op 4 september
in de Ontmoetingskerk

Programma Startzondag
Een bijzondere Startzondag vraagt om een bijzonder programma. We
vinden het mooi en passend om de activiteiten van ontmoeting en
gemeenteopbouw in te bedden in de kerkdienst. Dat ziet er als volgt
uit:
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur

12.30 uur
13.30 uur

Dienst voor jong en oud, eerste deel
Koffiedrinken
Ideeënmarkt, ieder half uur een ander thema,
tussendoor muziek
11.00 – 11.30 VIEREN
11.30 – 12.00 WARM
12.00 – 12.30 OPEN
Lunch
Dienst voor jong en oud, afsluitend deel

U bent op elk moment in het programma welkom om aan te sluiten.

De vernieuwde Ontmoetingskerk wordt weer ons thuis
Tijdens de Startzondag vieren we dat we de Ontmoetingskerk officieel
in gebruik nemen na de verbouwing. Wij zien deze dag als een soort
housewarming. We maken met elkaar dit vernieuwde onderkomen tot
een thuis.

Ideeënmarkt
In het proces van Gemeenteopbouw zijn we gekomen tot verschillende
uitkomsten bij de drie thema’s: vieren, warm en open. Op de
achterkant van deze flyer leest u voorbeelden en dromen uit onze
gemeente. De ideeënmarkt luidt de laatste fase van het
Gemeenteopbouw-proces in.
Hebt u ook ideeën die bij deze thema’s passen? Dan nodigen we u uit
om tijdens de markt uw ideeën te bespreken met andere

gemeenteleden. Bij de kraampjes staan vrijwilligers uit het kerkenwerk
die graag met u meedenken over de realisatie van uw ideeën. Mogelijk
vindt u onder de andere bezoekers van de markt gemeenteleden die
ook in zijn voor uw plan. Zo kan er misschien al een groep ontstaan die
met elkaar dat idee verder kan gaan uitwerken en uitvoeren.
Er zullen formulieren zijn om uw ideeën te noteren en aan de hand van
hulpvragen nader uit te werken. De vrijwilligers op de markt kunnen
helpen bij het invullen daarvan.

We gaan met elkaar
op weg naar een WARME,
OPEN geloofsgemeenschap,
waar MUZIEK in zit.
Lunch
Bij een housewarming hoort ook een gezamenlijke maaltijd: als
iedereen iets te eten meeneemt kunnen we rijkelijk en gevarieerd met
elkaar eten.

Dromen voor de PGTiel in drie thema’s
VIEREN: In onze geloofsgemeenschap maakt de kerkdienst als
“one(wo)manshow” plaats voor het “Samen de dienst uitmaken”
WARM: In onze geloofsgemeenschap kennen de gemeenteleden
elkaar, ontmoeten ze elkaar en zien ze naar elkaar om. Nieuwe leden
worden met open armen ontvangen
OPEN: Onze geloofsgemeenschap staat in open verbinding met andere
kerken en geloofsgemeenschappen en met de (Tielse) samenleving
Voorbeelden van ideeën voor de PGTiel

Interreligieuze gespreksgroep

De zondag biedt een doorlopend geheel van
kerkdienst, koffie, lunch, Kerk-op-schoot en
een middagactiviteit zoals film kijken of een
wandeling. Iedereen kan op een ander
moment insteken, waarbij de gezamenlijke
maaltijd het centrale punt is.

Gesprekken rond levensvragen
Nieuwe gemeenteleden worden
actief welkom
geheten en uitgenodigd voor
kerkdiensten en
activiteiten

Ruimte voor ‘iets anders’
in de viering, bijv. schriftlezingen d.m.v. film,
cabaret, toneel, gesprek…

Cantorij

Na de dienst
gezelligheid, koffie
en limonade én
samen eten

Taizéviering, Thomasviering,…

Activiteiten voor ontmoeting
en gesprek, bijv. wandeling
met thema, Kerk en Krant

