Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Werkplan 2018-2019
Doelstelling
•

Inspirerende ontmoetingen vormen een mens. Dat kunnen ontmoetingen zijn
met jezelf, met je medemens en met de wereld om je heen. En als een rode
draad in en door dat alles heen bespeuren we wellicht ook een Derde in de
ontmoeting: de Eeuwige, metgezel op onze weg.
Een inspirerende ontmoeting stemt tot nadenken en leren en nodigt uit tot
communicatie. Je krijgt vaardigheid en kennis aangereikt waar je verder mee
komt, in de contacten met jezelf en met anderen.

•

De Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie levert een bijdrage aan de vorming en
ontwikkeling van gemeenteleden met als doel de groei van de gemeenteleden
in relatie tot God, tot elkaar, in de dienst aan de samenleving. De taakgroep
draagt bij aan maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en
bemoediging van binnen- en buitenkerkelijke groeperingen en personen.

Uitgangspunten
De taakgroep organiseert per seizoen een variatie aan uitingsvormen onder
bovenstaande doelen.
Hierbij sluiten wij aan bij andere groepen binnen de PGW. Samenwerking is van
belang om geen dubbele onderwerpen of avonden te organiseren.
Daarnaast ziet de Taakgroep dat de dialoog en het samen doen belangrijk zijn om
te komen tot ontmoeting, elkaar leren kennen en tot kennis en verbreding en
inspiratie van gemeenteleden.
Daarom is niet alleen het geschreven en gesproken woord benadrukt, maar ook
het samen doen.
Afgelopen seizoen 2017-2018 – een terugblik
Organisatie:
Als vervolg op de eerdere gesprekken en besluiten over samenvoeging van
diverse taakgroepen is in het gehele afgelopen seizoen in de nieuwe samenstelling
gewerkt. Dus één taakgroep Ontmoeting en Inspiratie die zowel het werk van de
eerdere taakgroepen Vorming en toerusting als Jeugd & Jongvolwassenen
behartigde. Het bleek al snel dat het gezamenlijk optrekken tot een meerwaarde
leidde. Ook omdat bepaalde aspecten gericht zijn op de hele doelgroep en we
elkaar daarin kunnen ondersteunen.

Pastoraat verdient een plek in de gemeente die recht doet aan de grootte en aan
het belang van het onderwerp. Daarom is overgegaan tot de vorming van een
aparte Taakgroep Pastoraat vanaf 1 januari 2018.
Daarom vanaf die datum onze naamswijziging van VT&P/JJV naar
Ontmoeting en Inspiratie, als taakgroep gericht op alle leeftijden.
De taakgroep MGO is zelfstandig gebleven, maar we trekken samen op bij
gezamenlijke belangen en doelen.
Terugblik aanbod afgelopen seizoen
Als Taakgroep zijn wij van mening dat afgelopen seizoen verder is gegroeid in het
aanbod. Niet per se in aantal, wel in variatie en diepgang. Na vier seizoenen met
een stabiele groep vrijwilligers organiseren, is uitgefilterd wat wel werkt, en wat
niet. Daarnaast ontstonden er initiatieven waaraan werd meegedaan, of die alvast
op de plank zijn gelegd voor de toekomst.
Lectio Divina, handwerkontmoeting, gespreksgroepen onder leiding van een
predikant zijn allen door de jaren ‘blijvertjes’. Dat geldt zeker voor de Spitgroep
en het Joods Leerhuis.
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag en Bijbels koken (met MGO) waren in het
afgelopen seizoen goed bezochte activiteiten die positief vielen in de gemeente.
Specifiek is aan het Lutherjaar ruimschoots aandacht besteed. Ook de betrokken
lezingen, gespreksavonden en kerkdiensten kunnen we als geslaagd beschouwen.
De afsluiter van het Lutherjaar was met een cabaret-voorstelling!
Tijdens seizoen 2016-2017 ontstond het initiatief Nacht naar Licht. De organisatie
van deze “Paaswake” was gemêleerd en bestond niet alleen uit Ontmoeting en
Inspiratie, maar ook uit MGO, Eredienst en gemeenteleden en kerkrentmeesters.
De Nacht naar Licht was een bundeling van het gehele taakgroepenaanbod in een
half etmaal. Allen zijn opnieuw positief over deze intensieve nacht en zien alleen
maar redenen tot herhaling.
Het symbolisch bloemschikken en het mediatief schilderen trokken wat minder
belangstelling en worden daarom even in de wacht gezet.
De avond over het thema "Geloof en wetenschap" trok ruim voldoende
deelnemers.
Seizoen 2017-2018 is voor het jeugd- en jongvolwassenwerk een seizoen geweest
waarin we gezamenlijk op zoek zijn gegaan naar nieuwe ideeën en nieuwe
mensen. Bestaande activiteiten hebben we draaiend kunnen houden. We merkten
dat we op zoek moesten naar nieuwe bronnen voor inspiratie en creativiteit omdat
het steeds moeilijker blijkt om die leeftijdsgroep te benaderen en te interesseren.
Programma Ontmoeting en Inspiratie, seizoen 2018-2019
•

