KLEINE GROEPEN MATERIAAL
Seizoen 2018-2019
Beste Connectgroep leiders en gemeente,
God heeft ons gemaakt om in relaties te leven en samen leren we het meest! Onze kleine
groepen hebben daarom twee belangrijke doelen: verbinden en groeien. We moedigen iedereen
aan om deel uit te maken van een kleine groep – voor een specifieke periode of een onbepaalde
tijd – en onze groepen zijn open voor leden en niet-leden.
Er zijn Connectgroepen voor jongvolwassen (18-28 jaar) en Connectgroepen t/m 100. Ieder jaar
draaien er 1 of 2 internationale Connectgroep waar de voertaal Engels is. Door de taakgroepen
Onderwijs en Zorg worden er verschillende cursussen aangeboden, waaraan je je voor een
vastgesteld aantal avonden of dagen aanmeldt.
Ons verlangen is dat iedereen deel uitmaakt van een Connectgroep. Daarnaast kun je kiezen uit
verschillende cursussen (naast – of even in plaats van – een Connectgroep) om een plek te
vinden waar je mensen leert kennen en kunt groeien in geloof, kennis en vaardigheden.
Normaal gesproken bieden we veel en divers materiaal aan om te gebruiken op de
Connectgroep. Dit jaar verwijzen we ernaar, maar we focussen ons nog steeds op Umoja en het
Umoja materiaal.
Wat is Umoja in de kern? Umoja helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het
programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in
de buurt. Wij geloven dat hierdoor gemeenschappen tot bloei komen. Door betrokken te raken
bij elkaars leven kun je veel meer voor elkaar betekenen. Umoja betekent ‘samen’ en wat ons
betreft is dat een werkwoord. Het is elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je met elkaar, in
plaats van naast elkaar kunt leven. Umoja is een programma dat gemaakt is om je daarbij op
weg te helpen en zo mensen uit jouw kerk en jouw buurt weer bij elkaar te brengen. Vanuit de
relaties die dan ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op!
Verschillende mensen in de gemeente zijn bereid om een keer bij een Connectgroep langs te
gaan en hun kennis, ervaringen met God en dienen in Zijn koninkrijk te delen. Info en
contactgegevens vinden jullie in dit document en een uitnodiging is een leuke afwisseling van de
Umoja studies.
Ik bid jullie Gods zegen toe als jullie samenkomen om jullie met elkaar te verbinden, samen te
groeien, elkaar en de wereld te dienen, te getuigen van jullie geloof en in alles Gods naam te
eren en verhogen.
Jelmer Woudstra
pastor Samenbinding

UMOJA: KERK MET BEIDE BENEN IN
DE BUURT
Vanaf januari 2018 zijn we als gemeente begonnen met een 2-jarig proces dat Umoja heet.
Vrijwel alle Connectgroepen doen hieraan mee en daar zijn we erg blij mee!

Wat is Umoja?
Umoja helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken
handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven
dat hierdoor gemeenschappen tot bloei komen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je
veel meer voor elkaar betekenen. Umoja betekent ‘samen’ en wat ons betreft is dat een
werkwoord. Het is elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast
elkaar kunt leven. Umoja is een programma dat gemaakt is om je daarbij op weg te helpen en zo
mensen uit jouw kerk en jouw buurt weer bij elkaar te brengen. Vanuit de relaties die dan
ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op! In verschillende plaatsen zien we dat Umoja
werkt. Het is onze droom dat de kerk overal met beide benen in de buurt komt te staan.

Uit Afrika
Rond de eeuwwisseling ontwikkelden kerken in Oeganda en Kenia het Umoja concept met als
doel om kerken en gemeenschappen te mobiliseren. Vanuit een herontdekking van de Bijbel,
werden mensen gestimuleerd hun eigen hulpmiddelen in kaart te brengen om zo in
samenwerking met de gehele gemeenschap de gezamenlijke problematiek aan te pakken. Umoja
(wat “saamhorigheid” betekent) bleek een succesvolle aanpak. Hele gemeenschappen begonnen
te veranderen, mensen kwamen uit de spiraal van armoede en hervonden hun stem om op te
komen tegen onrecht. Inmiddels is Umoja in diverse landen vertaald en gecontextualiseerd.
Wereldwijd zitten meer dan 3000 kerken in een Umoja proces.

