
Toerustingsavond wijkteams
23 september 2015



Agenda

• Welkom

• 1. Toelichting jaarthema “Leven in verbondenheid”
– Jaarthema boekje doorlopen, is alles duidelijk?
– Zijn de vragen helder om tijdens de huisbezoeken te gebruiken?

• doornemen van vragen

• 2. Huisbezoek
– Het ene gesprek is de andere niet. Waar ligt dat aan? Wat maakt iets een goed gesprek en hoe 

kom je snel tot de kern? Wat heb je hiervoor nodig? Goed om hier samen over door te praten

• 3. Rondvraag

• 4. Wijkteam bespreking
– Excel bestand toelichten
– Samen bespreken wie bezoekt wie + communicatie naar gemeenteleden hierover

• Einde rond 22:00 uur



1. Uitleg thema

Leven in verbondenheid

- Breng ons samen

- Verbonden van hart tot hart

Jaarthemaboekje

Vragen uit het boeken doornemen



1. Uitleg Thema

Waar komt het terug?

• 4 Themadiensten

• Bijbelkringen (twee keer met een 
gespreksvragen in het thema)

• Huisbezoek (vragen uit ‘t boekje)

• Clubs (rondom de themazondagen)

• Bijbelklas (op de themazondag)

• Verschillende activiteiten



1. Uitleg: Themapreken

2015 BRENG ONS SAMEN:
• Zondag 4 oktober : Telkens wanneer u samenkomt…

• Zondag 29 november: SAMEN… in de naam van Jezus!

2016 VERBONDEN VAN HART TOT HART:
• Zondag 7 februari: Verbonden van hart tot hart

• Zondag 3 april: Leve het leven…in verbondenheid 
met God & elkaar!



1. Uitleg: Gemeente-avonden

• 23 september: Toerustingsavond wijkteams

• Dinsdagavond 10 november: 
Breng ons samen
God roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met Hem en 
elkaar. Maar… wat bindt ons? Of: waarom gaan we eigenlijk naar 
de kerk?

• Maandagavond 15 februari: 
Van hart tot hart
Wees gastvrij, hoe doe je dat? 
LEVEN in verbondenheid vraagt oefening!



2. Huisbezoeken

Het ene gesprek is de andere niet. Waar ligt dat aan? 
Wat maakt iets een goed gesprek? 
En hoe kom je snel tot de kern? 
Wat heb je hiervoor nodig? 

Goed om hier samen over door te praten

DELEN VAN ERVARINGEN : positief / negatief



Tot de kern komen
Johan Smit



Wat gebeurt er in 
PASTORAAL GESPREK?
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• Feiten

• Gevoelens 

• Levensbeschouwing

• Spiritualiteit
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OPTIMAAL: wil van BEIDE kanten!



Wat is er nodig voor een 
PASTORAAL GESPREK?
- ruimte voor de pastor
- fysiek: wat doet het met jezelf?
- pastorale taal



GOED LUISTEREN KOST ENERGIE!



3. Rondvraag

• Wie heeft er iets voor de rondvraag?



4. Uiteen in de wijkteams

• We gaan zo uiteen in de wijkteams

• Eerst nog even kort:
• We bespreken wie bij wie op bezoek gaat

• Communiceren dit ook aan het begin van het seizoen naar 
de gemeenteleden. Zodat de verwachtingen helder zijn

• Ouderling blijft altijd eindverantwoordelijk

• Excel bestand graag actief bijhouden

• Wijkbijeenkomst organiseren

• Heel veel succes met de bespreking



5. Einde

• Wat vond je van de bijeenkomst?

• Tips en trucs voor de volgende keer?

– Bv frequentie

– Onderwerp ed.

• Wel thuis



Een uitdaging voor jezelf

Wat ga je daarnaast zelf doen 
als het gaat om 

verbondenheid?
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