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Praktische toelichting focustraject
Geloven is op zondag vaak niet zo ingewikkeld, maar hoe lastig
kan dat doordeweeks zijn:
Hoe kun je iets van Jezus uitstralen op je (vrijwilligers)werk of
opleiding, terwijl je collega’s of medestudenten vooral grappen
maken over het geloof?
Hoe kun je christen zijn langs het voetbalveld als een nietgelovige je kritische vragen stelt over je geloof en de kerk?
Hoe kun je als (groot)ouder je geloof delen in je gezin, terwijl je
kinderen of kleinkinderen niets meer willen weten van geloof
of kerk?
Herkenbaar?
Hoe reageren we liefdevol, geduldig en tactisch, zoals we Jezus
dat zien doen? En hoe kunnen we zónder woorden iets van Jezus
uitstralen in onze omgeving? Dat vinden we vaak lastig.
Het focustraject wil ons helpen groeien om hier met elkaar als
gemeente over te praten en elkaar daarin op te bouwen.

De kerk op twee manieren zien
Onderstaande afbeelding laat de gemeente zien in twee vormen. Het
linkerplaatje als we samen zijn, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst
of op de jeugdclub, we zijn dan op afstand van nietgemeenteleden. Het rechterplaatje laat ons als dezelfde gemeente
zien, verspreid in de samenleving, thuis, werk, school,
studie, sport, etc. We ontmoeten daar allerlei andere mensen.

In het focustraject willen we de uitdagingen die we in het
rechterplaatje tegenkomen, met elkaar delen op momenten dat we in
het linkerplaatje samenkomen, op de zondag maar ook doordeweeks.
Zo kunnen we in de ontmoeting met elkaar toegerust worden voor het
leven doordeweeks, het geloof en het dagelijks leven verbinden.
Daar wordt de gemeente, maar ook de wereld, een stukje mooier van!
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Hoe ziet het focustraject er in de
praktijk uit?
De IZB heeft materialen ontwikkeld voor de hele gemeente. Thema's
voor de kerkdiensten, (circa 1x per maand), met bijpassende materialen
voor alle leeftijden, die in de weken na de focusdienst gebruikt kunnen
worden tijdens doordeweekse ontmoetingen en in het jeugdwerk. Een
voorbeeld van (één van de) materialen heeft u thuis gekregen als
kennismaking ‘werkboek 0’. Het doel is om verbinding te maken
tussen de kerkdienst en andere (jeugd)samenkomsten doordeweeks.
Een belangrijk element om verbinding tussen geloven op zondag en de
rest van de week tot stand te brengen zijn ontmoetingsmomenten
buiten de kerkdiensten om. Van de nu bestaande ontmoetingen binnen
de gemeente, weten we dat ze heel waardevol en verdiepend zijn. Soms
ontbreekt daar wel hoe we ons geloof concreet handen en voeten
kunnen geven. Focus wil ons als gemeente helpen om niet alleen een
informatief gesprek te voeren (wat heeft dit Bijbelgedeelte te zeggen?),
maar vooral samen te ontdekken hoe we het geloof in praktijk kunnen
brengen.
Daarom zijn ook ‘bewegingsopdrachten’ onderdeel van het
focusmateriaal. Deze opdrachten bieden ons heel concreet de
mogelijkheid om steeds aan de slag te gaan met datgene wat er tijdens
de kerkdienst en doordeweeks, is besproken.
Een voorbeeld: ‘Probeer nu eens, als je maandag weer op het werk
bent, te vertellen over hoe je je zondag hebt ingevuld’. Tijdens de eerst
volgende ontmoeting kom je hier met elkaar op terug om ervaringen te
delen. Het blijkt heel leerzaam te zijn om van elkaar te horen hoe je dat
hebt aangepakt en hoe je het hebt ervaren, ook als het niet iedereen is
gelukt.
Op deze manier worden we als individu en als gemeente toegerust.
We mogen er biddend op vertrouwen dat we een gemeente worden die
toegankelijk en betrokken is bij iedereen binnen en buiten de kerk.
Die ons leert wie Jezus is én om Hem te volgen.
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"Probeer nu
eens, als je
maandag weer
op het werk
bent, te
vertellen
over hoe je je
zondag hebt
ingevuld"

Thema’s
Binnen het focustraject gaan we aan de slag met verschillende thema’s.
Het eerste jaar ligt het accent op ‘Wie is Jezus voor jou persoonlijk?'.
Terug naar de basis van ons (persoonlijke) geloof. Het tweede jaar gaan
we daarmee verder, maar verschuift het accent naar 'Wie is Jezus voor
ons als gemeente?’. En hoe kunnen we als gemeente dienen in Gods
koninkrijk en vrucht dragen? Een beweging die naar buiten is gericht.

Ons verlangen is om de focusdiensten concreet te verbinden met onze
bezigheden van elke dag. Om die reden zal in de kerkapp een groep
worden aangemaakt genaamd ‘focusdiensten’. Deze groep zal in de
week voor en na de focusdienst gebruikt worden om bijvoorbeeld een
‘warming up’ rondom het thema door te geven of achteraf iets om
over door te denken. Bij aanvang neemt iedereen deel aan deze groep
omdat focus een gemeentebreed proces is. Mocht u daar geen
behoefte aan hebben, kunt u zelf ‘uitstappen’.
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Wat is er nodig?
Vanuit de IZB ondersteunt Marius van Duijn (trajectbegeleider).
Samen met het focusteam, bestaande uit ruim 20 gemeenteleden,
begeleidt hij de gemeente de komende twee jaar in het traject. Daarbij
zal hij regelmatig de focusdiensten leiden.
Om als gemeente daadwerkelijk te gaan groeien, verlangen we als focus
team naar een open en actieve houding van jong tot oud.
Naast de focusdiensten is het belangrijk dat er tijdens ontmoetingen
doordeweeks wordt doorgesproken over de thema’s aan de hand van
het focusmateriaal.
Daarin worden ook de ervaringen met betrekking tot de
bewegingsopdrachten besproken en gedeeld.
Een mooi begin ‘een bewegingsopdracht’ zou daarom kunnen zijn:
Om als bestaande groep/vereniging/kring met het
kennismakingsboekje 0 te beginnen (of ermee door te gaan!).
Uw behoefte/suggestie aan ons door te geven (via
f o c u s @ h e r v o r m d a a l b u r g . n l) o v e r h o e ( w e l k e v o r m ) ú d o o r d e w e e k s e
ontmoetingsmomenten in de gemeente ziet, waarin de relatie (met
Jezus én elkaar) verdiept kan worden.
Zijn dat wandelontmoetingen, ontbijtmeetings, kringen?

Focusteam
Het focusteam bestaat uit; Arry Kraaij, Fanar Bahnam, Bertine
Leenman,Lia Schouten, Jenny Kleinloog, Ella Vervoorn, Jan Maarten de
Bruijn, Arie van Vuuren, Janneke Kolijn, Julia Molenaar, Hannelies van
Ooijen, Annemiek van der Ham, Bas van Ballegooijen, Anton van der
Velden, Evelien Eveleens, Christine de Snoo, Hilbert Spuijbroek, Tanja
Vente, Bert-Jan Mouw, Marius van Duijn, Marco van Rijswijk, Jos Kolijn,
Janita van Vuuren, Annelieke Timmermans.
Meer informatie over het focustraject is te vinden op de website:
https://hervormdaalburg.nl/focus/
Voor vragen, ideeën of suggesties: focus@hervormdaalburg.nl
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Data komende
Focus-diensten:
2021 (Blok 0)
- 14 november
- 19 december

