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Verslag en uitwerking gemeentedag  
30 november 2019 

 
Verslag voorgelezen op de ledenvergadering van 3 december. 
We begonnen in de ochtend in de bovenzaal met koffie en gebak. Overal was bedrijvigheid. Overal vluchte-
lingen die een helpende hand bieden. In de keuken beneden waren Mirjam en Harold al vroeg bezig om 
soep te koken. We zijn met circa 70 mensen. 
 
Na een welkom van Rob werden we meegenomen door Margriet en band met een paar liederen, vervol-
gens had Rob een kort woord over “Samen onderweg”, geactualiseerd door de vakantie met Dees in 
Kroatie.  
 
Berend liet vervolgens een paar dia’s zien met foto’s van bestuur, Interimgroep, Cor de verhuis- coördinator 
én de aanspreekpunten EGZ. Dat is nieuw: bij aanspreekpunten kunt u terecht als u vragen heeft van meer 
geestelijke aard, zorgen, ziekte, pastoraat. Zij kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon. Dat zijn Rob, 
Geert, Jany, Jurjen, Henk en Jaap K. Een aantal van hen zijn ook LvD (Leiding van Dienst). 
 
Daarna gingen we in 9 groepen van 8 uiteen en gingen we in kringen zitten. Ieder stelde zich voor en 
vertelde 1 ding die we nog niet weten. Daarna mocht ieder opschrijven op een geeltje wat hij/zijn TOF vindt 
aan de EGZ en daarna wat je HARTEWENS is voor de EGZ. Deze werden op grote vellen geplakt. Robert 
en Berend hebben deze bewaard en in de middag alvast wat teruggegeven. Berend is deze mooie input 
aan het verwerken.  
 
Wat stond daar zoal in: 
TOF: veelzijdig, iedereen zichzelf, betrokkenheid, een warme deken, vriendelijk, meer culturen, gastvrij. 
Hartverwarmend. 
 
Hartewens: een knus gebouw, groei in eenheid, in liefde voor God en voor elkaar, in geloof, meer mensen 
tot geloof, een mooie nieuwe plek, relevant voor de buurt, op Jezus lijken, etc. Ook mooi, de betrokkenheid 
en de commitment straalt ervan af. 
 
Daarna hadden we een liefdemaal met 2 lekkere soepen van Mirjam en Harold. Vervolgens liepen we in 
groepen naar de Wijngaard. 
 
Intussen waren Berend en Sjoerd en Derk al ter plaatse om alles aan te sluiten, daarbij prima geholpen 
door Rick Dolleman van de PKN, van het college van rentmeesters. In de middag kwam iedereen binnen, 
nog een beetje onwennig rondkijkend. Koffie en de rest van het gebak. Matthijs Vlaardingerbroek was er 
ook en had de middentafel al volledig in gebruik genomen. Het was meteen een gezellige boel. 
 
Margriet en band heette iedereen welkom met een paar liederen, Robert en Berend gaven verslag van de 
ochtend. Matthijs gaf een mooie show rondom het thema “de veilige gemeente”: iedereen is welkom, je 
bent in control (je krijgt echt wat te doen), Je kunt jezelf zijn, je mag vierkant zijn of rond.  
 
Daarna nog een mooie uitsmijter met Margriet en band. Bedankjes, de zegen van Rob, opruimen en 
voldaan weer naar huis. Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp met liefde en de enorme inspanning van 
Margriet ! 
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Uitwerking van het groepsgesprek op de gemeentedag 
 
Meest genoemde uitspraken TOF: 
1. Onderlinge liefde, omzien naar elkaar, samen, elkaar ontmoeten, aandacht (warm bad, warme deken): 

30 keer 
2. Open voor nieuwe mensen/welkom/gastvrijheid/laagdrempelig/sociaal naar buiten/Jezus liefde 

uitstralen (herbergzaamheid): 20 keer 
3. Verscheidenheid, veelzijdigheid, verschillend mogen zijn, nationaliteiten: 11 keer 
4. Plek voor eredienst/om God te loven/het Woord/te aanbidden/stiltemoment: 11 keer 
5. Jezelf kunnen zijn: 6 keer 
6. Vriendelijkheid: 5 keer 
7. Veel initiatieven/activiteiten: 4 keer 
 
