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1. Nieuw beleid en vernieuwende activiteiten
Een ieder dient open te staan voor veranderingen. Werken met eigentijdse mogelijkheden.
Leden zijn vaak niet bereid om jaren deel te nemen in de kerkenraad, maar zijn wel bereid om
te helpen bij andere eenmalige of korte activiteiten. Meer organiseren via groepen waaraan
gemeenteleden deelnemen (denk aan huidige HVD). Kleinere kerkenraad. Vergelijkbaar
hiermee werkt De Kandelaar al met taakgroepen. Mogelijk kan dit systeem ook goed werken
voor de Dorpskerk.
Openstelling en gebruik van de kerk van andere doeleinden (Scrooge, Brook Duo e.d.) gebeurt
al regelmatig. Dit zeker in stand houden en waar mogelijk uitbreiden. Dit betrekt mensen in
ieder geval bij het kerkgebouw en hopelijk/mogelijk ook bij de kerk. Veel mensen in Holten
die niet zijn betrokken bij de kerk zijn wel betrokken bij het kerkgebouw (Dorpskerk) en
dragen dit een warm hart toe.

2. Maatschappelijke betrokkenheid
De diaconie is betrokken bij verschillende projecten in Holten (denk aan tovertafel in
Diessenplas). Dit is niet algemeen bekend. Maak dit bekend zodat dit meer gaat leven en
aandacht krijgt en ook kenbaar wordt wat de kerk (nog meer) doet. Daarnaast kan gedacht

worden aan bijvoorbeeld aanbieden van tuinonderhoud, een klusjesdienst voor minder
daadkrachtigen, gezamenlijke maaltijd voor alleenstaanden e.d.. Soort gelijke zaken doet ook
Via Vie Welzijn. Mogelijk kan op bepaalde terreinen een samenwerking plaatsvinden.
De kerk dient meer zichtbaar te zijn voor de samenleving. In dit kader kan gedacht worden aan
het zichtbaar zijn van de kerk in bijvoorbeeld het Kulturhus (bijvoorbeeld inrichting van een
gebeds- of stilteruimte) of de Smidsbelt (door bijvoorbeeld interview van mensen, activiteit
e.d.) of het vaker openstellen van de kerk voor toeristen en voor mensen die daar behoefte
aan hebben (moment van rust voor bezinning of gebed).
3. SOW
Er zal een stuurgroep moeten worden ingesteld om het SOW-proces weer op gang te brengen.
In deze stuurgroep zullen ook nieuwe leden moeten plaatsnemen die er als het ware blanco
instaan. Er lijkt veel ‘oud zeer’ te zijn op dit punt bij mensen die al langer aan de kerkenraad
deelnemen. Van de leden van de stuurgroep moet wel gevraagd worden om open en
opbouwend de bakens te verzetten en te streven naar één PKN-gemeente in Holten.
4. Aandacht voor jong en oud in pastorale zin
Kinderen regelmatig betrekken bij de kerkdiensten (bijvoorbeeld aansteken kaars of opzeggen
rijmpje).
Een goed voorbeeld om de kinderen bij de kerk te betrekken is de wijze waarop zondagsschool
Dijkerhoek en Espelo de kinderen bij de gemeente betrekt (met kerst en aanvang nieuwe
seizoen). Een hiermee vergelijkbare betrokkenheid van de kinderen kan een positieve bijdrage
leveren als dit navolging krijgt in de Dorpskerk.
Af en toe zouden er ‘kinderdiensten’ kunnen worden gehouden waar bijvoorbeeld kinderkoor
Mozaïek zingt. Dergelijke activiteiten liefst in SOW-verband in kader van ‘hoe meer zielen, hoe
meer vreugd’ (zie ook hiervoor).
Daarnaast dient er voldoende pastorale aandacht uit te blijven gaan naar de oudere
gemeenteleden. Hierin kan een nieuwe predikant positief bijdragen. Wij zoeken ook naar meer
verbinding tussen de generaties.
Aldus in samenvattende bewoordingen is er commitment en zijn de pijlers geslagen.
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