Cursus: Jouw plaats!
Wie ben jij?

Als jij door
God
gebruikt
wordt…

Zoals je
bent, kan
God jou
gebruiken in
zijn dienst!
Dus ontdek
je plaats in
de kerk!

dan
wordt je
leven zinvol
en krijgt het
een doel!

Wat is jouw plaats in de kerk?
We hebben gezien dat de ontdekking wie jij bent, als iemand die door
God is gewild, het uitgangspunt is om te groeien als discipel van Jezus.
Daarom is dat het uitgangspunt van deze cursus. Niet onze gaven en
mogelijkheden staan centraal in Gods aandacht, maar de persoon!

Niet je begaafdheid maar jij als persoon staat centraal
Vanuit straatpastoraat met hangjongeren en bezoek aan kroegen is de
KopSgemeente ontstaan. In de KopSgemeente werken we met deze
persoonlijke benadering. We zien hoe mensen zich ontwikkelen als
actieve discipelen. Wat we geleerd hebben bieden we aan in deze cursus.
Met enquêtes, onderwijs en oefeningen komen we tot een persoonlijk
discipelschap. Men ervaart dat God een doel met iedereen heeft. In onze
tijd is er een verlangen naar een krachtig christendom en nieuwe vormen
van persoonlijk kerk-zijn. Deze cursus blijkt daarin een hulpmiddel te zijn.
De opzet van deze cursus is: zoek een persoonlijk gericht discipelschap in vier stappen.
1.
Zoek wat het karakter van iemand is; daarmee krijgt hij een richting aangereikt
ten aanzien van de functie/functies die bij hem past/passen.
2.
Zoek welke mogelijkheden iemand heeft om zich in te zetten in die functie.
3.
Inventariseer welke belemmeringen er zijn om zich in te zetten in die functie.
Zoek wegen om die belemmeringen weg te nemen.
4.
Stimuleer die persoon om zich te trainen in de functie die bij hem past
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De pastorale beweging en jouw plaats daarin – enquêtes uitdelen
Inventarisatie van gereedschap voor je functie: ziel, verstand
Inventarisatie van gereedschap voor je functie: lichaam, zegeningen
Resultaat van de enquêtes – werking van persoonlijk discipelschap
Oefening van de functies: veldwerkers en verzorgers (verbinden)
Oefening van de functies: bouwers, samenbinders, uitbouwers
Belemmeringen in uitoefening van je functie (1 t/m 5)
Belemmeringen in uitoefening van je functie (6 t/m 10)
De wereld als Gods akker – ontzuiling, nieuwe kansen - evaluatie
Ds. Gerard Vrooland

