Beste gemeente leden,
Zoals u weet hebben wij in onze gemeente al enkele jaren de Gemeente Groei Groepen,
afgelopen jaar hadden wij er 11, waar gemeente leden in kleine groepen in de thuis
situatie bij elkaar komen om vervolgens via het jaarboekje van het EWV thema’s te
bespreken.
Nu door de corona-pandemie is het helaas niet mogelijk om op oude voet verder te
gaan. Daarom hebben wij besloten om 2 informatiebijeenkomsten in de kerkzaal te
organiseren (een op een avond en een op een ochtend)
Hierbij willen wij graag een kleine inleiding geven m.b.t. het nieuwe jaarthema en zullen
we gaan nadenken over hoe we dit jaar de GGG een nieuwe vorm willen geven zodat we
toch door kunnen gaan op een andere manier.
Zit u al bij een groep, of zou u graag bij een groep willen dan nodigen wij u van harte uit
om naar deze informatiebijeenkomst te komen.
•
•

Voor de mensen die graag op een avond naar een GGG willen is het op
Zondagavond 4 oktober 2020, 19.30 uur.
Voor de mensen die graag overdag naar een GGG willen is het op
Dinsdagochtend 6 oktober 2020, 00.00 uur.

Graag zien wij u dan,
Sake van der Goot, Menke Wietsma, Inge de Rouwe en Ingrid Oudman.
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Durf Daniël te zijn! Stap uit je christelijke bubbel.
17 thema’s voor het geloofsgesprek om leerling te zijn van Jezus in de kracht van de Heilige Geest.
Durf jij als Daniël te zijn die gedeporteerd werd naar Babel, maar zijn geloof niet thuis liet? Hoe
merken ze aan jou op school, op je werk, in de buurt, in het bestuur, het uitgaansleven en zelfs de
kerk, dat jij stevig verworteld bent in God? Er is trouwens meer wat opvalt bij Daniël: Hij heeft allerlei
visioenen gezien over de eindtijd en ziet een Koninkrijk komen dat hoop biedt voor een wereld in
verwarring!
Kortom: weer een prachtige uitgave van het EW die je als Gemeente Groeigroep of kring helpt om het
geloofsgesprek te voeren!
De schrijvers: zijn ds. Pieter Both, ds. Inge de Rouwe, ds. Peter Smilde (eindredactie),ds. Karsten van
Staveren en mw. Karin Timmerman (interviews)

De landelijke Gemeente Groei Groepen-dag (GGG) is een dag van
inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting.
Bij het verschijnen van Durf Daniël te zijn, voor de Gemeente Groei Groep of huiskring,
hoort natuurlijk ook onze jaarlijkse Gemeente Groei Groepen-dag. Dit jaar op D.V. 5
september 10.00 tot 12.30 uur, waarbij we dieper ingaan op het Bijbelboek Daniël en
het opmerkelijke leven wat hij leidde.
We bieden deze ochtend ook inspiratie door met elkaar na te denken over de
kansen van een kleine groep, juist vandaag natuurlijk heel actueel!
Tegelijkertijd zenden we het hele programma uit via live stream en hoe zou het zijn als
je als groep meedoet bij een van de deelnemers thuis? We bieden een interactief
programma en je kunt dus gezamenlijk meedoen aan de opdrachten en het gebed. Wij
melden in augustus waar je ons live kunt vinden!
Het programma in kort bestek:
- Bijbelstudie met ds. Peter Smilde uit Drachten, lid van de schrijversgroep
- Een interactieve lezing met mw. Janneke Plantinga, pionier huiskerken en
bestuursvoorzitter EW
- Bijdragen van ds. Pieter Both en ds. Inge de Rouwe, leden van de schrijfgroep
- Getuigenissen
- Gastheer en leiding van het programma door Hans Maat, directeur EW

