Visiestuk Leefgemeenschap Eltheto – maart 2015
Inleiding
De leefgemeenschap bestaat nu ruim drie jaar. In drie jaar tijd is veel gebeurd. Er zijn mensen
vertrokken en bijgekomen (vooral veel kinderen!). Na drie jaar is het goed om de visie nog eens
tegen het licht te houden, zodat het een stevige basis kan zijn voor de komende jaren.
Deze nieuwe versie van het visiestuk betekent niet dat we een ‘nieuwe’ visie hebben. De visie van de
leefgemeenschap blijft overeind staan. Maar de invulling en vormgeving daarvan zullen met de tijd
altijd aangepast worden; dit nieuwe visiestuk is een afspiegeling van waar we nu staan.

Visie leefgemeenschap
De visie van de leefgemeenschap is als volgt:
De leefgemeenschap is door samen te leven een kracht voor de kerk en de buurt. Samen
zoeken we God en dienen we de buurt, door activiteiten uit te voeren en betrokken
buurtbewoners te zijn. De leefgemeenschap maakt deel uit van de Elthetokerk.
We vormen een gemeenschap. Niet als doel op zich, maar omdat we geloven dat een hechte
gemeenschap een goede basis is om iets te kunnen betekenen voor de kerk en de buurt. We willen
er zijn voor de buurt: door samen te leven, elkaar aan te moedigen tot betrokkenheid bij de buurt en
door de buurt concreet te dienen door het meedoen aan en/of organiseren van activiteiten. We zijn
als leefgemeenschap deel van de gemeenschap van de Elthetokerk en willen als een katalysator voor
de kerkelijke gemeenschap functioneren.

Pijlers
De leefgemeenschap bestaat inhoudelijk uit drie pijlers:




we vormen een gemeenschap
we zoeken God
we zijn dienstbaar aan de buurt

De leefgemeenschap is organisatorisch daarom ook ingedeeld in drie pijlers: gemeenschap, bezieling
en buurt. Ieder lid van de leefgemeenschap maakt deel uit van een van de pijlers. Dit betekent niet
dat men slechts binnen één pijler iets kan doen; wel dat die pijlergroep verantwoordelijk is voor de
activiteiten die de pijler aangaan. Elke pijler heeft drie functies:




een praktische functie: activiteiten organiseren rondom het pijlerthema;
een inhoudelijke functie: bezinning op het pijlerthema, het gesprek hierover gaande
houden, en hiervoor eventueel voorstellen doen voor de hele gemeenschap;
een persoonlijke functie: met elkaar delen wat ons persoonlijk bezighoudt, hoe het gaat,
enzovoort. Binnen de pijlers kan dit het beste in kleinere groepen plaatsvinden.

De activiteiten en bijeenkomsten die de pijlers vanuit hun praktische en inhoudelijke functies
organiseren zijn in principe open voor iedereen. De pijlers functioneren daarin vooral als aanjager
van de Elthetokerk. Deze activiteiten kunnen dan ook gezien worden als activiteiten voor en van de
gehele Elthetogemeenschap.
De persoonlijke functie is een meer interne functie voor de leden van de leefgemeenschap.
De pijler gemeenschap richt zich op het gemeenschapsleven, in bredere zin (de kerkelijke
gemeenschap) en in engere zin (de leefgemeenschap). Onder de activiteiten vallen bijeenkomsten,
gericht op ontmoeting en samenzijn, zoals de vaste maandagavonden en/of zondagmiddagen,

