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Methode
De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick
Warren, ISBN 90-6353-413-2. Het verdient aanbeveling om dit boek erbij te houden.
40 dagen
In de Bijbel kom je herhaaldelijk die periode van 40 dagen tegen. Het gaat daarbij vaak om perioden van
speciale toewijding aan de Here, b.v. gericht op het uitvoeren van een bepaalde taak. Dit soort perioden van
geestelijke concentratie zijn vaak erg vruchtbaar.
Uit de Bijbel is voorts duidelijk dat er een bijzondere zegen ligt in het als gemeente eenparig met dingen
bezig zijn.
Het project “doelgericht leven” heeft deze twee lijnen als uitgangspunt. Via www.doelgericht leven.nl kun je
daar meer over te weten komen.
Onze route
Wij doen het toch anders. Vanwege diverse redenen kiezen wij er voor om dit seizoen het materiaal van
“doelgericht leven” om te werken naar de structuur van het functioneren van onze groeigroepen. De 40
“dagen” worden dus uitgesmeerd over een heel seizoen. Het is de bedoeling dat er ongeveer 10
gesprekspapieren komen om de stof in 10 bijeenkomsten te verwerken. Daarnaast zullen er een aantal
“verdiepingspapieren” verschijnen, om die groepen die vaker bijeen willen komen van materiaal te voorzien
dat past in de lijn van dit seizoen. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om twee keer over één
gesprekspapier te doen.

Uitgangspunten
Een duidelijk doel:

Door als kleine groep te functioneren willen we een gezond geestelijk leven
ontwikkelen.
Groepsdeelname:
We geven prioriteit aan de bijeenkomsten van de groep (we bellen als we niet of later
komen).
Veilige omgeving:
We helpen mee om een veilige plek te creëren waar iedereen gehoord en geliefd kan
worden (geen snelle antwoorden, ondoordachte uitspraken of dooddoeners).
Wees betrouwbaar: Wat je met elkaar deelt, blijft strikt vertrouwelijk en binnen de groep.
Nieuwe mensen zijn welkom: We nodigen diegenen uit, die passen bij de groep en die iets aan deze vorm
van gemeente-zijn kunnen hebben.
Bouwen van vriendschap: We leren de andere leden van de groep kennen, leven met hen mee en bidden
voor hen.
Gespreksleider:
Naar keuze draait een groep met (een) vaste gesprekleider(s) of wisselt de leiding
van het gesprek per bijeenkomst.
Voorbereiding:
Het gesprekspapier is minimaal een week van te voren bij de groepsleden. Zo
mogelijk wordt de voorbereiding over meerdere dagen uitgesmeerd om de
gelegenheid te hebben dieper over dingen door te denken.
Afspraken:
Het is belangrijk om dingen te plannen. Spreek duidelijk en ruim van te voren af op
welke dagen, tijdstippen en plaatsen je bijeenkomt. Ga niet over de afgesproken
tijdsduur heen, maar sluit dan eerst de bijeenkomst af, zodat wie weg wil weg kan.
Daarna kunnen belangstellenden nog doorpraten….. Het is verstandig om afspraken
te maken wat er van een gastgezin verwacht wordt en wie b.v. zorgt voor iets
lekkers. Schroom niet dit alles in een roostertje vast te leggen: Datum,
gespreksonderwerp, gastadres, gespreksleider, lekkers,…..
Adressen
Het verdient aanbeveling om even een adreslijst te maken van de groepsleden (mét
telefoonnummer en e-mailadres). Wil je deze lijst dan ook doorgeven aan de
commissie groeigroepen?!
Toerusting:
Er worden toerustingavonden belegd om de gespreksleiders toe te rusten voor hun
taak. Het lukt waarschijnlijk niet om de vaste derde woensdag van de maand aan te
houden. Via Echo en het mededelingenblad worden de data bekend gemaakt.