Kerkcafé
Vanuit een brainstormsessie met meerdere taakgroepen was al eerder het
initiatief Kerkcafé ontstaan: maandelijkse ontmoetingen op vrijdagavond in
Den Angang waar aan de hand van een thema een onderwerp wordt besproken, een spreker wordt uitgenodigd en/of een spelvorm wordt gedaan.
Er wordt met name gericht op de doelgroep jeugd & jongvolwassenen.
Thema’s sloten zo veel als mogelijk aan bij de thematiek van de
Young@Heart-vieringen. Dit Kerkcafé zal ook in dit seizoen zijn deuren
openen. Wel zullen we de onderwerpen dit seizoen wat "ruimer" vaststellen
om aantrekkelijk te blijven voor de doelgroep.

Lectio Divina
In navolging op afgelopen 2 seizoenen die waardevol en succesvol bleken,
geprolongeerd: een meditatieve manier van bijbellezen. Een serie
bijbellezen onder leiding van ds. B. Marsman
•

Bijbelse gespreksgroepen
Binnen de PGW is er behoefte aan verdiepende cursussen en
gespreksgroepen. Ds. Parmentier ( onderwerp Actuele eeuwigheid 4
avonden) en ds. Hovinga (onderwerp Leven na de dood 2 avonden) zullen
deze vormgeven, evenals afgelopen jaar. Daarnaast wordt in 3 avonden
ook het thema " Waar bent U God? " behandeld aan de hand van het
boekje van ds Stephan de Jong " U doet niets, want U bent God ". De
schrijver zal zelf de laatste avond ook aanwezig zijn.

•

Handwerkontmoeting
Al vier jaar haakt en breit een groeiende groep gemeenteleden voor goede
doelen. Deze succesvolle manier van ontmoeten van elkaar gaat gewoon
door voor nieuwe goede doelen, onder bezielende leiding van Joke
Droppers. Ook organiseren we éénmalig een handwerkmarkt.

•

Bezoek aan Slangenburg
De taakgroep biedt evenals het afgelopen seizoen een dagreisje aan voor
hen met affiniteit voor klooster en mediatie naar de Slangenburg bij
Doetinchem.

•

Nacht naar Licht
In navolging op 2018, wil de taakgroep samenwerken met TG Eredienst,
team predikanten, TG MGO en kerkrentmeesters om te komen tot een
inhoudelijk sterk programma tijdens de Paasnacht, waarbij er ruimte voor
ontmoeting, intimiteit, verstilling en gezang is.

•

Dauwtrappen
Een echt Nederlandse manier van ontmoeten van elkaar: fietsen. En wel op
Hemelvaartsdag. Met als uitbreiding wellicht een viering op het land!

•

Spitgroep en Joods Leerhuis
De Spitgroep gaat verder met hoofdstuk 27 van de Torah en het
Joods Leerhuis begint met het nieuwe thema " Op drift ".

We verwijzen U voor de data etc. verder naar het Programmaboekje
2018-2019 van de PGW