huiskameravonden, weekenden en/of gezamenlijk eten. Uiteraard kunnen informele activiteiten ook
door leden zelf worden geïnitieerd.
De pijler gemeenschap is de primaire plek waar verder wordt nagedacht over het open karakter van
de leefgemeenschap, en waarvan eventueel voorstellen hierover verwacht mogen worden, waarbij
het uitgangspunt is dat de leefgemeenschap (bestaande uit de bewoners boven de Elthetokerk) deel
uitmaakt van de kerkelijke gemeenschap en van de buurt.
De pijler bezieling richt zich op de geloofsinhoudelijke thema’s. Onder de activiteiten die de pijler
organiseert, vallen het avondgebed, vieringen en de gespreksbijeenkomsten over geloof en
spiritualiteit.
De pijler bezieling zoekt naar de (vormen van) beleving van geloof en spiritualiteit op
gemeenschappelijk niveau. ‘Gemeenschappelijk’ betekent niet dat iedereen op dezelfde manier
gelooft of spiritualiteit beleeft. Ieder persoon gaat over zijn eigen geloofsbeleving en spiritualiteit,
maar deel uitmaken van de (leef)gemeenschap betekent dat je met elkaar het zoeken naar God
bespreekt en beleeft.
De pijler buurt richt zich op de buurt. Er wordt daarbij zoveel mogelijk samenwerking met en
aansluiting bij anderen gezocht, binnen de kerk (rommelmarkt, open maaltijd, gemeenteweekend,
klusploeg) en daarbuiten (Re-play, Buurthulp Amsterdam Oost, Serve the City, Samen Indische Buurt,
Meevaart, enz.). Onder buurtactiviteiten kunnen ook informatieavonden vallen, waar bijvoorbeeld
mensen van een organisatie, een leefgemeenschap, enz. worden uitgenodigd om iets te vertellen.
De pijler buurt denkt na over de rol van de (leef)gemeenschap in de buurt. Daarbij kijkt ze naar het
evenwicht tussen de (leef)gemeenschap als geheel en ieders individuele invulling. Willen en moeten
we als kerkelijke en/of leefgemeenschap actief en zichtbaar zijn in de buurt? Hoe kunnen we elkaar
stimuleren om individueel of in kleinere groepen actief te zijn en te blijven in de buurt?
Voor elke pijler is er een coördinator. Daarnaast is er een algemeen coördinator. De coördinatoren
informeren elkaar in het coördinatorenoverleg over wat er speelt in hun pijler, en informeren hun
pijlergroep over beslissingen die de coördinatoren nemen of voorstellen. Zij functioneren als een
dagelijks bestuur van de leefgemeenschap.
De persoonlijke functie van de pijler is gericht op de leden van de leefgemeenschap. De pijlers zijn de
plek waar vertrouwelijke gesprekken worden gevoerd over ieders betrokkenheid. Deze gesprekken
hebben als doel dat elk leefgemeenschapslid voor zichzelf duidelijk voor ogen heeft waar voor een
bepaalde periode zijn/haar prioriteiten liggen, waar er eventueel pas op de plaats wordt gemaakt,
enzovoort.
Er wordt géén verslag gemaakt van de gesprekken. Elk lid legt voor zichzelf vast wat zijn/haar
concrete betrokkenheid zal zijn voor dat jaar. Binnen de pijler wordt afgesproken hoe deze
gesprekken worden georganiseerd. De coördinator heeft hierin een sturende rol.
Als uit de vertrouwelijke gesprekken blijkt dat een lid zich niet meer betrokken voelt bij de
leefgemeenschap of kerk, kunnen de coördinator en het betreffende leefgemeenschapslid besluiten
dat een bezinningstraject zinnig is. Zij maken dan een afspraak over hoe dit traject eruit ziet:
bijvoorbeeld met wie het leefgemeenschapslid gesprekken voert (bijv. coaches en/of kerkpastoraat)
en wanneer het traject duidelijkheid moet geven.
Elk lid blijft zelf verantwoordelijk voor diens betrokkenheid bij de gemeenschap. Het
bezinningstraject heeft als doel om daarover duidelijkheid te geven: een lid hervindt zijn/haar
betrokkenheid, of een lid concludeert dat hij/zij niet meer betrokken kan/wil zijn bij de
gemeenschap. In het laatste geval mag verwacht worden – en kan de coördinator diegene adviseren
– dat de betrokkene uitziet naar een andere woning.

