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VISIE

De Thomaskerkgemeente
De eigen actualiteit in een Bijbels perspectief
In de Thomaskerkgemeente willen wij op verhaal komen. Wij komen in de gemeente samen
om te lezen en te luisteren naar nieuwe, vreemde maar veelbelovende woorden van de
Bijbelse verhalen die ons een stap verder brengen in de vragen van alledag. Als
stadsbewoners leiden wij een druk bestaan. Er is veel dat onze aandacht vraagt en het
krioelt van keuzes en mogelijkheden. In dat opzicht verschillen wij in niets van onze stad- en
buurtgenoten dan mogelijk op dat ene punt dat wij een vreemd vermoeden koesteren dat in
de gemeente het geheim van de menselijkheid van God wordt bewaard en gevierd.
Hierover raken wij niet uitgedacht en uitgezongen en zo fungeert de gemeente als leerschool
en oefenplaats. We krijgen, soms even, zicht op de menselijkheid die God op zijn beurt ook
van ons vraagt. We weten ons van tijd tot tijd getroost, beschermd en gewapend tegenover
het duister, de wanhoop, het misverstand en de dood die ons overvalt. Er wordt, in alle
voorlopigheid en tijdelijkheid, even rust en stilte geschapen om antwoorden te vinden op
moeilijke vragen. Onze eigen actualiteit komt in een Bijbels perspectief te staan.
Vieren, leren, dienen
Binnen de muren van de Thomaskerk bevindt zich een feitelijke gemeenschap die gegrond is
op vieren, leren en dienen, waarin wij worden verbonden met anderen. Een gemeente die in
haar rust, stilte en lied zowel aandacht, inspiratie en troost biedt als ook in haar eigen
denken verandert door het verhaal en de werkelijkheid met elkaar te confronteren. En niet in
de laatste plaats in de ontmoeting die zich niet alleen beperkt tot de eredienst en de koffie
achteraf maar ook op de vele momenten doordeweeks. Op deze manier, zowel individueel
als geworteld in de gemeenschap, oefenen wij ons in menselijkheid.
Een gastvrije gemeente in gesprek met de cultuur
De Bijbelse verhalen zijn niet zonder pretenties en daarom is de Thomaskerkgemeente dat
ook niet. Zij heeft zichzelf met huid en haar aan deze Heer verbonden en gelooft dat het
goede zin heeft om wat wij van hem horen, in gesprek te brengen met de wereld om ons
heen. Niet in de laatste plaats omdat elk kunstmatig onderscheid tussen kerkelijk en
onkerkelijk, gelovig en ongelovig, vervalt als wij af en toe iets ontdekken van het geheim van
de humaniteit waarvan in elk Bijbelverhaal sprake is. Daarom wil de Thomaskerkgemeente
een open, oecumenische gemeente zijn die het gesprek zoekt met de moderne cultuur. In
dat gesprek ervaart zij de bijdrage van schrijvers, kunstenaars, musici en cineasten als een
bondgenootschap in het zoeken naar zin en duiding van het menselijk bestaan.
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VIEREN

o Commissie Eredienst
In deze commissie hebben de predikant, tevens voorzitter, en de organist zitting
tezamen met enkele gemeenteleden, waaronder zo mogelijk een lid van de cantorij.
De commissie vergadert enkele malen per jaar en heeft tot doel de diensten op de
jaarlijkse hoogtijdagen te organiseren en de beleidslijnen voor de erediensten te
realiseren en te bewaken. Ook is hier plaats voor evaluatie van de diensten in het
algemeen.
Predikant en organist overleggen over de liturgie van de eredienst met de daarbij
passende muziek. Een commissielid draagt zorg voor het uitwerken van de orde van
dienst.
o Organist
De organist begeleidt de gemeentezang en de verdere muzikale vormgeving van de
eredienst. Hij is aangesteld door het college van kerkrentmeesters van de
Protestantse Kerk Amsterdam in overleg met de kerkrentmeesters van de
wijkgemeente.
