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START

focusfocusfocus focusfocus HOE BELEVEN WIJ ONS GELOOF 

EN DELEN WIJ DIT MET ANDEREN?

De officiële start van het Focustraject is op zondag 6 januari 
2019. Ds. van Meijeren zal dan voorgaan. Op zondag 13 
januari zal Ds. Dekker de dienst leiden en is er na afloop van 
de dienst gelegenheid om hier als gemeente over door te 
praten. 

In het Focustraject van de IZB staat de vraag centraal hoe wij ons geloof beleven en met anderen delen. 
Vanuit de gedachte dat het daarbij niet gaat om het organiseren van (meer) bijzondere acties en activiteiten, 

maar dat het er om gaat hoe wij zelf met God leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. 

Ons verlangen is dat dit merkbaar wordt in de gemeente, maar juist ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het 
gesprekje met een andere moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met collega’s bij de koffieautomaat 

en op vele andere momenten waar wij mensen ontmoeten.

Veel christenen ervaren een kloof tussen de inhoud van de kerkdienst 
en de praktische toepassing hiervan in het dagelijkse leven. Deze 
verlegenheid leeft in onze gemeente niet minder dan elders. 
Daarnaast is er ook verlangen naar een leven dichtbij Jezus, een 
manier van geloven die ons leven niet in tweeën deelt, maar die ons 
steeds meer mensen uit één stuk maakt. Een manier van geloven en 
van gemeente-zijn die aanstekelijk werkt. 

Achtergrond: Verlangen en Verlegenheid

De Joriskerk & Focus

Ds. K. van Meijeren wordt vanuit de IZB in de gemeente 
gedetacheerd. Hij begeleidt en ondersteunt de kerkenraad, 
de predikant, het Focusteam en geeft missionaire toerusting.

Verdieping & Verbreding



Er worden toerustingsavonden  
georganiseerd voor kringleiders 

en voor jeugdleiders. 

Daarnaast zijn er uitwisselingen 
tussen de deelnemende 

gemeenten.

Jeugdleiders
11 dec ‘18

Kringleiders
20 nov ‘18

De rode draad van het 
Focustraject staat in het 

studie/gespreksmateriaal dat 
beschikbaar wordt gesteld voor 
de kringen (kinderen, jongeren, 

gezin, volwassenen) door de 
kerkenraad.

16 december worden deze 
uitgedeeld in kerk.

Focusteam

Het Focustraject draait om de 
onderstaande thema’s.
Deze thema’s worden in 
verschillende aspecten 

uitgewerkt en komen ook in 
zondagse diensten aan de orde 

Het Focusteam zal in nauwe samenwerking met de kerkenraad en 
de trajectbegeleider van de IZB, betrokken zijn bij de organisatie en de 
coördinatie van het traject in de gemeente. 

Dit Focusteam bestaat uit: Everlyn van den Brink, Hermi Jansen, 
Tineke Bosma, Vincent Zijnge, Robin de Bie, Nico van den Berge en 
Jan ten Hoor. Ook ds. Dekker en ds. Van Meijeren maken deel uit van 
het Focusteam.

Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties? 

Mail het Focusteam of spreek een van ons aan na een dienst of bijeenkomst.
focusteam@sintjoriskerk-amersfoort.nl

?

Januari - Pasen

2019

2020

Pasen - Pinksteren September - Kerst

Jezus ontmoeten

De gemeente van Jezus Jezus en het Koninkrijk

Jezus dichtbij Jezus in jouw wereld

Vrucht dragen door Jezus

EIND

Concreet: het Focustraject in de Joris

Algemeen kringboekje

€10/st

€5/st

€3/st

Jeugdboekje

Gezinsboekje

Gebed

Dienen & 
delen

In 
beweging

Bijbel-
studie

Wereld-
kerk

Verhalen 
delen


