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“Onze gemeente wil een ontmoetingsplek zijn met open deuren naar God en naar elkaar.”
Onze Gemeente
een veilige plek voor onszelf
en voor onze naaste,
dichtbij en ver weg,
waar onderling vertrouwen
de basis is

Ontmoetingsplek
een plek om God te eren,
te bidden en te delen in
verhalen en activiteiten

Open deuren
waar iedereen welkom is,
op alle dagen van de week

God
waar we God mogen
ontmoeten, hoe we dat
ook ervaren

Elkaar
waar we ruimte voor
onszelf en ruimte voor
de ander hebben

Daarom willen wij ons laten bezielen door geloof en werken aan een hechte en echte gemeenschap.

Dat willen we realiseren door:
Vertellen
Met elkaar het VERHAAL
doorvertellen aan alle
leeftijdsgroepen.
“Wat wil het ons nu zeggen”.

Vieren
Verbinden
Delen
Ontmoeten
Diensten en ontmoetingen
Betrokkenheid verbindt.
Delen van de gaven die God
Naast het delen van de verhalen
in allerlei vormen, met
Zoveel mogelijk mensen van
ons heeft gegeven en oog
activiteiten ontplooien waardoor
ruimte voor ontdekken, van jong tot oud doen mee binnen
hebben voor minder
mensen erbij willen horen: maaltijden,
traditioneel tot experimenteel, de gemeente en als het kan bedeelden. Elkaar en anderen spel, diaconaal project, social media,
van bezinning in stilte tot
van buiten de gemeente.
helpen waar het nodig is.
wandelen of …. Waar mogelijk samen
verdieping in gesprekken.
Je kunt niet gemist worden!
met de plaatselijke parochie en naar
buiten (in onze dorpen) zorgen voor/
ruimte geven aan ontmoetingen.

Daarvoor is nodig:

•
•
•
•

Tijd en aandacht wat maakt dat mensen erbij willen horen
Dat we een aanstekelijke en aansprekende gemeente zijn
Dat onze voorgangers ons oefenen in en bewaren bij een biddend geloofsleven
Dat we met elkaar ons inzetten om de generaties met elkaar in gesprek te brengen

