Persbericht

Bijeenkomst “Leven in de Gemeente” – 17 maart 2012
De Doopsgezinde Zending en de GDB bieden op zaterdag 17 maart aanstaande drie workshops
aan, die ieder twee keer plaats vinden.
Workshop 1: Kijken naar de gemeente door de ogen van twee jongeren
Twee jongeren: Tjarda recent gedoopt in de gemeente Utrecht en Erik deelnemer aan de huidige
belijdenisgroep van de VDGA nemen jullie mee in de wereld van de jong volwassenen. Zij coachen
ons op weg naar meer inzicht in wat jongeren in een gemeente aantrekt en wat juist niet. Wat
betekent dat voor jou en hoe zou je daarmee aan de slag kunnen in je eigen gemeente?
Samen willen we op zoek gaan naar een doopsgezinde gemeente als toegankelijke en
aansprekende werkplaats, waar je kunt werken aan (de) zin in je leven en aan je relatie met God.
Workshop 2: Bijbelse verhalen dichter bij
Met een groep samen goed kijken naar wat er werkelijk staat en naar wat het bijbelverhaal je
brengt. Hoe vaak is er rust en gelegenheid om daar echt mee aan de slag te gaan? De methoden
van rabbijnse uitleg bieden bij het werken met de bijbelverhalen vaak een sleutel tot verrassend
nieuw inzicht. Welke (diepere) lagen zijn er in het verhaal verborgen? Hoe kun je jouw
levensverhaal met het Bijbelverhaal verbinden? Wat betekent dat voor de gemeente? Onder
deskundige begeleiding van Ruth Hoogewoud en Afke Smilde van de ADS-commissie CJC gaan we
dieper in op een bijbelgedeelte. Wat kan dit betekenen voor het actief zijn in de kerkeraad?
Het is een werkvorm met mogelijkheden voor gemeente-opbouw.
Workshop 3: Praktische modellen voor het bouwen aan je gemeente
Eerst gaan we op zoek naar de “kleur” van de eigen gemeente. Zijn we een gemeente die niet van
vergaderen houdt en het toch doet? Of een doe-gemeente die vooral met projecten aan de slag
gaat? Of toch meer een lerende gemeente? Zijn we de gemeente met hart voor cultuur? Zijn we
een gemeente die liefheeft met verstand? Dan zullen we kijken hoe je als gemeente naar buiten
wilt en kunt treden. En hoe kan je daarbij de binnenkant van de gemeente versterken? De PKN
bracht een fraaie map met gemeente-modellen uit. Welke modellen spreken ons aan? Hoe kan een
gemeente met het eigen karakter aan de slag? Welke elementen in ons gemeenteleven willen we
uitbouwen? In anderhalf uur naar praktische ideeën voor het organiseren van en met een kleiner
wordende gemeente. Begeleiding: Harry Schram en Chris Maas.
De bijeenkomst “Leven in de Gemeente!” vindt zaterdag 17 maart 2012 plaats in de Doopsgezinde
Kerk in Utrecht, Oudegracht 270.
De dag duurt van 10.00 tot 15.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
AANMELDING via info@doopsgezindezending.nl (of via 033 - 433 30 85 ).

	
  

