30 november 2011

Locatie
De Lichtkring Amersfoort

Grensverleggend Missionair:
‘Buiten winnen is binnen beginnen’
Eenmalig congres Missionair gemeente zijn & Identiteit

Presentatie boek: 'Grensverleggend' - hoe de kerk opnieuw
missionair kan zijn.
Matthijs Vlaardingerbroek heeft dit boek ‘Grensverleggend’ met
name geschreven voor kerkelijke leiders en missionaire pioniers
die hun gemeente, christelijke organisatie of missionair initiatief
willen begeleiden in het proces van opnieuw missionair willen zijn,
maar vanzelfsprekend is het toegankelijk voor
iedereen met een missionair hart.
In dit boek laat Matthijs vanuit zijn jarenlange ervaring als missionair
werker zien hoe je als gemeente opnieuw missionair kunt zijn.
Veel kerken en gemeentes zijn zich niet langer bewust van
hun unieke identiteit en roeping in Christus. Hierdoor kunnen zij,
als het op missionair gebied aankomt, niet meer werken vanuit hun unieke kracht.
Matthijs Vlaardingerbroek geeft je als lezer de handvatten om vanuit een duidelijke identiteit
praktisch aan de slag te gaan met het onderwerp 'missionair gemeente zijn'

Laan naar Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
De Lichtkring ligt op vijf minuten afstand van de A1 met
voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur.
Komt u met openbaar vervoer, dan kunt u vanaf station Amersfoort
Schothorst de buslijn 4 nemen. Stapt u dan uit bij halte
Tamboerijnstraat, dan is het nog een aantal minuten lopen.

De identiteit van mijn gemeente weer allesbepalend én
onderscheidend én missionair maken?

Programma
‘Buiten winnen is binnen beginnen’
Veel kerken en christelijke organisaties verlangen er naar om een missionaire
betekenis te hebben voor deze wereld. Maar als ze eerlijk zijn, komt het niet uit de
verf. Ze zijn bezig met het creëren van een mooie aantrekkelijke buitenkant en
een veelheid aan programma’s die het gebrek aan een duidelijke identiteit verhult.
Wat rest is kopiëren wat anderen ook doen. De betekenis voor de wereld is
marginaal. Zij vragen zich af hoe kan dit anders?
Er zijn ook kerken en organisaties die binnen beginnen. Niet met een vol
programma aan activiteiten of een aantrekkelijke buitenkant, maar met het
ontdekken van hun unieke identiteit in Christus. Zij voeden zich dagelijks met de
levensbron. Ze hebben een krachtige betekenis en zijn niet te kopiëren. Ze zijn
aantrekkelijk en onderscheiden zich blijvend door alles in lijn te brengen met hun
unieke kracht: Jezus. En die kracht zit van binnen...

09:30 uur

Ontvangst koffie met een donut

10:00 uur

Ben je als kerk een donut of een spiegel?
Opening door de dagvoorzitter Leendert van den Dool.

Blok 1
Oriëntatie

Buiten winnen is binnen beginnen
Matthijs Vlaardingerbroek, auteur van
‘Grensverleggend’ leidt het dag thema in.
Presentatie boek ‘Grensverleggend’

Blok 2
Confrontatie
en inspiratie

12:30 uur

Lunch

13.30 uur

Presentatie ‘Bijbel in straattaal’ met Daniel de Wolf

14.00 uur
Blok 3
Bouwen

Morgen begint het
In vier workshops worden tools aangereikt waarmee u
morgen met uw gemeente of organisatie aan de slag kunt.

15.00 uur

Brengt identiteit tot Leven
In een race tegen de klok neemt Gert Disberg in een half uur
u mee in een levend Vliegwiel van Identiteit®.

Ontdek
Op 30 november 2011 organiseert de Evangelische Alliantie en het Missionaire
Team van de PKN speciaal voor kerkelijke leiders en missionaire pionier-s een
eenmalig congres Missionair gemeente zijn & identiteit in samenwerking met
Syneidesis Identiteit & Merk
Ontdek de missionaire kracht van een sterke identiteit!

Vanaf vandaag kijk ik met andere ogen naar mijn kerk
Dat is onze belofte aan elke deelnemer. Zondag stapt u
de kerk binnen en ziet u de dingen anders. En vanaf
morgen bent u in staat om uw leden anders naar de
kerk te laten kijken.

Workshop 1: ‘Zoeken naar identiteit in de protestantse kerk- hoe we
daar als missionair team aan werken’.

Hans van Ark en Nynke Dijkstra van het Missionaire Team van de PKN gaan met je in
gesprek over belangrijke factoren voor de missionaire gemeente en hoe we die ‘in de
markt’ zetten in de PKN, daarbij is ‘heldere identiteit’ een eerste vereiste.
Tja wat beloven we gemeentes daarbij: een inspirerende avond, praktische tools om
daarmee verder te gaan in de eigen gemeente- te beginnen bij bezinning, zodat er een
beweging op gang komt waarbij ‘missionair’ zijn geen hobby van enkelingen is, maar een
wezenskenmerk van de gemeente.

Workshop 2: Identiteit in Christus als drijvende kracht in een
jonge(ren) huisgemeente

Nieuwsgierig naar een reisverslag van een kleine gemeente van jongeren op zoek naar
haar identiteit in Christus? Kom dan naar Wouter Disberg en Mirte van Geloven. Beiden
zijn lid van deze gemeente en nemen u mee aan de hand van de ervaringen van
afgelopen 2,5 jaar identiteitsontwikkeling. Ontdek hoe jonge mensen hun identiteit in
Christus ontdekken en ‘als Jezus’ mogen zijn in deze wereld.

Workshop 3: Missionaire kringen en/of gemeentestichtende teams
Oeds Blok, baptistenpredikant en coach van een missionair gemeentestichtend
team in Amersfoort neemt je mee op avontuur naar hoe je als gemeente naast alle
bestaande activiteiten betrokken kunt raken in het opzetten van missionaire
kringen en/of misschien wel een missionair gemeentestichtend team.

Workshop 4: Hoe kom ik tot een (missionaire) identiteit
van mijn gemeente?

Het congres is voor iedereen toegankelijk, maar biedt plaats aan maximaal
150 deelnemers. Deelname kost €30,- incl. BTW. Schrijf u nu in voor dit unieke
congres op 30 november in de Lichtkring in Amersfoort.

Blok 4
Lonkend
perspectief

Voor meer informatie over dit congres zie: www.syneidesis.nl
Voor inschrijving kunt u terecht op: www.ea.nl/jumpstart/grensverleggend/

15.30 uur

Interview met Jan Wessels (directeur EA).

In deze workshop gaat u onder leiding van Gert Disberg aan de slag met uw eigen
gemeente of organisatie. U wordt verleid om uw eigen kracht, identiteit in Christus
en uw waarde in de wereld (om u heen) te formuleren. Wat wordt uw belofte? Laat
u prikkelen en inspireren om uw unieke waarde te ontdekken en betekenisvol te
maken . Stap voor stap wordt u door een identiteitstraject geleid.

16.00 uur

We besluiten de dag met een borrel

U krijgt in deze workshop een aantal handvatten en een toolkit aangereikt
waarmee u vanaf morgen in eigen gemeente aan de slag kunt!

