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De Visiewerkgroep heeft vijf maatschappelijke trends waargenomen en denkt
dat we daar als gemeente op moeten inspelen. Hoe denk jij daarover?
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Je bent een
individu, wilt
gezien en gehoord
worden. Je wilt je
onderscheiden.
“ Toen ik de
Belastingdienst
belde, stond ik wel
10 minuten in de
wacht. Dat is toch
belachelijk, je
wordt gewoon niet
serieus genomen.”
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Mensen zijn
eenzaam en
hebben het gevoel
nergens echt bij te
horen.

Je maakt met hulp
van internet je
eigen versie van
waarheid.

Het aanbod aan
activiteiten om je tijd
mee te vullen is zeer
groot.

Beleven en
ervaren is
belangrijker
dan weten.

“Waarom zou het
ene geloof meer
waar zijn dan het
andere? Overal zit
wel wat in.”

“Mijn agenda is altijd
gevuld. Overdag aan
het werk, ‘s avonds
sport, series volgen
op Netflix. In het
weekend
familiebezoek.
Gelukkig kunnen we
drie keer per jaar op
vakantie om bij te
komen.”

“Ik zie op
televisie wel
allemaal drama
verhalen over
Corona, maar
volgens mij
valt het
allemaal erg
mee. Ik ken
niemand in mijn
omgeving die
het heeft.”

“Uiteindelijk duikt
iedereen achter
zijn scherm. Dat
doe ik dan ook
maar.”

Eigenlijk mis ik de
fysieke kerkdiensten
niet.

De kerk als een veilig gezin is een
utopie. Bovendien klinkt het nogal klef.
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A. Herken je deze trends? Welke trend is ook van belang, en is nog niet genoemd?

?

?

Meningen en visies lijken
wel belangrijker dan het
Woord van God.

B. Hebben we als gemeente al een Bijbels antwoord op deze trends? Of is dat niet nodig?
C. Wat zou voor jou een reden zijn om een visie op te stellen? Of om dat juist niet te doen?
Laat weten wat jullie hebben besproken! Mail wieb.dijksterhuis@ngkermelo.nl, bel of app je wijkouderling,
schrijf een brief aan de kerkenraad, spreek iemand van de visiewerkgroep aan (Alex, Friso, Jaap, Nynke, Sanne, Solke, Wieb).
Het is de hoogste tijd dat we
onze jongeren gaan bereiken.

Geen
vrijblijvendheid
meer, we moeten
weer toegewijd
worden.

