
IZB Focustraject, 2019 en 2020 
 

Twee jaar lang extra groei voor de 
hele gemeente 
 
 
Stel je voor dat we een 

groepsfoto zouden maken van onze gemeente. 
Volwassenen, jongeren, kinderen, pasgeborenen, 
nieuwkomers en oudgedienden, alles en iedereen erop. 
Inlijsten, ophangen, bordje erbij: Dit is de Joriskerk. Alle 
mensen op deze foto volgen Jezus Christus. 
   
Bij zo’n naambordje kijken we opeens anders. Alsof we 
in de spiegel kijken. Gaan we in Zijn spoor? Zijn we wie 
we willen zijn? Doen we nog waartoe we geroepen zijn? 
 
 

De wereld om ons heen verandert snel. Hoe reageren we 
daar als kerk en als christen op? Als we in de spiegel en 
om ons heen kijken, zijn we ermee verlegen. Verlegen 
om woorden waarmee we kunnen uitleggen wat we 
geloven, waar we voor staan, wat het Evangelie te 
bieden heeft. Tegelijkertijd verlangen we er wel naar: 
meer van het geloof in ons hart, op onze tong en uit onze 
handen. Hoe vertalen we de grote woorden van ons 
christelijk geloof naar het leven van alledag? Naar ons 
eigen gezin; naar onze vrienden en kennissen? Zijn we 
eigenlijk wel herkenbaar als christenen? 

 

 

 

Om hier als gemeente dieper over na te denken, 
overweegt de kerkenraad om in 2019 en 2020 
deel te gaan nemen aan een IZB-Focustraject.  

 

Verlegen 
& 

Verlangen 



 
Een Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een 
beweging naar binnen en een beweging naar buiten. Die naar binnen reikt tot het hart van de 
gemeente en ook tot ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie God is in ons leven 
en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. Zo’n 
gesprek gaat diep en dat vraagt tijd. Daarom duurt een Focustraject twee jaar. Het is geen 
nieuw programma dat toegevoegd wordt aan het bestaande gemeentewerk, maar Focus krijgt 
een plaats in bestaande structuren en activiteiten van de gemeente. Zoveel mogelijk kringen en 
groepen in de gemeente doen eraan mee: de kerkenraad, wijkkringen, het jeugdwerk, de 
Bijbelklas, en alle andere verenigingen, groepen en clubjes die de Jorisgemeente rijk is. 
Daarnaast stelt de predikant de thema’s aan de orde in de kerkdiensten. 
 
Het IZB-Focustraject kijkt niet alleen naar ons eigen hart en dat van de gemeente, maar beoogt 
tegelijkertijd een hernieuwde beweging naar buiten. Daarin willen we onze ogen, ons hart en 
ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. 
Hoe? Dat gaan we individueel en als gemeente leren tijdens het Focustraject. Het gaat dan om 
de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de 
plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft 
geroepen. We blijven niet steken in eindeloze bezinning, maar komen ook in beweging! 
 
Het Focustraject bestaat bijna twee jaar. De IZB heeft goede ervaringen opgedaan in andere 
gemeenten. 
 
 
 
 
Deze flyer is een vooraankondiging. De kerkenraad overweegt vanaf volgend 
jaar januari mee te gaan doen met een Focustraject. Het definitieve besluit 
wordt genomen tijdens de kerkenraadsveradering op 27 september. 
Onmiddellijk na de zomervakantie komt er meer informatie. Door middel van 
een zogenoemde Focus-scan (eind augustus) en een gemeenteavond 
(19 september) peilen we of het Focustraject bij onze wijkgemeente past. 
 
Wie nu al nieuwsgierig geworden is, kan terecht op de website van IZB-Focus: 
 
 

 
 
 
 
 

www.izb.nl/focus 