De huidige organist en tevens cantor, met een gekwalificeerde beroepsopleiding, zal
in 2016 met pensioen gaan. De Thomaskerkgemeente zal zich sterk maken voor de
aanstelling van een opvolger met een vergelijkbaar beroepsprofiel.
o Kleine Thomas
De Kleine Thomas (KT) is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) en
heeft een eigen ruimte in de Thomaskerk. De leiding van de KT bestaat uit de ouders
van de kinderen die met enige regelmaat in de Thomaskerk komen. Ongeveer drie à
vier keer per jaar komt de KT-leiding samen om met de predikant het rooster voor de
komende periode door te nemen. Tijdens deze vergaderingen wordt het een en ander
afgestemd met elkaar. Wat wordt er in de kerk gelezen en hoe kan de KT daarbij
aansluiten en invulling aan geven? De predikant speelt hierin een coachende rol.
In de kerkdienst hebben de kinderen een rol door hun aanwezigheid. Zij zijn bij het
begin van de dienst in de kerk, na het eerste gedeelte van de dienst komen zij voor in
de kerk zitten en voert de predikant een gesprekje met hen of vertelt een verhaal. Dit
is dan de introductie voor wat er in de Kleine Thomas ter sprake komt.
Vervolgens gaan de kinderen, met de lantaarn die ontstoken is aan de Paaskaars,
naar hun eigen ruimte. Tijdens de ‘dienst van het Woord’ in de kerk, zijn de kinderen
in hun eigen ruimte, daarna komen zij (net voor de collecte) weer terug in de kerk en
gaan dan weer bij hun ouders zitten.
o TienerTheaterZuid
Zoals in veel gemeenten komen maar weinig middelbare scholieren naar de
kerkdiensten. Deze jongeren proberen wij bij de kerk te betrekken door de oprichting
van het TienerTheaterZuid. Dit is een samenwerkingsproject op pilotbasis van de vier
kerken in Amsterdam Zuid, te weten de Willem de Zwijgerkerk, de Oranjekerk,
Vrijburg en de Thomaskerk. Jongeren van binnen en buiten de kerk werken onder
leiding van onze predikant en een theatermaker aan een productie gebaseerd op een
Bijbelverhaal. Dit stuk zal naar verwachting in de zomer van 2015 in het
ThomasTheater worden opgevoerd.
Financiering vindt plaats door de betreffende wijkkerken en is mede mogelijk gemaakt
door een subsidie van het Vitaliseringsfonds van de PKA.
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LEREN

o Meelezen
Elke woensdag voorafgaand aan de zondagse eredienst waarin onze wijkpredikant
voorgaat, komt een groep gemeenteleden samen om het Bijbelgedeelte te lezen dat
op de betreffende zondag centraal staat. Deze Meeleeskring is een open kring
waarbij iedereen kan aanschuiven wanneer hij of zij daartoe gelegenheid heeft. In
een uur wordt de bijbeltekst gelezen in een vertaling die dicht bij de grondtekst staat
met een enkele exegetische kanttekening. Deze wordt vergeleken met andere
Bijbelvertalingen en er worden eerste leeservaringen uitgewisseld. De ervaring leert
dat door deze kring de betrokkenheid bij de eredienst wordt geïntensiveerd.

o Thomas Leerhuis
Het Thomas Leerhuis richt zich op mensen die zich graag verdiepen in de Schriften,
maar die niet noodzakelijkerwijs lid zijn van een of onze kerkelijke gemeente. Per
seizoen wordt een Bijbelboek behandeld, waarbij de tekst aan alle kanten wordt
beklopt. Men komt samen rond wat geschreven staat om vervolgens te ontdekken dat
in deze woorden de eigen biografie uitgeschreven wordt.
De bijeenkomsten vinden eenmaal per drie weken plaats en vinden een groeiend
gehoor.

o Thomas Open
De Thomaskerkgemeente zoekt het gesprek met de moderne cultuur. Dit gesprek,
kritisch en solidair gevoerd, krijgt met name vorm in die voor Nederland unieke ruimte
waarin reeds in de bouw van de Thomaskerk iets werd uitgedrukt van wat de
gemeente wil zijn: het ThomasTheater. In dit theater vindt de ontmoeting tussen de
Bijbelse verhalen die op zondag verkend worden en de cultuur van vandaag volop
plaats. Op dit podium krijgen beginnende en gearriveerde theatermakers, musici en
schrijvers de kans hun werk en pen uit te proberen.
Via ThomasBoek en ThomasFilm wordt het gesprek gevoerd met de moderne
roman/schrijver of de betekenisvolle film door die gezamenlijk te zien en te
bespreken.
