Stand van zaken proces ‘Stappen onderweg’, december 2020
1. Inleiding
In de beleidsnotitie Stappen onderweg van Vredenoord van november 2019, is een aantal
voornemens en afspraken opgenomen. In de kerkenraadsvergadering van 2 maart 2020 is
besloten om een aantal werkgroepen in het leven te roepen die elk een onderdeel uit zouden
werken. Overbodig te zeggen dat corona er in de rest van het jaar voor zorgde dat alles
anders liep dan verwacht. Maar de werkgroepen zijn aan de slag gegaan en hebben mooie
resultaten opgeleverd. In het kerkblad heeft u hierover steeds al wat kunnen lezen. In dit
bericht zetten we de stand van zaken van december 2020 op een rijtje.
2. Achtergrond
Nog even terug naar de notitie. Die hebben we bij de vorming van de werkgroepen
samengevat tot:
1. We gaan verder op de weg van gezamenlijkheid tussen Noord en Oost.
2. We ontwikkelen en versterken ons profiel.
Belangrijke data in de notitie zijn:
• 29-11-2020 Eerste Advent, start met één gezamenlijke viering op de zondagochtend,
bloksgewijs, afwisselend in beide gebouwen. Door de week blijven beide open.
• Seizoen 2020-2021 Definitieve keuze voor vierplek
• 31-12-2021 Uiterste (opzeg)termijn voor duidelijkheid over Adventskerk;
huurcontract loopt tot 31-12-2022
• Uiterlijk seizoen 2024-2025 Overgang naar één vaste vierplek.
3. Ontwikkelen en versterken profiel van Vredenoord
Dit is een thema dat nog onvoldoende uit de verf gekomen is in 2020.
4. Werkbare oplossing cliënten GGZ Drenthe
De ontmoeting met cliënten van GGZ Drenthe vinden we een belangrijk element van het
‘deelnemen aan de samenleving’ in ons profiel. Tegelijk was er ook spanning met het
gegeven dat de invulling hiervan (het morgengebed in de vorm vóór corona) ervoor zorgde
dat een aanzienlijk deel van de gemeenteleden van de Adventskerk niet gemakkelijk naar de
Opstandingskerk gaat. Dit staat op gespannen voet met ons uitgangspunt van
gezamenlijkheid.
Een werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft voorgesteld om het morgengebed te
handhaven in periodes dat we in de Opstandingskerk vieren, maar dat morgengebed heel
anders in te richten. Naast dat de Adventskerk open staat voor mensen van de ggz, zijn
twaalf gemeenteleden welkom om de onderlinge ontmoeting vorm te geven. Want dat is
waar het om gaat. De pastores van GGZ Drenthe gaan meedraaien met de liturgengroep,
waarmee de verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen wordt door Vredenoord en GGZ
Drenthe.
Dit voorstel is aangenomen in de kerkenraadsvergadering van 14 december. Toen is ook
door de wijkkerkenraad van Vredenoord uitgesproken dat we ons verbonden blijven voelen
met de ggz, ook als we in een ander gebouw (zouden gaan) kerken dan de Adventskerk’.
5. Uitwerken overgang naar één zondagse viering, zowel liturgisch als
praktisch
We voorzagen dat we met ingang van Advent 2020 gezamenlijk zouden gaan vieren, om en
om per liturgische periode in de Opstandingskerk en de Adventskerk.
Door corona is hierin een versnelling gekomen. Toen we namelijk na de eerste lockdown in
de zomer van 2020 weer voorzichtig bij elkaar gingen komen, bleken we aan één vierplek
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genoeg te hebben, ondanks de beperkingen van de anderhalvemeterindeling. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan het vastleggen van de liturgie die gaandeweg ontstaan is.
Ook heeft een werkgroep ‘Praktische punten’ nagevraagd en onderzocht hoe allerlei
praktische zaken opgelost kunnen worden. Inmiddels is er voor heel Vredenoord één
coördinator voor de taxidienst en voor de lectoren en is er één protocol voor de bloemen van
de zondag. Aan een gezamenlijke gedachtenisplek wordt gewerkt, evenals aan de
kindernevendienst. Ook dit resultaat is op de kerkenraad van 14 december in dank
aanvaard.
In de zomer is een extra werkgroep in het leven geroepen om uit te kunnen gaan zenden
vanuit onze beide eigen kerkgebouwen, waar we dat tot dan toe hadden gedaan vanuit De
Bron.
Inmiddels zijn beide kerkgebouwen voorzien van apparatuur en kan nu vanuit beide
gebouwen een online kerkdienst verzorgd worden. Het beamteam is flink uitgebreid en heeft
de nieuwe naam streamteam gekregen. Het werkt voor beide vierplekken.
Er is een werkgroep “Financiën” gevormd die voor verschillende scenario’s een
vijfjarenbegroting heeft opgesteld voor de wijk Vredenoord. Op 14 juli is de rapportage
verschenen. Conclusie was dat naar verwachting het wijkbudget toereikend zal zijn bij de
overgang naar één kerkgebouw, welke dat ook zal zijn.
6. Aandacht voor elkaar
Zoals hiervoor al aangegeven zagen we de eerste Adventszondag als een belangrijk moment
in het samengaan van Oost en Noord. Immers, daar zouden we elkaar in de vieringen meer
gaan ontmoeten en daar was veel toch om begonnen.
Er werd een werkgroep gevormd ‘Aandacht voor elkaar’, die na zou denken over de overstap
naar de ene vierplek én de tijd erna.
De werkgroep heeft een aantal plannen ontwikkeld die niet allemaal in coronatijd uitgevoerd
kunnen worden, maar daarna zeker wel! Dat gaat van gastvrouwen/gastheren tot extra
aangeklede koffiemomenten en van naamplaatjes tot groothuisbezoek.
De kerkenraad heeft de ideeën op 14 december omarmd en uitgesproken op een later
moment met een soort ritueel aandacht te willen schenken aan deze definitieve overgang
naar gezamenlijk vieren.
7. Uitwerken programma van eisen vierplek met behoud kernen van ons profiel
Om in het seizoen 2020-2021 tot een besluit te komen over een definitieve vierplek is de
eerste stap: het uitwerken van een programma van eisen waaraan die vierplek moet
voldoen, passend bij ons profiel. De werkgroep die hiervoor gevormd is zal dit programma
van eisen aan de kerkenraad presenteren in januari 2021, samen met begrotingen voor
verschillende mogelijke modellen.
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