In gesprek over kringen, liturgie (en meer)
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Zondagmiddag 12 september voor kringen!
Aanstaande zondag willen we graag met elkaar in gesprek over de ontwikkeling naar een
gemeente van kringen. Dat gesprek organiseren we op zondagmiddag 12 september van
15.30 tot 17.30 uur in de kerk. We praten jullie graag bij over de plannen en de stappen die
we de afgelopen tijd gezet hebben. We willen ons laten inspireren en samen bidden. En met
elkaar in gesprek over de komende tijd. Van harte welkom voor iedereen die betrokken is of
dat (meer) wil zijn bij de kringen. Aanmelden kan bij Agnes Troost: info@agnestroost.nl
In gesprek over liturgie
Woensdag 15 september is er een gespreksavond over liturgie. De wekelijkse kerkdienst zou
je kunnen zien als een oefening in het christelijke leven. Er is in ieder geval een
wisselwerking tussen wat we geloven en hoe we daar vorm aan geven in onze
samenkomsten. Maar in de afgelopen tijd zijn we door Corona behoorlijk ‘uit vorm’ geraakt.
Hoe geven we daar nu opnieuw vorm aan? Welke vaste structuren en oefeningen horen
daarbij? En hoe beleef jij de samenkomsten, fysiek of online, in de kerk of op de kring? We
willen daar graag op een interactieve manier met jullie over in gesprek. Voorafgaand aan
deze gespreksavond sprak HJR professor Hans Schaeffer, die zich onder andere bezighoudt
met vragen rond liturgie. Je kunt het gesprek beluisteren via deze link. Van harte welkom in
de kerk van 20.00 – 21.30 uur. De volledige link is:
https://drive.google.com/file/d/1wnwCN9FUTR9GfyUmSYvzPxIORsoMKQz8/view.
Eten in september
Als je in september op zondag naar de kerk komt, neem je dan ook wat lekkers mee voor bij
de koffie? We hopen ook dat je meedoet met het nieuwe Eetplan. Via de mail ben je
gekoppeld aan een ander gemeentelid. We nodigen je uit om een afspraak met elkaar te
maken. Zo leren we elkaar een beetje beter kennen! Mocht je niet mee willen of kunnen
doen, wil je dit dan doorgeven aan één van de organisatoren van Eat & Meet? Zij kunnen
dan kijken of we nog nieuwe koppelingen kunnen maken. De mensen achter Eat & Meet zijn:
Evelien Carta, Mathilda du Preez en Tineke Scheepstra.
Podcast
Iedere woensdag werken wij samen in de kerk. Op woensdagmorgen is de kerk open en ben
je van harte welkom om de dag met ons te beginnen met koffie, bijbel en gebed. Jeroen en
ik maken ook geregeld een podcast over verschillende onderwerpen die ons bezighouden.
Wil je op de hoogte blijven en meeluisteren, meld je dan aan voor de IMK-podcast
whatsappgroep: https://chat.whatsapp.com/LaR4GET7vo4BbuWBUG6rpk
In Jezus verbonden, Hans-Jan & Jeroen
Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481
Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279

Data om te noteren (tot de herfstvakantie)
Op zondag 12 september houden we de tijd-en geld collecte voor stichting Present.
Een mooie kans om als individu of als kring iets te betekenen voor iemand die jouw
hulp goed kan gebruiken!
Op woensdag 15 september is er een gespreksavond over liturgie in de
Immanuelkerk. HJR sprak ter voorbereiding op deze avond prof. Hans Schaeffer,
het gesprek is opgenomen en zal t.z.t. als voorbereiding op de avond beschikbaar
komen.
Op woensdag 22 september komt Alfred Slomp (www.godindesupermarkt.nl) een
interactieve workshop verzorgen in de IMK over thema's die aan duurzaamheid zijn
gerelateerd.
Iedere maand vieren we als gemeente de Maaltijd van Jezus, het Heilig Avondmaal.
Wil je als kring hulp bij het organiseren van een huiskringviering op een van deze
avondmaalszondagen, laat het ons dan weten. Een andere mogelijkheid is dat je op
die zondagmiddag of zondagavond met je kring een gemeenschappelijke maaltijd
houdt (lunch of diner), in het verlengde van de Avondmaalsviering in de kerk.