In ThomasTalk staat de actualiteit centraal. In een talkshowachtige setting wordt
onder leiding van een journalist het gesprek gevoerd met een aantal gasten uit de
wereld van de politiek, het zakenleven en de kunst. Onze predikant fungeert hierbij
als ‘sidekick’. Ook de bekende jaarlijkse Nacht van de Bijbel maakt hier deel van uit.
Onder Thomas Open vallen ook de tweewekelijkse lunchconcerten en de regelmatig
gehouden exposities in de kerkzaal.
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DIENEN

o Diaconie
Samenstelling
De Diaconie bestaat momenteel uit drie diakenen. Vanaf maart 2015 gaat een beoogd
diaken de vergaderingen bijwonen om hopelijk in september 2015 toe te treden tot de
Diaconie.
Taken
De belangrijkste taak van de Diaconie is de zorg voor anderen binnen en buiten de kerk,
dichtbij en veraf, voor zover dat in ons vermogen ligt. Dit wordt tijdens de eredienst
zichtbaar bij de viering van het Avondmaal met het delen van brood en wijn en bij het
inzamelen van de gaven. De Diaconie is afhankelijk van collectes en giften. Zij geeft
financiële ondersteuning aan projecten en mensen die dat nodig hebben. De Diaconie is
op deze manier een belangrijke verbinding in de zichtbaarheid van de kerk in de wereld.
De Diaconie vindt het belangrijk dat zij samen met de predikant zorgt voor een goede
werving en begeleiding van vrijwilligers, een belangrijke groep in elke kerkelijke
gemeente. Dat betekent bemiddelen tussen mensen en inventariseren wat voor soort
vrijwilligerswerk zij willen doen, gemeenteleden actief betrekken bij projecten en hen na
gedane werkzaamheden op gepaste wijze uitzwaaien (werven, begeleiden, uitzwaaien).
Zorg voor de samenleving
Diakenen maken jaarlijks een eigen projectkeuze van een of meer doelen. Het ene jaar
staat een doel in eigen stad of land centraal, het andere jaar een doel in een
ontwikkelingsgebied. Diakenen onderhouden daarover contact met verschillende
organisaties in de samenleving.
Projecten die de Diaconie de afgelopen jaren heeft ondersteund zijn het VooruitProject in
Amsterdam en het stimuleringsproject van de stichting Heifer. In 2014/2015 wordt het
Leefkringhuis in Amsterdam-Noord financieel geholpen. De Diaconie steunt ook voor
kortere duur andere projecten, zoals bijvoorbeeld het Parentshouse op IJburg of
projecten ad hoc zoals de asielzoekers in de Oranjekerk. Dan zijn er nog de langdurige
projecten die een traditie zijn geworden zoals de actie tijdens de Adventsmaaltijd waar
gemeenteleden cadeautjes meenemen voor zeelieden in het Zeemanshuis. Tijdens de
Adventsmaaltijd wordt er gecollecteerd voor het Zeemanshuis en de opbrengst wordt
door de Diaconie verdubbeld. Verder ondersteunt de Diaconie de actie Vrijheidsbrief van
Amnesty International die elke maand na de kerkdienst wordt verkocht.
Zorg voor de gemeente
Om ontmoeting en gemeenschapsvorming te bevorderen, organiseren de diakenen
activiteiten zoals de gemeentelunch in september, de al genoemde Adventsmaaltijd en
de gemeenteavond. Tijdens de gemeentelunch worden de nieuwe plannen, projecten en
activiteiten van de gemeente en de Diaconie uit de doeken gedaan. De Adventsmaaltijd
is een eenvoudige avondmaaltijd met een sfeervol programma waarbij de predikant van
het Zeemanshuis wordt uitgenodigd. Met de Adventsmaaltijd dienen we twee doelen:
zorg voor de gemeente en zorg voor de samenleving. De Diaconie is van plan om in
2015 het programma tijdens de Adventsmaaltijd te vernieuwen door meer gezinnen en
kinderen erbij te betrekken. Misschien kan het TienerTheaterZuid en de Kleine Thomas
hierin een rol spelen.
Dan is er nog de gemeenteavond die mede onder de organisatie van de Diaconie valt.
De Kerkenraad presenteert plannen of ideeën waarover de gemeente met elkaar in
gesprek kan gaan.
