Checklist Idee
Idee voorbereiden
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gemeente. Het ligt dan ook voor de
hand dat u een idee over samenwerking met andere gemeenten bespreekt met de kerkenraad. De
meeste kerkenraden zullen primair gericht zijn op de eigen (wijk)gemeente. Het vraagt een
bewustwording om daar anders mee om te gaan.
Om uw idee goed over te brengen, helpt het de volgende vragen te beantwoorden:







Wat heb ik gesignaleerd?
Welke kansen zie ik?
Op welk terrein zou samenwerking voor mijn gemeente goed zijn? (jeugdwerk, pastoraat,
diaconaat, missionair, administratief, anders?)
Wie zouden moeten gaan samenwerken? Club- of kringleiders, predikanten en kerkelijk werkers,
ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers, kerkrentmeesters, anderen?
Hoe helpt mijn idee om mijn gemeente vitaal te houden?
Welke andere gemeenten spelen een rol in mijn idee?

Idee bespreken
Als u een idee hebt om samen te werken met andere gemeenten, kan het zinvol zijn om eerst eens
vrijblijvend met iemand uit uw eigen gemeente te sparren. Herkent deze persoon de signalen en deelt
hij of zij uw visie? Leg uw idee voor en stel het zo nodig bij.
Een idee voor samenwerking is iets om met de kerkenraad te bespreken. U kunt uw idee op papier
zetten, maar vaak werkt het meer inspirerend als u een mondelinge toelichting kunt geven. U kunt
bijvoorbeeld om wat tijd vragen op de kerkenraadsvergadering.
Probeer het enthousiasme dat u hebt voor uw idee over te brengen, maar stel waar nodig uw idee ook
bij en luister naar wat het teweegbrengt. Stel uzelf van tevoren eventueel de vraag:
 Welke weerstand kan ik verwachten tegen mijn idee en van wie?
Indien uw op weerstand stuit, bespreek dan met de desbetreffende persoon/kerkenraad waar die
weerstand zit en hoe dit opgelost zou kunnen worden. Wat of wie hebben zij nodig? Bespreek ook
welke rol u daarin zou kunnen hebben.
Uw idee is gericht op verhoging van de vitaliteit van de gemeente. Mocht u veel weerstand verwachten
of ervaren, dan kunt u zich afvragen of de uitwerking van uw idee uiteindelijk de vitaliteit ten goede
komt. Stem hier uw handelen op af en stel waar nodig uw verwachtingen bij. Denk eventueel in
kleinere stappen.
Gemeenten die gaan samenwerken bepalen gezamenlijk de duur, intensiteit en het terrein van de
samenwerking. Als de kerkenraad enthousiast is, zal er verder gesprek zijn met andere gemeenten en
zullen de verschillende kerkenraden uiteindelijk een clustergroep instellen. Deze groep zal verdergaan
met het uitwerken van een plan.

