
Bij de bron...

Warmlopen
Voor aanvang van dit project is er al het 
nodige gebeurd. Dominee Meijer heeft 
twee voorbereidingspreken gehouden, 
de gespreksleiders zijn toegerust en op 
23 augustus vond de startbijeenkomst 
voor de hele gemeente plaats. Mocht u 
niet overal bij aanwezig zijn geweest; in 
deze nieuwsbrief kijken we nog even 
achterom.

Verlangen naar water uit Gods bron 
Dat was de rode draad in beide voorbe-
reidingspreken, n.a.v. Zondag 44 en 45. 
Als we ons in de woestijn weten en terug-
geworpen worden op onszelf, gaan we 
verlangen naar water. En dan blijkt er een 
bron van levend water te zijn. In de 
droogte begint het evangelie te bloeien. 
Ik hoef het niet zelf te doen. Jezus heeft 
het voor mij gedaan!

“Bidden? Je ademt de zuivere 
lucht in van Gods liefde, in een 
wereld vol duivelse smog”.

Toerusting
Tijdens twee toerustingsavonden kregen 
de wijkcoördinatoren, gespreksleiders en 
andere belangstellenden een nadere 
toelichting op het boek “Thuis in Gods 
huis” van ds. Gerrit Gunnink. In het boek 
gaat hij dieper in op actuele trends die 
zichtbaar zijn in de kerk van vandaag. 
Ook in onze gemeente zien we dat we 
daar op verschillende manieren mee 
omgaan. We willen ontdekken hoe we 
een weg kunnen vinden om hiermee 
samen verder te gaan. Het boek is er dan 
ook op gericht dat we als gemeente 
groeien in onderlinge liefde en verbon-
denheid.

Tijdens de avonden heeft Arie de Rover 
de aanwezigen op inspirerende wijze 

uitgelegd hoe ons gedrag, onze talenten, 
onze motivaties en onze identiteit met 
elkaar verbonden zijn. Daarnaast kregen 
we handreikingen hoe we liefdevol met 
elkaar in gesprek kunnen gaan. We 
mogen elkaar als gemeente bij de hand 
nemen, onderweg naar Gods huis.

Meer weten? Kijk dan op www.debronhg.nl. Naast de 
Powerpoint-presentaties van deze avonden, vindt u 
ook het artikel “Jij en Gods genade” wat eerder 
verscheen in CV-Koers.

Startbijeenkomst
Op 23 augustus was er de gemeentebij-
eenkomst. Michiel de Jong gaf er uitleg 
over het 40-dagen-project. Veertig 
dagen is in de Bijbel altijd een bijzondere 
periode, een tijd van bezinning of 
voorbereiding. Hier kwam ook de opzet 
van het boek “Thuis in Gods huis” aan de 
orde. Er zijn zes hoofdstukken. Over 
ieder hoofdstuk wordt een themapreek 
gehouden. Iedere zondagmorgen gaan 
we een themalied zingen en thuis lezen 
we dagelijks een hoofdstukje uit het 
boek, om daarna met elkaar in gesprek te 
gaan.

Geliefde broers en zussen, 

Afgelopen week is het 40-dagen-project “Thuis in Gods huis” van start gegaan. 
Spannend! Want dit project hangt ook nauw samen met een belangrijke gebeurtenis: het betrekken van ons nieuwe kerkgebouw. We 
hebben er naar uitgekeken. We voelen ons misschien wat onrustig. Het vertrouwde gebouw laten we achter. Hoe zal het straks gaan? Er 
zijn ideeën geopperd en plannen gemaakt. Tegelijk weten we, dat als de Heer het huis niet bouwt, wij voor niets zwoegen. Wij willen 
onszelf graag als levende stenen laten gebruiken om een geestelijk huis te kunnen bouwen. En levend en sprankelend kunnen we alleen 
zijn als we drinken uit de Bron van levend water, Jezus!

Tijdens dit project zal er elke week een nieuwsbrief verschijnen, waarin we terugkijken op de gebeurtenissen van afgelopen week en een 
indruk geven van onze activiteiten. Wij willen graag laten zien wat er in deze periode in onze gemeente plaatsvindt. Heeft u vragen, een 
leuk idee voor de nieuwsbrief of wilt u ons deelgenoot maken van uw persoonlijke ervaringen of activiteiten in de wijk? Schroom dan niet 
om één van de redactieleden aan te spreken. Wij wensen dat u en jij de zegen van onze God mag ervaren tijdens deze bijzondere 40 dagen. 

De redactie: Eveline de Roover, Frederik Hammenga, Ingeborg de Rijke, Lijda Hammenga, Simon Voorberg.

Uw bijdrage kunt u mailen naar simon.voorberg@kpnplanet.nl

 
samen indrukken delen...

Themapreek 1: Wie is de hoofdbewoner?

