Zaterdagochtend 27 oktober 2018

Zaterdagochtend 18 mei 2019

Als Jezus vandaag in onze samenleving zou
rondtrekken, wie zouden Hem dan volgen en wie
zouden dan afhaken? Zijn we in de kerk
misschien teveel bezig ‘elite-christenen’ te
vormen (echte discipelen). Maar leggen we
daarmee de lat voor ‘buitenstaanders’ niet veel
te hoog? Dreigen we als kerk niet een afgesloten
eilandje te worden temidden van een steeds
verdergaande ontkerkelijkte maatschappij?

Voelen we ons niet vaak als de twee discipelen
van Emmaüs; vol teleurstellingen en met vele
vragen. Deze ochtend gaan we ook een
Emmaüs-wandeling maken door Heemse, langs
het standbeeld van Frits de zwerver en over de
bijzondere begraafplaats van het Witte Kerkje.

gaat het Jezus alléén om discipelschap of wil Hij er ook nog zijn voor
de ‘schare’?
hfdst 2

Niet Bij Brood Alleen
Mannen-zaterdag-ochtenden

van 8.00 tot 9.30uur in de Sjaloomkerk
(Hessenweg 57)
met ontbijt, gebed en Gods Woord…
4 ochtenden in 2018-19

Voor broeders die naast vriendschappelijke
banden ook diepgang zoeken in hun geloofsleven en in het doordenken van Gods
openbaring.
Voor broeders die een steun zoeken in het
volgen van de Here Jezus met hun talenten en
de gaven van de Heilige Geest.
Voor broeders die op zo’n zaterdagochtend tijd
kunnen vrijmaken voor
onderlinge ontmoeting, gebed
en bemoediging.
Voor broeders die...

Voor het derde jaar in onze Sjaloomkerk
oktober 2018

Zaterdagochtend 24 november 2018

Wanneer de christelijke gewoonten
verdwijnen…
hfdst 7
Vanuit de gevangenis denkt Bonhoeffer na
over de toekomst van de kerk. Met alléén de
Bijbel en een Liedboek bekruipt hem de angst
dat het voor volgelingen van Jezus wel heel
moeilijk gaat worden. Heel veel zullen ze
moeten loslaten, ook allerlei christelijke
levens- en wereldbeschouwingen. De rust voor
je hart zal er alléén kunnen zijn ‘in Christus’.
Zaterdagochtend 9 februari 2019

hebben we nog een Woord voor de
wereld?
hfdst 9

Te midden van de veranderende samenleving
zullen christenen zich moeten afvragen
wanneer ze moeten aanhaken en meedoen of
afhaken en nee-zeggen. Of ze zich hebben te
verzetten of dat ze compromissen kunnen
sluiten. Heerst Christus ook temidden van alle
duisternis van deze wereld om ons heen?

tussen Pasen en Pinksteren;
een verzetsheld, een begraafplaats,
een onbekende die meeloopt

Elke ochtend begint met een eenvoudig
gezamenlijk ontbijt met koffie, thee… door
twee of drie broeders voorbereid. Dit versterkt
de onderlinge band en vriendschap. Na een
korte thema-inleiding, wordt er samen over
doorgepraat, gevraagd en geluisterd.
We sluiten af met gebed en dankzegging.
De thema’s zijn gekozen uit het
boek ‘Tegendraads en bij de tijd’
geschreven door dr. Wim Dekker.
Dekker verbindt overdenkingen
van de, onder nazi terreur, omgekomen Duitse predikant Dietrich
Bonhoeffer (1906-945) met de
vragen en uitdagingen van onze
tijd.
Elke zaterdagochtend kan worden
voorbereid door het betreffende
hoofdstuk te lezen of de samenvatting daarvan. Maar men kan
ook onvoorbereid deel nemen aan
de uitwisseling en onderlinge
bemoediging.

Info, samenvattingen en opgave bij
ds. Dik Brienen
dik.brienen@gmail.com

