
 

 

Gemeenteberaad 2022 
 
Op 18 mei 2021 waren we met het gemeenteberaad vanwege corona digitaal met elkaar verbonden. Fijn 
dat we nu elkaar weer in de ogen kunnen zien. Tijdens het vorige gemeenteberaad stonden we middenin 
de pandemie. Laten we dan nu ook hopen en vooral bidden dat dit werkelijk zo was en dat we deze periode 
nu definitief achter ons kunnen laten. 
  
In het begin van de pandemie was De Bron vooral gericht op het aanpassen aan de nieuwe situatie. 
Vieringen op afstand, digitaal. Bezoeken per telefoon of voor het raam. Digitaal collecteren. Digitaal 
vergaderen. En vooral het afscheid nemen van dierbaren onder strenge beperkingen. Wat voelde dit 
ingrijpend.  
 
We hebben ons als kerkgemeenschap telkens aangepast aan de veranderende situatie. Binnen de 
kerkenraad was alle ruimte hierover te spreken en van gedachten te wisselen. Elke standpunt werd 
gerespecteerd, en besluiten werden in consensus genomen. De adviezen van de PKN waren daarbij 
behulpzaam. Maar soms was het nodig hiervan af te wijken.  
 
Deze periode brengt blijvende veranderingen. De uitzendingen in geluid en beeld zijn blijvend. Het is een 
nieuwe mogelijkheid tot verbondenheid die we graag blijven benutten. Het digitaal collecteren blijft en ook 
als dat nodig is digitaal vergaderen.  
Tijdelijk waren de bezoeken op afstand. En het afscheid nemen van dierbaren doen we weer zoals de 
nabestaanden dit graag willen.  
 
Binnen de kerkenraad leefde de vraag: hoe zal het worden na corona? Komen gemeenteleden weer fysiek 
terug in de kerk en hoe zal de verbondenheid met De Bron zijn? 
 
Wat opvalt, is dat mensen elkaar opzoeken omdat ze elkaar nodig hebben. Mensen willen elkaar nabij zijn. 
Dat geldt voor het dagelijkse leven, in het gezin, op het werk, sport, concerten, Koningsdag, of 
bevrijdingsdag. Mensen zoeken elkaar op. Dat geldt ook voor mensen in een geloofsgemeenschap, zoals De 
Bron. 
 
Vooruit kijken! We zoeken elkaar weer op, omdat we De Bron zijn en vanuit dé Bron willen leven. Deel uit 
makend van de wereldwijde en eeuwenoude christelijke kerkgemeenschap. Geïnspireerd door de Bijbel, 
het verhaal van God met mensen. Een veelkleurige, gastvrije gemeenschap. En: 
- we hebben voldoende aandacht voor alle leeftijdsgroepen maar in het bijzonder jongeren 
- we willen op een inspirerende en diverse manieren vormgeven aan onze vieringen  
- we hebben oog voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver weg 
- we hebben in ons kerkzijn aandacht voor duurzaamheid 
- we dragen zorg voor een evenwichtig financieel beleid 
- we stimuleren dat iedereen, voor zover mogelijk, actief betrokken is. 
 
Dat betekent niet dat dit zomaar gaat. Dat moeten we met elkaar doen. Dit betekent dat we elkaar actief 
op moeten zoeken. Dit betekent dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Willen wij De 
Bron zijn die opgemerkt wordt door onze omgeving, dan betekent dit dat ieder zijn/haar steentje bijdraagt, 
initiatief neemt. Vooral niet verbaal opmerken, maar initiërend. Zeggen is het begin, maar het begint met 
doen.  
 
We leven in een snel veranderende wereld, jouw wereld. Onze wereld. De wereld dichtbij. De wereld ver 
weg. Een wereld die jouw en onze aandacht vraagt. Een wereld die om veel van jouw en onze aandacht 
vraagt. Aandacht om hulp, aandacht om gehoor, aandacht om medeleven, aandacht om actie, aandacht om 
financiële ondersteuning. Het vraagt dus iets van jou en als we dat samen doen als De Bron, dan wordt het 
‘ons’. 
 



 

 

Het punt jongeren en jongvolwassen vraagt extra aandacht. Willen we jongeren blijvend betrokken houden 
binnen de kerk, dan vraagt dit veel inzet en wellicht anders denken. 
 
Er wordt veel aandacht van ons gevraagd, maar laten we aandacht houden op wat ons bindt in het licht van 
Christus.  
 
De komende tijd zal ook een tijd zijn met veranderingen, maar die gaan we met vertrouwen tegemoet. 
 


