Present en kerken
Intervisie Presentdagen 2020
Plenair: Is er een probleem? Zo ja, wat is het probleem?
Bij veel kerken bestaat het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om het geloof in
de praktijk te brengen met concrete naastenliefde. Het werk van Present past daar goed bij.
De afgelopen jaren droegen kerken gemiddeld 5% bij aan de totale begroting van lokale Presentstichtingen
(particuliere giften niet meegerekend). In 2018 zagen we procentuele afname van het aantal groepen uit kerken.
Lokaal zijn er verschillen wat de betrokkenheid van (groepen uit) kerken bij Present betreft.
Hoe verklaren we deze afname en lokale verschillen?
•

Presentmoeheid – in het begin enthousiast, maar vraagt iets nieuws

•

Kerken hebben een eigen jaarplanning, daar past Present niet altijd meer in

•

Sommige kerken zijn moeilijk bereikbaar en hebben hun eigen diaconale invulling (waar evangelisatie
onderdeel van uitmaakt)

•

Kerken willen meer zichtbaar zijn in de wijk en aansluiten bij buurt initiatieven, dit biedt kansen voor
Present

•

Presenten richten zich niet alleen meer op kerken, er zijn ook andere groepen waar geld en groepen
vandaan komen

•

Geen standaard-present aanpak. Geen kerkgroepen matchen, maar individuen uit kerken die zich willen
inzetten via present. Bijvoorbeeld gezinnen laten meedoen aan zomerpakketten actie.

In gesprek in groepen:
Benoem de gewenste situatie, wat is je doel?
Genoemde doelen:
•

Structurele relatie met kerken (langdurig, trouw). Gedragen voelen door de kerken.

•

Band (weer) aanhalen met kerken, Present niet op papier kennen, maar echt samenwerken

Bedenk verschillende manieren om dit doel te bereiken en noteer deze:
•

Tijdcollecte

•

Meet & connect (gezin voor gezin) - nieuwkomers koppelen aan gezin/individu uit de kerk

•

Warm contact. Wie ken ik waar? En wie kent die? En investeren in deze contacten

•

Aansluiten bij Diaconaal overleg

•

Iets nieuws aanbieden – adventmanden actie (elke advent dag 1 ding, a la zomerpakketten)

•

Sluit aan bij kerkelijk jaar, wat is actueel

•

Diacodie – diaconale kerkdag (projectendag voor kerkelijke jeugd – groepen jongeren uit de
verschillende kerken gaan aan de slag voor Present)

•

Veranderdag (is al ouder concept, maar werkt goed). In de 40 dagen tijd iets veranderen voor de
ander

Individueel: bedenk waarmee je zelf aan de slag wilt gaan.

•

Collecteren voor zomerpakketten. Degene die een pakket willen maken kunnen 50 euro uit ‘de pot’
gebruiken

•

Buurten met boodschappen trajecten. Laagdrempelig, wijkgericht (Zwolle)

•

Buurten met feestjes (pakketten, kinderfeestjes gedurende het hele jaar)

•

Collecte

•

Presentaties geven

•

Iemand uit een kerk die geklust heeft via Present een presentatie uit eigen kerk laten geven

•

Juiste ingang in een kerk zoeken; hoe kun je deze groep bereiken

•

Op website: waarom heeft Present geld nodig (zie website Zwolle)

•

Er zijn kerken met flexteams dat werkt goed (er zijn kerken met bijvoorbeeld een flex verhuisteam)

•

Kerken onderling laten verbinden in projecten

•

Wijkgericht matchen (dus zorgen dat kerk een project in eigen wijk kan doen)

•

Behoefte van kerk in beeld – maatwerk

•

Richten op jongeren als volwassenen al veel doen

•

Partnerschappen met kerken waarin je doelen kan formuleren voor de komende drie jaar

•

Kerk present dienst.

Individueel: bedenk waarmee je zelf aan de slag wilt gaan.

