Kerkbodes - 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 invalshoek,
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 zulke kerkbuurten, Wijkteam-West telt er 26.
Kerkbodes komen bij de leden van de Lambertikerkgemeente aan de
deur. Meestal zullen zij hun boodschap aan de deur af kunnen
handelen. Een enkele keer wordt u misschien aan de keukentafel of in
de woonkamer gevraagd. We hopen dat u daar - bij gelegenheid – in
mee gaat. Ook het bezorgen van financiële post is immers een vorm
van met elkaar in contact staan.
Kerkbodes werken op aansturing van de werkgroep financiën die onder
de Taakgroep Rentmeesterschap valt.
Coördinator van de kerkbodes is
mw. Gerdien van der Zee – ten Bokkel
E gerdien@vanderzeemail.nl
T 0314-334182

vaste en incidentele taken
De vaste klussen die de kerkbodes toegedacht zijn, zijn:
- de bezorging van de Kerkbalanspost begin/medio januari
- het ophalen van de toezegging voor kerkbalans medio/eind januari
- de bezorging van de Startzondagpost begin september
- het ophalen van de reactie op de solidariteitskas
Daarnaast zal aan de kerkbodes bij gelegenheid gevraagd worden om
een extra bezorgronde te vervullen voor post van de kerkrentmeesters.
wat krijg je aangereikt ?
- Kerkbodes ontvangen bij elke loopronde een looplijst en de
betreffende materialen. Soms moeten die materialen nog
samengevoegd worden.
samen sterk
- 1 à 2 ontmoetings-/inpsiratieavonden per jaar. Wij denken dat het
belangrijk is dat kerkbodes –en bij gelegenheid ook de kerkburen elkaar zo af en toe ontmoeten om ervaringen te delen, door elkaar
geïnspireerd te worden en vanuit de Taakgroep Rentmeesterschap
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 kerkbodes zijn er dus ook kerkburen.
Kerkburen werken op aansturen van de Wijkteams (de Taakgroep
Delen). Kerkburen bellen bij mensen aan zonder financiële
(bij)bedoeling. Zij bezorgen de catechese-uitnodigingen, de

uitnodigingen voor het 85+reisje, verjaarskaarten bij 80+ers, de
kerstgroeten voor de 70+ers en dat soort dingen)
Er zijn mensen die het fijn vinden om in hun buurt zowel de kerkbodeals kerkbuurtaken te vervullen. Daar maken wij natuurlijk geen bezwaar
tegen. Maar wij vinden het ook prima als je alleen kerkbode in een
buurt wil zijn, of alleen kerkbuur. De één vindt nu eenmaal de ene klus
leuker dan de andere. In overleg is er veel mogelijk !
De mensen die zowel kerkbuur als kerkbode zijn moeten er wel
rekening mee houden dat ze dus twee ‘werkgevers’ hebben. De
kerkbodespullen krijgen ze van de Taakgroep Rentmeesterschap. de
kerkbuurspullen van het Wijkteam.
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