
 

Samen- koffiedrinken  
is ook samen-aan-tafel

Om elkaar te ontmoeten en beter te leren 
kennen, om nog beter met elkaar mee te 
leven, om na te praten over de kerkdien-
sten, om … is er elke zondag koffie/thee/
limonade na de dienst en vaak ook wat 
lekkers. 

Kom en zie … en stap ook eens op iemand 
af die u (nog) niet zo goed kent. Of beter: 
nodig iemand uit die niet gewoon is naar 
de kerk te gaan, om dan ook samen na te 
praten of de zondag te breken.

Bijbelstudie gesprekskring
In de chr. gemeente past het gesprek over 
de Bijbel als voedingsbron en daarom dit 
maandelijkse Bijbelstudie-gesprek.
  
Om ons eerst te buigen over `wat staat er 
en wat is voor ons de boodschap?` en om 
onze vragen en gedachten over de tekst of 
het onderwerp te delen. 
Na een zomer met allerlei crises wil ik 
voorstellen om te spreken over teksten die 
te maken hebben met onze toekomst (van 
de wereld), de wederkomst van Christus, 
het eind der tijden enz. Want de vraag 
komt steeds terug `hoelang nog Heer..?`, 
actueler dan ooit. Daarom openen we de 
Bijbel o.a. bij de rede over de laatste  
dingen,  maar ook bij de 2e brief aan de 
Thessalonicenzen. Met belangstellenden 
wil ik definitief tijd en plaats (bij een van 
de deelnemers aan huis) vaststellen.

Eerste keer dinsdag 4 oktober van 14.00 
uur tot 16.00 uur, Gijbelandsedijk 55 
Brandwijk. Vragen of interesse:  
tel 0814-770651  of dsgolde@gmail.com

Aan tafel samen zoeken, samen leren, samen gemeente zijn 
Een open en gastvrije en lerende gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt: wie wil 
dat niet? Maar wat doen we er zelf voor, wat hebben wij ervoor over? En stellen we ons 
echt open voor anderen, en willen we nog wel wat nieuws horen ? 

Ook in onze gemeente langs de Graafstroom willen we aanhaken bij het landelijke initiatief 
van `Aan tafel`. Dat mensen van binnen en buiten kunnen proeven van wat we in huis  
hebben als kerk, mee-eten als het geloof in woorden en daden over tafel gaat, ervaren hoe 
waardevol en zinnig het samen-gemeente-zijn is. Nu begint het `samen tafelen` bij onze 
gerichtheid op de ander naast natuurlijk dat we zelf ook voeding ontvangen, en dus ook bij 
onze eigen houding: misschien wel kijken als door Jezus`ogen…
Huiswerk genoeg. Maar ook tijd genoeg? Vooralsnog een heel kerkelijk seizoen.  
Dat deze activiteitenfolder een steentje daarin mag bijdragen. 