Daarnaast: gezelligheid, enthousiasme, elkaar dragen in gebed, betrokkenheid, eenheid en saamhorigheid, 
Jezus liefde uitstralen, koffie en maaltijden, elkaar bemoedigen, God spreekt, groei in geloof, Jezus liefde  
 
Er zijn bij TOF twee Bijbelteksten genoemd:  
- Jes 58. Daarin staat oa: “Is dit niet het vasten dat ik verkies (vs 6a): vs 7 Is het niet: je brood delen met 

de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je 
bekommeren om je medemensen? 

- 1 Petr 5:7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 
 
Meest genoemde uitspraken HARTEWENS: 
1. Gods liefde boven alles, groei in liefde voor God en elkaar, meer van Jezus liefde, naar elkaar omzien, 

er voor elkaar zijn, groei door liefde, warmte, ruimhartigheid, doorgaan met liefhebben: 16 keer 
2. EGZ groei in aantal mensen: 14 keer 
3. Eenheid, groei in verbinding met elkaar, één familie, in wijsheid en respect met elkaar omgaan, onze 

passie voor Hem samen delen, dat mensen zich gezien voelen, jezelf mogen zijn, dat leiders ook 
verbinden: 13 keer 

4. Geestelijke groei, inhoudelijk, in de diepte, in geloof, God volgen, dicht aan Gods vaderhart: 10 keer 
5. EGZ relevant voor de buurt, Gods liefde uitdelen, uitstralen naar de omgeving, een zegen voor de 

buurt, dat de EGZ mensen aantrekt, laagdrempelig: 6 keer 
 
Verder is nog genoemd: de EGZ moet blijven, mensen leren in hun roeping/op hun plek te gaan staan, 
gaven, aantrekkelijk voor jongeren, volharden in lofprijzing en aanbidding, je zegeningen tellen, RUST, 
aandacht Heilige Geest, doorgaan met het proces, diversiteit, niet halen maar brengen. 
 
Praktische punten HARTEWENS: 
1. Een goed gebouw/huisvesting naar Gods wil, knus, eigen plek waar iedereen welkom is, waar we de 

dingen kunnen doen die we nu ook doen, een zegen voor de buurt: 9 keer 
2. Dat de vertrokkenen terugkomen: 2 keer 
3. Meer getuigenissen en gebed op podium: 2 keer 
4. Beter geluid/verstaanbaarheid: 2 keer 
5. Dichter bij elkaar zitten in de dienst: 2 keer 
 
Verder nog: persoonlijke begroeting/Welkom heten, nieuwe oudsten, vijfvoudige bediening, tongentaal. 
 
 



  

3 
 

 
 

 
 
Translation: I wish health and well being for you and all my friends. May God 
give the power through our lord Jesus to keep this church active forever. 
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Groep 3. Tof: 
- Gastvrijheid 
- Onderlinge liefde 
- Op dit moment ?? 
- De gastvrijheid 
- Geen drempels 
- Grote verscheidenheid aan bezoekers 
- No difference which nationality you are 
- All of us are one and feel free in EGZ 
- TOF vind ik dat hier veel voor mensen is zoals buiten en zieke mensen 
 
Groep 3. Hartewens: 
- Dat we ons bewust zijn van wat God al aan het doen is. 
- Onze zegeningen tellen + erkennen + koesteren 
- RUST 
- Zo doorgaan met de LIEFDE in deze gemeente 
- Huisvesting naar Gods wil 
- Een (eigen) plek 
- Onderlinge eenheid en liefde 
- Eigen gebouw als huis van God, waar weer iedereen welkom is 
- My heart wish for EGZ: 

o  be led by God 
o Even if leaders think differently, that they could unit their thoughts 

- Ik wens dat alle mensen nog een keer bij elkaar staan en bidden met elkaar, van elkaar houden 
- Een nieuwe plek om als gemeente verder te gaan met ruimte voor alle activiteiten 
- Persoonlijke begroeting laten zien dat je Welkom bent 
- Laagdrempelig, maar toch de diepte in 
 
