
Verslag 4de Ring Westerkwartier- bijeenkomst op 3 oktober 2019 in de 
Schaapskooi / Goede Herder kerk te Grootegast. 

Opening : Ds. M. Klomp , voorzitter van de Ring Westerkwartier opent deze
bijeenkomst en heet ons allen welkom in het bijzonder de belangstellenden 
die betrokken zijn bij het werk in de kerk rond communicatie ( website, 
kerkblad, beamer etc.)
Een speciaal woord van welkom is er voor Monique Rozendal, die voor ons 
de presentatie zal verzorgen over communicatiemiddelen. Monique is 
trainer en teamcoach en voormalig EO-eindredacteur bij The Passion. 
Bij de opening leest ds. M. Klomp Lucas 10: 1-11 met ons, waar gesproken 
wordt over “Het koninkrijk van God is nabij” en (Jezus die zijn volgelingen 
erop uit stuurt). waarin hij ook communicatie herkent. We zingen samen 
staande Lied 418: 1,2,3. 
Zingen werkt ontspannend en verbindend. De Ring is bedoeld om elkaar als
gemeente te blijven ontmoeten, elkaar te bemoedigen en te inspireren. En 
wat je bezig houdt te delen.

Mededelingen
 De Whatsappgroep, voorgesteld door Marco Kooi uit Zuidhorn is 

inmiddels actief. We moeten er nog even aanwennen om er gebruik
van te maken.

 14 oktober wordt op het Marktplein te Grootegast de kledingbank  
“Maxima” geopend, bedoeld voor de minima. (Platform 
Westerkwartier)

 Op 26 oktober is er in Grootegast het optreden door de bekende 
Gospelgroep El Shaddai met de Musical Messiah. 

 Symposium van 2-9 nov. In de Ontmoetingskerk in Marum 
(Platform Westerkwartier) . Onderwerp: Omzien naar elkaar.

 Yke Luinenburg / Zuidhorn: presenteert het programmaboekje over 
Winterwerk 2019-2020, uitgaande van de Raad van Kerken, waarin 
2 Protestantse, de Doopsgezinde en de Rooms katholieke kerk 

participeren. Van harte bij iedereen aanbevolen. Iedereen van harte
welkom, graag tijdig aanmelden!

Welkom aan Monique Rozendal met de presentatie 
"Communicatiemiddelen” 
Het communicatieproces werkt als volgt:
Er is een Zender- er is een Boodschap- er is een Ontvanger. 
Het communicatieproces nader bekeken
Waar begin je? Waarom wil ik wat vertellen via kerkblad, beamer of 
website? Welke waarden vind je belangrijk? 
Wat- Waarom- aan Wie- en Hoe? 
Wat heb ik te vertellen: Hou je boodschap kort en duidelijk! Is je boodschap 
‘ínclusief‘ en open? Denk er goed over na!
Waarom wil ik iets vertellen en wat zijn mijn belangrijke kernwaarden?
Aan wie wil ik het vertellen: Verdiep je in de ontvanger: jong, oud, rand/on-
kerkelijk, let op taalgebruik.
Hoe wil ik het vertellen? Via welk kanaal gaat de boodschap? Kanaal 
passend bij de doelgroep!
We gingen met al deze adviezen aan het werk.

Gezamenlijke gedachtewisseling over communicatiemiddelen
Over bovenstaande punten kwam een levendig gesprek op gang. Eigenlijk 
was er (weer) te weinig tijd. Veel ideeën en suggesties kwamen enthousiast
voorbij. Er werden door Monique titels van boeken doorgegeven die handig 
zijn voor gebruik.
Monique wordt bedankt voor haar enthousiaste presentatie en ontvangt als 
dank een Groninger koek.

Gemeenteronde
Grootegast: de Kerkenestafette was een succes en voor herhaling vatbaar.
Leek: Had begin september samen met de GKv. een Groninger dienst. 
Dankbaar voor de prettige samenwerking en een volle kerk.



Opende/ Geref.): Communiceren samen via Donkey Mobile.
Zuidhorn: Na het vertrek van Ds. Jörg Buller zijn er via het mobilisatie 
fonds aangetrokken: ds.mw. Annemiek Boonstra, predikant en Peter van 
Ool, pastoraal werker.
Zuidhorn: vindt op 5 oktober de 6e editie plaats van “Kom in Zuidhorn”, een 
markt waar ook de gezamenlijke kerken een kraam hebben vol informatie, 
gezelligheid en proeverijen: Welke smaak heeft de kerk voor u/jou?
Marum: organiseert op 12 oktober een Kinderevent met als thema “vrij 
zijn”… Goochelen in de kerk met Elmar Hofstee. Op 13 oktober is er een 
Regenboogdienst waar iedereen, ongeacht geaardheid zeer welkom is! Er 
zal veel gezongen worden met begeleiding van organist Annekor Top.

Ideeënlijst voor nieuwe onderwerpen. De Stuurgroep zal een keuze 
maken.

 Eenzaamheid, m.n. onder ouderen
 Communicatie van mens tot mens
 Catechese, gespreksgroepen, iets voor tieners: samen regionaal of 

in clusterverband misschien aan te pakken?
 Orgaan en weefseldonatie, vanuit Bijbels perspectief
 Mogelijkheden zoeken om meer gebruik te maken van elkaars 

mogelijkheden, samen activiteiten oppakken?
 Hoe gaan we om met ons levenseinde en de bespreekbaarheid 

daarvan? De technische en medische mogelijkheden; 
Zelfbeschikkingsrecht; Economische redenen; Uitzichtloos lijden; 

 Mogelijkheden/onmogelijkheden in het kader van euthanasie bij 
kinderen die ondraaglijk lijden.

 Kerkdiensten: Hoe bereiken we de “middengroep”?
 CvK wil graag mee informatie over kosten m.b.t. uitvaarten vanuit 

de kerk; Hoe doen andere kerken dat? 
Volgende bijeenkomst Ring Westerkwartier:  donderdag 16 januari 2020 
in de Gasthorn bij de Gastkerk, De Gast 58 in Zuidhorn
Sluiting :Tot slot zingen we samen, uit het NLB, lied 416:1,2,4


