Protestantse Kerk
SaGe –Samenwerkende Gemeenten

Krimpenerwaard
ontmoeten - herkennen - samenwerken

SaGe - Samenwerkende Gemeenten

Januari 2018

Er ligt een heel nieuw jaar voor ons open. Een jaar met kansen, nieuwe uitdagingen, mooie ontmoetingen.
We spreken de verwachting uit dat de Eeuwige zijn licht over ons zal laten schijnen. Dan is er niets wat Hij en wij niet
samen aankunnen.
De stuurgroep SaGe is bezig met de voorbereiding van de Kerkendag die op 10 maart gehouden wordt. Er heeft al
een aantal predikanten en gemeenteleden toegezegd mee te willen werken aan deze dag. Het belooft een mooie dag
te worden. In deze nieuwsbrief alvast een voorlopig programma.
Zo gaan we met elkaar op weg in het nieuwe jaar: op weg naar elkaar.
Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Els van den Brule, Peter van den Brule, Everlien Flier, Hans van den Hoven, Marianne Terpstra
Wij nodigen u uit: voor de KERKENDAG

Thema: “Op weg naar elkaar”
Deze dag is bedoeld voor kerkenraden, bezoekgroepen, missionaire werkgroepen, jeugdwerkers, catecheseteams en
alle andere gemeenteleden in de kerk.
: Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.

Plaats

Programma (onder voorbehoud)
Aanvang
09.45 uur
10.15 uur
10.30 uur
11.15 uur








Waarom wij twee oren hebben en één mond: de kunst van het luisteren,
Twee geloven en een tafel ertussen: het geloof in het gesprek.
De plaats van de kerk op de sociale kaart: gemeente Krimpenerwaard
Diaconie: mogen wij niet wat meer van onszelf verwachten?
Eten we ons vermogen op of niet; hoe maak je een prognose op de lange termijn.
Creatief omgaan met de eredienst
Wat is een kerk zonder zingen?

12.15 uur
13.15 uur









: Inloop met koffie, begroeten, rondkijken infomarkt
: Opening met gebed en voorstellen van de dag-gast Kees Posthumus
: Verhalenverteller Kees Posthumus neemt ons mee de dag in met drie verhalen.
: Eerste ronde workshops

: Terugblik op de workshops, lunch, infomarkt bezoeken en begin middag programma
: Tweede ronde workshops

Thuis bidden.
Wat gebeurt er in de kerkdienst en wanneer begint die eigenlijk?
ZWO, door de wereld gaat een woord
Hoe staan onze gebouwen erbij?
Met andere kerkenraden naar de toekomst kijken
De kerkenraad mag ook wat kleiner
World Servants Jongeren
Zingen

14.15-15.00 uur : Afsluitende viering
Definitief programmaboekje volgt nog, maar nu al kunt u zich opgeven voor deze dag via onderstaand e-mailadres.
Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief deelt met andere geïnteresseerden. U kunt zich voor deze nieuwsbrief
inschrijven (of eventueel uitschrijven) met een e-mail naar: scriba.classisgouda@gmail.com
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