Uitnodiging gemeenteavond wijkgemeente Immanuel

Beste lezer(es),
Als wijkkerkenraad willen we graag met u, met jou nadenken over de toekomst van onze
wijkgemeente. Deze bezinning wordt door de algemene kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Driebergen van harte aanbevolen, ook met het oog op beleidskeuzes voor de
nabije toekomst.
Wat is onze identiteit en waar willen we voor staan? Waar willen we naartoe in de nabije
toekomst, ook met betrekking tot de relatie tot de beide andere wijkgemeenten? Wat vraagt,
gezien het verleden van scheuring, om verzorging, herstel of verzoening? En, niet
onbelangrijk, kunnen en willen wij de noodzakelijke ambten en andere taken vervullen die
voluit gemeentewerk mogelijk maken? Hoe is het met onze eigen betrokkenheid en inzet
gesteld? Genoeg zaken dus om met elkaar over te spreken, in het vertrouwen dat onze
toekomst van God is.
Als u wekelijks de nieuwsbrief ontvangt, dan leest u daar vanaf zondag 20 juni gedurende
drie weken een overweging met bezinningsvragen ter voorbereiding. Mocht u de nieuwsbrief
níet ontvangen, dan kunt u op onze website terecht.
Met de huidige coronamaatregelen kunnen we 50 á 60 gemeenteleden per avond ontvangen
in ’t Hoge Licht. Om zoveel mogelijk gemeenteleden de kans te geven mee te denken en te
praten, organiseren we twee avonden: u bent op maandag 5 of dinsdag 6 juli van harte
welkom in ’t Hoge Licht.
We willen u bij opgave voor de gemeenteavond vragen aan te geven wélke avonden u kunt –
mocht u beide avonden kunnen, geef dat dan alstublieft ook aan, zodat we de mogelijkheid
hebben om te schuiven en daarmee zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen. De drie
stukken met bezinningsvragen zullen leidraad voor de gemeenteavond zijn.
Mocht u echt niet aanwezig kunnen zijn, stuur dan uw bemoediging, opmerkingen of vraag
naar de tijdelijk waarnemend scriba, Peter Kingma.
De avonden beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerk open en is er koffie/thee.
Graag voor zaterdag 3 juli uw aanmelding of reactie!
Aanmelding gemeenteavond: Henk van Voornveld - hjvanvoornveld@hotmail.com
Bemoediging, opmerkingen of vragen: Peter Kingma - kingm060@planet.nl
(waarnemend scriba)

Namens de wijkkerkenraad,
ds. Henk Reinders
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