Groep 4. Tof: 
- In het midden van de flip-over: samen gemeente zijn 
- Mensen die Jezus liefde uitstralen 
- Elkaar ontmoeten in geloof 
- Een plek om God te loven en aanbidden 
- Het samen zijn en met elkaar nadenken wat God wil 
- Naar elkaar omkijken 
- Samen Gemeente zijn 
- Het ervaren van (onderlinge) liefde 
- Het bidden met elkaar 
- 1. As a Christian set my all days spiritually with Jesus 
- 2. As a buitenlander living with new family with my brothers and sisters 
- 3. Empower my faith stronger and stronger 
 
Groep 4. Hartewens: 
- EGZ relevant voor de buurt 
- I wish inspire all people harts to bring people together and will make the Jesus body (church) bigger 

and bigger 
- Dat we mogen groeien in aantal en liefde voor elkaar 
- Een betere verstaanbaarheid (heel letterlijk !) 
- Samen groeien in geloof en dit uitstralen in onze directe omgeving 
- Gemeente zijn om God te volgen 
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Groep 5. Tof: 
- In het midden van de flip-over: laagdrempelige gemeente, Warmte, Welkom 
- Eem warme fijne gemeente met aandacht voor elkaar 
- I really like worship song and preek 
- The people are friendly here 
- De omkijk naar de mede broeders en zusters 
- I like the pray song and friendly people 
- Veel aktiviteiten die we samen doen 
- Veel saamhorigheid 
- De verschillende voorgangers die het woord van God doorgeven 
- De warmte, liefde en betrokkenheid naar elkaar toe om Jezus te ontmoeten met elkaar 
 
Groep 5. Hartewens: 
- Dat er weer oudsten komen 
- Om als gemeente EGZ te groeien in geloof 
- I wish that we can see more people here 
- Dat de mensen die zijn uitgestapt, terugkomen. Dus groei ! 
- Dat we als gemeente gaan groeien, zodat we de liefde van Jezus nog meer kunnen uitdelen 
- We glorify the name of God and more and more look like Jesus 
- Mijn hartewens is, dat de EGZ tot zegen is voor de mensen die de Heer op ons pad brengt 
- Dat we weer mogen groeien in de gemeente en de mensen die weg zijn gegaan weer mogen komen. 

Jezus krijgt alle eer en glorie. 
 
Groep 6. Tof:  
- In het midden van de flip-over: veelzijdigheid, Iedereen kan zichzelf zijn, Betrokkenheid 
- TOF: Ik kan mezelf zijn ! in de EGZ 
- De EGZ is een levende gemeente: 

o God spreekt tot ons 
o Veel betrokkenheid en inzet 

- Veel verschillen, toch heel samen, vrij, liefdevol 
- De aanbidding met verschillende muziekteams 
- Het moment dat iedereeen kan/mag bidden 
- Tof aan de EGZ is het omzien naar elkaar (warm bad gevoel) 
- Het samen zingen met het muziekteam 
- Woordverkondiging, Bijbelstudie, als lichaam groeien naar Christus 
- Dat we omzien naar elkaar, wat voor cultuur ook 
 
Groep 6. Hartewens: 
- In het midden van de flip-over: groei in eenheid, “Knus” gebouw 
- Dat we weer een mooie plek vinden waar we samen kunnen komen en waar we alles kunnen doen wat 

we nu ook doen 
- Groei van de GEMEENTE (EGZ) van God 
- Meer (dichter) bij elkaar in de diensten 
- In wijsheid en respect met elkaar omgaan, van elkaar leren 
- Meer eenheid/samen zijn, niet verspreid en ieder altijd een eigen plekje in banken 
- Een warme en ruime (ruimhartige) gemeente, waar “iedereen” zich gezien en thuisvoelt 
- Dicht aan het Vaderhart van God zijn; als gemeente telkens aangeraakt worden door Hem, steeds 