Samenwerking Tear & Present
Tear en Present hebben elkaar gevonden als partners die elkaar aanvullen en versterken bij het
contextualiseren en introduceren van Umoja in Nederland. Tear heeft kennis van en expertise
met het Umoja programma in het buitenland en in Nederland. Present heeft kennis van het
werken in buurten en daarnaast in tientallen plaatsen een relatienetwerk met lokale kerken. We
zien prima kansen om het programma onder de aandacht van plaatselijke kerken te brengen.
Beide organisaties zien in deze samenwerking uitstekende mogelijkheden om iets van de eigen
ideologische doelstelling te realiseren (Tear ‘uitbannen van armoede en onrecht’ en Present
‘omzien naar elkaar’) en in dat proces de relaties met kerken te verstevigen.

Uniek concept
De unieke kracht van Umoja zit in (de combinatie van) 9 belangrijke kenmerken:
1. De motivatie en inspiratie ligt in een creatieve herontdekking en bestudering van de bijbel.
2. Umoja heeft een integrale benadering waarin wordt ingezet op herstel van relaties op alle
niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.
3. Umoja brengt hulpmiddelen van kerken en noden van de buurt in kaart.
4. Het is een proces waarvan de geloofsgemeenschap zelf eigenaar is.
5. Samenwerking staat centraal.
6. Umoja is een maatwerkaanpak die aansluit bij de bestaande kerkelijke context.
7. Het is wederzijds leren: wij leren van Afrika, waar Umoja oorspronkelijk vandaan komt.
8. Het sluit aan bij het actuele verlangen van kerken naar een dienstbare houding.
9. Umoja is een proces en geen cursus.
We zien met verwachting uit naar wat het doorlopen van dit proces met ons als gelovigen en
gemeente doet. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Umoja kernteam via Johan
Meinsma, meinsmajohan@gmail.com.

