GemeenteGroeiGroep, Driesprong en verder
Een aantal jaren geleden zochten jonge gezinnen binnen Ichthus leeftijdsgenoten om
daarmee van gedachten te wisselen; over dagelijkse dingen, opvoeding en geloven. We
zochten elkaar op voor gespreksavonden, films kijken en bespreken, Kleintje Koffie en
kampeerweekenden.
Gaandeweg merkten we toen al dat het lastig is om zo'n groep een goede naam te geven.
Middengeneratie, iets met jonge gezinnen, maar we wilden leeftijdsgenoten zonder
kinderen bijvoorbeeld niet uitsluiten. Maar ook; waar leg je de leeftijdsgrens, of wil je
überhaupt wel een leeftijdsgrens...
Feit is in ieder geval dat we als, inmiddels, GemeenteGroeiGroep alweer een aantal jaren
geregeld samenkomen. Voornamelijk om aan de hand van een boek met een thema en
vragen samen in gesprek te gaan. We merkten ondertussen dat anderen binnen Ichthus
nieuwsgierig werden en zich soms zelfs afvroegen of we ons wilden afscheiden! Dit laatste is
nooit onze bedoeling geweest, maar wat ons daardoor wel duidelijk werd is dat we
misschien meer mogen/moeten delen van wat dit onderdeel van Ichthus inhoudt, wat we
doen en wie we zijn.
Toen we een half jaar geleden met onze predikanten een avond hadden afgesproken kwam
het idee voor de Driesprong opborrelen. En in de afgelopen maanden hebben we drie hele
boeiende avonden gehad over geloven door de jaren heen, door onze jaren heen. We
begonnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd en we hadden afgesproken dat
iedereen welkom was, dus wederom geen leeftijdsgrens. Het werden juist door deze
uiteenlopende leeftijden hele fijne, leerzame en warme avonden. Meestal waren we met
zo'n 12 mensen en was daarvan de helft ongeveer van de GemeenteGroeiGroep en was
afwisselend een van onze predikanten bij de voorbereiding en de avondleiding betrokken.
De meesten vonden het zeker voor herhaling vatbaar, misschien volgend jaar.
Vanaf januari gaat de GemeenteGroeiGroep weer verder op de zondagavonden met een
thema-boekje; deze keer „Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in het beloofde land”.
Iedereen die belangstelling heeft mag mailen of bellen naar Iena Pals (srpals@wxs.nl of
0591-618687).
De eerstvolgende avond staat gepland voor zondag 13 januari, bij Henk & Annelies
(Weerdingerstraat 114).
Met vriendelijke groet, namens de
GemeenteGroeiGroep, Annelies Alons

