
Eerste themadienst:
zondag 6 oktober

9.30 uur
in Het Kruispunt

met avondmaalsviering

Dit is de tweede van enkele info's om de leden van onze beide
gemeenten op de hoogte te houden van de voortgang van het
gezamenlijke gemeenteproject. Via deze weg kunnen wij alle
leden bereiken, zodat de informatie iedereen bereikt.
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Beste gemeenteleden van Het Kruispunt en De Verbinding,

Nog ruim een week en dan begint ons gemeenteproject. We zijn heel blij en dankbaar dat
ruim 80 mensen zich hebben aangemeld voor de gespreksavond. Echt heel fijn!

Aanmelding
Mocht het je ontschoten zijn je aan te melden, dan kan dat nog tot a.s. maandag 30
september, 23.59 uur. Klik op de link https://www.johantrommel.nl/index.php/aanmelden
en je komt rechtstreeks op de aanmeldpagina. Je kunt ook het papieren formulier invullen,
dat beschikbaar is in beide kerkzalen.
Mocht je nou niet alle avonden kunnen bijwonen, ook dan ben je natuurlijk hartelijk
welkom; vermeld dan bij je aanmelding welke avonden je er bij kunt zijn.

De gespreksgroepen
Op 1 oktober gaan we als project-team de indeling van
de groepen maken. We streven naar groepjes van 6 tot
max. 10 personen. We proberen zo veel mogelijk een mix
te maken qua leeftijd en gemeente. Aan elk groepje
wordt een gastadres en een gespreksleider gekoppeld.
We hopen op 2 oktober de groepsindeling klaar te
hebben en te kunnen versturen.

https://www.johantrommel.nl/index.php/aanmelden


Gespreksmaterialen
Op de website komen voor elk thema:
• een geluidsopname van de preek (beschikbaar op de dag ná de betreffende

themadienst);
• de video-studie die de introductie vormt op het gesprek van die avond;
• de gespreksvragen, als webpagina (op je mobiel prima te lezen) en als pdf-bestand (te

downloaden en zelf uit te printen);
• evt. extra audiovisueel materiaal ter ondersteuning.
Gezien het grote aantal willen we alle deelnemers vragen zelf te zorgen dat je de
gespreksvragen (op je mobiel/tablet of zelf uitgeprint) bij de hand hebt.

En verder.....
• krijgen de gespreksleiders z.s.m. een handreiking toegestuurd, zodat zij zich optimaal

kunnen voorbereiden; voor hen is er een briefing direct na de eerste themadienst;
• doet de jeugd ook mee; in de bestaande (club- en catechese-)verbanden zullen onze

jongeren met elkaar in gesprek gaan;

Tenslotte
Mail, bel, schrijf of app gerust als je vragen hebt of nadere informatie wilt.
Moge Gods zegen rusten op dit gezamenlijke gemeenteproject. Tot Zijn eer!

Namens het project-team,

Johan Trommel


