REIZEN OP MAAT

Reizen op maat
Samen op reis
Op reis met mensen uit je eigen kerk. Dat schept niet
alleen een heel bijzondere band, het levert ook een
ervaring op waar de hele gemeente uit kan putten.
Als een kerkelijke gemeente besluit om actief
betrokken te zijn bij een partnerorganisatie van Kerk
in Actie, kan een reis hier onderdeel van uitmaken.
Tijdens de reis geniet je als groep van de gastvrijheid
van de partnerorganisatie.
‘Geloven in delen’, het motto van Kerk in Actie, komt
tot leven tijdens zo’n reis. Je werkt, bidt en leeft mee
met de lokale bevolking. En wie weet, brengen zij op
een dag een bezoek aan Nederland en delen ze het
dagelijks leven hier.

Interesse?
De gemeenteadviseurs van Kerk in Actie kunnen
meer vertellen over de reizen op maat. Kijk voor
hun contactgegevens op www.kerkinactie.nl/
gemeenteadviseurs.
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Stralen
“Ik wil graag kennismaken met een Afrikaans land. Over
Ghana heb ik inmiddels al veel gehoord doordat een
aantal gemeenteleden het land goed kennen. Als zij erover
vertellen, beginnen hun ogen altijd te stralen. Ik ben
benieuwd wat hen doet stralen.
Persoonlijk ben ik zeer geïnteresseerd in de geschiedenis
en de cultuur van Ghana en in de mensen. En als
predikante kom ik graag in contact met de Presbyterian
Church of Ghana. Ik vraag me bijvoorbeeld af welke
rol de kerk in de Ghanese samenleving speelt. En wat
zou onze geloofsgemeenschap in Amersfoort van de
Presbyterian Church kunnen leren – en andersom? Welke
verschillen zijn er? Wat bindt ons? Kortom, ik hoop op een
inspirerende reis en verrijkende ontmoetingen.”

Ds. Anette Sprotte,

voorganger van Het Brandpunt in Amersfoort

Amersfoort naar Ghana
Een voorbeeld van een reis op maat? De kerkelijke gemeente Amersfoort-Noord gaat in de zomer
van 2015 naar Ghana. Op bezoek bij de Presbyterian Church of Ghana zullen Amersfoortse
gemeenteleden ervaren hoe Ghanezen geloven,
leven en werken. Maar zij zullen ook verschillende dorpjes en steden bezoeken en genieten van
een aantal toeristische bezienswaardigheden.
Tijdens de reis zullen de deelnemers regelmatig
optrekken met Ghanezen. Het is de bedoeling
dat de reis een eerste stap is voor een langdurig
contact met de gemeente Amersfoort-Noord.
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