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Onderwijs
Wie wil groeien, heeft voedsel nodig. Daarom staat het
onderwijs 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. Daarbij
is groeien in de kennis van Gods Woord essentieel voor
onze geestelijke wapenuitrusting. Wij bieden onderwijs,
toegespitst op de behoefte van elke doelgroep.
Fundamentencursus
Een belangrijk onderdeel van het onderwijs is de
fundamentencursus die elk jaar in september start. In
wederzijdse kennismaking, waarin we delen waar we op
geloofsgebied staan, met elkaar ons geloof verdiepen,
en vertellen we hoe we als gemeente ons geloof
vormgeven.
“De fundamentencursus is als het ware de toegangspoort tot
de gemeente. Niet om uit te sluiten, maar om elkaar te leren
kennen en wederzijdse verwachtingen helder te maken. Het
is een goede manier om thuis te raken in de gemeente en te
groeien in geloof.”
Leiding fundamentencursus

Gavencursus
Er is niets mooiers dan het beste van wat je van God
hebt ontvangen, aan God terug te geven. Daarom is de
gavencursus een onmisbaar onderdeel van het onderwijs
in onze gemeente. Je gaat op ontdekkingstocht naar
de aan jouw geschonken gaven door middel van
Bijbels onderwijs, vragen, opdrachten en feedback.
Het gavenprofiel dat eruit komt, is de basis voor een
gesprek over een concrete taak binnen en/of buiten de
gemeente.
“Je wacht vaak vol verwachting op tekenen van de Heilige
Geest, op gaven die worden uitgestort. Door de gavencursus
en juist de leiding van de Heilige Geest hierin, besef je dat je
deze gaven al ontvangen hebt!”
Een cursist
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