
Vitaliteit?

Weer wat nieuws of toch niet?

Het gaat om hoe wij in Appingedam een PKN gemeente zijn. Wat we doen , hoe we samen met elkaar een kerkelijke

gemeente zijn. Hoe we voor elkaar en ook voor anderen zorgen, hoe we met elkaar praten over ons geloven en alle

vragen die we daar horen.

Onze kerkenraad heeft besloten om mee te doen met het initiatief van de Theologische Universiteit om hier onderzoek

naar te doen en vandaar uit wellicht nieuwe initiatieven of bestaande activiteiten verder uit te breiden. Een van de

eerste activiteiten wordt het organiseren van een “enquête invul zondag” om zoveel mogelijk mensen uit onze eigen

gemeente die vragenlijst te laten invullen en dat gaan we doen op 3 maart gelijk na de kerkdienst in de ochtend. Die

enquête is onderdeel van een groter onderzoek: Het onderzoek wordt begeleid door onderzoek platform CCC van de

Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Meer informatie vindt u op https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/

Mede op basis van deze onderzoeksresultaten willen we samen met u en kerkenraad verder gaan werken aan een

levende gemeente waarin we ons richten op het goede wat er al is en gaan we ook op zoek naar nieuwe mooie

initiatieven die onze kerkelijke gemeente levend houden en een mooie plek ook in de Damster samenleving geeft.
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Wat is een vitale kerk? 

Geloven in kennis / Faithful knowledge

Er zijn veel manieren om de vitaliteit van 

een kerk te beschrijven. Voor het Church

Life Survey onderzoek werken we met 

negen kernkwaliteiten. Samen geven 

deze kwaliteiten een breed beeld van de 

vitaliteit van een gemeente.
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Interne kernkwaliteiten

De interne kwaliteiten maken duidelijk of een gemeente betrokkenen helpt om:

1. een levend en groeiend geloof te hebben

2. een vitale en ondersteunende viering te ervaren 

3. een sterk en groeiend gevoel van verbondenheid te hebben
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Inspiratie kernkwaliteiten

De inspiratie kernkwaliteiten richten zich op het leiderschap en gevoel van richting 

voor de kerk. Deze maken duidelijk of de betrokkenen ervaren dat de gemeente:

4. een duidelijke, breed gedeelde visie heeft

5. inspirerend en ondersteunend leiderschap biedt

6. open staat voor innovatie
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Externe kernkwaliteiten

De naar buiten gerichte kwaliteiten geven aan of betrokkenen: 

7. praktisch zich inzetten voor de dienst aan de samenleving

8. hun geloof willen delen (en of ze daar in slagen)

9. bewust zich inzetten voor samenwerking met diverse groepen mensen
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Meer informatie

Ga voor meer informatie naar:

https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/