AANBOD AAN DE CONNECTGROEPEN
Hieronder het aanbod van het Onderwijsteam en gemeenteleden om één of meerdere avonden
bij jullie Connectgroep te verzorgen. Naast de onderwerpen die worden genoemd, kun je altijd
eigen vragen en onderwerpen aandragen.
Ben je geïnteresseerd in één of meer van onderstaande opties, neem dan contact op met de
persoon die erbij vermeld staat. Met hem/haar kun je verdere afspraken maken over de invulling.
Heb je niet de contactgegevens van een docent dan kun je die opvragen via
onderwijs@desalvator.nl.
1. Verantwoord Bijbelgebruik (Hans Bergstra) > een kennismaking
We zien de Bijbel als het door Gods Geest geïnspireerde Woord, neergeschreven door mensen.
De invloed die de Bijbel heeft op mensen en op samenlevingen is gigantisch en vraagt daarmee
om een serieus antwoord. Ons gebruik van de Bijbel moet recht doen aan wat de bijbelschrijvers
voor ogen hadden toen zij voor hun tijd en hun cultuur schreven. In een uur maak je kennis met
een verantwoorde aanpak van het lezen en begrijpen van de Bijbel. Een workshop die je gebruik
van Gods Woord zal veranderen en je hongerig maakt naar meer.
2. Israël (Hans Bergstra) > een kennismaking
Israël, een boeiend en leerzaam onderwerp om op je kring te bespreken. Dit onderwerp kent
veel facetten en elk onderdeel is de moeite waard om over door te praten. Wat weet je van haar
geschiedenis? Welke plannen heeft God met dit volk? In hoeverre is dit volk verbonden met de
christelijke gemeente? En Gods feesten, wat hebben zij ons vandaag te zeggen? Op één of meer
avonden kun je over al deze onderwerpen onderwezen worden. Want kennis en inzicht vanuit
Gods Woord over land en volk van Israël verrijkt je persoonlijke geloofsleven!
3. Lopen op water – uitstappen in geloof (Klaas Kattouw) > toerusting
Ken je dat? Je staat voor een belangrijke keuze. Je kunt de bekende, vertrouwde weg kiezen, of
je kunt een spannende stap in geloof zetten – van baan veranderen, op God vertrouwen voor je
financiën, iemand aanspreken op fout gedrag, opnieuw investeren in een huwelijk waarin de
sleur heeft toegeslagen. In dit boek staat Petrus’ wandeling op het water symbool voor de
uitnodiging aan iedereen die, net als hij, een stap in geloof wil zetten, die meer van Gods kracht
en aanwezigheid wil ervaren. Dus ik wil je uitnodigen voor een wandeling. Op het water. Maar
vergeet niet: Je kunt pas op het water lopen als je uit de boot stapt.
4. Omgaan met ethische vragen (Hans Bergstra) > interactieve bespreking
Een avond over ethiek in het algemeen, toegespitst op ons als gelovigen. Denk aan actuele
vragen als omgaan met geweld (zie ook hierboven), voltooid leven, kweken van embryo’s voor
onderzoek, etc.
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5. Doop in/met water/Geest (Hans Bergstra) > toerusting
Veel mensen uit onze gemeente zijn nog niet gedoopt. Ze worstelen met vragen of hebben hun
vragen naar de achtergrond verschoven. Wat maakt dat de onderdompeling belangrijker is dan
'ja' zeggen. En dan met name gericht op mensen die al belijdenis hebben gedaan? Wat voegt de
onderdompeling toe? Hoe onderbouwen kerken de kinderdoop? In het verlengde over de
waterdoop wordt er vaak gesproken over de doop met de heilige Geest. Wat is de Bijbelse
betekenis hiervan? En dopen met vuur? Zo maar een aantal vragen die we op een avond met je
Connectgroep willen bespreken.
6. Missietrip naar Moldavië
In de zomer van 2018 is een team van gemeenteleden naar Moldavië geweest. Ze hebben God
zien werken en leiden in 'de kleine dingen'. Er zijn veel prachtige verhalen te vertellen over het
werk dat ze hebben gedaan, de mensen daar, het land, de kerken, enz. Je kunt hen uitnodigen
door een bericht te doen naar Johan en Jeannette Zandbergen, j4zandbergen@gmail.com.
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Een aantal malen per seizoen wordt een aparte avond georganiseerd voor mensen met vragen rond de
doop of die zich willen laten dopen. De Connectgroep studie over dit onderwerp is veel breder en gaat
dieper op het onderwerp in.

STUDIE(BOEKEN) CONNECTGROEPEN
Hoe maak ik van iedere preek en handout een
Connectgroep studie?!
Het is zeer waardevol om in de Connectgroep aan te sluiten bij de preken van de zondagse
diensten. Daardoor zit er een mooie eenheid in het onderwijs op zondag en de rest van de week.
De preken beslaan een breed scala aan onderwerpen en dat maakt ze voor alle Connectgroepen
geschikt om te behandelen!
Hier kun je een document downloaden dat je helpt om van iedere preek een Connectgroep
studie te maken: klik hier.

Materialen 2017-2018
Voor afwisseling met het Umoja-materiaal (zonder de focus hierop te verliezen) kun je het
aanbevolen materiaal van vorig jaar bekijken met een breed scala aan Bijbelstudie en studies
over verschillende onderwerpen.
Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

ONDERWIJS CURSUSSEN
NEXT
God heeft een geweldig doel voor jouw leven. En door Next willen wij jou helpen om een
volgende stap te zetten in jouw reis met God om tot je bestemming te komen.
In drie cursusdelen van zo’n anderhalf uur willen we je allereerst helpen te ontdekken wie wij als
gemeente zijn. Welke visie heeft God aan ons gegeven, hoe willen we die tot realiteit maken, wat
zijn onze waarden, wat zijn een aantal van de belangrijkste overtuigingen over gemeente zijn. In
deel 2 kijken we naar het levenslange proces dat volgt op een keuze voor Jezus: geestelijke
groei. Dag na dag en jaar na jaar ga je meer op Jezus lijken door het ontwikkelen van vijf
gewoontes die je karakter vormen. In deel 3 zien we dat de gemeente de plek is waar jouw
gaven, talenten, passies, persoonlijkheid en ervaring samenkomen met die van anderen, met als
enige doel het eren van God. Daarmee is de gemeente de plek bij uitstek waar mensen tot hun
doel komen.
Alle info en aanmelding: http://desalvator.nl/onderwijs/next/

