
Basisbrochure

Wat betekent ‘liefhebben
als Jezus’ in de praktijk?

• Waar vind ik de laatste informatie?
Op de website van de kerk heeft het projectteam een speciale 
pagina ingericht met alle informatie. U vindt deze pagina door te 
gaan naar www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/hartvoormensen.  
Ook informeren we u via het kerkblad en de beamermededelingen 
in de kerk. Meld u ook aan als volger op Twitter: @hartvoormensen 
en ontvang tijdens de projectperiode tips, nadenkers en praktische 
informatie. 

• Bij wie kan ik vragen stellen over dit project?
Voor de organisatie van ‘Hart voor mensen’ is door de kerkenraad 
een speciale werkgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat 
uit Ad de Boer (voorzitter), Rianne de Jong, Alie Luigjes en  
Hans-Lukas Zuurman. U kunt hen aanschieten in de kerk of  
bellen (Ad de Boer, 033-2451106), maar ook mailen via  
hartvoormensen@ngkvoorthuizenbarneveld.nl

• Is deelname verplicht?
Nee, maar de kerkenraad heeft dit bijzondere project niet zomaar in 
het leven geroepen. Het wordt beschouwd als wezenlijk onderdeel 
in het doormaken van geestelijke groei als gemeente en van 
individuele leden. De kerkenraad nodigt iedereen daarom van harte 
uit om hier toch vooral aan mee te doen!

• Tot slot...
Maak in de projectperiode dagelijks een half uurtje vrij om het 
boek van Tom Holladay te kunnen lezen. Zo bereidt u zich optimaal 
voor op de verdiepende gespreksrondes. De kerkenraad beveelt 
dit project nadrukkelijk aan als vast gebedspunt. Bid om een open 
houding, zodat onze Heer groot gemaakt wordt. En bid dat wij als 
gemeenteleden samen mogen groeien in de liefde tot God en de 
naaste en leren liefhebben zoals Jezus ons dat leert.
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• Waar gaat dit project over?
Liefde is het belangrijkste in ons leven, zegt God in de Bijbel.  
Hijzelf ís immers liefde. Hij wil dat we Hem en elkaar liefhebben. 
Jezus is daarin ons grote voorbeeld. Wat kunnen wij van Hem leren, 
vertaald naar de praktijk van alledag? 
Wat betekent ‘liefhebben zoals Jezus deed’ voor onze relaties: in ons 
huwelijk, ons gezin en familie, als vrienden of buren, op het werk 
of in de kerk? Over liefhebben, communiceren, vergeven en dienen, 
dáárover gaat dit gemeenteproject. 

• Voor wie is dit project bestemd?
Dit project is voor iedereen in onze gemeente: van jong tot oud. 
Ook gasten in onze gemeente of leden van andere kerken zijn van 
harte welkom om mee te doen. 
Het doel van de gemeentebrede opzet is dat iedereen tegelijkertijd 
met hetzelfde onderwerp bezig is en groeit in het geloof. 

• Wanneer wordt ‘Hart voor mensen’ gehouden?
‘Hart voor mensen - liefhebben als Jezus’ heeft gedurende zes 
weken plaats vanaf zondag 20 januari tot en met zondag 10 maart 
2013. Het programma wordt halverwege een week onderbroken 
vanwege de voorjaarsvakantie. 

• Waarom in projectvorm? Dat is best intensief.
Dat klopt, maar door heel bewust met elkaar tijd apart te zetten 
hopen we dit belangrijke thema goed uit te kunnen diepen. 
De ervaring met het eerste gemeenteproject Feest van Genade in 
2011 leert dat dit het een effectieve manier is, waardoor we elkaar 
(nog) beter leren kennen en elkaar kunnen ondersteunen in ons 
geloof. 

• Hoe gaan we dat doen?
De wekelijkse kerkdienst vormt in de projectperiode voor iedereen 
de introductie van een nieuw onderdeel van het thema. Om dit 
verder uit te diepen onderscheiden we drie doelgroepen die elk hun 
eigen ‘verwerkingsmateriaal’ krijgen:

1. Kinderen (basisschool). Zij krijgen een eigen werkboek met 
dagelijkse opdrachten. In de bijbelklassen wordt een aan het thema 
aangepast programma aangeboden. 

2. Jongeren (tot en met 18 jaar). Zij krijgen ‘iets’ (verrassing!) 
voor thuis en speciaal materiaal tijdens catechisaties. De 
clubbijeenkomsten vervallen in de projectperiode. Club- en 
catechisatieleiding werken samen.

3. Volwassenen. Voor hen is het projectboek ‘Een hart voor mensen’ 
van Tom Holladay beschikbaar. Elk huishouden krijgt bij de start 
van het project de mogelijkheid om dit boek tegen een sterk 
gereduceerd tarief van tien euro aan te schaffen. Doel is om elke 
dag hieruit te lezen en er wekelijks over door te praten in kleine 
groeigroepen. 

Via de website en beamermededelingen wordt u geregeld bijgepraat 
over het verloop van het project. 

• Hoe zit dat met die kleine groeigroepen? 
Het doorpraten in kleine groeigroepen (maximaal tien personen) is 
tijdens het vorige gemeenteproject Feest van Genade een effectieve 
en prettige methode gebleken om tot de kern van het project door 
te dringen. Het projectteam roept u daarom op mee te doen in zo’n 
groeigroep. Veel groeigroepen bestaan al langer, maar er kunnen 
ook nieuwe groepen gevormd worden. Daarbij is het ook mogelijk 
om alleen deel te nemen aan een groeigroep voor de duur van 
het project.  Natuurlijk kunt u ook in een al bestaande bijbel- of 
wijkkring het projectthema verder uitdiepen. Zit u (nog) nergens 
bij? Neem dan contact op met Alie Luigjes (aaluigjes@hotmail.com, 
telefoon 0342-472402), zij is coördinator van de groeigroepen. We 
proberen dan rekening te houden met uw wensen, bijvoorbeeld op 
welke dag u het beste kunt.  

‘Hart voor mensen - Liefhebben als Jezus’ is het thema 

van het gemeenteproject dat begin 2013 in de Nederlands 

Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld gehouden 

wordt. In deze basisbrochure informeert het projectteam u 

over de achtergrond en de praktische gang van zaken.


