Ontmoetingsavond voor kerngroepen op woensdag 11 april
Thema: Leiderschap in kwetsbaarheid
Locatie: de Lichtboog
Inloop: 19.30 uur met koffie en thee. Start: 19.45 uur
Bij leiderschap denken we al snel aan krachtige en sterke leiders en omdat we onszelf meestal niet zo
voelen schrikken we daarvoor terug. Dat is ook heel herkenbaar in de
kerngroep en misschien denk jij ook wel: 'ik ben geen leiderstype of ben ik
wel geestelijk genoeg?'.
Op deze avond willen we met elkaar nadenken over hoe je leiderschap op
de kerngroep vorm geeft. En dat je daarvoor geen krachtige en sterke
leider behoeft te zijn. Maar wat dan wel? Daar zal Robert Doornenbal in
zijn inleiding verder op ingaan. Hij reikt een praktische format aan met
allerlei aandachtspunten en tips. In de workshopronde daarna is ruimte om dat verder uit te werken.
En omdat je het leiderschap op de kerngroep ook met elkaar vorm geeft, zijn zowel kerngroepleiders
als kerngroepleden van harte welkom.
Workshops:
1. aandacht bij kwetsbaarheid - Gertjan Kastenberg en Wytze Bijleveld
2. geestelijk leiderschap: hoe blijf je (zelf) ‘gevoed’? - Robert Doornenbal
3. veiligheid en openheid als basis voor kwetsbaarheid - Peter v Genderen
4. luisteren naar God - Piet vd Heijden
Het inhoudelijke gedeelte duurt tot 21.45 uur. Aansluitend is er tijd voor ontmoeting met een hapje
en drankje.
Wij zien er naar uit en hopen jullie te ontmoeten.
Het zou heel fijn zijn wanneer er vanuit elke kerngroep 2 tot 4 mensen aanwezig zijn.
Toelichting workshop 1: Aandacht bij kwetsbaarheid
Een onderdeel van het ‘gemeente zijn’ op een kerngroep is de aandacht voor elkaar. Maar hoe ga je
daarbij om met lastige, pijnlijke of verdrietige situaties die het leven van een kringlid goed op de kop
kunnen zetten? Wanneer is dan aandacht vanuit een kring voldoende of sluiten andere vormen van
zorg (vanuit de gemeente) beter aan? Welke rol heb je daarin als kringleider en sta je er dan alleen
voor?
In deze workshop gaan we over bovenstaande vragen in gesprek met Wytze Bijleveld. Neem jouw
vragen of (geanonimiseerde) situaties mee, zodat we die kunnen bespreken en er met elkaar van
kunnen leren.
Toelichting workshop 2: Geestelijk leiderschap: hoe blijf je (zelf) ‘gevoed’?
Een belangrijke vraag voor elke ‘geestelijke leider’ – ook in de context van een kerngroep – is deze:
hoe is bij mij de balans tussen enerzijds mijzelf inzetten voor de groep, en anderzijds zelf geestelijk
gevoed blijven? Want als je steeds bezig bent met alleen maar uitdelen en er voor de ander(en) zijn,
loop je de kans op een gegeven moment zelf geestelijk uitgedroogd en letterlijk uit-‘geput’ te raken.
In deze workshop willen we hierop ingaan, en ervaringen uitwisselen. Onder andere: welke bronnen
zijn voor mij belangrijk om mijzelf geestelijk te voeden? Aan de deelnemers aan deze workshop vraag
ik om (indien van toepassing) iets mee te nemen wat voor jou – naast de Bijbel – een belangrijke
voedingsbron is. Bijvoorbeeld een app, bepaalde muziek/liederen, literatuur, of nog iets anders.

Toelichting workshop 3: veiligheid en openheid als basis voor kwetsbaarheid
'De kerngroep is mijn veilige haven waar ik me gezien weet, waar ik kan delen wat me bezig houdt,
waar we samen bidden en open doorpraten over Bijbelse thema's'. Dit citaat is niet automatisch de
ervaring van ieder, maar het blijft wel iets waar we ons naar uit willen strekken. De kerngroep als een
veilige plek van ontmoeting waar je er mag zijn en ook kwetsbaar kunt zijn. Hoe bereik je nu zo'n
cultuur in jouw kerngroep; wat helpt hierbij? En wat doe je als het even niet goed gaat?
Toelichting workshop 4: Luisteren naar God
God spreekt ook in onze tijd en de kerngroep is een mooie plek om samen te leren hoe je daar verder
in kunt groeien. In deze workshop eerst een korte schets van enkele Bijbelse lijnen en daarna gaan
we hier ook gezamenlijk mee aan de slag.

