Visie op de toekomst van de Laarkerk binnen de federatie PKN Anloo-Zuidlaren
In aansluiting en overeenstemming met de visie en missie van de federatie PKN Anloo-Zuidlaren is
onderstaande visie voor de directe toekomst, vanaf nu, ontstaan.
Onderzoek door de Denktank, gesprekken in de gemeente, de geeltjes en tot slot een gezamenlijke
bezinningsdag van de Denktank, de visiegroep en de wijkraad, aangevuld met een extra gemeentelid
en een lid van de Federatieraad, zijn bepalend geweest voor de inhoud.
Om tot een goede prioritering te komen heeft de visiegroep, die een en ander heeft voorbereid en
samengebracht, een aantal thema’s gekozen die in het rapport van de Denktank en de vele
gesprekken naar voren zijn gekomen.
De nummering van de kopjes is een blijk van urgentie; de bijbehorende tekst beschrijft het doel
waarnaar we als geloofsgemeenschap streven.
Te weten: Gebouw, erediensten, gezinnen met jonge kinderen, jeugd, samenwerken met andere
kerken, organisatiestructuur, pastoraat, diaconaat. Tijdens de bespreking bleek dat er nog een
thema bij hoort, namelijk: Verbinding en toerusting, met nadruk op verbinding. En werd op de
bezinningsdag ook besloten de thema’s Eredienst, Jeugd en Gezinnen met jonge kinderen min of
meer samen te voegen. Hierbij past de opmerking dat Jeugd en Gezinnen met jonge kinderen ook op
zich belangrijke thema’s zijn.
Verder werd opgemerkt dat we het kerkelijk jargon beter kunnen moderniseren om gemakkelijker
bereikbaar te zijn voor jongere mensen, bijvoorbeeld de eredienst in het vervolg te duiden met
viering. Taal is van wezenlijk belang.
Met activiteiten op korte termijn wordt bedoeld: Nu starten (november 2021).
Met activiteiten op langere termijn wordt bedoeld: Nu starten met voorbereidingen om zo vlot
mogelijk tot invoering en/of uitvoering te komen.

1 Eredienst/Viering Een feestelijke, liefst iedere zondag, viering met veel zang en muziek waarin we
ons geloof belijden en vieren. Een korte, puntige overdenking aansluitend bij de actualiteit. Iedereen
voelt zich thuis en jong en oud is vaak tot meestal samen in de kerkzaal.
Korte termijn activiteiten:
-

Experimenteren met de vieringen in de Laarkerk
Experimenteren met de inrichting van de Laarkerk, gezelliger en met meer mogelijkheden
voor diversiteit en vernieuwing in de vieringen
Het zwaartepunt van de viering ligt bij Verbinding en Ontmoeten
De viering is aantrekkelijk voor alle leeftijdsgroepen, minder hoog liturgisch
Meer aandacht voor kinderen en jeugd in de vieringen; geef hen een grotere rol waar
mogelijk

Langere termijn activiteiten:
-

Aansprekende sprekers, predikanten zowel als lekenpredikers, uitnodigen
Muziek- c.q. Zanggroepen uitnodigen
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-

Bijzondere activiteiten ontwikkelen die diverse leeftijdsgroepen aanspreken

2 Gebouw Het kerkgebouw omvormen tot een aantrekkelijk en multifunctioneel centrum, dat
uitnodigt tot vele vormen van vieren, ontmoeten en beleven.
Korte termijn activiteiten:
-

Enkele banken verwijderen en het hoekje gezellig inrichten voor jonge kinderen en hun
ouders
De sfeer van het gebouw opener, frisser en knusser maken
Een groep kerkleden i.s.m. een architect ontwikkelt een plan en legt het voor aan de
gemeente, te beginnen met de kerkzaal; zo mogelijk enkele verschillende uitvoeringen
Onderzoek naar de mogelijkheid van een multifunctioneel centrum; haalbaarheid en
subsidiemogelijkheden.

Langere termijn activiteiten:
-

De bijgebouwen aanpassen aan de stijl van de vernieuwde kerkzaal
Een stilte plek inrichten waar iedereen altijd kan binnenlopen
Onderzoek naar verbetering van de akoestiek en daarmee samenhangend de isolatie van het
dak
Mensen van buiten de kerk kunnen exposeren in de Meent

3 Samenwerken met andere kerken Naast intensivering van de samenwerking binnen de federatie
willen we een betere samenwerking met alle kerken in het dorp bewerkstelligen. Het zou heel goed
zijn om als christenen meer gezamenlijk naar buiten te treden.
Korte termijn activiteiten:
-

Samenwerking binnen de federatie verdiepen en uitbreiden en komen tot een centrale
kerkenraad
Gebruik maken van elkaars kracht en bemensing binnen de federatie
Verdiepen wat ons bindt en oplossingen/werkwijzen vinden voor wat ons scheidt door in alle
openheid met elkaar te spreken

