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Kerkdienst en vieringen

Wijk 3 groep 2, aantal groepsleden 4
Datum: 21 oktober 2018
Deelthema: kerkdiensten en vieringen
Gesprek ging over een heel aantal dingen:
•
•
•

Belangrijk dat de preken toepasbaar zijn op het dagelijks leven. Praktisch ingestoken om door de week wat
mee te kunnen. Geef ruimte aan de Heilige Geest en niet te veel liturgisch maar afwisseling in opzet en liederen.
Het is belangrijk dat naast ons denken ook gevoel aangesproken wordt. Getuigenis (persoonlijke verhalen) en goede
aanbidding raakt. Er is in de dienst plek voor jong en oud. We zijn een diverse gemeente
Liefde voor God (Jezus) en elkaar moet in de dienst tot uiting komen.

Gesprek gevoerd waar we als gemeente over 5 jaar willen staan.
We willen dan onder aanvoering van Gods Geest groei van ons eigen geloof,
van de ander en verandering in Heerde. We willen ook buiten laten zien
(praktisch werk er zijn voor weduwe en vluchteling) dat we volgeling van Jezus zijn.
Tenslotte verbinding in relatie naar elkaar toe, steeds meer een gemeente.
Collage is op een of andere manier van mijn telefoon verdwenen.
Deze foto vat wel samen wat we gevonden hebben.
We zijn gericht op de toekomst kleurrijk, we willen samen wandelen richting
toekomst achter Jezus aan.

Wijk 2, groep Kerkdiensten/ vieringen, aantal groepsleden 3
Datum: 23-10-2018
Deelthema: Kerkdiensten/ vieringen

KERKDIENSTEN
• PREEK RELATIE TOTDAGELIJKS LEVEN
-belangrijk is dat we door de preek bemoedigd en aangespoord worden om vast te blijven vertrouwen op God
de preek moet ook een wegwijzer zijn
-schuldbesef tegenover God en vergeving moet ook een plaats krijgen in de eredienst
• AANDACHTIG AANWEZIG ZIJN
-Als de kinderen naar voren komen om samen de kaars mee te nemen, moet dit ritueel ook duidelijk uitgevoerd
worden; predikant moet goed laten zien dat hij de kaarsen aansteekt en dat zo de kinderen het “lichtgevende
woord”als het ware meenemen naar hun groep. De predikant kan daarbij ook duidelijk onderwoorden brengen wat
er op dat moment gebeurd. Verder kan er ook tijdens dit moment een bijpassend kinderlied gezongen worden.
Er bestaan kinderliederen die voor dit moment gemaakt zijn.
• AFWISSELING
-jeugd haakt vlug af, laten we daar aandacht voor hebben, afwisseling is heel belangrijk maar niet essentieel
• SAMEN
-laat jonge kinderen tijdens een dienst ook eens een “tafel” meemaken
- kinderen gaan tijdens de dienst naar hun eigen “dienst”, laten we wel altijd samen beginnen en eindigen

Toelichting bij de foto van de collage die we n.a.v ons onderwerp maakten.
Paraplu staat voor schuilen bij God.
De kaars staat voor het licht voor jong en oud.
Kinderboekje staat voor ingrediënten voor kinderen tijdens de dienst.
Wasmiddel staat voor schoon gewassen worden van je zonden.
Kist staat voor een schat ontvangen nu en vooral later.

Wijk Jan Bronsveld, groep …, aantal groepsleden 5
Datum: 25/11
Deelthema: Kerkdiensten/vieringen
We zijn met zijn vijven, 60-plussers constateren we enigszins spijtig. We blijken aanvankelijk wat
weerbarstig om te starten want ‘plakken en knippen’ met oude Libelles is niet helemaal ons ding.
Het gesprek komt echter goed op gang. We noteren onze droom, verdelen de topics en interviewen
elkaar onder toeziend oog van een Iphone. De film van 5 minuten voegen wij als document toe.
De hoofdpunten: We hebben een prachtig kerkgebouw waar  we ons helemaal in thuis voelen.
De preken zijn meer relevant geworden voor ons dagelijks leven, het onderlinge gebed neemt een
belangrijke plaats in, in de eredienst en daar buiten. De jongeren doen volop mee, in het maken van
muziek en in het dragen van verantwoordelijkheid. Ouderen spreken jongeren en jongeren spreken
ouderen. Geloofsopvoeding is niet meer beperkt tot de catechisatie maar een thema voor iedereen,
van 8-80, levenslang leren over onze liefdevolle God.

Wijk 4, groep 4, aantal groepsleden 4
Datum: 28-10-2018
Deelthema: Kerkdiensten en vieringen
Uiteenzeting:
We kwamen met de papiertjes uit op dit
kruis. Het symbool kwam tevoorschijn bij
het rangschikken van de papiertjes!
In het hart van het kruis de kernboodschap.
(Bezig zijn met de kern)
Links en rechts de uitrijking naar buiten
de gemeente.
Onder het kernpapiertje de toepasbaarheid
op het dagelijks leven van de preken.
Woorden hierbij:
Beleving
Toepasbaarheid van de preken
Aandacht houden voor de jeugd
Laagdrempelig

Het spinnenweb met druppels:
Onze diensten en onze gemeente maken
het geloof zichtbaar naar buiten: Alles
draait om de kern, maar we maken deel
uit van de omgeving

Eredienst. Wijk 5
Centraal: rondom Gods Woord
Verwerken in bijv. kleine groepjes (jong & oud)
Bevorderen van toepasbaarheid
Samen bidden
Samen eten
Droom:
relatie met God

Wijk 5-2

•
•
•
•
•

In de Verbindingskerk komt de gemeente bij elkaar in de eredienst.
Daar is de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar, hoorbaar en voelbaar.
Er is een ontmoeting tussen God en mensen en tussen mensen en God.
Dit komt tot uiting in gebed, muziek en bij gebruik van de Bijbel.
De preek heeft voor volwassenen, kinderen, jongeren en ouderen een
relatie tot het dagelijks leven.
Er is afwisseling en beleving.
In de eredienst komt de vrucht van de Geest tot uitdrukking in de
samenhang van alle doelgroepen.

