Op 24 oktober vond een eerste ontmoeting plaats tussen pastoraalmedewerkers en ouderlingen van verschillende
gemeentes. De eerste bijeenkomst uit een reeks van 3 avonden waarop we ook u graag zouden ontmoeten.
Ds. Luci Schermers hield een korte inleiding over: “Pastoraat, hoe doe je dat nou?”, waarin ze met heel praktische
voorbeelden aangaf hoe je een pastoraal gesprek vorm kan geven. Kernpunten van haar verhaal waren: - Laat het
verhaal van die ander centraal staan. – Luisteren is genoeg, een antwoord is niet altijd nodig, misschien is het soms
juist goed om toe te geven dat je geen antwoord hebt. – Je hoeft de kerk niet te verdedigen, laat de ander zijn/haar
pijn maar vertellen. – God kan verborgen aanwezig zijn in een gesprek zonder dat Hij genoemd wordt. Je bent al uit
hoofde van Hem aanwezig dat zegt vaak al heel veel.
Na de Pauze was er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, daar volgde een fijn kringgesprek uit.
Duidelijk werd dat er behoefte is aan meer van dit soort handreikingen. Vaak worden pastorale bezoekers “in het
diepe gegooid”. Als idee voor de kerkendag in maart werd dan ook aangegeven dat er behoefte is aan een workshop
gesprekstechnieken.
De avond was met 18 aanwezigen goed bezocht, en de reacties na afloop waren erg positief.
Wij kijken uit naar de volgende ontmoetingen.
Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Els van den Brule, Peter van den Brule, Hans van den Hoven, Marianne Terpstra

Er zijn nog 2 ontmoetingen gepland voor leden van de colleges. Bent u geen lid van een college, maar kan dat in de
toekomst een optie zijn? Dan bent u ook van harte welkom.
Opgeven voor deze ontmoetingen per e-mail naar: scriba.classisgouda@gmail.com onder vermelding van de datum
en aantal deelnemers. Ook voor vragen kunt u bij dit adres terecht.
Uitnodiging voor de bijeenkomst voor diaconie en ZWO, dinsdag 14 november in de Schakel te Bergambacht.
om 19.30 uur Opening
Inleiding door ds. Chr. Koole uit Schoonhoven
- over de maatschappelijke betrokkenheid van de diaconie - over onze gesprekspartners en bondgenoten
- het gezicht van de kerk dat wij zo laten zien.
Gesprek over ieders eigen ervaringen en inzichten
Na de Pauze: Welke thema’s willen wij op de kerkendag van 10 maart verder uitdiepen?
Om 21.00 uur sluiting
Laat het ons even weten als u komt.
Voor: leden college van Kerkrentmeesters

Al vast voor in uw agenda - Kerkendag 10 maart 2018

Ontmoeten – uitwisselen – rentemeesterschap – praktisch
duurzaam betaalbaar

Deze dag is bedoeld voor kerkenraden, bezoekgroepen,
missionaire werk-groepen, jeugdwerkers, catecheseteams en alle
andere vrijwilligers in de kerk.

Datum: woensdag 15 november
Aanvang: 19.30 uur

Ontmoeten - herkennen - samenwerken.

Plaats: Kerkelijk centrum “De Schakel” Schoolstraat 24,
2861XD Bergambacht

Plaats: in kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert
Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.

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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