meer 1 in Hem, en onze passie voor Hem samen delen 
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Groep 7. Tof: 
- Gemengde groep mensen 
- Elkaar (nog) beter leren kennen en van elkaar leren over God 
- De 2 e mijl met de ander gaan 
- Bidstond 
- Gezamenlijk gemeente zijn 
- 1 Petrus 5:7  
- De Herbergzaamheid voor (vreemden) die maar (even) vreemd zijn 
- Dat we elkaar niet uit het oog verliezen als EGZ, elkaar blijven 

bemoedigen 
- Ik houd van mijn broeders en zusters 
 
Groep 7. Hartewens: 
- Naar elkaar omzien, er voor elkaar zijn. God is liefde 
- Liefdevolle warmte 
- Samen groeien als één familie in God 
- Ik heb Uw aanwezigheid ervaren 
- Gezamenlijk onderkomen voor allen 
- Diversiteit aan mensen die zichzelf kunnen zijn en open staan voor anderen 
- Hartewens: 

o Dat je jezelf kunt en mag zijn 
o Dat ieder zijn talenten/gaven in kan zetten in Gods Koninkrijk 

- Blijven doen wat we geloven, dienen ! 
- Meer eenheid samen als Lichaam van Christus , samen zoeken naar Zijn wil in het WOORD 
- Breng al je zorgen bij Hem want Hij zorgt voor ons 
 
Groep 8. Tof: 
- In het midden van de flip-over: de warme deken 
- Je kunt jezelf zijn binnen de EGZ én je wordt hier warm opgevangen 
 
Groep 8. Hartewens: 
- In het midden van de flip-over: LIEFDE, Dat we door mogen groeien in de liefde voor God en voor 

elkaar 
- I wish the church would always shine like the sun and be kind to one another and we can attract a lot of 

people to the church 
- Mijn wens voor de EGZ dat de liefde steeds dieper blijft groeien en dat we God blijven geloven voor zijn 

beloftes 
- Dat we door mogen groeien in de liefde en genade bij God 
- Groei, dat meer mensen Jezus leren kennen 
- Mijn hartewens voor de EGZ: God blijven Prijzen en Eren ook in de moeilijke tijden. Groei en 

ontwikkeling 
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Groep 9. Tof: 
- In het midden van de flip-over: verschillende culturen, vriendelijk, je mag jezelf zijn 
- Ik vind het tof dat iedereen welkom is 
- Dat de EGZ een lage, geen drempel heeft  
- Tof:  

o Het welkom in de EGZ 
o Naar de dienst gaan 
o Klaar staan voor je naaste 

- Wat ik tof vind: 
o Veel nationaliteiten 
o Veel contact met vluchtelingen, zij zijn een zegen voor de EGZ 
o Aandacht voor elkaar 
o Ruimte voor verschillen 

- Ik vind het TOF dat we een gemeente zijn met veel verschillende mensen/culturen 
- TOF:  

o 1. I love EGZ because everybody are kind and positive energy is very good 
o 2. I wish the church would always be overcrowded 

- Ik ben een gast en ik ben zo blij en hopelijk zet deze trend door 
- TOF: 

o Vriendelijke bejegening 
o Je mag komen zoals je bent 
o Aanbieden van koffie, ed, maaltijden, crea 

- De mensen in de EGZ kerk is heel vriendlijk en helpful 
- In deze kerk het is heel veel program in week voor sort of mensen 
 
Groep 9. Hartewens: 
- In het midden van de flip-over: onze wens is dat de EGZ groeit: geestelijk (in meer lijken op Jezus) en 

in aantal 
- Ik hoop de kerk will be druk (heel veel mensen Nederland of ander land komen in deze kerk en bles de 

kerk) 
- Dat de EGZ groeit omdat de liefde van Jezus mensen aantrekt 
- Ik denk dat het proces moet doorgaan 
- Blijvende Groei van de Gemeente in Geloof en leden 
- Een eigen plek in Zutphen waar we een zegen mogen zijn voor de inwoners om ons heen 
- Hartewens: 

o Persoonlijke groei/Diepgang 
o Aanbidden (leren van ’t belang van) 
o Meer zichtbare 5 voudige bediening 
o Tongentaal 

 


