Kerkburen - infofolder

Achtergronden
Begin 2018 heeft de Lambertikerkgemeente de organisatie- en de
contactstructuur omgegooid.
Als kerk willen we nog steeds in contact zijn met elkaar en – als dat
nodig is - meeleven in geloofs- en levensvragen. Dat verlangen is van
alle eeuwen. Maar de manier waarop we dat organiseren verandert
voortdurend. De manier waarop we samenleven verandert immers
voortdurend.
Sinds 2018 onderhouden we contact met elkaar via kerkburen en
kerkbodes. ‘We’ dat zijn alle mensen die in de administratie van de
Lambertikerkgemeente opgenomen zijn, alle kerkleden dus.
Kerkburen en kerkbodes zijn voor het basale contact, 1e-lijnscontact
kun je dat ook noemen. Kerkburen hebben een pastorale achtergrond,
de kerkbodes een financiële. Op pastoraal gebied zijn er
bezoekmedewerkers voor meer inhoudelijk contact , het 2e-lijnscontact.
Op financieel gebied zijn dat de kerkrentmeesters.
De Lambertikerkgemeente is sinds januari 2018 opgedeeld in 46
kerkbuurten. Elke kerkbuurt heeft een 25tal adressen. Wijkteam-Oost
heeft 20 van zulle kerkbuurten, Wijkteam-West telt er 26.
Het werk van de kerkburen is gericht op en bedoeld om aandacht aan
elkaar te geven.
Het contact kan (vaak) aan de deur worden afgehandeld, maar we
hopen dat het zo af en toe ook verder gaat en aan de keukentafel en/of
in de woonkamer vorm mag krijgen.
Kerkburen geven dus vorm aan de meest basale vorm van de
ontmoetingskerk, die we als Lambertikerkgemeente willen zijn.
Kerkburen werken op aansturing van het Wijkteam. In het wijkteam zit
een aantal bezoekmedewerkers. De bezoekmedewerkers geven vorm
aan de meer inhoudelijke contacten. Loop je als kerkbuur tegen iets
aan dat verder gaat dan ‘een gewoon praatje’ dan kun je de vraag / het
aandachtspunt / de opmerking bij de coördinerend ouderling van het
wijkteam neerleggen.
Voor Wijkteam-Oost is dat Mw. Ankie Emmer-Zaal
E wijkteamoost@lambertikerk.nl
T 623570,
voor Wijkteam-West is dat Mw. Janny van Marle – Warrink
E. wijkteamwest@lambertikerk.nl
T 623913

vaste en incidentele taken
De vaste klussen die de kerkburen toegedacht zijn, zijn:
- de bezorging van een nummer van Ontmoeten (waarschijnlijk het
Pinksternummer),
- de bezorging van de uitnodiging voor het 85+reisje, in maart (0,1,2
of 3 per buurt). De opgaves hoeven niet opgehaald te worden)
- het rondbrengen van de catechese-uitnodigingen, in juli/augustus.
(0,1,2 of 3 per buurt) De opgaves hoeven niet opgehaald te worden.
- het bezorgen van de uitnodigingen voor de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, begin november (0,1,2 of 3 per buurt)
- het bezorgen van de kerstgroet 70+ers, begin december
(gemiddeld 12 per buurt, maar de ene buurt telt 4, een andere buurt
20 of meer)
- het bezorgen/sturen van een verjaarsgroet aan 80+ers , rond de
verjaardag (per jaar zo’n 2 tot 5 per buurt)
Daarnaast zal aan de kerkburen bij gelegenheid gevraagd worden om
- uitnodigingen voor incidentele activiteiten zoals ontmoetingsbijeenkomsten / groothuisbezoeken te bezorgen en misschien ook op te
halen.
wat krijg je aangereikt ?
Om je kerkbuur-taken goed te kunnen vervullen krijg je jaarlijks (in mei
of juni) de volgende spullen
- een update van deze flyer als er zaken veranderd zijn
- een ledenlijst van jouw kerkbuurt
- een aparte lijst met de 80+ers in jouw kerkbuurt
- voldoende ansichtkaarten voor de 80+ers in jouw kerkbuurt.
samen sterk
- 1 à 2 ontmoetings-/inspiratieavonden per jaar. Wij denken dat het
belangrijk is dat kerkburen elkaar zo af en toe ontmoeten om
ervaringen te delen, door elkaar geïnspireerd te worden en vanuit
het wijkteam ook bijgepraat te worden.
al doende leren we
We hebben heel goed over de nieuwe opzet nagedacht en zijn beslist
niet over één nacht ijs gegaan. Toch weten we ook dat we alleen
gaandeweg kunnen ontdekken hoe het precies vorm zal krijgen. Zowel
onze organisatiestructuur als onze contactstructuur zijn zeker tot 2020
nog in ontwikkeling. Tegen die tijd hopen we dat we mogelijkheden en

onmogelijkheden wel ontdekt hebben. We schrijven deze alinea om
aan te geven dat we uw hulp dus nodig hebben bij het fine-tunen van
de contactstructuur middels kerkburen – kerkbodes –bezoekmedewerkers en ook om aan te geven dat er op basis van uw bevindingen dus
heel goed dingen in de opzet kunnen veranderen. Mede daarom zijn de
ontmoetings- en inspiratieavonden ook zo belangrijk.
hoe verhouden de kerkburen en de kerkbodes zich tot elkaar?
Behalve kerkburen zijn er dus ook kerkbodes.
Kerkbodes werken op aansturing van de Taakgroep Rentmeesterschap. Zij bezorgen in januari de Kerkbalanspost en halen de
toezeggingen daarvan ook weer op. In september bezorgen zij de
Startzondagpost (waaronder de solidariteitskas) en halen de
Solidariteitskas-toezegging ook weer op.
Er zijn mensen die het fijn vinden om in hun buurtje zowel de kerkbuurals de kerkbodetaken te vervullen. Daar maken wij natuurlijk geen
bezwaar tegen. Maar wij vinden het ook prima als je alleen kerbuur in
een buurt wil zijn of juist alleen kerkbode. De één vindt nu eenmaal de
ene klus leuker dan de andere. In overleg is er veel mogelijk !
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