Uitnodiging
Introductiecursus
Kernwaarden: Verdiepen, Verbinden en Delen
Je komt nog niet zo lang in onze gemeente en hebt nog geen introductietraject gedaan. Graag
willen we je beter leren kennen en je in contact brengen met (nog) meer mensen in de gemeente.
We willen je ook wegwijs maken in onze gemeente en vertellen over onze kernwaarden en visie.
Daarom nodigen we je uit voor drie avonden waarin we elkaar ontmoeten in een ontspannen
setting met volop tijd voor elkaar beter leren kennen en lekkere hapjes.

Verdiepen – de 1e avond
Op deze avond staan we stil bij de kernwaarde verdiepen. Wat zien we als
we terugkijken en vinden we als gemeente belangrijk aan onze identiteit?
Hoe willen we levend geloven in Nijmegen en daarbij leren van de Bijbel,
het leven en van elkaar? We gaan in gesprek over dingen die onder de
oppervlakte liggen, de basis, wortels en drijfveren van onze kleurrijke
gemeenschap van Jezus.

Verbinden – de 2e avond
We zijn als gemeenschap verbonden met elkaar. Dat is wat Jezus
zijn kerk heeft meegegeven: zorg voor elkaar. Samen optrekken is
belangrijk om steun en plezier aan elkaar te hebben. Onze
gemeente is een bont gezelschap: mensen staan verschillend in het
geloof, hebben diverse achtergronden op allerlei gebied, maar
weten zich ondanks dat verbonden. We staan samen stil bij
verbondenheid binnen de gemeente. We vertellen je over visie op
en manieren van omzien naar elkaar. Ook kijken we hoe jij daar ook
in kunt ontvangen en wat je hebt te geven.

Delen – de 3e avond
Een gemeenschap rondom Jezus is nooit een gemeenschap op
zichzelf. Jezus deelt van zichzelf uit bij het avondmaal dat we
maandelijks vieren. We willen graag delen met elkaar maar ook
met anderen, jij in jouw omgeving, wij als gemeente in de stad en
met mensen wereldwijd die het minder getroffen hebben dan wij.
Delen is het nieuwe vermenigvuldigen! Delen doet ons erbij
stilstaan dat wat we hebben gekregen van God bedoeld is om van
uit te delen.

3 avonden vol ontmoeting en verdieping!