Evaluatie en gelofte
Ieder lid van de leefgemeenschap heeft de visie van de leefgemeenschap onderschreven en
committeert zich daarmee aan de drie inhoudelijke pijlers.

Door deel uit te maken van een van de pijlergroepen neemt elk lid van de leefgemeenschap zijn of
haar verantwoordelijkheid tegenover de groep. Daarnaast mag van ieder lid betrokkenheid worden
verwacht bij alle drie de pijlers van de leefgemeenschap.
Hoe concreet, intensief en actief die betrokkenheid is, hangt af van de individuele situatie,
omstandigheden en persoonlijkheid van elk lid. In de vertrouwelijke gesprekken in de pijler heeft elk
lid zijn/haar betrokkenheid concreet verwoord, als een persoonlijk ijkpunt voor die bepaalde
periode.
Elk jaar wordt er een evaluatiemoment voor de leefgemeenschap georganiseerd, waarop ieder lid
zijn/haar betrokkenheid kort en bondig toelicht. Doordat iedereen in de vertrouwelijke gesprekken
binnen de pijlers al persoonlijk heeft geëvalueerd, draagt dit moment vooral het karakter van een
viering waarin we elkaar horen en delen hoe het gaat. Ieder lid bepaalt zelf in hoeverre hij/zij de
groep informeert over wat in de vertrouwelijke gesprekken is besproken.
Ieder jaar vernieuwen we onze gelofte in een feestelijke viering, waarbij iedereen die zich bij de
leefgemeenschap betrokken voelt, aanwezig kan zijn. De gelofte wordt tijdens deze bijeenkomst
voorgelezen:
Ik beloof betrokken te zijn bij de leefgemeenschap en bij de grotere gemeenschap van de
Elthetokerk, God te zoeken en mijzelf dienstbaar op te stellen voor bewoners uit de buurt.
Ieder lid van de leefgemeenschap mag, nadat zijn/haar naam is genoemd, antwoorden met: ‘Hier
ben ik.’ Iedereen bevestigt op deze manier zijn betrokkenheid, in de wetenschap en het vertrouwen
dat elk lid zijn betrokkenheid concreet heeft vormgegeven in het vertrouwelijk gesprek.
De leefgemeenschap wil haar activiteiten op praktisch en inhoudelijk niveau zoveel mogelijk een
open karakter geven, waarbij kerkleden en buurtgenoten zich kunnen aansluiten. Daarom ook is de
viering van de gelofte een open bijeenkomst, waarbij iedereen welkom is.

Themagroepen
Binnen de leefgemeenschap kunnen er, naast de pijlers en het coördinatorenoverleg, desgewenst
themagroepen (tijdelijk) worden ingesteld, die zich specifiek met een bepaald onderwerp
bezighouden. Er is in ieder geval een groep die zich bezighoudt met huisvestingszaken.
De huisvestingsgroep houdt zich bezig met de samenstelling en huisvesting van de leefgemeenschap.
Hieronder valt o.a. het uitwerken van effectieve procedures om nieuwe leden te werven, en om
doorverhuizing binnen de leefgemeenschap te regelen, het organiseren en onderhouden van
contacten met geïnteresseerden in de leefgemeenschap, en het uitstippelen van een traject aan de
hand waarvan geïnteresseerden een tijdje kunnen meeleven.
De huisvestingsgroep bestaat uit een aantal leden van de leefgemeenschap én een aantal kerkleden
(bij voorkeur uit de kernraad en/of de beheergroep). Op die manier wordt het nadenken over de
samenstelling van de leefgemeenschap een gedeelde verantwoordelijkheid van leefgemeenschap en
kerk.
De uiteindelijke beslissing in de procedure over nieuwe leden en over interne verhuizing moet liggen
bij een externe commissie: mensen die wel betrokken zijn bij de leefgemeenschap en de Elthetokerk,
maar geen belanghebbend lid zijn.

