Groningen, 20 oktober 2016
Geachte betrokkenen bij de Protestantse Gemeente Damsterboord,
Bij uw kerkenraad is de vraag gerezen hoe de toekomst eruit moet zien wat betreft de Emmaüskerk
en de Stefanuskerk. Welk gebouw past het beste bij de identiteit van de gemeente? Passen beide
gebouwen daarbij, of één van de twee? Met deze vragen is de kerkenraad naar het
onderzoeksplatform Connecting Churches and Cultures (CCC) van de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU) te Groningen gegaan.
Het CCC start nu een onderzoek naar deze vraag. Onder leiding van dr. Marten van der Meulen
(universitair docent godsdienstsociologie aan de PThU) gaat Rebecca van den Born (studentonderzoeker van de PThU) in gesprek met zoveel mogelijk mensen die horen bij Damsterboord.
Bij dit onderzoek hebben wij uw hulp nodig: de verschillende stemmen rond dit onderwerp willen wij
allemaal horen. We roepen u daarom op om u op te geven voor één van de gespreksavonden, die in
de loop van november en december plaats zullen vinden. Dit zal gebeuren in groepjes van 7 tot 15
mensen. Bij elk gesprek zullen een of twee leden van de begeleidingscommissie van uw gemeente als
gastvrouw of -heer fungeren. Zij behoren tot het “praktijkteam” die de onderzoekers zullen
ondersteunen. Dit zijn Jan Zijlstra, Annie van Dam, Gieneke Tillema, Herman Wever en Douwe
Hollenga.
Rebecca van den Born zal de gesprekken leiden.
Naar aanleiding van analyse van deze gesprekken, onze observaties en ander onderzoeksmateriaal
zal een rapport worden geschreven. Wij zullen op geen enkele wijze een oordeel geven over wat er
besloten moet worden over de kerkgebouwen. U zult als gemeente uw eigen keuzes moeten maken.
Het rapport kan wel inzicht geven dat u zult helpen om een goede keuze te maken.
Wanneer :

in de Emmaüskerk:
in Kerkenheem:

Hoe laat:

dinsdag 15 november
woensdag 23 november
woensdag 7 december

inloop vanaf 19.15 uur
gesprekken van 19:30 tot 21:30 uur

U kunt zich opgeven bij:
Annie van Dam (telefoonnummer: 0505420487, e-mailadres: a_van_dam@hotmail.com).
Een hartelijke groet,
Rebecca van den Born
Marten van der Meulen

