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Beste gemeenteleden van Het Kruispunt en De Verbinding,

Het gemeenteproject ligt inmiddels drie maanden achter ons. Met veel dankbaarheid

kijken we hierop terug.

Evaluatie

Begin januari is er een evaluatie-avond geweest met de gespreksleiders. Dat was een

mooie en constructieve bijeenkomst. We zijn heel blij met alle positieve reacties; de

feedback die we kregen was opbouwend en we doen daar onze winst mee. Bijna alle

gespreksgroepjes hebben mooie avonden gehad, bij enkele liepen de gesprekken minder

soepel. Meest opmerkelijk vonden wij de ervaring van velen, dat het fijn was dat

bestaande relaties een diepere dimensie kregen en nieuwe contacten, vooral met leden

van ‘de andere kerk’, zijn gelegd. We hebben gehoord van openheid en kwetsbaarheid die

gedeeld werd. We hoorden ook dat mensen geïnspireerd zijn door de inhoud van wat aan

de orde gekomen is: zo kocht de één een Bijbel voor z’n kinderen, een ander ging

(opnieuw) de Bijbel lezen.

We zijn onze goede God dankbaar voor wat Hij ons wilde geven in en door dit project.

Hoe verder?

We hadden de gespreksleiders gevraagd in hun groepje te informeren hoe men een evt.

vervolg voor zich zag. Hieruit hebben wij de conclusie getrokken dat er niet veel behoefte

was om als kring in deze samenstelling verder te gaan. Diverse project-deelnemers zijn al

actief in een of andere kring en wilden die draad weer oppakken. Bij anderen leefde de

behoefte aan een permanente kring niet of minder. Van één groep hebben we gehoord dat

ze als kring verder gaan en inmiddels enkele avonden bij elkaar zijn geweest; heel fijn dat

dit initiatief genomen is.



Hoewel wij als werkgroep groot voorstander zijn van gezamenlijke (bijbel-) gespreks-

kringen, hebben we besloten voorlopig hierop geen actie te ondernemen. Natuurlijk gaan

we door met het organiseren van gezamenlijke activiteiten en coördineren van de

gezamenlijke kerkdiensten. Voor dit voorjaar staat happen-en-trappen-avond en een

vogel-dag (beide de tweede editie) op de agenda.

Komt er dit jaar weer een project?

Dat is nu nog niet te zeggen. Er wordt wel over nagedacht.

In ieder geval is er een initiatief om dit voorjaar de Micha-cursus te gaan houden. De

uitnodiging daarvoor luidt als volgt (in Het Kruispunt al eerder gepubliceerd, voor De

Verbinding bij dezen):

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? 

Als je je laat overspoelen door alles wat er gebeurt aan onrecht

kun je gaan denken: het is te groot, te veel, te complex. Het lukt

nooit om de wereld te veranderen, om het hier op aarde helemaal

goed en in orde te krijgen. Aan elke verantwoorde keuze kleven

nadelen, en onze kleine handelingen halen niks uit. En bovendien:

wie zijn wij om te denken dat we deze wereld tot een paradijs

kunnen maken? Gods Koninkrijk moet van Hem komen, toch?

Graag zouden wij met jou/u de zoektocht beginnen naar wat God

van ons vraagt en wat wij kunnen doen. We willen daarvoor de

Michacursus gebruiken. De Michacursus bestaat uit 7

bijeenkomsten rondom zorg voor de armen, zorg voor je naasten

en zorg voor de schepping. Met hoofd, hart en handen gaan we

ontdekken hoe we verschil kunnen maken. De eerste twee data

zijn inmiddels bekend: dinsdag 24 maart en woensdag 8 april (de

andere 5 avonden worden later gepland).

Wil je meedoen, dan kun je je tot uiterlijk zaterdag 14 maart

aanmelden. Neem dan contact op met Wietske Strijker

(wietsstrijker@gmail.com of 0629290706) of Carin de Vries

(janencarindevries@gmail.com of 06-40220390).

Wij als werkgroep willen dit initiatief graag ondersteunen en aanbevelen. 

Tenslotte

Mail, bel, schrijf of app gerust als je vragen hebt of nadere informatie wilt.

Moge Gods zegen rusten op dit alles. Tot Zijn eer!

Namens het project-team,

Johan Trommel
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