Download 2: Aandachtspunten geloofsgemeenschap
Checklist om de relevante kenmerken op een rij te zetten (een ‘foto’ te maken)
van je geloofsgemeenschap
Een foto maken doe je door de volgende aspecten op een rijtje te zetten.
Jijzelf en/of het groepje gelijkgestemden om je heen.
Heb je al een groepje gelijkgestemden? Zijn jullie losse gemeenteleden of een
groepje binnen bijvoorbeeld de kerkenraad?
Je kansen als je werk gaat maken van / steun gaat vragen voor duurzaamheid.
Wat zijn ieders talenten? Waar word je blij van?
Lééft duurzaamheid in de gemeente?
Waar praat men over bij de koffie
Vraag kerkenraadsleden of er weleens over wordt gesproken
Waar is weerstand, waar is bereidheid?
Wat is het karakter van de gemeente?
Is er veel of weinig centrale sturing, formele of informele bestuurlijke processen?
Hoe wordt gereageerd op spontane initiatieven?
Put de gemeente energie uit een diversiteit aan opvattingen en activiteiten? Of
passen activiteiten in een min of meer afgepaalde beleidsvisie of geloofsvisie?
Wordt de onderlinge gemeenschapsvorming vooral gekleurd door argumentatie of
door belevenissen?
Wat gebeurt er al?
<Checklist 1> <
 voorbeeld lijstje ‘wat er al gebeurt’>
Hoe en waarom is dat tot stand gekomen?
Overdenk dit, en beantwoord de vraag: wat ‘werkt’ in jouw kerkgemeenschap?
Een paar gulden regels die je de komende tijd goed van pas komen als het werk aan
duurzaamheid op gang komt:
Balans tussen denken, vieren, doen
Loop voorop maar verlies het peloton niet
Zet elk jaar enkele kleine stappen
Doe wat kán; niets ‘moet’
Om de paar jaar iets ‘groots’ doen zou mooi zijn
Kijk positief: het glas is halfvol
Betrek bestuurders en gemeenteleden altijd; hóe, dat kun je verschillend invullen.
Lees de volgende tips, en bekijk wat in jouw situatie de best passende aanpak lijkt om te
starten:
● De denk-route. Zie eerst tip 2 in hoofdstuk B (hoe werk ik toe naar een beleidsplan),
daarna hoofdstuk C duurzaamheid als beleidskeuze.
● De doe-route: zie tip 2 hierna
● De vieren-route: zie Hoofdthema Geloof en Inspiratie voor de mogelijkheden.
Dit kan de route zijn waarmee je begint. Het kan ook een route zijn die je volgt náást
de doe-route of de denk-route. We zijn tenslotte een geloofsgemeenschap!

Op basis van alle voorgaande inzichten kies je een startpunt: op welke route ga je je eerste
stappen zetten?
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