Neem mensen in je omgeving mee naar de vriendendiensten.
Werk mee aan deze diensten.
Wat zijn vriendendiensten?
Maandelijkse diensten waarin we ons richten op gasten die meegenomen worden door gemeenteleden.
Het is een vorm van evangelisatie waarbij je al een ( goed)contact met iemand hebt en hem of haar
graag eens mee wilt nemen naar de kerk.
Deze diensten zijn een uitwerking van het besluit van de kerkenraad van de Horsten om als gemeente
meer open te zijn naar buiten.
Dit sluit aan bij het jaarthema: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor de stad”
Wat kun je verwachten?
In de dienst wordt een basisthema behandeld van het christelijk geloof. De preek duurt plm. 15
minuten, in de vormgeving sluiten we aan bij bestaande diensten. Wel is er in elke dienst een
onderdeel dat bijzonder gericht is op gasten. Het thema is steeds “Liefde is…..”
Als voorbereidingsgroep weten we ons afhankelijk van Gods zegen. We willen ons inzetten bij de
vormgeving en inhoud, maar zullen dat ook moeten leren. Toch vragen we vrijmoedigheid om gasten
uit te nodigen. Na elke dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.
Hoe nodig ik iemand hiervoor uit?
Voor elke dienst krijgt u uitnodigingen om uit te delen. Deze liggen ook in de hal van de kerk .
Wat zijn de geplande data?
19 februari
12 maart
16 april
21 mei
18 juni

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
15.00 uur
15.00 uur

Liefde is …geven.
Liefde is…..Jezus.
Liefde is ….Pasen.
Liefde is…contact.
Liefde is…loslaten.

Wil je meehelpen?
Kruis aan wat je wilt doen. Er zijn veel mogelijkheden. Er wordt niet vergaderd.
Doe dit papier in de doos in de hal.

Naam:…………………………………………………………………………..
Ik wil meehelpen
O met koffieschenken
O met klaarzetten van te voren.
O in het onderdeel “muziek”, bv met…………….
O een liturgieblad te maken voor elke dienst
O het liturgieblad te maken.
O uitnodigingen te kopiëren in de kerk en te verspreiden over de postvakken.
O bij het onderdeel verkondiging ( denk b.v. aan een gedicht/getuigenis)
O bij het verzorgen van iets dat gasten meekrijgen na de dienst.
O ik wil geld overmaken voor deze diensten en zeg €………toe als gift .
O…niet te vergeten: wilt u bidden om een zegen over deze diensten?

