
 

6. Een ontmoeting in een ringbijeenkomst: een idee 
 
Ontmoeting, daar gaat het om in de nieuw op te zetten ringbijeenkomsten. Ontmoetingen 
tussen gemeenten, kerkenraden en geïnteresseerde gemeenteleden.  ‘Een goede buur is 
beter dan een verre vriend’ is een spreekwoord dat ook in de kerk waar is. Het is goed 
elkaar af en toe te spreken, elkaar te bemoedigen en daarna weer met vreugde en 
blijdschap verder te gaan met het werk in de gemeente. Een bijeenkomst van de ring kan 
daaraan bijdragen. 
 
Het is van belang dat deze ringbijeenkomsten niet een vergadercircus worden. Er hoeven 
geen notulen geschreven, geen commissies bemenst.  Het kan helpen om bewust gebruik 
te maken van een werkwijze, die het echt inhoudelijke gesprek stimuleert. Bijvoorbeeld een 
intervisie methode. Ik benoem er hier één die in de praktijk goede diensten bewezen heeft. 
 

Laat kerkenraadsleden en gemeenteleden uit drie verschillende gemeenten bij elkaar zitten 
in één ruimte. Om de beurt vertelt één van de gemeenten iets over hoe een bepaald thema 
in hun gemeente speelt. Hoe staat het met het jeugdwerk; wat gaat goed; waar liggen 
vragen? Of: Hoe staat het met de kerkdienst; hoe probeert u gastvrij te zijn ? Welke 
diaconale activiteiten zijn er in en vanuit uw gemeenten? Hoe sluit u aan bij de vragen en 
noden in uw plaats? Kies één vraag uit en breng in hoe dat bij u gaat. De andere twee 
gemeenten luisteren aandachtig. Daarna kunnen zij vragen stellen of tips geven. Dan is de 
volgende gemeente aan de beurt. Enzovoort. Deel de tijd strak in en zorg dat iemand die 
tijd bewaakt. Bijvoorbeeld voor iedere gemeente 20 minuten, zodat u in totaal een uur 
nodig hebt. De avond kan afgesloten worden met een plenaire bespreking onder leiding 
van een gastspreker of gemeentebegeleider.  

U kunt er ook voor kiezen het thema te laten introduceren door iemand die er ervaring mee 
heeft en u kan inspireren met ideeën. Tenslotte: is er ook ruimte voor vieren en bidden op 
uw ringbijeenkomst? Afsluiten in de kerkzaal rondom de Paaskaars waarbij ruimte is om 
gebedspunten in te brengen vanuit de verschillende plaatselijke gemeenten? 
 

De organisatie bij toerbeurt in handen leggen van één van de gemeenten, wellicht in 
samenwerking met een buurgemeente. Uw classispredikant  is ook beschikbaar voor 
suggesties.   

 


