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Gemeentevorming is het proces van 
vernieuwing of verandering van en 
voor de hele gemeente. Vanuit een 

verlangen of vanuit noodzaak.  

Het bewaren, bewaken van de 
eenheid of het vormen van de 

gemeente in een bepaalde richting 
vraagt om inzicht, vaardigheid en de 

benodigde kennis.  

VIANOVUS-kerkadvies kan u  
hiermee vakkundig van dienst zijn. 

“Groepen staan tegenover elkaar” 

“Er klinkt regelmatig kritiek” 

“Het gaat té vaak over randzaken” 

“Mensen ‘verdwijnen’ via de achterdeur” 

Zomaar wat signalen dat het proces van 

gemeentevorming niet goed verloopt.  

 

Want hoe dan ook, gemeentevorming is een 

continu proces en geenszins facultatief. Het is 

slechts de keuze of dit proces bewust en 

doelgericht wordt aangestuurd. 

Beschikbaar bij 
het thema 

GEMEENTE-
VORMING 

 

Lezingen 
Adviesgesprek 

Heidagen 
Groepsbegelei-

ding 
Implementatie 

Maatwerk 

Aansprekend Gemeente zijn 
De warme hartelijkheid komt je tegemoet. Je bent welkom, 
er is oprechte interesse in jou. Je vragen, je situatie, je mag 
er zijn zoals je bent. En toch, door alle verschillen heen is er 
een eenheid te proeven. De eenheid en gezamenlijkheid van 
deze groep mensen spreken mij aan. Ik voel me hier thuis. 

Tijdens de samenkomst is er aandacht voor details en door 
de creativiteit zie je de diepgang en het inzicht. Van 
verschillende kanten gaat het toch over hetzelfde. 
Inspirerend en bemoedigend. Ik kan mijn hart ophalen, 
maar wordt ook aangesproken. Het gaat hier ergens over.  

Van Valse Noten naar Meerstemmig Koor 
De werkelijkheid is vaak zo anders. Een kille sfeer van 

EENHEID & 
VERSCHEIDENHEID 

elkaar gedogen, interne problemen over randzaken, groepen staan tegenover 
elkaar. De gemeente lijkt op een vals zingend koor waarbij iedereen zijn eigen 
muziek zingt,.. door elkaar heen!  Aansprekend Gemeentezijn komt blijkbaar niet 
vanzelf. 

Hetzelfde muziekstuk uitkiezen, de verdeling van verschillende partijen en 
misschien wel solo’s, de juiste afstemming en timing en.. heel veel oefenen is de 
enige oplossing.  Elkaar aanvullen en inzetten op het juiste moment maakt van 
het muziekstuk een levendig geheel. En in dat geheel, alleen dan, met stem en 
tegenstem, komt een verhaal naar boven. Jullie verhaal.  

Een Luisterend Oor 
Als kerkelijk adviseur sta ik, zoals een dirigent, voor de hele 
gemeente met een onafhankelijk ‘oor’. Zo kan ik de 
verschillende groepen en stemmen aanhoren. Alleen zo 
kunnen we samen de juiste balans weer vinden en uw 
gemeente op hetzelfde muziekstuk zetten.  

Dat klinkt! 
Een muziekstuk dat met zorg en kwaliteit wordt 
voorgedragen geeft niet alleen veel voldoening voor de 
leden, ook luisteraars kunnen het waarderen en er mogelijk 
zelfs van genieten. Ook voor het missionaire aspect is een 
goed op elkaar ingespeelde gemeente van belang! Je zou zo 
maar eens een AANSPREKENDE gemeente kunnen 
worden. 



Verlangen of Verandering? 
Als u problemen ondervind in uw gemeente of u voorziet door noodzakelijke 
veranderingen problemen opkomen. Of u wilt samengaan werken met een andere 
kerk, of juist in eigen gemeente groeien naar meer eenheid. 
 

Vooruitzicht 
Gemeenteleden gaan meedenken, meedragen en meedoen. Veranderingen zijn 
verbeteringen en er wordt opbouwend samengewerkt. Er is aandacht voor elkaar 
en er komt ruimte voor nieuwe leden.  
 

Mijn Expertise: 
Interkerkelijke Samenwerking   Omgaan met Eenheid & Verscheidenheid 
Fusies of Splitsingen   Bouwen aan een christelijke Gemeenschap 

AANSPREKENDE GEMEENTE WORDEN? 
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Jong & Oud. 
Aandacht. 

INSPIRATIE  

Aansprekend 

Eenheid &  
Verscheidenheid 

Betrokkenheid. 

Sfeervol. 

Kwetsbaar. 

Missie. 
Elkaar Aanvullen. 

Diversiteit. 

Creativiteit. 

Respect. 
Waardevol. Dialoog. 

Gastvrij. 

Identiteit. 

Samenkomen. 

Leiderschap. 

Bernhard Vosselman 

Kerkelijk Adviseur 
• Objectief / Onafhankelijk 
Vertrouwen herstellen of krijgen 
om tot een goed gesprek te komen.  

• Visie / Strategie 
Bijbelse visie op gemeenschap en 
Kerk. Realistisch tussen ideaal en 
werkelijkheid.  

• Procesbegeleiding 
Ik maak gebruik van beschikbare 
nuttige methoden en modellen. Zo 
vinden we niet opnieuw het wiel 
uit, maar kunnen aandacht geven 
aan het proces.  

• Persoonlijk 
Aandacht voor de persoonlijke 
kant in het proces. Niet het 
resultaat, maar het persoonlijke 
proces staat voorop. 

• Waardevol 
Waardevolle toerusting of 
begeleiding begint met een goed 
gesprek over het probleem of 
verlangen. Geen standaard 
oplossingen.  

Ik geloof dat een gemeente die zichzelf kent en de grenzen daarvan accepteert, 
open gaat staan. Open voor anderen, open voor samenwerking. Het is een 
gemeente waar mensen graag komen, omdat ze weten wat ze kunnen verwachten. 
Er wordt goed gepraat over vernieuwing en verandering, die altijd tot een 
verbetering leiden. In de gemeente is ruimte voor jong en oud om kwetsbaar te 
zijn in hun zoektocht naar God, geloof, … en naar zichzelf?   

Deze gemeente is waardevol in zichzelf en daarom waardevol voor anderen. Ze 
kiest voor kwaliteit en diepgang. Reageert niet op alles, raakt niet in paniek, maar 
kent haar fundament. De leden brengen in, dragen mee, èn dragen uit. Zo vindt 
deze gemeente de aansluiting bij het dagelijkse leven. Zo’n gemeente is een 
AANSPREKENDE gemeente.  


