
Focusteam Joriskerk - even voorstellen!
Daar zijn we dan: het Focusteam van de Joriskerk, uw Focusteam. De komende twee jaar richten we
ons op het uitdragen van de visie achter Focus in nauwe samenwerking met de kerkenraad. Concreet
gaan we als team vooral aan de slag met de communicatie over Focus binnen de gemeente en het
organiseren en coördineren van momenten van toerusting en bezinning voor de gemeente.
Graag stellen we ons hieronder aan u voor. Ds. Dekker en ds. Van Meijeren maken ook deel uit van
het team maar die veronderstellen we bekend!

Als Jorisgemeente wortelen we in Jezus Christus. Wanneer de gerichtheid op Hem
verder groeit, mede door met elkaar bezig te zijn met Focus, zal ons dat als
gemeente samenbrengen en verdieping geven. Zo zal de gemeente steeds meer ‘een
stad op een berg ‘ kunnen zijn. Jan ten Hoor

Het is mijn verlangen om als gemeente samen op te trekken in het geloof. Elkaar te
steunen en aan te moedigen door met elkaar in gesprek te zijn, om zo je relatie met
Jezus te verdiepen. Robin de Bie

Ik heb me verbonden aan het Focustraject omdat ik graag samen met de
Jorisgemeente wil groeien in het verbinden van ons geloof aan het dagelijkse leven,
zowel binnen de kerk als daarbuiten. De wens om (samen) te komen tot een
verdiepte ontmoeting met Christus staat daarbij centraal.
Everlyn van den Brink - Kasperink

Door als gemeenteleden het geloofsgesprek te 'oefenen' met elkaar,
hoop ik zelf dat soort gesprekken en gesprekjes meer te gaan voeren
met niet- of nauwelijks-gelovigen. Nico van den Berge

Geloven doe je samen en kerk zijn doe je samen. Samen met Jezus. Ik vind het leuk
om met anderen hier door het focus traject handen en voeten aan te geven.
Vincent Zijnge

Hoe kunnen we ons geloof verdiepen en zo een inspirerend en aanstekelijk ‘vuur’ zijn
in de gemeente, maar ook voor vrienden, buren en collega’s? Hierover bleef ik
denken na het invullen van de enquête voor het Focustraject. Graag zet ik me
daarom in voor het Focusteam. Tineke Bosma - Brandemann.

Het lijkt me tof om door middel van het Focustraject meer de waarde in te zien van
onze gemeente en van daaruit relaties kunnen aangaan met mensen buiten de kerk.
Door deel te nemen aan het Focusteam hoop ik mijn steentje bij te dragen aan deze
beweging. Hermi Jansen


