
Waar een woord is, is een Weg 

 

Kerk 2025 



Kenmerken van de kerk 
 

• Woorden die je op andere plekken niet hoort 

• Mensen vormen een gemeenschap, zijn elkaar gegeven 

• Het gaat over: goed leven, wat is dat, hoe moet ik dat 

doen? Als individu en als gemeenschap 



 

 

 

Waartussen bewegen we ons? 
 

Als individu, als kerk? 

Daarop zoekt het rapport Kerk 2025 een reactie. 



Waar zijn we  kerk? 
 

• UITDAGINGEN in deze tijd 

 

• Hoe is de samenleving?  seculier, kerk spreekt niet  

     vanzelf 

• Hoe is de kerk van nu? verschillende gezichten 

• Mensen kiezen zelf het eigen welbevinden, geluk  

     belangrijk 

• Andere verbindingen instituten minder belangrijk 

• Via digitale weg  we ontmoeten elkaar ‘virtueel’ 

• De wereld is een dorp economie, communicatie 



Hoe reageert de kerk? 
 

 

• Nieuwe vrijmoedigheid in het spreken over God 

• Kerk is plaats voor persoonlijke groei, kiezen voor 

een leven met God 

• Binding, netwerken…kerk geeft daar ruimte voor 

• De echte ontmoeting in het echte leven, het 

Woord van leven nodigt uit 

• Kerk als wereldwijde beweging, wat ons verbindt 

nodigt ons ook uit. Daarvan delen we met ruime 

hand. 

 



Agenda van 

de kerk 

 

 

 

Al die vragen…daar 

willen kerken op 

reageren. 

 

Hoe doen anderen dat? 

Hoe kan onze 

gemeente dat doen? 



Geloofsoverdracht 

Manieren vinden om dat creatief te doen – dit beeld 

spreekt niet meer vanzelf 



Ontmoetingen 

Zinzoekers, 

spirituelen…je 

moet ze 

opzoeken en 

de verbinding 

aangaan 



Gemeente-zijn – wat heb je 

plaatselijk nodig 

Wat past ons wel 

 



Diaconaal aanwezig zijn 

De kerk wendt 

zich naar de 

samenleving,  

om missionair 

kerk te zijn. 

 

 

Hier een 

maaltijdgroep 

Organisatie: 

diaconie 



Oecumene 

Samen doen wat samen kan – gezamenlijke viering (l) 

En soms kijk je buiten je grenzen – aandacht voor 

zending en werelddiaconaat (r) 



Gespreksvragen 
 

• Wat geeft het geloof u? 

• Hoe betrekt de gemeente 

zich op het dorp? 

• Wat verwacht u van de 

kerk? 

• De GK van Gerkesklooster 

gaat een nieuwe activiteit 

bedenken 

• … 

• Hoe geeft u die ervaring door? 

• Tips en tops 

 

• Wat verwacht u van uw 

gemeente? 

 

• Waar wilt u tijd aan geven? 

 

 

• … 

 

 

DELEN VAN DE 

GROEPSGESPREKKEN 



Gemeente-zijn  

op eigen wijze  

Goede 

reis! 



Afsluiting 



In ons hart en ons huis 

DE ZEGEN VAN GOD 

in ons komen en in ons gaan 

DE VREDE VAN GOD 

In ons leven, op onze zoektocht, 

DE LIEFDE VAN GOD 

Bij het einde, nieuw begin, 

DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 

THUIS TE BRENGEN, 

Amen. 

 



Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 


