Laat zien wie je bent!

Pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus

Een mens kan niet niet communiceren. In alles wat we doen of niet
doen, zeggen of zwijgen, laten we iets zien? Wat zien we van elkaar
en wat ziet de wereld van ons? En de kerk, de Protestantse
Gemeente hier in onze dorpen, wat laat zij zien?
Kerkgroep communicatie – zondag 8 okt. 2017 10.00 uur

En zo samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Pastoraat
gebeurt als eerste door gemeenteleden onder elkaar en daarnaast
door daarvoor aangestelde vrijwilligers en predikanten. Dit betekent
dat gemeenteleden gestimuleerd en ondersteund zullen worden in
het omzien naar elkaar. Omdat pastorale behoeften niet altijd
duidelijk zijn, zal “Pastoraat op verzoek” gepromoot worden.
Kerkgroep Pastoraat – zondag 19 nov. 2017 10.00 uur

Liturgie - muziek - vieren
In kerkdiensten en andere vieringen geven wij uiting aan onze
verbondenheid met God, met elkaar en met de wereld. Dit doen we
door middel van zingen en bidden, Bijbellezen en uitleg, muziek en
stilte. De gemeente wordt uitgenodigd mee te praten over hoe zij de
kerkdiensten in de toekomst wil zien en hoe gemeenteleden een
actievere rol kunnen krijgen in de voorbereidingen van de diensten.
Kerkgroep Diensten en vieringen – zondag 22 okt. 2017 10.00 uur

Omzien naar de ander, ver weg en dichtbij
De droom van de diaconie is een wereld van vrede, gerechtigheid
een heelheid van de schepping. Zij wil omzien naar de ander, dichtbij
en ver weg, die geen helper heeft en zij blijft hopen op een wereld
waar ieder mens tot zijn recht komt. Wij geloven in delen, van onze
welvaart, van ons geloof en onze hoop voor die betere wereld.
Kerkgroep Diaconaat – zondag 12 nov. 2017 10.00 uur

Geef zonder tegenzin, naar vermogen
dan komt de balans in evenwicht.
Bedenk dat wie overvloedig zaait ook meer kan oogsten. En, wie
meer heeft heeft dan niet te veel, en wie minder heeft niet te
weinig.
Kerkgroep Beheer - zondag 14 jan. 2018 10.00 uur

De jeugd heeft de toekomst – die toekomst begint nu
De Kerkgroep Jeugd wil activiteiten aanbieden die aansluiten bij de
behoefte van kinderen, tieners en hun ouders. Zij wil kinderen en
tieners ruimte bieden om samen te ontdekken wat de verhalen van
God en Jezus betekenen. De kerkgroep hoopt dat er een
vertrouwensband met God ontstaat, een basis op weg naar de
volwassenheid. En dat kinderen en tieners zullen ervaren dat de
kerkgemeenschap daarin een belangrijke rol kan en wil spelen.
De kerkgroep wil ook ouders en opvoeders ondersteunen om
kinderen en tieners te begeleiden op deze weg naar de
volwassenheid.
Kerkgroep Jeugd – zondag 4 febr. 2018 10.00 uur

Samen optrekken
Samen in gesprek over wie we zijn, waar we naar toe willen en waar we als
gemeente de komende jaren accenten willen leggen en hier en daar
nieuwe wegen inslaan.
Het is een doorstart van “Dromen handen en voeten geven”.

Contact personen
Kerkgroep Diensten en vieringen
vacature
Kerkgroep Pastoraat
Tineke de Rijk, tel. 026-8404244
E: tinekederijk@upcmail.nl
Kerkgroep Diaconaat
Jannie van Doorn, tel. 026-3333854
E: jsvdoorn@xs4all
Kerkgroep Jeugd
Tineke Schonck, tel. 026-8483664
E: tinekeschonck@gmail.com
Kerkgroep Beheer
Hans van der Ros, tel. 026-3391722
E: rosrepe@xs4all.nl
Kerkgroep Communicatie
Hannie Luiten, tel. 026-7370475
E: gfjluiten@steenlui.nl
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