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GELOOFWAARDIG
& RELEVANT
Aansprekende Opbouw van de Gemeente

in elkaar. Voor elke fase op mijn levensweg, met mogelijke

‘Tekort aan vrijwilligers
‘Weinig animo voor bijeenkomsten’
‘Terugloop van leden’
‘Onze geloofwaardigheid staat onder druk’

van de gemeente. Met mijn vragen, maar ook twijfels kan ik

Zomaar wat signalen dat de opbouw van de
gemeente zijn doel mist.

De bijeenkomsten, studies en gesprekken vind ik echt
waardevol. De activiteiten hebben diepgang en zitten goed

moeilijkheden en problemen erbij, is er een passende actie
er terecht. Deze gemeente vind ik geloofwaardig.
De kerkenraad of het leiderschapsteam stimuleert ook op
een juiste manier de creativiteit. Ze moedigt aan om zelf

met initiatieven en ideeën te komen. Omdat we met elkaar
zoeken in dezelfde richting zijn de gesprekken veelal

constructief en opbouwend. Ik denk dat we daarom al veel

Om de ‘tand des tijds’ te doorstaan en om
relevant te zijn is het bouwen van sterke
muren op een stevig fundament noodzakelijk.
Dit vereist visie en vraagt om helder
leiderschap.

bijzondere momenten hebben mogen beleven.
Door de bomen het bos niet meer zien...

In de realiteit worden bijeenkomsten maar mondjesmaat bezocht. Activiteiten
lopen terug. Goede initiatieven strandden al in een vroeg stadium. Er zijn weinig

vrijwilligers en ambtsdragers om het vele werk wat gevraagd wordt te kunnen
doen. Hebben we eigenlijk niet veel te veel aan activiteiten?
Beleidsplannen worden niet gebruikt, evaluaties blijven vaag, kritische
opmerkingen worden niet serieus genomen. En toch ligt hier de belangrijkste

bron van herstel van geloofswaardigheid en relevantie. Daarnaast is het belangrijk
om het fundament van de gemeente zodanig vorm te geven dat deze kracht en

continuïteit biedt voor de lange termijn. Door te tijd heen wordt er dan aan
hetzelfde bouwwerk gewerkt. Dat maakt relevant en geloofwaardig.
Fundament
Een Bijbelse visie op de gemeente, de taak en functie van de
gemeente en de plek van gemeenteleden hierin vraagt om

een kwetsbaar en diep gesprek over vertrouwen, geloof en

Beschikbaar bij
het thema
GEMEENTE-

jezelf. Alleen daarin ligt een ijzersterk fundament. Op dat

OPBOUW

goed is te zijn. Kamers met inhoud én warmte.

Lezingen

fundament worden relevante kamers opgetrokken waar het
Muren, deuren, ramen...
Dikke muren zonder ramen, zonder verwarming of

aankleding is niet aantrekkelijk. AANSPREKEND wordt het

pas als de muren van ramen zijn voorzien, om zowel naar
binnen als naar buiten te kijken. Binnen komen is je
kunnen opwarmen en oprecht méér mens worden.

Workshops
Adviesgesprek
Heidagen
Beleidsontwik-

keling
Maatwerk

Gemeenteopbouw is het inrichten
van vormen en activiteiten vanuit

een visie op de functie en taak van

de christelijke gemeente.
Praktisch theologie, creativiteit en

organisatorische vaardigheden zijn
vereist om een waardevolle en

doelgerichte opbouw van de

gemeente te ontwerpen.

VIANOVUS-kerkadvies kan u
hiermee vakkundig van dienst zijn.
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VIANOVUS-KERKADVIES
Een goed georganiseerde gemeente heeft nagedacht over de kern van haar
bestaan. De gemeente is gebouwd op een (R)rots, haar fundament staat vast. Ze

weet zich geroepen op haar eigen plek, in haar eigen tijd, om de eeuwenoude taak

en functie telkens opnieuw te vertalen en uit te voeren. In deze gemeente is
waardevolle kennis, inzicht en de creativiteit aanwezig. Daarom kan ze in gesprek

gaan en blijven met telkens nieuwe vragen, nieuwe opdrachten en wisselende
uitdagingen.
De gemeente is daardoor relevant, actueel en AANSPREKEND. Er ontstaat een
vruchtbare bodem voor persoonlijke groei en ontwikkeling van gaven en talenten.

Het ontbreekt niet aan aandacht voor elkaar. De gesprekken en het meeleven zijn
waardevol en de gemeente vervult haar rol als Lichaam van Christus. In alles wat
ze onderneemt is geloof, hoop en liefde te ervaren als was het God zelf die tot je
sprak.

Bernhard Vosselman
Kerkelijk Adviseur
• Visie

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

‘Kerkstrateeg’ met oog voor
traditie en vernieuwing.

INSPIRATIE

• Procesbegeleiding

Dialoog. Missie.

Vrijwilligers. Waardevol.

Inzicht.
Resultaat.
Creatief.
Actueel. Diepgang. GELOOFWAARDIG Fundament.
& RELEVANT
Geloofsgroei.
Relevant.
Kwaliteit.
Focus. Gaven & Talenten.
AANSPREKEND.
Visie.

AANSPREKENDE GEMEENTEOPBOUW?
Verlangen of Verandering?
Revitaliseren na krimp, fusie of probleem, de onstuimige groei na de
pioniersfase stroomlijnen, de uitdaging van aansluiting vinden en houden, hoe
ontwerpen we een aansprekende gemeente?

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.

Vooruitzicht
Aandacht naar de goede en juiste zaken. Makkelijker en gefundeerde

beslissingen nemen. Waardevolle bijeenkomsten en goede opkomsten.
Verbeteringen doorvoeren en groeien als gemeente en als (kerken)raad.
Mijn Expertise:

Beleid & Bestuur

Strategie & Toekomst

Vrijwilligers

Veranderen

Organisatie

