
Verslag KR 19 september 
 
De scholen zijn weer begonnen en ook de kerkenraad heeft de eerste bijeenkomsten achter de rug. 
De eerste reguliere vergadering was op 19 september. Hans opent met het stuk uit de bijbel waar 
Jezus tegen Petrus zegt: op jou zal ik mijn kerk bouwen. Het woord ‘kerk’ kende Petrus natuurlijk niet. 
De grondtekst betekenis van ‘ecclesia’ (kerk) is meer dan alleen het religieus leven met elkaar delen. 
Het betekent het delen en beleven van de volle samenleving met elkaar. Daartoe roept Hans ons als 
missionaire kerk op. 
 
Givt 
In het rondje mededelingen komt Givt ter sprake. Givt is een mooi initiatief dat tot nu toe nog niet 
helemaal optimaal werkt. Communicatie en begeleiding verdient nog aandacht. Dat gaan we de 
komende tijd doen. Ook komt er dit najaar aandacht in de vorm van bijvoorbeeld een preek over 
geven. 
 
Missionaire activiteiten 
Hans leidt ons door het verslag van missionaire activiteiten in 2018. We willen als Amersfoortse KvdN 
een kerk van missionaire mensen zijn. De KR vindt dat belangrijk. Dat is het uitgangspunt. We zien dat 
elke deelgemeente daarin vervolgens zijn eigen focus, pad, en tempo kiest. De missionaire activiteiten 
leveren energie op, dat is bemoedigend om te zien.  
 
Jaarplan RCL 
We behandelen het Jaarplan van de RCL, de Raad Christelijk Leven. Dat is de commissie het 
theologisch inhoudelijk geweten van de gemeente vormt, het kringenwerk begeleidt, etc. Komend 
jaar zet de RCL - meer vraaggestuurd dan vorige jaren - in op: 
1. Preekverwerking op de zondagen 
2. Cursus over Nazarener DNA 
3. Papieren kerkblad Amersfoort-breed op inhoud (glossy, vooralsnog eenmalig) 
4. Enkele losse thema-avonden 
 
Hart van het Soesterkwartier 
Vorig jaar zijn we uit het initiatief van het Parkhuis gestapt. In plaats daarvan zijn we ons gaan richting 
op het initiatief Hart van het Soesterkwartier. Dat is een nieuwbouw / renovatieplan rondom de 
Emmauskerk (waarin onze Stadskerk huist). De KR ondersteunt de lijn van dat initiatief en steunt 
Gerrie in het voortzetten van de gesprekken hierover. Er worden nog geen onomkeerbare besluiten 
genomen. We geven als suggestie mee om op de Jaarvergadering de kerk een keer mee te nemen in 
de voortgang van dit plan. 
 
 
 
 
 
 


