Jezus

Meedoen?!
Iedereen kan meedoen. Individueel, samen, als vriendengroep of wijkkring.
Elke leeftijd. De groepen bestaan gemiddeld uit 8-10 personen. Zelf een
groep samenstellen kan natuurlijk ook. Meld je dan als groep aan.

uitstralen

Aanmelden kan via het e-mailadres:
gemeenteproject@spakenburg-noord.nl of
lever dit formulier in op De Savornin Lohmanstraat 49.
Geef bij aanmelding aan welk(e) dagdeel/delen het best uitkomt. Vermeld ook
je adres , telefoonnummer en of de groep bij jou thuis kan samenkomen.
Aanmelden uiterlijk 17 februari 2019 maar i.v.m. met
het indelen van de groepen liefs zo snel mogelijk.

G E M EEN T E

PRO J ECT

Drukwerk

Vormgeving

v o r m g e v i n g

10, 17, 24 en 31 maar t, 7 en 14 april 2019

De commissie Vorming en Toerusting organiseert in het voorjaar van 2019 weer een gemeenteproject.

De weekthema’s van het project zijn:

We hebben dit keer gekozen voor het boekje

Zondagochtend 10 maart:

“Jezus uitstralen” van Jos Douma.

Zondagochtend 17 maart:	Jezus uitstralen in liefde, vreugde en

Wie is Jezus? Wie is Hij voor jou?
zachtmoedigheid.

Het doel van het gemeenteproject is:
•	Samen naar God toegroeien, Hem de eer geven,
met Hem leven
•	Versterking van de onderlinge band in de gemeente
•	Versterking van het persoonlijk geloof; groeien in je
relatie met God
•

Toerusting voor het getuigend christen zijn

Het gaat om een periode van 6 weken.
Elke week start met een themazondag,
waarop het weekthema wordt ingeleid.
Wekelijks komen de groepen bijeen om
elkaar op te bouwen in geloof en elkaar te
helpen Gods woord beter te begrijpen.
Na aanmelding ontvangt u van ons het
handboek met daarin alle informatie
m.b.t. het rooster, de thema’s die worden
behandeld, de te lezen bijbelteksten en de
vragen voor de bespreking. Het boekje “Jezus uitstralen” van Jos Douma mag u zelf aanschaffen.

Zondagochtend 24 maart:	Jezus uitstralen in zwakheid, dienst-

baarheid, rechtvaardigheid en wijsheid.

Zondagochtend 31 maart: 	In de praktijk. werk en school-verkeer

en samenleving-huwelijk en gezin-kerk.

Zondagavond 7 April:		Geestelijke oefeningen. Samenkom-

sten-bijbel-gebed-Jezusgebed

Zondagavond 14 April:	Geestelijke oefeningen. Kleine groe-

pen-leven in eenvoud-geestelijke
hulp-Christenen met uitstraling

