Opgaveformulier voor het gemeenteproject Samen één
Als gemeenteleden doorpraten en nadenken over het thema ‘Samen één’. Doorpraten
over de talen van liefde, generaties die komen en gaan, ervaren en beleven, gaven en
talenten, taken en rollen en de Droomkerk, het kan! Iedereen wordt uitgenodigd om
zich op te geven en mee te doen aan het gemeenteproject Samen één. Op 8 maart 2015
starten we met het gemeenteproject.
Met onderstaand formulier kun je je als individu of (echt)paar aanmelden. Heb je nog
bijzonder wensen, bijv. dat je graag bij een vereniging wilt aansluiten, of wanneer iets
anders relevant is, dan kun je dat aangeven. Heb je vorig jaar ook meegedaan? En vind
je het fijn om het in dezelfde groep te doen, neem dan contact op met je groep, en geef
je als groep op! Er liggen ook opgaveformulieren op de bar bij de koster.
In verband met de planning vragen we iedereen om zich zo spoedig mogelijk op te geven. Sluitingsdatum is 15 februari 2015.
Opgeven kan met dit formulier, maar ook via de email gemeenteprojectsameneen@gmail.com.
Wil je erop letten om ook aan te geven op welke dagdelen je kunt, en of de groep bij jou thuis kan
komen?
Dit formulier kunt u inleveren: In de box op de bar bij de koster, bij Wendy van de Groep- Rikkert
Jacobsstraat 35 of bij Rianne de Vos, Heemstedesingel 19.
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Omgaan met verschillen
in de gemeente
‘Samen één’, zeggen we in de gemeente van Christus tegen elkaar. We zijn
met elkaar verbonden in Christus en daarmee één in het bijbels geloof. En we
verlangen ernaar om aan die verbondenheid handen en voeten te geven.
‘Samen één’ wil ons helpen om te gaan met verschillen in de gemeente.

Na de mooie projecten ‘Feest van Genade’ (2013) en ‘Vooral de liefde’
(2014) van de voorbije twee jaar, willen we als werkgroep Vorming en
Toerusting ook dit jaar weer een veertigdagenproject organiseren.
We hebben gekozen voor het boekje ’Samen één’.
‘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. Wat betekent dat
concreet in de kerk? Het boekje ‘Samen één’ wil je helpen om te gaan met
onderlinge verschillen binnen de gemeente.
Samen één is geschreven door: Koert van Bekkum, d.s. Atze Buursema,
Janne Buursema, Henk Geertsema, Dorine Heij, Aad Kamsteeg,
Erik de Visser en Tiemen, Anita en Anne Zeldenrust.
Het boekje bevat de volgende thema’s:

Week 1: Talen van de Liefde
Week 2: Generaties komen en gaan
Week 3: Ervaren en beleven
Week 4: Gaven en talenten
Week 5: Taken en rollen
Week 6: Droomkerk
Voor wie is het project bestemd?
Voor iedereen van jong tot oud. Op verschillende manieren gaan we werkenaan het project. In de kerkdiensten wordt wekelijks het thema behandeld.
Verder komt het thema aan de orde in bijbelklassen, catechisaties, verenigingen, een avond per week bespreking in een wijkgroep of persoonlijke
Bijbelstudie.

Hoe gaan we het doen?
Centraal staat dus het boek ‘Samen één’. De verscheidenheid in de kerk is
toegenomen. Onze meningen, voorkeuren en inzichten lopen soms flink uiteen
en gemeenteleden zijn niet automatisch mensen die je liggen. Hoe kunnen we
ondanks deze verschillen toch één zijn als kerkelijke gemeente? Samen één
geeft aan de hand van zes thema’s richting aan het omgaan met die onderlinge verschillen. Een gemeentebreed gesprek over eenheid in verscheidenheid.
Het project is zo opgezet dat voor elke dag een Bijbeltekst is gekozen en een
bijpassende dagtekst is geschreven. Aan het eind van elk hoofdstuk staan verwerkingsvragen en/of –opdrachten voor de gezamenlijke bespreking.
Iedereen die meedoet, wordt gevraagd zelf dit boek te kopen. Dat kan bij Bruna of het Baken. Het boek is de leidraad voor dit project. Ieder thema wordt op
de zondag geïntroduceerd tijdens een kerkdienst door middel van de preek.
Deze preken kunnen ook bekeken en beluisterd worden op www.kerkomroep.nl.
Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de website:
www.spakenburg-noord.nl.
Daarnaast komen iedere week de (wijk)groepen bij elkaar. Daar wordt de
inhoud van het thema met elkaar gedeeld en besproken.
Wat kan je verwachten als jij je door middel van het opgaveformulier
aanmeldt?
Door het opgaveformulier in te vullen draai je mee in een (wijk)groep. Deze
groepen worden ingedeeld door de werkgroep en bestaan uit gemiddeld 8-10
personen. Iedere projectzondag wordt een thema behandeld in de kerkdienst.
In de week na deze zondag kom je als groep bij elkaar om het thema met elkaar te delen en te bespreken. Als handleiding wordt zoals eerder al aangegeven het werkboekje ‘Samen één’ gebruikt. De groepen komen bij voorkeur bij
iemand thuis bij elkaar, maar dit kan ook in de kerk.
Je kunt aangeven of het mogelijk is dat de (wijk)groep bij jou thuis bij elkaar
komt. Iedereen kan zich aanmelden... individueel, maar ook als echtpaar,vriendengroep, mannen- of vrouwenvereniging of als groep uit een wijk. Alles
is mogelijk. Op het opgaveformulier kun je aangeven welk dagdeel jou het best
uitkomt. Wil je als je meerdere mogelijkheden hebt, dit ook aangeven.
Mocht je vragen hebben over het project, stuur dan een mail naar: gemeenteprojectsameneen@gmail.com, dan zal je vraag zo snel mogelijk beantwoord worden.