Besluitvorming
‘Telkens als er in het klooster iets belangrijks gebeuren moet, roept de abt de gehele gemeente bijeen
en zegt dan zelf waarover het gaat. Terwijl hij luistert naar de raad van de broeders, denkt hij zelf
over de zaak na en doet dan wat hij het nuttigst oordeelt. De reden nu waarom wij hebben
vastgesteld, dat allen voor het beraad bijeengeroepen moeten worden, is, dat de Heer vaak aan een
jongere openbaart wat het beste is.’ (uit de Regel van Benedictus van Nursia – ca. 480-550, zie ook
www.benedictijnsewijsheid.nl)

Het coördinatorenoverleg neemt de praktische beslissingen voor de gehele leefgemeenschap. Elke
keer als het coördinatorenoverleg een beslissing neemt, laten zij dit weten aan de gehele
leefgemeenschap, zodat eventuele bezwaren of onvoorziene zaken nog kunnen worden
meegenomen. Op die manier worden alle beslissingen genomen, ‘de leefgemeenschap gehoord
hebbend’.
De pijlergroepen (en themagroepen) hebben het mandaat om beslissingen te nemen die hun pijler
(of thema) aangaan. De pijlers zijn ook de eerst aangewezen plekken om de respectievelijke thema’s
inhoudelijk te bespreken, zoals hiervoor al is beschreven. Elke beslissing wordt door de
pijler(coördinator) meegedeeld aan de leefgemeenschap.
Binnen het coördinatorenoverleg en de pijlers/groepen kan in principe besluitvorming plaatsvinden
op basis van consensus. Een beslissing is pas definitief als de leefgemeenschap als geheel is
geïnformeerd en hierop heeft kunnen reageren. De overgrote meerderheid van de beslissingen die
binnen de leefgemeenschap genomen worden, zal onder de groepen (of het coördinatorenoverleg)
vallen die daarvoor het mandaat krijgen. Het mandaat is gebaseerd op vertrouwen en goede
communicatie. Op die manier hoeft niet de gehele groep over elk besluit te beslissen, en kan een
groep snel en flexibel aanpassen als de praktijk bijvoorbeeld uitwijst dat een besluit niet goed werkt.
Inhoudelijke en/of pijleroverstijgende beslissingen worden door de leefgemeenschap genomen. Elk
leefgemeenschapslid kan een onderwerp inbrengen waarover hij/zij een beslissing wil, maar het
coördinatorenoverleg heeft hierbij een coördinerende rol, zodat het aantal beslissingen dat op deze
manier wordt genomen, beperkt en werkbaar blijft.
Beslissingen die door de hele leefgemeenschap worden genomen, worden voorbereid en
voorgesteld door een groep. Afhankelijk van het onderwerp kan dit het coördinatorenoverleg, een
pijlergroep, of een themagroep zijn.
De groep doet een beslissingsvoorstel aan de gehele leefgemeenschap (schriftelijk en in een
bijeenkomst). Tijdens de eerste bijeenkomst kan ieder lid hierop reageren. De groep krijgt hierop het
mandaat om de feedback te verwerken en een nieuw voorstel te formuleren. Dit nieuwe voorstel
wordt vervolgens – net als bij de hiervoor genoemde beslissingen – aan de leefgemeenschap
meegedeeld, die de kans krijgt hierop te reageren voordat het definitief vastgesteld wordt. Op deze
manier heeft ieder lid inbreng, en wordt de inhoudelijke discussie en beslissing toevertrouwd aan de
groep die het voorstel doet.
Mocht binnen de verantwoordelijke groep het gevoel leven dat een tweede voorstelronde nodig is,
dan kan dat worden ingelast. Als één of twee voorstelrondes niet genoeg zijn, kan er (ook) een
langere bezinningspauze worden ingelast. In die periode kan de voorstelgroep één-op-ééngesprekken voeren met de personen die bezwaren hebben tegen het beslissingsvoorstel.