Langere termijn activiteiten
-

Contact zoeken met de andere kerken in het dorp en elkaars behoeftes en mogelijkheden
peilen
Samen acties opzetten
Meer gezamenlijke diensten organiseren

4 Verbinding Een diepgaande betrokkenheid op elkaar en het dorp, onze omgeving. We ervaren
verbinding vooral in het samen doen en beleven. Naast de rommelmarkt, samen zingen, een musical
en gespreksgroepen zien we graag een uitbreiding van activiteiten naar alle leeftijdsgroepen.
Korte termijn activiteiten:
-

Organisatie van gezellige en laagdrempelige avonden voor diverse groepen
Appeltaartochtenden voor belangstellenden
Zo mogelijk een kleine kampeeractiviteit voor de kinderen
Een federatie brede kampeeractiviteit tijdens de startzondag in 2022
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-

Maaltijden organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn; maar daarnaast ook voor
doelgroepen

Langere termijn activiteiten:
-

Kerk openstellen voor andere dan kerkelijke activiteiten
De kerk open stellen voor geïnteresseerden die toevallig langskomen; op bepaalde dagen of
dagdelen; de kerk als oase en rotonde
Theatervoorstellingen organiseren of de kerkzaal daarvoor beschikbaar stellen (zolang het in
overeenstemming is met …. )

5 Organisatiestructuur Een overzichtelijke structuur, die dienstbaar is aan wat we willen zijn. Met
minder commissies, werkend vanuit vertrouwen. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven vanuit de
gemeente.
Korte termijn activiteiten:
-

Meer federatief structureren
Grote gezamenlijke onderdelen, als kerkenraad, diaconaat, etc., federatief regelen
Initiatieven van onderop, uit de gemeente of zelfs daarbuiten, ruimhartig bejegenen

Langere termijn activiteiten:
-

De keuzevrijheid om de vieringen in de verschillende kerken te bezoeken duidelijker maken
door meer kanselruil en elkaar uitnodigen om vieringen te bezoeken.
De organisatiestructuur verkleinen en via effectief communiceren flexibeler maken

6 Diaconaat
Het diaconaat houdt zich federatief bezig met het verlenen van bijstand aan
mensen en organisaties op allerlei niveaus en ontwikkelt mooie plannen en ideeën om de activiteiten
uit te breiden. Klimaat- en milieuproblematiek zijn daar voorbeelden van. Ook aansprekend voor de
jeugd.
Korte termijn activiteiten:
-

Intensievere samenwerking binnen de federatie en met andere kerken in en rond Zuidlaren,
vooral op het gebied van diaconaat zou dat te realiseren moeten zijn
Hulpgroepen oprichten voor snelle hulp aan de naaste.
De kerk durft zich uit te spreken over belangrijke thema’s; voorbeeldfunctie op vele gebieden

Langere termijn activiteiten:
-

Samenwerking zoeken met humanitaire instellingen en organisaties zoals Humanitas,
Rotaryclubs, enz. om ook samen projecten op te kunnen zetten

7 Pastoraat Omzien naar elkaar en aandacht geven aan degenen die dit vooral nodig hebben. We
doen dit nu voornamelijk via bezoekwerk en activiteiten aanbieden. Met name het
jongerenpastoraat verdient meer aandacht en vrijwilligers. Ook willen we betekenisvoller zijn voor
de mensen die minder zichtbaar zijn in de gemeente.
Korte termijn activiteiten:
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-

Meer federatieve samenwerking is gewenst, vooral vanwege het toenemend tekort aan
vrijwilligers, terwijl de behoefte niet echt kleiner is
Meer federatieve samenwerking om ook grotere pastorale activiteiten aan te kunnen pakken
Maatjesproject meer aandacht geven
Jeugdpastoraat verdelen onder de predikanten
Bewust groepsvorming (“kliekjes”) tegengaan en uitnodigend zijn naar iedereen die het
kerkgebouw binnenkomt
Doelgroepen pastoraat opzetten
Informeren naar wat gemeenteleden verwachten van het pastoraat

Langere termijn activiteiten:
-

Met de federatie en andere kerken ook pastoraat buiten de kerkelijke gemeente aanbieden
Met andere kerken hulpgroepen opzetten

N.B. Met name bij de thema’s 1 en 2 worden veel zaken benoemd die belangrijk zijn voor het
betrekken van Jeugd en Jonge Gezinnen bij de organisatie van vieringen en toerusting. Het rapport
van de Denktank geeft meer inzicht in de behoeftes/wensen van deze groepen.

Opgesteld door visiegroep op basis van de uitkomsten van de bezinningsdag en het rapport van de
Denktank.
Cathrien Verburg
Gert Brugge
Karin Elema
Kars Denkema
Sanne de Hoop
Wout Neutel
Tineke Klei, extern begeleider
November 2021

4

