
Presentatie FocusScan
Sionskerk Zwolle



• Korte uitleg over het Focustraject
• Presentatie van de Focusscan en gesprek
• Vervolg
• Afsluiting

Programma





Vooraf iets over Focus



Pas op de plaats…

• Project luisterposten – verlegenheid en verlangen

• Noodzaak van revitalisatie – Kerk 2025, back to the basics

• Herbezinning op toerusting gemeenten:
• Van losse cursussen naar langdurige trajecten

• Inzet bij de wijkkerkenraad en gericht op gemeente-brede bezinning

• Verantwoordelijkheid bij kerkenraad, trajectbegeleider IZB Focus

• Transformatief leren vs informatief leren

• Gericht op gedrags- en cultuurverandering



Uitgangspunten IZB Focus

Missionair gemeente-zijn:

• Minder in bijzondere activiteiten, meer in het gewone leven

• Niet alleen aan de rand van de gemeente maar ook in het hart

• Niet eerst verandering van vormen maar van onszelf

• Nieuw verbinding van de kerk ‘binnen’ en de kerk ‘buiten’

• Meer naar binnen, meer naar buiten



Van informatief naar
transformatief gesprek
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Bijbelstudie
& Verhalen delen

In beweging
DOEN

In beweging
BESPREKEN

Verhalen
delen

‘Je hebt een Bijbelgedeelte pas 
begrepen als je weet hoe je het 
kunt gehoorzamen.’ 

Tim Keller
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Impact op persoonlijk- en gemeenteniveau
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BIJBELKRINGEN

EREDIENST

JEUGDWERK
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Hernieuwde, verdiepte 
ontmoeting met Jezus

Geloof en dagelijks 
leven verbinden

Leven delen met mensen 
die Jezus nog niet kennen
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Open, betrokken

Toerustend

Naar buiten gericht



Inhoud: Focus op Jezus
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Ja
ar

 1

Jezus ontmoeten Jezus dichtbij
Jezus in jouw 

wereld

Ja
ar

 2 De gemeente van 
Jezus

Jezus en het 
koninkrijk

Vrucht dragen 
door  Jezus



Traject begeleiders

Klaas van Meijeren Marleen van der Louw Jelle Nutma

Jan van Luik Jaap van den Born Marius van Duijn

Wout Koelewijn

+ Eigen begeleiders binnen diverse 
gemeenten.

Dick Wolters



Maatwerk door samenwerking met:



Wat zeggen anderen?

https://www.youtube.com/watch?v=uuGpbQqNpn4

https://www.youtube.com/watch?v=uuGpbQqNpn4


Wat willen wij bereiken in de Focustrajecten?
Een nieuw bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit 
een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus. Daarbij is het ons verlangen 
dat:

• wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting  met Jezus Christus.

• wij  beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met 
de praktijk van ons dagelijks leven.

• missionair zijn steeds meer een natuurlijk uitvloeisel is van de         
navolging van Jezus Christus.

• wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.

• er meer mensen tot geloof komen.

Hoe is dit nu?



Uitslagen FocusScan



Vanavond 3 onderwerpen

1. Missionair gedrag

2. Openheid van de gemeente

3. Mijn verlangen voor de gemeente



Wie hebben de FocusScan ingevuld?



Aantal respondenten:

180 -> 160/118

85

109



Wat is uw leeftijd?



Hoe vaak neemt u deel aan een activiteit van de kerk
(kerkdiensten, kring, kerkenraad, diaconie, etc.)?

16

90

88



Bezoekt u een (Bijbel) kring of vereniging?



Geloofsbeleving
Kies welke van de volgende vier omschrijvingen het beste je relatie 
met Jezus Christus weergeeft:

49

94

15

7



1. Missionair gedrag: Uitnodigen
De afgelopen zes maanden ben ik iemand tegengekomen die ik zou hebben uitgenodigd 
voor een activiteit van de gemeente als er geen corona zou zijn geweest.



1. Missionair gedrag: Geloof delen
Ik deel mijn geloof door te dienen en te helpen.



1. Missionair gedrag: Geloof delen
Ik deel mijn geloof in mijn dagelijks leven door te spreken over mijn geloof met anderen.



Ik vind het moeilijk om het gesprek over geloven aan te 
gaan met mensen die niet geloven.

Stelling



2. Hoe open is de gemeente?
Onze gemeente zet zich voldoende in om nieuwe mensen te bereiken.



2. Hoe open is de gemeente?
Netto promotor score:
Hoe waarschijnlijk is het dat je, op een schaal van 0 tot 10, de gemeente zou aanbevelen
aan niet-gelovige familieleden, vrienden en collega’s?

Promoters: 18%

Passives: 53%

Detractors: 29%



2. Hoe open is de gemeente?
Netto promotor score:
Hoe waarschijnlijk is het dat je, op een schaal van 0 tot 10, de gemeente zou aanbevelen
aan niet-gelovige familieleden, vrienden en collega’s?



2. Hoe open is de gemeente?
Er komen regelmatig mensen van buiten de kerk tot geloof in onze gemeente.



2. Hoe open is de gemeente?
In mijn gemeente worden nieuwkomers actief opgenomen.



Onze gemeente is een open gemeente voor mensen van 
buiten de kerk.

Stelling



3. Wat verlang ik voor de gemeente?
In mijn gemeente vind ik verandering op de volgende gebieden nodig: (kies er maximaal 3)



4. Hoe belangrijk vinden we ‘missionair gemeente zijn’?
Ik verlang naar een meer naar buiten gerichte gemeente.



Ik verlang naar een meer missionair-gerichte gemeente

Stelling



Samengevat
• Er lijkt een sterk gedeeld normbesef te zijn (zo zijn onze manieren) en dit 

klinkt door in de antwoorden die zijn gegeven. Belangrijk dus om tussen 
de regels door te lezen. 

• Minderheid volwassenen bezoekt een kring.
• Gemeente is sterk diaconaal georiënteerd en er is verlangen om anderen 

tot geloof te zien komen. Tegelijk is er verlegenheid om woorden te geven 
aan eigen drijfveren.

• Geloof en dagelijks leven verbinden wordt  buitenshuis als relatief lastig 
ervaren.

• Gemeenteleden lijken een drempel te ervaren om mensen uit te nodigen 
voor activiteiten van de gemeente.

• Het missionair-gemeente zijn staat op een 6e plek van gewenste 
veranderingen in de gemeente.

• De gemeente verlangt naar vernieuwing/verjonging.
Het (geloofs)gesprek tussen generaties kan helpen om samen één te 
blijven.



Vragen/reacties?



Het Focus Verkenningstraject 

Stap 1 Verkennend gesprek 

Stap 2 Inhoudelijk gesprek met hele kerkenraad 

Stap 3 FocusScan

Stap 4 Gesprek over benodigde begeleiding/ Gemeenteavond 

Stap 5 Gesprek met de predikant

Stap 6 Bespreken uitslag FocusScan met kerkenraad/ Besluit 

Stap 7 Blok 0 -> 1





Slotlied voor deze avond

• Nieuwe Liedboek Lied 791: 1,2 en 5,6  Liefde eenmaal uitgesproken

• Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

• Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.



5.  Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen
bron van Liefde, Liefde zelf.


