Het gemeenteteam: kringzondagen 2021/22 - doe je mee?
Visie
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. We werken
daarbij zo veel mogelijk vanuit de visie/missie die we een jaar geleden hebben
vastgesteld (40 dagen next) en die we nu in samenspraak met de kernkerkenraad gaandeweg vertalen naar een nieuwe werkelijkheid. Onderdeel van die
visie is dat we volop inzetten op het mogelijk maken van de ontmoeting met elkaar,
vooral in kringen. We verwoordden daarbij o.a. de volgende uitdaging:
“Vanuit ons verlangen naar echte ontmoeting met God en met elkaar zijn wij op zoek
naar vernieuwende invullingen van de zondag/kerkdiensten, in balans en in
samenhang met kleinere ontmoetingen (kringen, etc.), waardoor wij persoonlijk en als
gemeenschap worden toegerust in het eren van God, en leren hoe wij christen met
impact en betekenis zijn in ons dagelijks leven.” (citaat uit de aanbiedingsbrief met
conclusies uit de visie-40-daagse)
Kringviering
Het komende seizoen zijn we van plan om maandelijks verwerkingsmateriaal aan te
bieden aan kringen, vanuit de thema’s en onderwerpen die in de zondagse diensten
aan bod komen. Daarnaast bieden we de kringen iedere laatste zondag van de
maand (m.u.v de maand december) de mogelijkheid om mee te doen met
zogenaamde ‘kringzondagen’. Je kunt hier als kring aan meedoen door ervoor te
kiezen om op één of meer van deze zondagen een kringviering te organiseren met je
eigen kring op zondagmorgen. Als je dit als kring wilt, meld je kring dan aan bij een
van ons. We helpen je dan om, parallel aan de thema’s die aan bod komen in de
reguliere kerkdiensten op zondag, een kringviering te organiseren met je eigen kring
over het zelfde onderwerp.
Avondmaal
Op de kringzondagen vieren we ook het Avondmaal. Die combinatie is natuurlijk niet
toevallig zo gekozen. Het sacrament van het Avondmaal verbindt mensen opnieuw
met God en met elkaar. De Maaltijd is het sacrament van de gemeenschap met Jezus
en met elkaar: zijn lichaam. Je kunt er volgend seizoen als kring dus voor kiezen om
die gemeenschap te vieren in groter of in kleiner verband, maar wel tegelijkertijd. Zo
ben je als kring verbonden met elkaar, en met de bredere gemeenschap van kringen
en gelovigen van de Immanuelkerk.
Planning
Voor de zomer delen we het complete jaarrooster, met daarin o.a. de thema’s voor de
gewone zondagen en de kringzondagen, zodat je daar alvast rekening mee kunt
houden. Hier volgen alvast de data van de kringzondagen: 26 sept., 31 okt., 28 nov., 2
jan., 30 jan., 27 feb., 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni.
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