Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Ring Alkmaar
donderdag 22 oktober 2020 te Alkmaar
Thema: Kerk-zijn op anderhalve meter
Het jaar 2020 betekent voor de Ring Alkmaar een nieuwe start. De samenstelling van de
deelnemende gemeenten aan de Ring is veranderd. Het is dus van belang om elkaar een beetje
te leren kennen. Vandaar dat er jaarlijks een aantal Ringbijeenkomsten worden georganiseerd.
Het doel is dat mensen uit naburige gemeenten elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar
inspireren. Dat laatste hebben we in deze tijd misschien nog wel meer nodig dan anders.
Vandaar het thema: Kerk-zijn op anderhalve meter.
Over het thema
Vanaf half maart zijn we ineens ‘kerken in corona tijd’. Er is in de
afgelopen maanden veel gebeurd en geleerd. We weten hoe
protocollen werken en hoe je online kerkdiensten moet maken.
Telefoon en internet werden ingezet om de onderlinge en pastorale
contacten te onderhouden. Dat is niet onopgemerkt gebleven.
Maar we merkten ook dat de richtlijnen om onderling afstand te houden diep ingrijpen in het
gemeente leven. Spontane en vanzelfsprekende momenten van ontmoeting zijn er mondjesmaat
en alleen in beperkte groepen. Tegelijkertijd is er elan om alternatieven te zoeken: wat kan er
wel? Hoog tijd om elkaar in Ringverband te ontmoeten en in gesprek te gaan over onze zorgen
en ook om op zoek te gaan naar weg door deze crisis. Wat bemoedigt ons en wat houdt ons bij
elkaar? Hoe pakken andere gemeenten het aan en met welke tips en nieuwe vormen kunnen we
elkaar helpen? Onze classis predikant ds. Peter Verhoeff zoekt mee en zal vertellen over wat hij
signaleert in kerk en gemeenten.
Programma
19.30 uur: Inloop met koffie en thee met iets erbij
20.00 uur: Opening van de avond door ds. Nielspeter Jans
20.15 uur: Inleiding door ds. Peter Verhoeff
daarna pauze en groepsgesprekken
21.30 uur: afsluiting door ds. Evelien Plaisier
Praktisch
Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst op donderdag 22 oktober in de Vrijheidskerk,
Hobbemalaan 2A, 1816 GD Alkmaar. Telefoon: 072 511 0936
Wij hopen uit elke gemeente een aantal mensen te mogen ontvangen. Dat kunnen
kerkenraadsleden zijn of geïnteresseerde gemeenteleden. Iedereen is welkom.
In het kader van de coronarichtlijnen is het van groot belang dat u zich tijdig opgeeft voor
woensdag 7 oktober. Dat kunt u doen bij de scriba mevrouw Margriet Binnendijk.
Telefonisch via 072-511 0377 of: 06 -37467775. e-mail: binnendijk_margriet@hotmail.com

Wilt u weten welke gemeenten bij de Ring Alkmaar horen: www.classisnoordholland.nl/ringen/
We hopen u te ontmoeten, elkaar te inspireren en het gesprek gaande te houden.
Ds. Nielspeter Jans, ds. Evelien Plaisier en ds. Hanneke Ruitenbeek

