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Doelstelling: De Geloven Nu groep wil gelegenheden creëren voor ontmoeting en bemoediging in het
dorp, voor iedereen die belangstelling heeft voor het christelijke geloof en wil hiermee inhoud geven
aan het geloof in God door Jezus Christus.
-

Activiteiten;
De Geloven Nu groep organiseert te volgende activiteiten / ontmoetingen om dit doel te
bereiken:
• Viering, 1 maal per maand, met kinderprogramma
• Brunch, 1 maal per maand
• Bijbelkring, 1 maal per 2 weken
• Gebedskringen
• Vergaderingen, 1 maal per 6 maand, en activiteit gebonden
• Informele ontmoetingen

-

Voor wie:
o De doelgroep van de Geloven Nu groep is alle inwoners van de gemeente Tynaarlo
die belangstelling hebben voor het christelijke geloof en zingeving.

Waarom:
o Om eigentijdse ontmoetingen en bemoediging rondom christelijke thema’s te
bewerkstellingen
Wie zijn Geloven Nu:
-

o

Organisatie:
De Geloven Nu groep heeft een formeel bestuur:
De heer J.P.M. van Veen
De heer T. van Til
De Heer W.F. van der Mast

o
-

-

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

De dagelijkse organisatie komt neer op een kerngroep. Deze kerngroep heeft een
open karakter en staat open voor nieuw aangedragen deelnemers. Hierdoor is het
een dynamische groep. Deze dynamische groep verdeelt in de vergaderingen de
taken omtrent de brunches, ontmoeting , Bijbelkringen etc.. De gehele organisatie is
niet hiërarchisch ingericht maar door middel van zelfsturende groepen, waardoor het
open karakter en de creativiteit behouden blijft, en de organisatietijd zo laag mogelijk
wordt gehouden
De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, er zijn geen medewerkers in
dienst van de Stichting. Voor speciale activiteiten als spreekbeurten, muziek, kosten
voor bijeenkomsten, zaalhuur, enz. wordt incidenteel een vergoeding gegeven.
Middelen:
De Stichting krijgt haar inkomsten uit vrijwillige giften.

Positionering:
o De Geloven Nu groep onderscheid zich:
§ door verschillende denominaties bij elkaar te brengen over kerkmuren heen,
§ door vieringen in te richten voor alle leeftijdsgroepen
§ en door de ontmoeting en het gesprek een prominente plek te geven
Samenwerkingspartners:
o De Geloven Nu groep werkt regelmatig samen met de lokale protestantse kerk. Door
verschillende sprekers uit verschillende geloofsgroepen uit te nodigen is er ook
samenwerking met geloofsgroepen uit de regio.

Activiteiten tot nu toe:
De Geloven Nu groep bereikte tot nu toe het inrichten van vieringen, brunches en Bijbelkringen. Het
aantal deelnemers groeide en werd meer gemêleerd in geloofsopvatting en leeftijden. De Geloven Nu
groep slaagde er in 3 bijzondere vieringen per jaar te organiseren; een Kerstdienst en nog twee
Boerderijdiensten in een stal, waarbij deelnemers werden betrokken die normaliter niet betrokken
waren, waardoor het open karakter bereikt werd en waardoor de belangstelling groot was.

De Geloven NU groep wil haar activiteiten in de komende jaren verder uitbreiden:
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Avondmaal, Doop, belijdenis, rouw en trouw. De Geloven Nu groep is geen kerk
maar een geloofsgemeenschap. Toch zijn er tot nu toe speciale vieringen geweest
als doop, huwelijk en avondmaal. Begrafenissen zijn ook mogelijk, maar nog niet
uitgevoerd. Een belangrijk deel van de Geloven Nu groep is geen lid van een
andere kerk en zodoende zijn deze vieringen van belang.
Ontmoeting na de viering meer vorm geven. Tot nu toe is er na de viering ruimte
voor ontmoeting tijdens de koffie en een broodje. Dit blijkt aan een behoefte te
voldoen. Voorts wordt onderling contact ook buiten de viering gestimuleerd .
Meer betrekken van kinderen en tieners. De Geloven Nu groep wil een plek zijn
voor alle leeftijdsgroepen. Dit werd al vorm gegeven door een kinderprogramma
tijdens de viering en een tieneractiviteit tijdens de dienst. De Geloven Nu groep wil
hier meer aandacht aan gaan besteden door meer te gaan doen mét tieners en
kinderen in plaats van vóór tieners en kinderen. Er gaat nagedacht worden over
een mogelijke plek voor tieners tijdens de vergadering, over taken voor kinderen
in hun eigen programma, over uitstapjes met kinderen en tieners buiten de
reguliere activiteiten en andere creatieve vormen om kinderen en tieners hun plek
te laten innemen in de organisatie
Opzetten van vrouwengroepen. De Geloven Nu groep heeft de behoefte om een
plek te creëren waar vrouwen elkaar ontmoeten en bemoedigen. Er gaat gekeken
worden welke vorm hiervoor geschikt is en hoe vrouwen in het dorp hierbij
betrokken kunnen worden.
Meer betrekken van randkerkelijke en niet gelovigen. De Geloven Nu groep heeft
de wens een open karakter te hebben. Zelfs de term laagdrempelig is teveel,
aangezien deze nog steeds van een drempel spreekt. De Geloven Nu groep wil
bezig gaan met vormen waarbij randkerkelijke en niet christenen betrokken
worden bij de organisatie van activiteiten.
Als communicatiemiddel wordt een web site in stand gehouden, waarop
bijeenkomsten worden aangekondigd. Voorts worden regelmatig mailingen
uitgestuurd naar hen die zich daarvoor opgeven.
De Stichting Geloven Nu heeft ANBI erkenning. De giften, die de Stichting
ontvangt zijn ter ondersteuning van haar eigen doelen, maar ook bestemd voor
andere evangelische of zendingsdoelen die aan de groep zijn gerelateerd.
Open karakter van de brunches vorm geven, ook in de uitnodiging, met inhoudelijk
hoofdpunt in het programma. De Geloven Nu groep heeft de brunches van origine
gestart voor de kerngroep en had dus een gesloten karakter. Inmiddels is de
kerngroep voldoende vertrouwd met elkaar om de brunches ook mee te nemen in
de uitnodigende sfeer van de Stichting.
Aan de vergaderingen, die tot 2016 alleen voor de kerngroep waren, wordt
inmiddels door veel meer belangstellenden deelgenomen, hetgeen de
betrokkenheid verhoogt.

