Opstarten gemeenteactiviteiten – zaterdag 6 juni 2020
Afgelopen weken hebben we nagedacht over hoe we de komende tijd de gemeenteactiviteiten
voorzichtig weer kunnen opstarten. In dat kader hebben we vorige week een brainstorm gehad met
de afdelingshoofden. Ook vanuit gemeenteleden krijgen we allerlei suggesties, adviezen en
verlangens. Naar aanleiding hiervan sturen we jullie deze mail met onze plannen voor de komende
maanden.

Vorm & inhoud
Gemeenteactiviteiten kennen grofweg twee facetten: (1) de vorm waarin zaken worden
georganiseerd of gefaciliteerd en (2) en de inhoud van activiteiten. Feit is dat de vorm van
gemeente-zijn anders wordt. Zondagochtend samenkomen met een grote groep volwassenen en
kinderen, zingen, getuigen, aanbidden en dicht op elkaar koffiedrinken is de komende tijd niet
mogelijk. We hebben gezocht naar een manier waarop de inhoud van gemeente-zijn wél zo volledig
mogelijk een plaats krijgt. Voor alle hieronder vermelde activiteiten geldt dat we de regels die door
de overheid en het RIVM zijn opgesteld in acht zullen nemen. Er is een protocol opgesteld voor
hygiëne-voorschriften en looproutes in het gebouw. Daarnaast zal er gebruikt gemaakt worden van
een systeem van aanmelding voor alle activiteiten.

Samenkomsten voor verschillende leeftijdsgroepen
Vanaf 1 september gaan we de diverse leeftijdsgroepen die op zondagmorgen samen kwamen
verspreiden over verschillende momenten:
•
•

•

Zondagmorgen: Jeugd 12+ en Revelations (vermoedelijk al vanaf 1 juli)
Zondagavond: Volwassenen (vanaf 1 september om 19.00 uur; max. 100 personen, vooraf
aanmelden; in eerste instantie alleen leden van onze gemeente en deelnemers aan de
introductiekring; vooralsnog mét muziekteam, maar zónder meezingen door aanwezigen in de
zaal en zónder koffiedrinken na de dienst)
Op een nader te bepalen moment in de week: Jeugd 12- (vanaf 1 september)

We hebben bewust voor de zondagavond voor de volwassenen gekozen om niet de suggestie te
wekken dat men een samenkomst gaat bezoeken die lijkt om de samenkomst zoals we die gewend
zijn. Daarnaast creëren we op zondagmorgen graag ruimte voor onze jongeren (de toekomstige
generatie).

Huiskringen
De huiskringen zullen niet langer allemaal op dinsdag in de even weken kunnen samenkomen, maar
verspreid over de even en oneven weken in het gebouw. Avondmaal zal voorlopig op de huiskringen
worden gevierd. In de maand juni zullen de meeste kringen nog 1 of 2 keer samenkomen. We willen
de kringen stimuleren om te overwegen om ook in juli en augustus samen te komen in het gebouw,
eventueel kunnen (kleine) kringen besluiten tijdelijk samen één kring te vormen.

Introductiekring
Na de zomervakantie zal de introductiekring weer worden voortgezet (op woensdagavonden in het
gebouw).

Onlinediensten juni-augustus
Op 7 juni, 21 juni en 5 juli zal er een onlinedienst worden aangeboden via ons YouTube-kanaal. In de
maanden juli en augustus zal daar om de 14 dagen een video-preek (zonder liederen) te zien zijn.

Dopen en opdragen
Over niet al te lange tijd willen we graag gelegenheid creëren voor mensen die zich willen laten
dopen. We zullen zoeken naar een passende oplossing. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Annette
van Straten (mvrvanstraten@hotmail.com) of bij Carolien van Sluijsdam
(carolien@vogelbestratingen.nl). Ouders die hun pasgeboren kind willen laten opdragen kunnen
contact opnemen met Annet de Ruiter (de-ruitertjes@hotmail.com). Dan zal ook daarvoor in overleg
gezocht worden naar een passende oplossing.

Bijbelstudie-serie Jacques Brunt
Vanaf maandag 7 september zal Jacques Brunt in ons gebouw een serie Bijbelstudies geven over de
7 brieven aan de 7 gemeenten in Openbaring 2-3 (periode 7 september – 14 december, 1x per 14
dgn; max. 100 personen, vooraf aanmelden; in eerste instantie alleen leden van onze gemeente en
deelnemers aan de introductiekring).

Overige bestaande activiteiten
Overige bestaande activiteiten (zoals Haak-Inn, frites eten op zaterdag, senioren-ochtenden,
jongleren, bidstonden voor vervolgde kerk, etc.) zullen zoveel mogelijk de komende tijd ook weer
worden opgestart.

Samen verantwoordelijk, neem initiatief
Heb je suggesties of ideeën voor nieuwe activiteiten (b.v. ondernemersontbijt, kampvuuravonden,
vrouwenochtenden, creatieve workshops, samen sporten, gebedsgroep, etc.), zet dan zelf of samen
met anderen iets op! De oudsten en de afdelingshoofden/coördinatoren hebben daarin een
faciliterende rol, maar ieder gemeentelid is verantwoordelijk voor zijn/haar aandeel in het geheel en
wordt expliciet gestimuleerd bij te dragen aan gemeente-zijn. Niet hoogdravend, over-the-top of
heel ingewikkeld. Maar juist basic, vanuit dingen waar men affiniteit mee heeft of naar verlangt. Met
passie voor God en hart voor mensen!
-

De oudsten

PS voortaan zullen er geen ‘Corona-updates’ meer verschijnen van de oudsten, maar zal de
berichtgeving over gemeenteactiviteiten weer gewoon via de Weekinfo verlopen.

