
VERLANGEN 
NAAR MEER ...

Kerkzijn in 
de zom er  
en het  
najaar  van 
2020 



"God heeft ons niet 
een geest van 

lafhartigheid gegeven, 
maar een geest van 

kracht, liefde en 
bezonnenheid. "

2 Timotheüs 1:7



Kans

Al lange tijd moeten we het doen met 
een manier van kerkzijn die eigenlijk 
niet bij de kerk past; ieder in zijn eigen 
huis. Soms misschien wel gemakkelijk, 
fijn en rustig. Maar er ontbreekt iets 
belangrijks aan ons kerkzijn. Veel van 
ons voelen dat ook. We zien elkaar 
niet lachen, we kijken elkaar niet in de 
ogen, we worden misschien zelfs 
überhaupt niet gezien. Voor een grote 
samenkomst zoals we die gewend 
waren, is er nog geen mogelijkheid. 
Wel voor kerkzijn op het niveau van 
de kleine en middelgrote groepen. We 
zijn ervan overtuigd dat hier een 
gouden kans ligt! Een kans waar we 
graag iets mee willen doen!

50 dragers

We zijn daarom op zoek naar 50 
gemeenteleden die dit verlangen 
delen en de kans herkennen om 
kerkzijn in deze tijd anders vorm te 
geven. Want hoe ontmoet jij 
gemeenteleden nu je ze niet meer ziet 
op zondag voor, tijdens of na de 

dienst? Hoe kijk jij om naar broers en 
zussen die niet in dezelfde groeigroep 
of wijkkring zitten, maar waar je je wel 
verbonden mee weet? 

Kom op 6 of 7 juli naar de Koppeling 
als je hier ideeën over hebt en 
kerk-zijn in de praktijk anders wilt 
invullen. Meld je wel even aan via 
ngkdeont m oet ing.nl/ ver langen . 

Wil je weten hoe wij dromen over 
kerkzijn in de zomer en het najaar van 
2020? Lees dan verder op de  
volgende pagina's.

Namens de kerkenraad,

Het kernteam groeigroepen,

VERLANGEN



ONZE DROOM?

We dromen er van dat, door ontmoeting in kleinere 
groepen, de realiteit dat we het lichaam van Christus 
zijn, nog meer verdiept wordt. De kleine groep heeft zijn 
eigen kracht binnen het Koninkrijk van God. In de kleine 
groep wordt sterker zichtbaar dat we niet naar de kerk 
gaan, maar dat wij de kerk zijn. Hier zijn de 
betrokkenheid op elkaar en de onderlinge bemoediging 
zichtbaar; hier zijn we elkaar tot zegen. Daarnaast neem 
je wellicht makkelijker iemand van buiten de kerk mee 
naar een kleine groep.

Verdieping in ons kerkzijn



BID EN DOE JE MEE?

Wij verlangen ernaar

om elkaar te ontmoeten

samen te praten

samen stil te zijn

Wij verlangen naar

openheid

verbinding

ontmoeting van hart tot hart

Wij verlangen naar

 jou

jong of oud

verbonden met elkaar

Wij verlangen ernaar

om elkaar te ontmoeten

samen God te ontmoeten

verbonden door de Geest

Wij zien er vijft ig

vijftig dragers

meebouwend

vanuit dit verlangen

Doe je mee?



HOE ZIET DAT ER IN 
DE PRAKTIJK UIT?
Concreet dromen we van groepen die niet allemaal hetzelfde zijn, 
maar variëren qua grootte en werkwijze. We dromen ervan dat we 
als broers en zussen elkaar in meerdere groepen ontmoeten, dus 
ook naast de groeigroep en/of de wijkkkring. En net zoals we 
allemaal net een ander beeld hebben bij een onbewoond eiland 
(hoewel de meesten van ons zich wel een vakantie kunnen 
voorstellen op het eiland op de voorkant van deze folder), variëren 
onze dromen  ook. Misschien droom jij van één van onderstaande 
groepen. Misschien ziet jouw droom er nog weer anders uit. Het mag 
allemaal.

Sam en de dienst  volgen

Een aantal gezinnen komt op zondag bij 
elkaar. Zij kijken samen de dienst en 
drinken daarna koffie met elkaar. Iedere 
week is een ander gezin ?de bemoediger 
van de week?. Zij bemoedigen die week 
elk gezin met een kleinigheidje: iets door 
de brievenbus , een filmpje of lied dat 
wordt doorgestuurd, een kaartje? ..

Een kookgroep die maaltijden verzorgt 
waarbij dan misschien één of meerdere 
mensen worden uitgenodigd. Bij de 
maaltijd wordt de Bijbel geopend en er 
wordt bv. altijd een bijdrage gevraagd 
voor een goed doel.

Sam en koken



Sam en de Bijbel lezen

Sam en wandelen

Mensen die samenkomen rondom de 
Bijbel en wellicht iedere keer andere 
gemeenteleden of mensen uit de buurt 
uitnodigen. De groep kan bv. bestaan uit 
leden die een bepaalde taak hebben in 
onze gemeente: comboleden, 
groeigroepleiders, kinderwerkers,... Het 
doel kan dan zijn om elkaar in die rol te 
stimuleren. Maar het kan ook zijn dat de 
groep gemengd is qua leeftijd en 
samenstelling, juist om op die manier 
van elkaar te leren.

Een wandelgroep die op stap gaat en 
onderwijl doorpraat met gespreksvragen 
die bij de preken worden geleverd.

Een creatieve groep die met bv. foto's, 
collages, teken- en schildergaven 
probeert geestelijke lessen weer te 
geven. Om die vervolgens te delen met 
anderen.

Sam en creat ief  zi jn

Sam en lezen

Een leeskring die samenkomt om een 
bepaald boek met elkaar te bespreken.



DEEL JE ONS 
VERLANGEN?
Wij zoeken naar  en bidden voor  50 m ensen. 
Ben j i j  er  één van?

Zó stellen wij ons de gemeente vanaf de startzondag op 13 
september voor. Om dit verlangen werkelijkheid te laten worden,  
hebben we dragers van deze visie nodig. Wij bidden voor 50 
gem ot iveerde dragers die willen helpen zo?n groep te beginnen. 
Deel je  ons verlangen en wil je meebouwen? Geef je dan op voor 
de inspiratieavond op 6 of  7 ju l i  in de Koppeling via onze website. 

Je hoeft geen leiderstype te zijn. Wat er nodig is, zijn mensen die 
hun schouders eronder willen zetten door (samen) een groep te 
beginnen. Op deze avond willen we elkaar inspireren, ideeën 
uitwisselen en concrete plannen maken.

Wij geloven dat de kiemkracht van ons kerkzijn door Gods Geest 
zelf wordt wakker geroepen in onze harten. We roepen daarom álle 
leden van onze gemeente op om te bidden voor dit plan en voor 50 
mensen die willen helpen om het te realiseren.
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