Rondreis door de Bijbel: Oude Testament
Op donderdag 8 februari 2018 is het eerste deel van deze tweewekelijkse cursus gestart waarin
wordt ingegaan op de inhoud en de achtergronden van het Oude Testament. Er komen vragen
aan bod als: Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat is de globale inhoud van de bijbelboeken? Wat zijn
de historische achtergronden? Daarnaast worden elke avond ook een aantal bredere thema’s
besproken.
Het tweede deel van deze cursus (Nieuwe Testament) start op 4 oktober 2018. Wie het
onderdeel Oude Testament heeft gevolgd, kan daarna gewoon aanschuiven bij het onderdeel
Nieuwe Testament.
Cursusavonden 2e deel: donderdag 4 en 18 okt; 1, 15 en 29 november 2018
Locatie: De Salvator
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Kosten: € 27,50 (full-color cursusmap)
Info en/of aanmelding: onderwijs@desalvator.nl (leden en niet-leden van de Salvator)

Verantwoord Bijbelgebruik
Wat bedoelen we met ‘verantwoord bijbelgebruik’? De doorvertaling van Gods Woord naar
vandaag, moet recht doen aan wat de bijbelschrijvers voor ogen hadden toen zij voor hun tijd en
cultuur schreven. Deze cursus wil je hierbij helpen door jou de zogenoemde contextuele aanpak
te leren. Je stap voor stap vertrouwd maken met de verschillende fasen van lezen, uitleggen en
toepassen.
De cursus duurt 5 avonden en tijdens de cursus wordt je door middel van oefeningen
gestimuleerd om uiteindelijk zelf actief bezig te gaan met het onderzoeken van Gods Woord.
Aan het eind van de cursus is je eigen bijbelgebruik veranderd. Je ontvangt een cursusmap en
ná elke cursusavond via de mail alle relevante materialen van die avond.
Cursusavonden: 17 en 31 januari; 14 en 28 februari en 14 maart 2019
Locatie: De Salvator
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 20,00 (materiaalkosten)
Info en/of aanmelding via onderwijs@desalvator.nl (leden en niet-leden van de Salvator)

Persoon en werk van de Heilige Geest: De schijnwerper op
Jezus
Door de Heilige Geest woont God zelf in ons. Onvoorstelbaar! Besef je wel welke sleutelrol de
Heilige Geest speelt in het leven van de individuele gelovige en de gemeente? Daarom is kennis
over dit onderwerp van het grootste belang.
In twee avonden staan we stil bij dit belangrijke onderwerp. Samen gaan we nadenken over wie
de Heilige Geest is en wat Hij doet in het leven van gelovigen. Met de komst van de Geest
worden ook Gods beloften uit het Oude Testament vervuld. We gaan kijken hoe de Geest van
God aan het werk is in Oude en Nieuwe Testament. Is dat heel anders? Wat doet de Heilige
Geest in jouw leven? En doop en vervulling met de Heilige Geest, wat betekent dat precies?
Beide avonden gaan we ook in groepjes een paar vragen over dit onderwerp bespreken.
Cursusavonden: de data worden nog bekend gemaakt.
Locatie: De Salvator
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: gratis
Info en/of aanmelding: onderwijs@desalvator.nl (leden en niet-leden van de Salvator)

