KOPIJ ONDERWEG - 25 SEPTEMBER 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY
GEMEENTEZONDAG 1 OKTOBER 2017: BRON (Betrokkenheid, Buurt)
Omdat het programma voor de Gemeentezondag per abuis niet eerder bekend gemaakt is,
nemen we de ruimte in Onderweg om dit onder de aandacht te brengen.
Het thema is “de Bron” en het programma ziet er als volgt uit:
10.00 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.10
11.15 - 12.10
12.15 – 13.15
13.15 – 13.30

Ochtendgebed
Uitleg Jaarthema, Waarderende gemeenteopbouw en workshops
Koffiedrinken
Workshops
Opening tentoonstelling en lunch
Afsluiting en korte terugkoppeling workshops

Ochtendgebed
De orde van dienst vieren we volgens het ochtendgebed dat in het nieuwe Liedboek te
vinden is als nr. 190a. Het is ook Israëlzondag, de dag waarop de Protestantse kerk op
bijzondere wijze aandacht geeft aan onze band met het volk Israël en zijn geloof. Bron en
Israëlzondag komen samen in de joodse Bijbel als bron van ons geloof. In navolging van de
joodse liturgie voor Grote Verzoendag (dit jaar op 30 september), lezen we hoofdstuk 3 en 4
uit het boek Jona. Daarin gaat het over bekering en Gods vergeving.
Uitleg jaarthema en waarderende gemeenteopbouw. Informatie over de workshops
Na het ochtendgebed gaat het programma verder. In de kerkzaal wordt er meer verteld over
het jaarthema “Bron, Betrokkenheid en Buurt” en zullen we u kort laten kennis maken met de
methodiek Waarderende Gemeenteopbouw en worden de workshops kort uitgelicht en gaan
we met elkaar aan de slag. Ook voor mensen die liever niet actief meedoen is er
mogelijkheid om gewoon aan te schuiven of wellicht in de kerkzaal naar muziek te luisteren.
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Workshop 4

Workshop 5

Waarderende gemeenteopbouw: delen van positieve ervaringsverhalen.
Welke positieve ervaringen heeft u, heb jij met kerk en gemeentezijn?
Waarderende gemeenteopbouw: dromen van een kerk….
Putten uit de Bron – wat is de eerste reactie als je het woord Bron hoort?
Wie of wat is de bron van geloof en leven?
Muziek bij de Bron – Youtube is een bron van muziek. Welke muziek heeft
voor u, voor jou met Bron te maken? We zoeken ter plekke de muziek op
en luisteren er met elkaar naar.
Waarderende gemeenteopbouw: dromen van een kerk… voor kinderen en
jongeren

Opening tentoonstelling
De afgelopen weken zijn er mooie objecten ingeleverd voor onze tentoonstelling.
Wellicht heeft u al het één en ander gezien. Maar op deze zondag openen we hem officieel.
Gezellig samenzijn
Uiteraard is een gemeentezondag een uitgelezen kans om gezellig samen te zijn. Eens
andere mensen te spreken. Mensen op een andere manier te leren kennen. Gezellig
bijpraten. En daarom wordt er aan het einde van het programma een heerlijke lunch
geserveerd.
Wij hopen er met u en jullie een mooie dag van te maken. Mochten er nog vragen zijn,
schroom dan niet om een van ons te bellen of te mailen.
ds. Erwin de Fouw, Petra Nijboer en Arianne Lodder

Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 4 oktober 2017 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in het
kerkcentrum Holy. Op deze middag zijn Marja en Andre van Aperen onze gasten. Met hun
familie vormen zij de zanggroep JUN". Zij vertellen over hun familiegroep en laten beelden
zien van optredens en misschien laten zij ook nog wat horen. In het Kerkcentrum treedt deze
familiegroep ook regelmatig op. Komt u ook ??
Na de pauze kunnen er nog spelletjes worden gedaan; wilt u liever wat blijven praten met
elkaar, dat kan natuurlijk ook.
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog nooit
geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw buren
meenemen. Tot ziens op woensdag 2 augustus a.s. ; als u vervoer nodig hebt, bel dan even
met Marijke Judels, tel. 4750716.
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 of met
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022

