Kerk Present - programma
“ Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Matteus 25: 35 en 36

Hoe kun je als kerk vandaag de dag weer invulling geven aan deze Bijbelse opdracht? Een tijd waarin
veel mensen het druk hebben, waar door de privacywetgeving veel armoede niet te vinden is en hulp
vaak als opdringerig wordt beschouwd.

NIEUW: Kerk Present - programma
Present biedt een uitgekiend programma om als moderne
gemeente actief te zijn voor de kwetsbare medemens dichtbij. De
uitvoering vindt plaats in samenwerking met de diaconie.
Kerk Present – dienst: een interactieve kerkdienst waar de rol
van de kerk voor de kwetsbare medemens centraal staat. Door
middel van filmfragmenten, een overdenking, ervaringsverhalen
van Present deelnemers,… worden gemeenteleden bewust
gemaakt en gemotiveerd om zich aan te melden voor een
eenmalige actie. Dit laatste gebeurt middels een TijdCollecte: er
wordt dit keer niet om geld gevraagd maar om de inzet van 1
dag. De gemeenteleden bepalen zelf wat ze willen doen:
schilderen, tuinklus, schoonmaken of een activiteit met een
bepaalde doelgroep.
Kerk Present – actie: in de weken/maanden die volgen gaan de
gemeenteleden in groepen aan de slag. Present verzorgt de
organisatie i.s.m. de diaconie en maatschappelijke organisaties. Er worden mensen geholpen die zelf
onvoldoende netwerk, gezondheid en financiën hebben. Voorbeelden: het opknappen van een
woonkamer voor een alleenstaande moeder, een verhuizing voor een zieke, alleenstaande man of
een huis opruimen van een ex-verslaafde.

In 5 stappen een eigen Kerk Present – programma.
De diaconie en Present zetten samen de volgende stappen:
1. Draaiboek voor een ‘programma op maat’
Elke kerk is anders, daarom ziet elke Kerk Present – programma er ook
anders uit. Met de diaconie wordt een passend programma gemaakt.
Present heeft posters, flyers, persberichten, beamerpresentaties etc. om
aandacht te geven aan deze actie.
2. De kerkdienst over dienstbaarheid/barmhartigheid
Tijdens deze dienst staat het
thema ‘dienstbaarheid’ centraal.
Op veel plaatsen in de Bijbel staat
de opdracht van God om om te
zien naar onze naaste. Present kan
diverse onderdelen aanleveren
voor deze dienst zoals liederen,
filmpjes, teksten e.d.
Aan het einde van de dienst wordt
de TijdCollecte gehouden door de
diakenen van de kerk: ieder
gemeentelid krijgt een kaartje en
een pen waarop kan worden ingevuld op welke dag en type klus gewenst wordt. De diaconie
heeft vooraf een aantal data geprikt waaruit mensen kunnen kiezen. Present en/of de
diaconie maken van deze aanmeldingen groepen per datum en type klus. Deze wordt per
Email bevestigd naar de deelnemers.
3. Informatie & inspiratiebijeenkomst
Enkele weken nadat de TijdCollecte is gehouden en wanneer de groepjes zijn ingedeeld, is er
een informatie en & inspiratiebijeenkomst. De ingrediënten van deze bijeenkomst: opening
door de diaconie, de groepen worden definitief gemaakt en de deelnemers leren elkaar
kennen, de werkwijze wordt gepresenteerd en er is een bezinning op het centrale thema
bijvoorbeeld ‘barmhartigheid’.
Op basis van deze groepsindeling gaat Present voor de betreffende data op zoek naar een
passend project via maatschappelijke organisaties. De diaconie neemt de
verantwoordelijkheid op zich dat de gemeenteleden er zijn of dat onderling gewisseld wordt.
Aanmelden is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

4. De inzet van de groepen
Samen met de contactpersoon van de groep zijn vooraf afspraken gemaakt over de
materialen en het gereedschap. Zo kan de groep op de projectdag direct aan de slag. De
hulpontvanger wordt voorbereid en begeleid door de hulpverlener van de maatschappelijke

organisatie. Vaak nemen de groepsleden zelf
de lunch mee. Voor koffie/thee wordt
gezorgd. Na afloop van de dag wordt een
groepsfoto gemaakt.
5. Terugkoppeling en herhaling
De terugkoppeling en reflectie kan op diverse
manieren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van
de kerk en de wensen van de diaconie:
a. In de kerkdienst na iedere (?)
actiedag worden foto’s getoond van de projecten en vertelt een van de deelnemers
over hun ervaringen. Zo worden andere gemeenteleden geïnformeerd over de
projecten en ontstaat er enthousiasme om een volgend jaar weer mee te doen.
b. Verslag in het kerkblad van diverse deelnemers
c. Een andere optie is om een afsluitavond of afsluitende kerkdienst te organiseren
waar tijd voor reflectie. Ook hier is het belangrijk dat deelnemers hun verhaal
vertellen. Er kan nagedacht worden een vervolgactie van de kerk in de samenleving.

Diverse variaties mogelijk







Nodig ook gasten en buiten/randkerkelijken om deel te nemen aan het Kerk Present –
programma. Een prima mogelijkheid om nader kennis te maken. Nodig hen uit voor een
informatieavond en maak daarna gemixte groepen van kerkleden, gasten en
buiten/randkerkelijke. Sluit de actie dag af met een barbecue bij de kerk zodat ook de
verschillende groepen elkaar leren kennen.
Het is ook heel goed mogelijk om de TijdCollecte te houden met diverse kerken, de groepen
kunnen dan eventueel per wijk worden in gezet. Hierdoor ontstaat contact tussen
christenen uit diverse kerken in een wijk.
Het Kerk Present – programma is een prima invulling voor de start van het nieuwe kerkelijke
seizoen. Zinvolle teambuilding.
Nodig cabaretier Ruurd Walinga uit, hij heeft een passend programma gemaakt ‘De Doe-hetZelver’ kijk op www.waterinwijn.nl. Ruurd is medeoprichter van Stichting Present
Leeuwarden.
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