Onderwijs
Wie wil groeien, heeft voedsel nodig. Zo werkt het ook in
de kerk. Daarom staat het onderwijs – geestelijk voedsel
– in al ons gemeentewerk op het menu. Op die manier
groeien we in de richting die God voor ons persoonlijk
en als gemeente bedoeld heeft. Zodat gaven ingezet
worden, mensen vrucht dragen, Gods stem verstaan
wordt, de Heilige Geest Zijn werk kan doen, en zo Gods
Koninkrijk handen en voeten krijgt.

Nogmaals: welkom! We hopen en bidden dat
u voor korte of lange tijd uw plek vindt in onze
gemeente.
Overweegt u zich aan te sluiten bij onze gemeente
of wenst u meer informatie kunt u zich wenden
tot het PR en Communicatieteam. Zij verwijzen u
graag door naar de juiste personen.

ALGEMENE
INFORMATIE

Meer informatie vindt je in de folder over onderwijs.
Gebed en pastoraat
Zorgen voor elkaar staat hoog op onze agenda. Als
leden van een huisgezin willen we er voor elkaar zijn;
in vreugde en verdriet, in grote en kleine zorgen. Als
de ziel zwijgt, gaat immers het lichaam spreken. Dat
geldt zowel voor ieder persoonlijk als voor de kerk als
lichaam van Christus. Binnen het pastoraat streven we
naar de geestelijke gezondheid van elk individu van ons
geestelijke gezin. Maar we weten ook: door elke barst
kan licht schijnen. Dus loopt het niet lekker, zit je er diep
doorheen of zie je een ander worstelen? Kom ermee!
We willen met je meelopen en je ondersteunen.
Meer informatie vindt je in de folder over gebed en
pastoraat.
GO dichtbij en GO verweg
‘En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn
broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan’,
Mattheus 25, vers 40. Dat is onze Grote Opdracht (GO),
en daarom geven we als gemeente van Jezus Christus
een deel van onze financiële middelen aan evangelisatieen zendingsprojecten, zowel ver weg als dichtbij.
Meer informatie vindt je in de folder over GO-dichtbij en
GO-verweg.

prencommunicatie@morgenstondbodegraven.nl.
Kijk ook eens op:
www.morgenstondbodegraven.nl.
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Van harte welkom in

Pinkstergemeente Morgenstond!
We zijn blij dat wij u in ons huisgezin van God mogen
ontvangen. We kijken ernaar uit met u op te trekken in
de dienst aan God en aan elkaar, want dat vinden wij
belangrijk. Samen willen we God grootmaken en zorgen
voor elkaar, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Wij
geloven namelijk dat achter elke deur in Bodegraven
iemand woont die Jezus nodig heeft. Aan hen allemaal
bieden wij graag een thuis.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd voor onze
zondagse samenkomsten die elke week om 10.00 uur
beginnen in de Salvatorkerk van Bodegraven, Vrije Nesse
11. De leden van ons welkomsteam – u vindt ze bij de
ingang – wijzen u graag de weg in onze gemeente en
bieden een luisterend oor aan al uw vragen en verhalen.
Als gemeente geloven wij in de drieenige God: God de
Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

“Niemand komt voor niets naar de kerk. Maar
in een onbekende gemeente kun je jezelf best
verloren voelen. Als welkomsteam willen we u –
bekend of onbekend – daarom zo graag zien en
spreken. Een groet namens God: welkom thuis.”
Welkomsteam
De doop door onderdompeling, waarmee we de dood
én opstanding van Jezus belijden, getuigt ervan dat wij
bij Hem horen. Vervult met de Heilige Geest en in Zijn
kracht verwachten we ook Jezus’ wederkomst.
Oudsten
Onze gemeente kent vijf oudsten, de geestelijke leiders
van de gemeente. Elke week ontmoeten de oudsten
elkaar om scherp, enthousiast en toegerust te blijven in
het werk van en voor God, en dit uit te dragen naar de
gemeenteleden met wie zij optrekken. Zo wordt Gods
huis op- en uitgebouwd.

Samenkomsten
Het programmateam werkt achter de schermen en is
verantwoordelijk voor de organisatie van de dienst. Het
thema, de spreker, het contact met de zangleiding en met
de dienstdoende gastheer, het gebedsteam, allemaal
worden ze door het programmateam verbonden. In die
samenwerking worden ook ieders door God gegeven
talenten optimaal ingezet.
Elke eerste zondag van de maand vieren wij het avondmaal. Er is dan extra gelegenheid voor getuigenissen.
Na de dienst ontmoeten wij elkaar rond een kop koffie of
thee, verzorgd door ons koffieteam, soms in combinatie
met een gezamenlijke lunch.
Wilt u zelf een bijdrage leveren aan een van onze
samenkomsten met een getuigenis, collecte, of
ander (creatief) initiatief, neem contact op met het
programmateam.
programmateam@morgenstondbodegraven.nl
Lofprijzing en aanbidding
Op het podium staat het muziekteam dat de
samenkomsten muzikaal begeleidt. Zij leiden de
lofprijzing en aanbidding, waardoor we onze God
kunnen ontmoeten vanuit het hart.

“Iedereen komt op zondagochtend vanuit zijn
eigen leven, vaak met een hoofd vol gedachten,
de samenkomst binnen. Als muziekteam willen
wij de gemeente helpen zich op God te richting.
Door Hem te loven om wie Hij is, door Hem te
bedanken voor het offer wat Hij voor ons bracht
en door Hem te ontmoeten. Ons hart mag Gods
hart raken, daar helpt muziek ontzettend in.”
Zangleider

Kinderen
Onze gemeente functioneert als huisgezin. Daar
horen de kinderen helemaal bij. We beginnen onze
samenkomsten dan ook met iedereen. Vervolgens gaan
de allerkleinsten naar de crèche en krijgen de kinderen
van vijf tot en met twaalf jaar geestelijk onderwijs in hun
eigen leeftijdsgroep.
Meer informatie vindt je in de folder over het kinderwerk.
Jongeren
Wij willen dat jongeren zich gezien voelen in ons
huisgezin van God. Niet alleen via geestelijk onderwijs,
maar door ze echt te ontmoeten, het leven met God
voor te leven en ze te helpen zichzelf te ontdekken en
een actieve plek in de gemeente te vinden op basis van
hun talenten. Daarvoor trekken onze jongeren intensief
op met de jongerenwerkers. (Jonge) volwassenen die
een passie hebben voor God én voor jongeren. Mensen
die hun huis en hart open hebben gezet om met onze
jongeren op weg te gaan.
Meer informatie vindt je in de folder over onze jongeren.
Kringen
Samen leven, delen, optrekken en zorgen voor elkaar.
Dat is het doel van de kringen die onze gemeente rijk is.
Wat in een gemeenschap op zondagochtend bijna niet te
bewerkstelligen is, gebeurt wel in de kleinere groepen.
Elkaar leren kennen, lief zijn leed met elkaar delen. Voor
elkaars specifieke situaties bidden. Dat is waardevol, en
daarom vinden wij het opzetten en ondersteunen van
kringen belangrijk.
Meer informatie vindt je in de folder over de kringen.