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Raakvlakken diaconaat en pastoraat
Sinds september 2014 organiseert de Diaconie de tweewekelijkse ThomasThee, een
gelegenheid voor ontmoeting, gezelligheid en laagdrempelig pastoraat. ThomasThee
biedt de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar op informele wijze
beter te leren kennen. Tijdens de ThomasThee is de predikant aanwezig en ontvangt een
diaken met een vrijwilliger de bezoekers.
De Diaconie legt contact met nieuw ingekomen gemeenteleden. Via een briefje,
telefoontje of bezoekje wordt een nieuw gemeentelid welkom geheten en een beetje
wegwijs gemaakt binnen onze gemeente. Binnen de diaconie wordt verslag gedaan van
een eventueel nieuw contact, dit wordt schriftelijk bijgehouden. Zo nodig nemen diakenen
contact op met het Consistorie, de pastorale bezoekgroep. In januari 2015 is een grote
groep jongeren bij de Thomaskerk aangemeld. De Diaconie zal deze groep gezamenlijk
uitnodigen en ontvangen met een speciaal programma.
De Diaconie draagt zorg voor oudere gemeenteleden die via een kaart of een attentie
aandacht ontvangen vanwege een bijzondere verjaardag of een jubileum. Bij speciale
stedelijke of landelijke acties zoals bijvoorbeeld de Week van de Eenzaamheid doet de
Diaconie ook mee. Zij stuurt een kaart of een attentie en wordt hierbij geholpen door
bereidwillige gemeenteleden.
In Moderamen of Kerkenraad worden via diaken(en) wensen of knelpunten
aangaande vrijwilligers ingebracht en bespreekbaar gemaakt. Ook kan de Diaconie
aanspreekpunt zijn voor de predikant die nieuwe mensen een plaats of taak wil
geven.
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o Pastoraat
Momenteel beschikt de Thomaskerkgemeente over één pastoraal ouderling. Het
consistorie bestaat uit de wijkpredikant, de toegevoegd ouderenpastor wiens aanstelling
eind 2015 afloopt en enkele pastorale bezoekers.
De organisatie van het pastoraat en de leiding van het Consistorie ligt in handen van de
wijkpredikant en zal ingrijpend veranderen. De leden van het Consistorie krijgen een
pastorale training. De organisatie van het huisbezoek wordt verbeterd door meer
doelgroepgericht te werk te gaan. Dubbele of zelfs driedubbele bezoeken aan een kleine
groep mensen zullen beperkt worden. Uitbreiding van het aantal vooral pastoraal
ingestelde ouderlingen is dringend noodzakelijk, maar ook huisbezoekers worden
verwelkomd. Het definitieve plan voor het pastoraat zal eind 2015 bekrachtigd worden in
de Kerkenraad.
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BEHEER EN ONDERSTEUNING

o Kerkrentmeesters
Samenstelling
Het college van kerkrentmeesters van de Thomaskerk bestaat in 2015 uit vijf personen,
van wie twee leden geen ambtsdrager zijn maar vanwege hun expertise zitting hebben in
de commissie. De vergaderingen vinden maandelijks plaats.
Taken
De kerkrentmeesters werken mee aan het Beleidsplan en stellen de Begroting en de
Jaarrekening op. Zij dragen zorg voor de geldwerving, het gebouw en de inrichting. Zij
hebben aandacht voor het personeel en het personeelsbeleid. Ten slotte houden zij de
registers en het archief bij.
Begroting
Voor 2015 is geen tekort in de begroting voorzien. We zien de huuropbrengst van het
gebouw toenemen. Een zorg is het afnemend aantal mensen dat jaarlijks bijdraagt.
Concreet betekent dit de volgende plannen:
- Extra giftenacties voor specifieke doelen;
- Maandelijks een extra collecte voor jaardoel kerkrentmeesters;
- Betalende leden stimuleren de vaste bijdrage te verhogen;
- Ingeschreven leden benaderen die niet of incidenteel financieel bijdragen;
- Giften, legaten en erfstellingen stimuleren;
- Kerkzaal of theater aan andere geloofsgemeenschap op zondag verhuren;
- Verhuur op doordeweekse dagen intensiveren.
