
Samen één, zeggen we in de gemeente van Christus tegen elkaar. We zijn met elkaar verbonden in 
Christus en daarmee één in het geloof. We verlangen ernaar om aan die verbondenheid handen en voeten te geven. Kenmerk van onderlinge liefde is dat jouw geluk steekt in het geluk van de ander, net zoals Jezus dat liet zien in zijn leven op aarde.  1. Wat betekent dat concreet in de kerk?  Het boekje ‘Samen één’ wil je helpen om te gaan met onderlinge verschillen binnen de gemeente. De opzet en de activiteiten zijn aardig vergelijkbaar met het vorige gemeenteproject ‘Feest van Genade’.  2. Zes themazondagen. (4 september, 11 september incl. viering avondmaal, 18 september, 25 september, 2 oktober, 9 oktober (kind en kerk dienst)  Elke week staat één thema centraal, dat geïntroduceerd wordt in de kerkdiensten.  

 Talen van de liefde      04-09-2016 
 Generaties komen en gaan     11-09-2016 (HA) 
 Ervaren en beleven      18-09-2016 
 Gaven en talenten      25-09-2016 
 Taken en rollen       02-10-2016 
 Droomkerk        09-10-2016 (KIK)  3. Stille tijd thuis  Thuis lees je elke dag een stukje uit een dagboek. Hier staan ook persoonlijke verwerkingsvragen bij.  4. Kringen   Ook nu zijn alle gemeenteleden ingedeeld in kringen o.l.v. een kringleider. Samen met de kringleider kunnen de kringleden SAMEN het thema bespreken of het thema in de praktijk brengen op wat voor manier dan ook. Iedere kring is daar vrij in. Het zou mooi zijn wanneer elke kring, buiten de geplande en georganiseerde activiteiten om, regelmatig bij elkaar kunnen komen om zo het “samen één” zijn handen en voeten te geven.  5. Kinderen basisschool  Binnen de kring kunnen jullie met elkaar (SAMEN) de kinderen die aandacht geven die nodig is, en is daar vrij in, wel is er een aparte kind en kerkdienst die gewijd is aan het gemeenteproject op zondag 9 oktober. Deze dienst zal met de KIK commissie voorbereid worden! Verder een kindermiddag op zaterdag10 september.  6. Jongerenprogramma  Voor de jongeren is er dit keer een uitgebreid project opgezet, jongerenweekend, 2-4 september, alle jongeren van 12 jaar en ouder zijn hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn. Alle jeugdleiders zijn hierbij betrokken, de oudere jongeren zijn betrokken bij de organisatie, ik zal als predikant na de morgendienst van 4 september een bijeenkomst leiden onder het thema “verbinding” op de locatie waar de jongeren verblijven.   7. Overige activiteiten: mannenavond, zussendag, 55- plusdag… Kortom: er is met alle leeftijden rekening gehouden!   BRS, augustus 2016 


