De methode Waarderende Gemeenteopbouw nader toegelicht
Onderstaand een nadere toelichting gegeven van de methode van waarderende gemeenteopbouw
die wordt gebruikt in de themagroepen bij het beleidsplan. Uw/jouw betrokkenheid wordt op prijs
gesteld. Uw/jouw opvatting wordt graag gehoord om als bouwsteen te kunnen fungeren voor het
verder samen te stellen beleidsplan.
Doelen
De gespreksavonden bedoelen bouwstenen te verzamelen voor het beleidsplan (2014-2017). De
beleidsplancommissie, in opdracht van de Algemene Kerkenraad, stelt met deze bouwstenen het
conceptbeleidsplan op. Het beleidsplan van de Algemene kerkenraad (2014-2017) geeft de ruimte
aan en de aandachtspunten voor het beleid in de afzonderlijke wijkgemeenten (waarvoor de
verantwoordelijkheid bij wijkkerkenraden ligt). Centraal kan bezinning op belangrijke gezamenlijke
thema’s plaatsvinden.
Zo hopen wij in zes thema-groepen, gekozen op basis van de meest gehoorde opmerkingen uit de
wijkavonden, met gemeenteleden uit alle wijken aan de slag te gaan.
In drie avonden willen we per thema concrete bouwstenen voor het beleidsplan van onze centrale
kerk aanleveren. De beleidsplancommissie zal zorgen voor verdere samenhangende verwoording,
waarna de Algemene Kerkenraad aan zijn verantwoordelijkheid tot vaststelling invulling zal geven.
Deze avonden hebben daarom ruimte voor:
1. Kennismaking: met elkaar ontdekken wat de factoren zijn die helpen om iets te laten
leven/bloeien en dromen – als deze factor (die gekozen is) echt tot bloei kan komen – hoe
zou de gemeente er dan over 10 jaar uitzien;
2. verdere verwoording van die dromen met meerdere personen in bijvoorbeeld een beeld of
iets anders tastbaars;
3. concretisering: hoe gaat zo’n droom werkelijkheid worden, welke resultaten zijn dan gewenst
en wat is hiervoor nodig aan mensen en middelen om dit te realiseren?
Positief perspectief
Werken aan de opbouw van de gemeente/de kerk en het formuleren van een beleid vanuit een
positief perspectief, te weten het waarderend opbouwen:
We gaan op zoek naar bloei bevorderende (of: energie gevende of succes-) factoren, die een
positieve ervaring of resultaat mogelijk gemaakt hebben. Als we die factoren ontdekt hebben, gaan
we dromen over een situatie waarin die factoren volop de kans krijgen om te groeien en te bloeien.
Vervolgens vragen we ons af hoe we de situatie zo kunnen inrichten dat we de gewenste situatie
kunnen bereiken. Het accent komt te liggen op het vertellen van verhalen in plaats van het
analyseren en diagnosticeren. Het met elkaar delen / verhalen vertellen, sticht gemeenschap.
Beide benaderingswijzen hebben hun recht van bestaan. Uit de praktijk blijkt echter dat de
methodiek van waarderend opbouwen energie geeft aan mensen en (geloofs)gemeenschappen.
Hieronder wordt de methodiek uitgelegd en toegespitst voor het proces dat wij als gemeente nu
ingaan. Wie er meer over over de methodiek van ‘waarderende gemeenteopbouw’ wil lezen kan
terecht bij de website http://www.waarderendegemeenteopbouw.nl/
Roeping van de gemeente – de kern:
Binnen een gemeente/een kerk is er ruimte voor verlangen en dromen. Maar wie ruimte zegt, zegt
ook begrenzing. Niet alles wat bedacht, ontwikkeld en georganiseerd wordt, draagt bij aan de
roeping van de gemeente.
Waarderend opbouwen wordt waarderende gemeenteopbouw wanneer het creatief ontwikkelen
van plannen bijdraagt aan de roeping van de gemeente. Die roeping van de gemeente kan geduid
worden als groeien in relaties:

De groei in de relatie met God: een gemeente is een gemeente van Jezus Christus. Het gaat om een
persoonlijke en levende relatie met Hem. We worden geroepen te groeien in overgave en
afhankelijkheid, de vertrouwelijke omgang met God en het vrucht dragen.
De groei in de relatie met de context (de samenleving / cultuur) om ons heen, concreet: groeien in
dienen en getuigen;
De groei in de relatie met elkaar: saamhorigheid, zorgen voor elkaar, elkaar dienen, elkaar op de weg
houden.
Bovenstaande kan ook kort samengevat worden in: Boven, Buiten en Binnen. Het begrip ‘relatie’ kan
ook vervangen worden door ‘betrokkenheid’ of ‘verbondenheid’. Deze drie relaties horen bij elkaar
en zijn op elkaar betrokken.