Gebouw
Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in verbetering en vernieuwing van het
gebouw. Voor de toekomst is het noodzakelijk om een onderhoudsplan voor vijf jaar op te
stellen, verbeteringen aan te brengen om de geluidsoverlast vanuit de hal naar de
kerkzaal en de theaterzaal te verminderen, de akoestiek van de hal te verbeteren en een
onderzoek te starten naar mogelijke energiebesparende verbeteringen aan het gebouw.
Personeel
De kerkrentmeesters zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de aansturing van organist,
kosters en schoonmaakpersoneel.
College van Kerkrentmeesters (CKR)
De Thomaskerk is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam. De penningmeester
vertegenwoordigt de wijkgemeente in het College van Kerkrentmeesters. Deze
vertegenwoordiging is van belang om ook het geluid van de Thomaskerk op financieel
gebied op stedelijk niveau te laten horen.
Koers 2025
De kerkrentmeesters zien in het plan Koers 2025 van de PKA een belangrijke uitdaging
voor de Thomaskerkgemeente en zij zullen vanuit hun verantwoordelijkheid aan de
discussie bijdragen.
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o Stichting Vrienden van de Thomaskerk
Doel
De Stichting Vrienden van de Thomaskerk te Amsterdam is eind 2005 in het leven
geroepen om het kerkelijk werk in en door de Thomaskerk te ondersteunen en het
kerkgebouw in stand te houden.
Ondersteuning
De Stichting heeft in de afgelopen periode steun verleend aan de bekostiging van de
pantry en uitgiftebalie in de hal van de kerk; van een internetaansluiting die het mogelijk
maakt om kerkdiensten ook thuis te volgen; van attributen in het ThomasTheater en van
beeld- en geluidsapparatuur. Bijzondere muzikale optredens in de Thomaskerk komen in
beginsel ook voor een financiële tegemoetkoming door de Stichting in aanmerking. De
Vrienden hebben ook de continuering van de deeltijdaanstelling van de ouderenpastor
mede mogelijk gemaakt.
Financiën
De Stichting heeft de status verworven van ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Een gift aan de Vriendenstichting leidt bij de gever of geefster in beginsel tot een
aftrekpost voor de belastingen. Een gift kan volledig besteed worden aan het doel van
de stichting. Er gaat niets naar de belastingen en de bestuursleden van de stichting
vragen voor hun werkzaamheden ook geen (kosten)vergoeding.
Het bestuur van de Stichting bestaat in 2015 uit vijf leden.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN

o De Nieuwe Poort
De Nieuwe Poort (DNP) is in 2013 opgericht door ds. Ruben van Zwieten en
voortgekomen uit Zingeving Zuidas. De Nieuwe Poort wil een ontmoetingsplaats zijn voor
iedereen die werkt in het zakencentrum van de Zuidas, maar staat ook open voor
geïnteresseerden van buiten de zakenwereld. DNP behoort tot een van de
pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Deze pioniersplekken zijn
gecreëerd om alternatieve wegen te zoeken voor geloofsbeleving anders dan in de
huidige klassieke vorm binnen een wijkgemeente.
Toekomstperspectief Thomaskerk en De Nieuwe Poort
De PKA denkt na over een zogenaamd tweesporenbeleid gebaseerd op
samenwerkingsverbanden tussen de klassieke wijkgemeenten en de genoemde
pioniersplekken. Sommige pioniersplekken dienen daarbij als tweede spoor uiteindelijk
ook weer een klassieke wijkgemeente worden. Andere pioniersplekken dienen daarbij als
tweede spoor ook werkelijk een tweede spoor naast het spoor van de wijkgemeente te
blijven.
De klassieke wijkgemeente de Thomaskerk en de pioniersplek De Nieuwe Poort bieden
goede mogelijkheden om dit tweesporenbeleid nader vorm te geven.
De betrokken predikanten, ds. de Wijer van de Thomaskerk en ds. van Zwieten van De
Nieuwe Poort, onderschrijven de intentie om een dergelijk samenwerkingsverband nader
vorm te geven. Deze samenwerking is gebaseerd op wederkerigheid waarbij een
vruchtbare kruisbestuiving zou kunnen plaatsvinden tussen de voor bepaalde groepen
laagdrempelige ontmoetingsplek die De Nieuwe Poort in toenemende mate is en de meer
klassieke bijbelstheologische oriëntatie van de Thomaskerk, die weer andere groepen
aantrekt. Dit wordt niet alleen versterkt door de verschillende interessevelden van beide
predikanten, maar ook door hun onderscheiden persoonlijkheden.
