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LAAT JE HART
SPREKEN!
Gemeenteproject 2017: ‘Volg mij’
Het gemeenteproject 2017 staat in het kader van het
jaarthema ‘Hart voor de wereld’. We hebben gekozen
voor het project en boek ‘Volg mij’ (van Peter
Wierenga en Jurrien Robbe). Zij hebben jarenlange
ervaring met toerusting van christenen en kerken.

VEEL MENSEN DENKEN BIJ
EVANGELISEREN AAN BIJ MENSEN
AANBELLEN OF MENSEN OP STRAAT
AANSPREKEN. DAT IS NIET DE MANIER.
Het gaat over Jezus volgen met woord en daad. ‘Volg
mij’ is een ánder boek over missionair-zijn:
persoonlijk en inspirerend. Het wil je uitdagen en
helpen om je leefomgeving te zien als de plek waar
God je inzet om het evangelie te delen met anderen.
Het boek kan je helpen om blokkades in het contact
met mensen te onderkennen en hobbels te nemen.
Veel mensen denken bij evangeliseren aan bij
mensen aanbellen of mensen op straat aanspreken.
Dat is niet de manier. Het gaat veel meer om relaties
die je hebt waarin je open staat voor wat de ander
beleeft en beweegt en waarin ook ter sprake kan
komen wat jouw overtuiging en drijfveer is.

Daarnaast kan je op veel manieren iets van Gods
liefde laten zien in je houding en hulpvaardigheid.
We willen het project ook een praktische invulling
geven. Dus woord én daad.
Niet onbelangrijk daarbij is ook dat we elkaar nodig
hebben. Als spiegel of als ondersteuning. De één kan
of weet dit, de ander dat. Laten we elkaar helpen bij
de voorbereiding op het ‘vissen’.
Het project start op zondag 8 januari en loopt tot
en met zondag 5 februari (en de week die daarop
volgt). Het boek zal via de kerk beschikbaar zijn, in
gedrukte vorm en deze keer ook als E-book (we gaan
met onze tijd mee!). Later volgt meer informatie. We
hopen dat zoveel mogelijk leden, (mini)wijken,
enzovoorts mee zullen doen. De voorbereidingen
zijn al in volle gang!
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HET BOEK ‘VOLG MIJ’ ZAL VANAF DECEMBER VIA DE KERK TE
VERKRIJGEN ZIJN IN GEDRUKTE VORM EN ALS E-BOOK.

“KOM, VOLG MIJ, IK ZAL VAN JULLIE VISSERS VAN MENSEN MAKEN” (MATTEÜS 4:19)

