Lekenpredikers ?
Ledenpredikerscursus GDB in samenwerking DZ
Preek van de leek is een term die je vaak hoort. Voor ons bestaan er geen
‘leken’ in een gemeenschap van gelovigen van doperse signatuur. Vandaar
dat we leden en vrienden, die betrokken zijn bij een Doopsgezinde
Gemeente de gelegenheid willen geven om te ontdekken wat er bij komt
kijken als je wilt voorgaan in een dienst.
Reacties van de cursisten in het najaar van 2015:
-

Fantastisch dat je als vreemdeling hier binnen komt en je je vertrouwd en
veilig gaat voelen om dát wat je ten diepste beweegt kenbaar te maken.
Je kon kwetsbaar zijn.
Afwisseling van begeleiders ieder eigen expertise was steeds aanvullend..
Fijn dat er verslagen kwamen
Veel bruikbare tips. Hoe je een orde van dienst opbouwt werd duidelijk.
Ga zo door!

De cursus1 bestaat uit zes bijeenkomsten: vijf maandagavonden en een
zaterdag.
Op de maandagavond vanaf 19.30 uur inloop en koffie, om 19.45 uur
begin, om 21.45 uur sluiting.
De afronding van de cursus is op een zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.
We gaan er van uit dat de deelnemers aan de cursus elk één dienst gaan
maken, die ze op diverse plaatsen kunnen houden.
Docenten en onderwerpen: Docenten kunnen zijn: Afke Maas –
exegese en hermeneutiek; Machteld van Woerden - liturgiek en
hymnologie; Yko van der Goot - gebeden in de dienst en/of Renata
Barnard - gebeden, taalgebruik en het verbinden van de tekst met het
leven van mensen; Ineke Reinhold - verhalen, stemgebruik en houding,
coördinatie.
Werkwijze:
Tijdens het proces van het maken van een dienst kan iedere cursist per
mail contact onderhouden met de docenten al naargelang het gaat over
de preek, de liederen, de gebeden of de presentatie.
Aan het eind van elke avond ruimen we tijd in voor houding en spreken in
het openbaar.
Van iedere avond ontvang je in de week er op volgend een verslag.
De zaterdag aan het eind van de cursus wordt gebruikt om de gemaakte
preken te beluisteren.
Kosten: Deze zijn voor rekening van de GDB en DZ.
We vragen op de slotdag wél een vrijwillige bijdrage voor het kerkgebouw
dat ons ter beschikking wordt gesteld en waar we de bijeenkomsten
houden.
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De cursussen worden regionaal georganiseerd en gaan door bij een minimale deelname van 10 cursisten.

Coördinatie, opgave en info bij: reinhold8@chello.nl of 0346-564 128

