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Onderwerp

Uitnodiging 14 juni 2018

Beste leden van de kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters,

In vervolg op de kerkendag van 10 maart hebben wij een bijeenkomst gepland op:
14 juni 2018 om 20.00 uur
in de Schakel in Bergambacht.
Op 10 maart hebben wij met een aantal van u, onder leiding van Nico Broer, een workshop gehouden over
samenwerken tussen de gemeenten. In de bijlage vindt u, met dank aan Nico Broer, de onderwerpen
die toen genoemd zijn om met elkaar samen te doen.
Zou u deze lijst in uw kerkenraad willen bekijken en dat onderwerp er uit kiezen dat voor u als eerste
besproken en aangepakt zou moeten worden.
Als u dat naar ons toestuurt met de opgave van degenen die op 14 juni aanwezig zullen zijn, dan kunnen
wij een gerichte agenda opstellen, die u voor 27 mei zult ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep SaGe,
Ds. Roel Braakhuis
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Wat kunnen we in de Krimpenerwaard samen doen?
Eredienst
 Informatie uitwisselen over de eredienst
 In voorkomende gevallen de kans pakken voor gezamenlijke diensten
 Van elkaar leren over bijzondere vieringen: Taizé, Schrift en tafel, Advent- en kerstperiode

Pastoraat
 Pastoraat en rouwverwerking
 Pastoraat aan jongeren
 Pastoraat aan buitenstaanders

Diaconaat





Diaconale projecten (in zorg en welzijn)
Gezamenlijke ondersteuning
Inloophuis
Sociaalnetwerk

Vorming
 Gemeenschappelijke vormingsavonden
 Ook voor kerkenraadsleden
 Thematisch, bijvoorbeeld: geloofsopvoeding, medisch-ethische kwesties

Jeugdwerk





Belijdeniscatechese
Jeugddiensten
Kerk-en-school-diensten
Jeugdwerkactiviteiten

Missionair
Dit is niet iets aparts. Alle gezamenlijke activiteiten moeten een missionair karakter hebben.

Beheer





Gebruik van elkaars gebouwen
Delen van een team van predikanten/kerkelijk werkers
Aktie kerkbalans gezamenlijk opzetten
Samenwerken in een kerkelijk bureau

Divers
 Contacten met de burgerlijke overheid
 Onderling informatie uitwisselen over dingen/vragen die spelen

