Deel jouw droom
Wat betekent geloven voor jou? Hoe kunnen we als kerk voor jou en voor anderen echt van
betekenis zijn? En hoe doen we dat samen? Het goede nieuws van Kerst inspireert om
elkaar op te zoeken en om echt je leven met de ander te delen! Doe je (weer) mee?
Tijdens de Visie 40-daagse tussen 5 januari en 8 februari 2020 gaan we met elkaar in
gesprek, onder het motto Dromen-Delen-Durven. Check www.gkvdelft.nl/dromen-delendurven voor de agenda en de eerste nieuwsbrief.
>> In deze tweede nieuwsbrief introduceren we de activiteiten van het gebedsteam,
deelt Karin haar droom, lees je een voorproefje van de gemeenteavond met Anko
Oussoren over een kerk voor en met jongeren, en nodigt Hans-Jan je in het licht van
Kerst uit om te delen.

Te weinig tijd om niet te bidden
De Visie 40-daagse is een belangrijke tijd voor onze gemeente. We willen de leiding echt bij
God leggen, en de Heilige Geest de ruimte geven, om zo nieuwe plannen te ontdekken. Dus,
we bidden!
>> Wil je op een laagdrempelige manier betrokken zijn en toch veel impact hebben? Het kan
al met 5 minuutjes per dag.
Lees meer en meld je aan

Dromen met... Karin
“De Immanuelkerk is voor mij een plek om tot rust te komen, tussen alle drukke dagen
van de week door. Toen wij naar Delft verhuisden kwamen we in een warm bad terecht,
we voelden ons zó welkom. Dat gun ik iedereen. Een plek om tot rust te komen, waar
iedereen zich welkom voelt en graag wil zijn."
"Op dit moment draai ik mee in een wijkteam. Want wat ik graag
doe is: zorgen voor elkaar wanneer dat nodig is en betrokken
blijven op elkaar. Daarom word ik zo blij als ik kijk naar hoe het
kind- en jeugdwerk is gegroeid, en de plek die kinderen hebben in
de erediensten. De kinderen horen er bij, net zoals mensen van alle
andere leeftijden.
Nu onze gemeente gegroeid is, door volle agenda’s hebben we
gauw minder aandacht voor elkaar. Het warme-bad-gevoel dat wij
kregen dreigt te vervagen, mensen haken af. Ik droom van een plek
waar iedereen zich gehoord voelt, niemand buiten de boot valt. Dat
is iets waar we mee aan de slag moeten. Samen voor hetzelfde
doel gaan, plezier hebben, elkaar zien en er voor elkaar zijn, zoals God het bedoeld heeft –
we moeten het samen doen.”

Gemeenteavond 7 januari over Generatie Z
met Anko Oussoren
'Twintigers verlaten de kerk, jongeren gaan shoppen. Tieners
willen geëntertaind worden en niks leren. Zelfs kinderen zijn
kritisch en moeilijk te motiveren.'
Daar sta je dan als kerk. Hoe gaan we hier mee om?
Maar je kunt er ook anders naar kijken. Twintigers verlangen
naar een plek waar ze thuis kunnen komen. Tieners hebben
behoefte aan verantwoordelijkheid en gemeenschap. Kinderen zijn nieuwsgierig,
leergierig en willen uitgedaagd worden. Hoe komt er (weer) aansluiting? Op dinsdag 7
januari leven we ons in in de wereld van jongeren en denken we met elkaar na over hoe
we samen met jongeren een geloofsgemeenschap vormen.
Anko Oussoren woont in Hardinxveld-Giessendam en zet zich in voor jongeren binnen
en buiten de kerk.

Delen gaat niet vanzelf
door Hans-Jan Roosenbrand
Dromen is niet moeilijk. Iedereen doet het. En meestal gaat het nog vanzelf ook. Met delen is
dat heel anders. Vaak is het juist makkelijker om iets maar voor jezelf te houden. Niet zelden
heeft dat te maken met een ervaring van teleurstelling - je zocht de verbinding door iets van
jezelf te delen, maar kreeg vervolgens de deksel op je neus.
Kerst kan inspireren om het daar toch niet bij te laten. Het feest van de geboorte van Jezus
heeft namelijk alles te maken met delen. Van de herders wordt gezegd dat ze het goede
nieuws niet voor zich konden houden. En goed nieuws is het zeker! Na talloze teleurstellende
ervaringen zocht God opnieuw verbinding door in Jezus mens te worden. De engelen zongen
ervan. Bij Johannes is het de rode draad. Het begint altijd bij God. Hij heeft ons éérst
liefgehad. Maar het inspireert vervolgens om elkaar op te zoeken en om echt je leven met de
ander te delen! Doe je (weer) mee?

We gaan dromen, delen, durven. Doe je mee?
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