Wij mogen bidden “Onze Vader in de hemel”. Jezus zelf leerde het ons om God zo aan te spreken, zo intiem. Als zijn geliefde kinderen 
mogen wij naderen tot de heilige God, die in Christus onze Vader wil zijn. Hij wil woning maken in ons hart. Hij wil hoofdbewoner zijn. Als 
we ons door Hem geliefd weten, kunnen ook wij liefde uitstralen. 
Zonder Vader leidt het leven tot niets. Maar dan moeten wij ook kinderen willen zijn. Zoals Jezus in het uur van Zijn diepste nood naar Zijn 
Vader ging, mogen ook wij onze hemelse Vader aanroepen. Abba, Papa! 
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Bij de bron...

Eén voor één druppelen we binnen en 
raken we met elkaar in gesprek over onze 
vakanties. Zo praten we elkaar bij over de 
achterliggende weken, onder het genot 
van een bak koffie/thee (en iets lekkers!). 
Ook wordt er, zoals we inmiddels 
gewend zijn, ruimte geboden om de 
meer persoonlijke dingen te delen. Voor 
ons beter bekend als het rondje ‘wel en 
wee’. 

Als een ieder zijn/haar (vakantie)verhaal 
verteld heeft, zingen en bidden we met 
elkaar. Vervolgens lezen we uit Lucas 
18:9-17. Dit gedeelte bevat twee verha-
len over nederigheid. Als eerste de 
gelijkenis over de Farizeeër en de 
tollenaar, gevolgd door de geschiedenis 
over de Here Jezus die de kinderen 
zegent en hierin aanvankelijk door zijn 
eigen leerlingen in de weg wordt 
gestaan. Tegen deze achtergrond vindt 
onze bespreking plaats. 

De volgende vraag wordt gesteld: Hoe 

kijken wíj naar een ander? Slechts een 
enkeling geeft aan zich soms meer te 
voelen als een ander. Toch hebben we 
stuk voor stuk gelukkig niet de ervaring 
dat we door anderen in de gemeente als 
minder worden aangezien. Daartegen-
over geven we allemaal aan dat dat voor 
wat betreft de vormgeving van ons 
geloof anders ligt. Hierin ondervinden we 
veel discussie. Ook wijzelf gaan niet altijd 
even handig met meningsverschillen in 
de gemeente om. We erkennen dat we 
over het algemeen snel met onze mening 
klaar staan en het moeilijk vinden eerst 
naar de ander te luisteren en de ander op 
zijn of haar standpunt te bevragen. 
Tegelijkertijd beseffen we dat we door 
interesse te tonen in de mening van de 
ander mogelijk meer begrip voor hem of 
haar krijgen. 

Vervolgens merkt iemand op dat het ook 
geen kwaad kan om je eigen standpun-
ten onder de loep te nemen en jezelf af te 
vragen of deze vooral verband houden 

met eigen voorkeuren of het misschien 
dieper gaat dan dat. In het eerste geval is 
het wellicht mogelijk om je standpunt 
ten behoeve van de ander te laten varen. 
In het laatste geval is het goed na te gaan 
waarom iets je persoonlijk raakt. Heb je 
er je identiteit op gebouwd? 

Tot slot spreken we met elkaar over onze 
verwachtingen aangaande het 
40-dagen-project. We hopen dat we door 
het project steeds meer leren naast 
elkaar te staan en dat verschillen in 
mening geen breekpunten zullen 
vormen. Daarnaast zien we het project 
als stimulans voor ons persoonlijk geloof.

Op de koffie bij... Wijk 3!

“Het volk Israël neemt bij de 
uittocht het zilver en goud mee, 
het zuurdesem laten ze achter. 
Laten wíj bij ónze verhuizing 
vooral meenemen wat waarde-
vol is!”

“… en als je dan ook nog eens 
van je vijanden gaat houden, 
dan zit je pas echt in de Eredivi-
sie van de vruchten van de 
Geest…”

Puzzel
De woorden hieronder staan verborgen in  deze 
puzzel. Streep ze weg en vorm met de overge-
bleven letters een zin. Veel succes!

BIDDEN
BRON
DORST
GELOOF
HART

RUST
SAMEN
VEERTIG
WATER
WET

Mededelingen rond het 40-dagen-project
Op 28 september wordt er een speciale KINDERMIDDAG georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.

Na afloop van het 40-dagen-project worden de jongeren nader geïnformeerd over de mentorgroepen. Wel gaan we alvast een leuke avond voor de 

jeugd organiseren op 3 september, 17 september en 1 oktober. Jullie ontvangen binnenkort nog een uitnodiging met alle details.

Wilt u graag persoonlijk bezoek ontvangen om over de thema’s van dit 40-dagen-project door te spreken, meldt u dan aan bij Mariëlle de Jong op 

0184-630390. De organisatie is ook nog op zoek naar mensen die beschikbaar zijn om deze broers en zussen te bezoeken. 

Een gesprek kan ook goed gecombineerd worden met een wandeling, al dan niet in groepsverband. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met 

Willeke de Ruijter op 0184-630489. 

Voor het laatste nieuws, preken, liederen en filmpjes rond het 40-dagen-project surft u naar www.debronhg.nl. Of volg het project op Twitter via 

debron_hg
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