Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Ring Alkmaar
Thema: Weinig jeugd in de kerk? Hoera!
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. Iedereen is daarbij van harte welkom.
Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst op donderdag 13 februari in
De Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, 1962 VA te Heemskerk. Tel. 0251 - 206 184
Over het thema
Zit op zondag uw kerk vol met ‘grijze koppies’? Zijn er hier en daar nog wat gezinnen te
bespeuren? Of loopt de kerk bijna leeg zodra de kindernevendienst begint?
Geen enkele gemeente is hetzelfde. Hoe koester je je (kleine) groepen kinderen en
jongeren? Wat als die er (al) niet meer zijn? Wat kan je doen, wat moet je laten? Na een
algemene inleiding zijn er verschillende workshops rond dit thema.
Laat je informeren en inspireren over ervaringen met ‘Godly Play, Kliederkerk en
Familievieringen. Bedenk dat je niet alles alleen hoeft te doen. Misschien lukt het mooie
idee dat je hebt wel samen met de buurgemeente.
Om het karakter van de ontmoeting te benadrukken beginnen we met een eenvoudige
maaltijd. Past je dit niet, sluit dan aan om 19.00 uur.
Programma
Inloop vanaf 17.45 uur en maaltijd om 18.00 uur
19.00 uur: opening en kennismaking
19.15 uur: introductie ‘Godly Play’, Familievieringen
en Kliederkerk
19.30 uur: workshopronde
20.15 uur: terugblik, rondje langs de gemeenten
20.30 uur: afsluiting
Vanwege de maaltijd verzoeken wij u zich uiterlijk 10 februari aan te melden
bij Mieke Lansbergen-Jager: miekejjager@hotmail.com . Telefoon: 06 - 422 413 46
Wilt u weten welke gemeenten bij de nieuwe Ring Alkmaar horen zie:
http://www.classisnoordholland.nl/ringen/

We hopen u te ontmoeten, elkaar te inspireren en het gesprek gaande te houden.
Ds. Evelien Plaisier, ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Jolien van Zelderen.