Zo kunnen de grenzen tussen de ‘voorhallen’ van de Thomaskerk en De Nieuwe Poort
vervagen. In de praktijk is hiermee al een begin gemaakt doordat de predikant van de
Thomaskerk aanzit aan de literatuurtafel van De Nieuwe Poort en soms een Bijbelklas of
de lunchpreek voor zijn rekening neemt. De predikant van De Nieuwe Poort gaat
regelmatig voor in de Thomaskerk en de Thomaskerkgemeente is gastvrouw van velen
voor het Verhaal van Pasen en Kerst dat ds. van Zwieten sinds enkele jaren in de
Thomaskerk houdt.
Idealiter complementeren beide plekken elkaar. De programmering in het theater van de
Thomaskerk richt zich meer op de culturele interesse van de gemiddelde inwoner van
Amsterdam (Zuid), De Nieuwe Poort stelt socio-economische vraagstukken aan de orde.
Via beider netwerken kunnen de wederzijdse activiteiten worden uitgedragen.
Beide plekken herkennen zich in de gemeenschappelijke bijbelstheologische
achtergrond.
De Nieuwe Poort is uitgegroeid tot een voorbeeld tot inspiratie. Met het oog op de
toekomst van de Thomaskerk en De Nieuwe Poort kan een nauwe samenwerking van
groot belang zijn. De Thomaskerk kan hierin een voortrekkersrol vervullen, zoals zij die
ook in het verleden heeft gespeeld: op basis van het Bijbelverhaal met een open vizier
voor externe ontwikkelingen.
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o De Nieuwe Bijbelschool
De Nieuwe Bijbelschool wil een platform zijn waarin de urgente vragen van vandaag
worden betrokken op een opnieuw leren lezen van de oerteksten van Tenach en
Evangelie. Een plaats om met elkaar weer opnieuw de Bijbelse woordwereld te
ontdekken in de verwachting dat het in die Bijbelse verhalen nog wel eens over onze
vragen zou kunnen gaan.
De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende
predikanten, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en mensen die de Bijbel nog een kans
willen geven. Met onbevangen Bijbelklassen en allerhande cursussen wil zij een
handreiking bieden bij het zoeken naar een nieuw verstaan van deze aloude verhalen.
De predikant van de Thomaskerk is lid van het bestuur van De Nieuwe Bijbelschool.
De Nieuwe Bijbelschool heeft een landelijke uitstraling doordat zij het leerhuis en
cursuswerk in Nederland en omliggende landen met advies, een poule aan potentiële
sprekers en suggesties voor opbouwwerk ondersteunt. Ook zoekt De Nieuwe
Bijbelschool naar mogelijkheden om het Bijbelse verhaal vruchtbaar te maken voor het
publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.
Aan de De Nieuwe Bijbelschool is een leerstoel verbonden: de leerstoel
Miskotte/Breukelman aan de PThU, met als bijzonder hoogleraar prof. dr. Rinse Reeling
Brouwer. Verdere informatie over De Nieuwe Bijbelschool is te vinden op
www.denieuwebijbelschool.nl

o Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie
Het Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie organiseert en coördineert cursussen en
kringen. Het is een ontmoetingsplaats rond Bijbelse geschriften, waar mensen van
binnen en buiten de kerk welkom zijn. Een plek waar het gaat over alle kleine en grote
vragen van het leven.
De Thomaskerk is vanouds de plek waar deze cursussen plaatsvinden, deze worden ook
door gemeenteleden gevolgd. Het Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie brengt twee
keer per jaar een programma uit, dat zowel op de website van de Thomaskerk,
www.thomaskerk.nl, als op die van het Leerhuis is te vinden: www.leerhuisamsterdam.nl
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COMMUNICATIE
Alle activiteiten moeten zowel binnen de gemeente als daarbuiten, in de wijk en in de
stad, goed gecommuniceerd worden. In 2014 is het Maandbericht gedigitaliseerd,
zodat er meer ingespeeld kan worden op de actualiteit. Daarnaast is er de nieuw
ontwikkelde website, waarmee weer een ander publiek bereikt wordt.
Toch vinden we het van groot belang om meer mensen te bereiken op een
hedendaagse manier. Hiertoe is een communicatieplan geschreven dat in de
komende tijd nader uitgewerkt en uitgevoerd zal worden.
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