,
scriba.aksoest@gmail.com. Zij zorgt ervoor dat uw vraag bij de projectgroep terecht komt.

