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Daar kun je op verhaal komen
De Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld is een gemeente
met een bijzonder verhaal. Dankzij ds. Rudolph is hier honderd jaar
geleden een ‘Jeugd’dorp ontwikkeld, een speciale plek voor jongeren
die niet bij hun ouders kunnen wonen. Nog steeds zijn we in meer
of mindere mate van betekenis voor deze groep jongeren.
Maar belangrijker is dat wij dankzij deze wortels open staan voor
anderen. We weten hierdoor voor iedereen de ruimte te scheppen
om op verhaal te komen! Jong en oud.

Iedereen is welkom!
We zijn er van overtuigd dat het geloof je kan helpen om het leven en
de dingen die je overkomen beter te begrijpen. Het geloof biedt vormen
aan gevoelens die moeilijk te verwoorden zijn. Het helpt te ontdekken
wie en wat belangrijk is in je leven.
In onze gemeente hoeft niet iedereen hetzelfde te denken of te geloven.
Wat dat betreft zit het gedachtegoed van ds. Rudolph ons in het bloed.
Ieders vertrekpunt, kansen en talenten, zorgen dat je van elkaar kunt
leren. Of dat je tot een goed gesprek kunt komen!
Als gemeente zoeken we daarom telkens opnieuw naar vormen om
van betekenis te zijn voor zoveel mogelijk mensen. Bijvoorbeeld door
een manier van vieren of een ritueel. We zijn daarbij laagdrempelig,
met alledaagse woorden en gebruiken. Ook als het op zingen aankomt,
staan we open voor verschillende tradities en stromingen. Maar maken
eveneens gebruik van het nieuwe Liedboek.

De betrokkenheid
bij de mensen heeft
hier niets te maken
met of je in de kerk
komt of niet.

Dineke Verkaik, gemeentelid:
“Ik heb het geloof meegekregen met duidelijke richtlijnen. Het spreekt
mij in de Protestantse Gemeente De Glind aan dat er ruimte is om samen
te zoeken en manieren te delen om in het dagelijks leven geïnspireerd te
worden door het Woord van God. Iedereen is daarbij welkom en er is oog
voor het kleine. De betrokkenheid houdt dan ook niet op bij de kerkdeur.
Onze gemeente groeit nog steeds. Volgens mij vooral omdat iedereen
- los van achtergrond of levensfase - de kans krijgt om z’n betrokkenheid
bij de gemeente vorm te geven op een manier die hem/haar past.
Ieders inzet en aanwezigheid wordt hierbij gezien en gewaardeerd.”

Hier wordt naar je
omgekeken. Je kunt
niet anders dan je
thuis voelen!

Jannie en Bouke Bisschops- van Donkersgoed, voorkeurslid:
“Wij hebben beiden een andere achtergrond. Hoewel de interesse
er wel was, hebben we ons een periode gewoon minder in het geloof
verdiept. Dankzij een stage die Jannie in De Glind liep, maakten we
kennis met de Dorpskerk.
We voelden ons er direct thuis. Hoewel ieder op zijn eigen manier uiting
geeft aan het geloof, merk je aan alles dat ook anderen zich hier thuis
voelen. Er wordt nog naar elkaar omgekeken én er is aandacht voor
de belevingswereld van kinderen. We vinden het belangrijk dat onze
jongens er bij betrokken worden. Bovendien snappen wij dan tenminste
ook waar het over gaat tijdens de dienst ;-)”

Tussen en voor de mensen
We zijn een gemeente waar mensen naar elkaars levensverhalen
(durven) luisteren. Samen geven we hier voor de ruimte, organiseren we
activiteiten en bieden - zo nodig - praktische hulp. Een aantal gemeente
leden heeft daarbij een bijzondere functie:
Met de ouderlingen en de dominee kun je een vertrouwelijk gesprek
voeren. Zij organiseren ook gespreksavonden over onderwerpen die
met ons leven en het geloof te maken hebben. Voor het jeugdwerk is er
een speciale denktank. Diakenen ten slotte coördineren en organiseren
praktische hulp. Daarnaast vragen zij aandacht voor mensen in nood,
dichtbij en ver weg. Samen vormen zij de kerkenraad.

Contact en kerkdiensten
Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in onze kerk aan
Postweg 78 (bij Glindster) in De Glind. Een liedboek of bijbel is niet
nodig, de gehele liturgie wordt geprojecteerd via een beamer.
Voor de jongsten is er kindernevendienst en is er crèche.
Tijdens de dienst worden er twee collectes gehouden. Voor de eventuele
aanschaf van collectebonnen kun je contact opnemen met het kerkelijk
bureau of het secretariaat. Hier kun je ook terecht om je aan te melden
als (voorkeurs)lid of gastlid.
Ds. Mieke Groen woont aan Postweg 72, 3794 MN,
tel. (0342) 450 802, hkgroen@dorpskerkdeglind.nl
De kerkenraad: secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
We proberen iedereen op de hoogte te houden van onze activiteiten
via ons kerkblad ‘De Luidklok’ en onze website www.dorpskerkdeglind.nl.

Dit brengen we graag onder je aandacht:
Gespreksgroepen: in gesprek met elkaar over geloofsvragen. Wij hebben
bijvoorbeeld een vrouwengesprekskring, maar ook een gespreksgroep
over geloofsopvoeding voor jonge gezinnen, een kring rond een boek en
de 30+ groep. Initiatieven voor nieuwe gespreksgroepen zijn altijd welkom!
Groothuisbezoek: 1x per jaar (bij verschillende gemeenteleden thuis),
moment van ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en samen
in gesprek te gaan over wat voor ons van belang is.
Gemeenteavond: 2x per jaar, om de ontwikkelingen rondom de kerkelijke
gemeente te kunnen bespreken en elkaar te inspireren met gerelateerde,
thematische verdieping.
Zondag werelddiaconaat: de eerste zondag van februari, met aandacht
voor een nieuw jaarproject van de diaconie.
Veertigdagentijd: periode van bezinning, met kaarsjes die tijdens
het kyriëgebed bij een ‘puinhoop’ aangestoken kunnen worden. In deze
tijd wordt met een doorlopend project gewerkt.
Oecumenische openluchtviering: eind juni is er een buitendienst,
met speciale aandacht voor kinderen die de basisschool gaan verlaten.
Vredesweek: half september is er een korte viering met de katholieke
kerk van Achterveld. Na afloop is er een fakkeloptocht.
Aktie schoenmaatjes: op dankdag, de eerste woensdag van november,
vullen we schoenendozen met schoolspulletjes, spelletjes en knuffels
voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Op www.dorpskerkdeglind.nl vind je actuele informatie over wat,
wanneer georganiseerd wordt. Bijzondere activiteiten worden ook
aangekondigd via www.glind.nl.

Realisatie: Merxe, Stoutenburg

Dankdag-ontbijt: op de eerste zondag na dankdag verzorgen en delen
we samen het ontbijt.

