Groeiend geloven
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De EBG NH is een
kerk die mensen samen brengt en de
algemene christelijke
boodschap met een
eigen SurinaamsNederlands geluid
verbindt.

‘Blije Mare’

Alkmaar
17 juni 2017
Foto: P.v.Aken

Terugblik op de conferentie
Op 17 juni waren wij bijeen op de
conferentie ‘Groeiend geloven’.
Vele aanwezigen vonden het een
zinvolle, gezegende dag. Er was
veel lof voor de organisatie en de
inhoud. Er waren omstreeks 120
gemeenteleden en vrienden gekomen, waaronder 20 kinderen en
jongeren.
Maar er waren ook kritische opmerkingen, Sommigen zeiden dat
er te weinig resultaat geboekt was
en de uitkomsten niet helder genoeg waren. Anderen waren verontrust over de voorgestelde wijzigingen die te snel en te ingrijpend
leken.
De dag begon met een opwekkingsdienst geleid door zr. PeggyAnn Mokkum. Zij wist hiermee een
positieve toon te zetten voor de
rest van de dag.

van de dag werden besproken
werden. U vindt deze stellingen op
de achterkant van deze nieuwsbrief. Daarna werd aan de aanwezigen nog de vraag voorgelegd, of
wij als gemeente niet beter in één
of twee deelgemeenten konden
kerken. Nu is dat nog in vier deelgemeenten. De terstond gehouden peiling wees uit, dat twee
deelgemeenten de voorkeur hadden.
In de afronding werd ook veel over
de plaats en de inbreng van de
jongeren in onze gemeente gesproken. De aanwezige jongeren
waren positief over de EBG, maar
vroegen ook om een veranderende stijl en om meer ruimte voor
jong en oud.
Foto’s van de conferentie zijn te
zien op onze website.

De EBG NH is een
kerk waarin je gekend wordt als uniek
mens en een persoonlijke relatie met
Jezus Christus vindt
en ontwikkelt.
Visie van de EBG NoordHolland uit 2011

Kinderen over het thema
‘Groeien’
Foto: P.v.Aken

Na de inleiding in het programma
door zr. Renee Wezel, onze dagvoorzitter uit Amsterdam, gingen
de deelnemers in vijf workshops
uiteen. Voor de kleintjes was er een
apart programma.
In de vijf workshops werden stellingen geponeerd die aan het slot
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Enkele stellingen uit de workshops
Zang en Muziek

sten met zich meebrengen.

Zingen moet iets zijn van alle
generaties. Wat zeggen de liederen van vroeger en van nu?

Meer getuigenissen / persoonlijke ervaringen voor dragen

We hebben een nieuw middel
nodig, digitaal of in papiervorm,
om oude liederen te behouden
en door te geven, en ruimte te
creëren voor nieuwe liederen
Financiën
Onderliggende waarden van
het geld zijn belangrijk.
Het is nodig om de EBG beter
maatschappelijk te profileren.
Transparantie en communicatie:
duidelijker worden in waar al het
geld heen gaat.
Wat heeft u vanuit de conferentie meegenomen aan
ideeën en indrukken?

Het menselijke kapitaal van
vrijwilligers moet inzichtelijk zijn

Laat het ons weten!

Vergeving en overwinning moeten elkaar aanvullen.

De volgende stappen

Wakker worden

We moeten meegaan met de
tijd. Bijvoorbeeld ook met kleding “eisen” die bepaalde dien-

Geloof als product
Wees duidelijk over de waarde
van de EBG voor jezelf. Is de
EBG een Masterbrand met high
quality?
Maak gebruik van de mensen
met hun talenten/kennis en
kunde die wij in huis hebben.
De Jeugd
Wil de oude waarden en normen behouden en respecteren
maar wil ook aansluiting hebben
met de tijd waarin zij leven.
Aantal randvoorwaarden: eigen
dienst, veel meer energie, opgewektere muziek.
De EBG uitstraling en sfeer zoals
het interieur (de witte kerken)
worden als positief ervaren.
Er moet een eigen plek voor
ouderen en jongeren komen.

De werkgroep ‘EBG 5 voor 12’ ordent de uitkomsten van de conferentie en stelt een lijst van
mogelijke actiepunten en vervolgstappen samen.
In het najaar bespreekt de Oudstenraad deze
lijst en stelt een conceptplan voor verandering
op.
Tijdens de bezinningsdagen op 11 en 12 november wordt dit concept besproken. De Oudstenraadraad stelt een werkgroep samen die
dit plan verder uitwerkt en uitvoert.
De Raden van bijstand krijgen de gelegenheid
om in deze werkgroep mee te werken. De gemeenteleden worden regelmatig geïnformeerd.
Als proef zullen in 2018 twaalf regionale kerkdiensten plaatsvinden. Per maand, meestal op
de eerste zondag van de maand, zal er een
gezamenlijke kerkdienst gehouden worden. Dit
zal telkens in een van de deelgemeenten
plaatsvinden. In het najaar van 2018 wordt deze
proef geëvalueerd.
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De werkgroep ‘EBG 5 voor 12’:
Marcel Hessen (Haarlem); Alrun Bernhard (Haarlem); Ingrid
Stuger (Zaanstad); Cynthia van Heek-Kembel (Zaanstad);
Nancy Bipat-Mokkum (Hoorn); Lucien Kembel (Zaanstad);
Marc Mecidi (Hoorn)
Foto: A.Keisri
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