PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTHOEK

Hulst, 3 september 2022

De kerkenraad hoort graag uw mening over de toekomst van PG Oosthoek
Betreft: Uitnodiging deelname interview
Beste gemeenteleden,
De Protestantse Gemeente Oosthoek (Oost-Zeeuws-Vlaanderen) wil graag weten hoe ze
toekomstbestendig kerk kan zijn. Ik mag dit onderzoek namens deze gemeente begeleiden en
uitvoeren.
De kerk heeft een aantal basistaken zoals het gaande houden van de eredienst, diaconale, pastorale
en missionaire inzet en geestelijke vorming. Mooie taken, maar ook veel werk voor een kleine
gemeente met weinig ambtsdragers.
We weten al dat er een groep trouwe kerkbezoekers is die de zondagse dienst erg waardeert.
Daarnaast wil de kerkenraad graag van zo veel mogelijk (rand-) kerkleden, maar ook van stads-en
dorpsgenoten horen waar mogelijke perspectieven liggen voor deze gemeente. Dit onderzoek helpt
de kerkenraad bij het verzamelen van ideeën en het maken van keuzes.
Binnenkort ga ik starten met het maken van de vragenlijsten en ik wil u nu al vragen of u mee wilt doen
met bijvoorbeeld een individueel interview. Het is ook mogelijk om met meerdere mensen per adres,
of met een aantal mensen mee te doen aan een groepsinterview. Ook ga ik kijken naar de mogelijkheid
om mee te doen met een online-enquête. Dan kunt u gewoon vanaf thuis uw antwoorden bijvoorbeeld
via uw computer ingeven. Maar de voorkeur gaat uit naar een persoonlijke ontmoeting.
Zondag 2 oktober in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande is er een kerkdienst speciaal ingericht
rondom dit thema (aanvang 10.00 uur). U kunt na afloop van deze dienst de vragen van het interview
invullen. Het invullen kost circa 30 minuten maar levert zeker gespreksstof op en mooie ontmoetingen.
Samen met de kerkenraad zal ik u op diverse manieren benaderen; via de Kihm, de nieuwsbrief, de
website (www.pgoosthoek.nl) maar ook persoonlijk. Het onderzoek begint vanaf oktober 2022 te
lopen met een maximale looptijd van 6 weken.
Voor elke stap in het onderzoek geldt: ik ga netjes om met uw privacy en presenteer de resultaten
anoniem. Als u tot zover vragen heeft, neem dan gerust even contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, Kerkelijk werker PG Oosthoek
Tel: 06 2080 4451, E-Mail: l.slabbekoorn@pgoosthoek.nl
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