Het gemeenteteam: even voorstellen!
Sinds de komst van Jeroen in januari vormen Hans-Jan en Jeroen samen het
gemeenteteam. Dit team is nog niet compleet, want we hopen nog op versterking van
het team met iemand die het kringenwerk in de gemeente praktisch en inhoudelijk
ondersteunt.
Wat doet het gemeenteteam?
Samen houden we ons bezig met allerlei praktische zaken, met name rond het
jeugdwerk, kerkdiensten en kringen. We doen dat samen met veel gemeenteleden en
verschillende commissies - denk bijvoorbeeld aan de jeugdcommissie of de commissie
eredienst - en in gesprek met de kern-kerkenraad. De kern-kerkenraad denkt en bidt
met ons mee, en ziet erop toe dat ons werk in de gemeente niet verzandt in van alles en
nog wat, maar echt een vertaling is van het beleid dat we samen, na de visie 40-daagse,
hebben vastgesteld. Kort gezegd komt dat hierop neer: dat de Immanuelkerk een plek
van ontmoeting is, een gemeenschap waar mensen kunnen groeien in hun geloof en
dat ons geloof ook impact heeft op onze omgeving.
Jeroen
Jeroen werkt sinds januari van dit jaar voor de Immanuelkerk. Na een intensieve
periode van kennismaking zet hij zich vooral in voor jongeren. Dat doet hij door
mensen en lijnen samen te brengen, samen te werken met jeugdleiders in onze
gemeente, maar ook door zelf activiteiten te organiseren en contacten aan te gaan met
jongeren. De focus van Jeroen ligt op het jeugdwerk voor jongeren van 12-18 jaar.
Jeroen heeft ook een preekbevoegdheid om voor te gaan in onze gemeente, wat hij
ongeveer eens per maand zal doen. Naast zijn werk in de kerk werkte Jeroen ongeveer
een dag in de week op de markt. Sinds kort heeft hij de marktplaats ingeruild voor een
bierbrouwerij.
Hans-Jan
Hans-Jan werkt in Delft sinds september 2012. In de eerste jaren had hij de opdracht
om, samen met ds. Van der Lugt, een deel van de beschikbare tijd en energie te
besteden aan het leggen van contacten met internationale studenten in Delft
(DelftProject). Contacten met internationale studenten zijn er altijd gebleven, maar
zijn sinds de start van de International Christian Fellowship (ICF) steeds meer op het
pad van ICF gekomen, die nu een eigen voorganger heeft. Hans-Jan gaat voor in de
meeste kerkdiensten, draait mee in de kern-kerkenraad, onderhoudt contacten met
pastorale ouderlingen en met commissies, studenten en andere gemeenteleden. Naast
zijn werk in de Immanuelkerk werkt Hans-Jan ongeveer een dag in de week op het
Christelijk Lyceum Delft, waar hij in de bovenbouw lessen Godsdienst en
Levensbeschouwing geeft.

Hoe kan je ons bereiken?
Via nieuwsberichten die op deze site verschijnen geven we regelmatig een update over
ons werk, vertellen we wat je kunt verwachten of vragen we je om met ons mee te
denken en te doen. Eerdere nieuwsberichten kan je teruglezen op deze pagina. Je kunt
ons op verschillende manieren bereiken: via mail of telefoon, whatsapp, rond de
kerkdiensten op zondag. Ook werken Hans-Jan en Jeroen iedere woensdag vanuit de
Immanuelkerk. Daar kan je ons ook opzoeken. Iedere woensdagmorgen is de kerk
open, je bent daar van harte welkom!
In Jezus verbonden,
Hans-Jan & Jeroen
Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481
Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279

