en verder…
De kerkenraad kan de verworven inzichten
gebruiken om missionaire mogelijkheden nader
te verkennen of uit te bouwen.
Gemeenten kunnen ook overwegen met een team
in te stromen in het CGK missionair leertraject:
www.cgk.nl/missionair-leertraject.
De missionair consulenten zijn beschikbaar
voor advies.

Dienstenbureau Christelijke Gereformeerde Kerken
Petra de Jong-Heins en ds. Peter L.D. Visser, missionair consulenten
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
i www.cgk.nl/missiemeter en www.cgk.nl/evangelisatie
t 0318-582367
m evangelisatie@cgk.nl
CGK evangelisatie
EvangelieCGK
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CGK MissieMeter
Hoe missionair is uw gemeente?
De CGK MissieMeter helpt kerkenraden en
gemeenteteams bij het bepalen van missionaire
richting: waar zit de kracht en het verlangen
van de gemeente.
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10 weken CGK

MissieMeter

vooraf: wat & waarom
• wat is de visie van de gemeente
op missionair kerk-zijn
• waarom de CGK MissieMeter
actie kerkenraad
De kerkenraad brengt
behoeften en wensen in kaart
en bespreekt deze met de
missionair consulenten.
De kerkenraad stelt een
projectteam samen dat
verantwoordelijk is voor
de coördinatie.
Het projectteam past de
standaard(mail)teksten
aan, op maat van de eigen
gemeente.
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week 8-10:
analyse & presentatie

week 2-3
gemeente informeren

week 1
adressen & planning

actie projectteam
Het projectteam
levert een lijst met
mailadressen aan en
gaat na welke leden
niet per e-mail bereikt
kunnen worden.

actie projectteam
Het projectteam motiveert
de gemeente via e-mail,
kerkblad en mededelingen
tijdens de zondagse
samenkomst en vertelt
waarom het belangrijk is dat
zoveel mogelijk leden
de MissieMeter invullen.

week 4-7
gemeente vult
de vragenlijst in

actie scriba en projectteam
De scriba verzendt de link
van de vragenlijst naar de
gemeente. Het projectteam
vraagt opnieuw aandacht
voor het invullen van
de MissieMeter.
De scriba verzendt
herinneringsmails.

De ingevulde enquêtes
worden geanalyseerd.
Na 10 weken presenteert
de missionair consulent
de uitkomsten en
aanbevelingen aan de
kerkenraad (en eventueel
het missionair team).
actie kerkenraad
De kerkenraad woont de
presentatie van de resultaten
bij en bepaalt hoe de
aanbevelingen toegepast
gaan worden.

