In onze gemeente zijn we gestart met het organiseren van een serie inloopavonden. Deze avonden zijn bedoeld om elkaar beter te leren
kennen. Daarnaast is het een prima manier om met elkaar na te gaan hoe het aanbod van kerkelijke activiteiten (nog) beter kan aansluiten
op de verschillende wensen en behoeften van de gemeenteleden.

UITNODIGING INLOOPAVOND met het thema De kerk naar buiten!
28 mei 19.45 uur in de Voorhof
Op woensdag 28 mei bent u/ben jij van harte welkom in de Voorhof. Op deze
inloopavond gaan we met elkaar aan de slag rond het thema De kerk naar
buiten!
Koffie vanaf 19.30 uur, start 19.45 uur en afronding rond 21.30 uur.
Wat betekenen we als gemeente voor elkaar en voor de samenleving om ons
heen en waar zijn ons hart en handen in de toekomst misschien nog meer
nodig? Dat is de centrale vraag voor deze avond.
Wanneer Jezus zijn discipelen roept, vraagt hij hen niet om zoveel mogelijk naar
de synagoge te gaan. Hij vraagt hen om de wereld in te trekken en een helpende
hand te bieden waar ze maar kunnen. Dat doen ze. Ze hebben meer succes dan
ze ooit hadden durven dromen.
Hoe zit dat met ons? Zijn wij als gemeente betrokken op de (Honselersdijkse)
samenleving om ons heen en hoe dan?
In het eerste gedeelte van de avond krijgt u een paar korte presentaties waarin
we elkaar laten zien wat er zoal gebeurt. (Als je het optelt is het heel wat, alleen
weten we het vaak niet.)
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de vraag of het ons lukt om als
gelovig mens in de samenleving actief te zijn. Wat inspireert en motiveert ons
daarbij en hoe maken we dat concreet?
We hopen u op 28 mei te begroeten en zien uit naar een inspirerende avond.
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