Actieplan

KerkEnDorp op basis van de Conferentie Kerk en Dorp, 23 november 2016 in Goor

KerkEnDorp ondersteunt u op de vragen die u ons hebt aangereikt tijdens de conferentie.
Dit zijn de vragen die u stelt.
We zoeken inspiratie voor onze aanpak:

De ‘waarom’-vraag (Why) blijven stellen om daarop visie te vormen en verder te bouwen

Motivatie en moed om verder te gaan, mensen in het dorp motiveren voor behoud van de
kerk

Breder en rijker inzicht, ideeën voor de toekomst: wat kun je doen? Hoe pak je het proces
aan?

Informatie vanuit andere kerkgemeenschappen, ook over samenwerking katholiek en
protestant

Informatie (zoals via een website of boek) over Good Practices en een vervolgconferentie

Meer gebruiksmogelijkheden voor (exploitatie van) de kerk

Met mensen die goede voorlichting kunnen geven op thema-avonden
We willen beter samen werken:

Hoe krijgen we besturen en organisaties in beweging?

Omgaan met weerstand tegen verandering (gemeenteleden, bestuur)

Meer en beter samenwerken, goede communicatie intern en extern

Ondersteuning om de eigen kracht van de gemeenschap te ontwikkelen

Visie/tips voor draagvlak voor een gemeenschappelijk centrum, dorpshuis etc.

Met mensen uit het dorp in gesprek om te zien wat zij van ons als kerk verwachten en
inventarisatie van vragen, wensen en mogelijkheden in de lokale gemeenschap.
Met aandacht voor kerk en samenleving:

Wat kunnen we als kerk betekenen voor de samenleving, samen kerk-zijn met en voor
mensen

Hoe kunnen we de katholieke kerk meer betrekken bij lokale gemeenschap

We hebben nog veel vragen over hoe de lokale samenleving hier in staat

We willen leefbaarheid van de dorpen versterken
Verder zijn er vragen met betrekking tot mogelijke verbouwing en subsidiemogelijkheden.
Kortom:
Wij ondersteunen u bij het verder werken aan de toekomst van Geloof – Gemeenschap – Gebouw.
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