Aanstekelijk Christen: Getuigen van Jezus
Getuigen: zo begrijpelijk mogelijk uitleggen wat Jezus in je leven heeft gedaan en waarom dat
ook voor de ander van belang is. Spannend? Zeker, maar je hoeft het niet alleen te doen. Hoe
dat precies zit? De cursus Aanstekelijk Christen legt het je allemaal uit.
Jezus wil dat elke gelovige er op uitgaat om anderen van Hem te vertellen. Ben je je daarvan
bewust? En hoe doe je dat dan? In deze korte cursus kijken we naar wat de Bijbel hiervan zegt.
Wat is nu precies de kern van het goede nieuws over Jezus? En hoe helpt God jou bij deze
opdracht? We gaan je helpen je eigen verhaal op papier te zetten. Ook is elke christen anders
dus gaan we samen proberen te ontdekken hoe jij dat het beste kan doen. En met wie jij hierover
het beste in gesprek kunt gaan. En ja, die lastige vragen die mensen soms hebben. Hoe reageer
ik daarop?
De data zijn nog niet bekend, houdt de website in de gaten: klik hier.
Locatie: De Salvator
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: gratis
Info en/of aanmelding: onderwijs@desalvator.nl (leden en niet-leden van de Salvator)

Huwelijks APK: Heb het goed, houd het goed!
‘Heb het goed, houd het goed’ is een praktische cursus die je als echtpaar ‘gereedschap’ geeft
om te blijven bouwen aan een gezond en sterk huwelijk. Hoe staat jullie huwelijk ervoor na een
aantal jaren huwelijk? Tijd voor een APK! De cursus is voor ieder echtpaar hoe jullie relatie ook is
en is bedoeld als algemene check-up: ‘lieve Noor, hoe staan we ervoor?’
In vier avonden kijken jullie terug op jullie huwelijk tot nu toe en kijken jullie vooruit. Wat gaat
goed, wat kan er beter? Er is tijd om via verschillende onderwerpen jullie huwelijk door te
lichten, op te frissen en gevuld te laten worden met nieuwe bagage. De privacy van elk echtpaar
wordt gerespecteerd. De oefeningen doe je dan ook als echtpaar samen. Je deelt wat je wilt
delen.
Onderwerpen zijn o.a.: in welk seizoen zit je huwelijk; communicatie; de kunst van het luisteren;
omgaan met drukte en spanningen; de kracht van vergeving; wat zegt de Bijbel over het
huwelijk; talen der liefde; je verlangens; de Bijbelse rol van man en vrouw; geestelijke intimiteit
en zelf kun je ook onderwerpen inbrengen.
De data zijn nog niet bekend, houdt de website in de gaten: klik hier.
Locatie: bij Jan & Siety Feijen thuis (J. Jorkinsstraat 25, Leeuwarden)
Tijd: 19.30 – 21.45 uur
Kosten: € 30 euro per echtpaar
Info en/of aanmelding: wollekesiet@gmail.com (de cursus gaat door bij minimaal 3 stellen)

Pre Marriage: Verliefd, verloofd en trouwplannen?
Dan is de Premarriage cursus net wat voor jullie! De cursus is een goede voorbereiding op jullie
huwelijk dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! We gaan het op een leuke, ontspannen
manier hebben over betekenisvolle ingrediënten voor een duurzame relatie.
Het accent ligt op samen nadenken en praten over wat echt belangrijk is in jullie relatie. De
gesprekken voer je met z’n tweeën en je deelt wat je samen wilt delen.
Wat zijn de onderwerpen van de Premarriage cursus: Verwachtingen van het huwelijk; wat zegt
de Bijbel over het huwelijk; verschillen tussen mannen en vrouwen; talen der liefde;
communicatie; seksualiteit; ouder op de schouder en hoe gaan jullie de financiën regelen?
Waarom zou je de cursus volgen?
1.
2.
3.
4.
5.

Elke relatie is een investering waard!
Je leert (nieuwe) dingen over jezelf en je partner.
Je ontmoet stellen in dezelfde fase.
Het gaat om essentiële onderwerpen.
Investeer niet alleen in de mooiste dag van je leven, maar in het huwelijk van je leven.

De cursus is bedoeld voor stellen die wellicht binnenkort gaan trouwen of het nog niet weten
maar toch willen investeren in hun relatie. Dit geldt ook voor stellen die al getrouwd zijn maar de
cursus graag willen volgen.
De data zijn nog niet bekend, houdt de website in de gaten: klik hier.
Locatie: bij Jan & Siety Feijen (J. Jorkinsstraat 25, Leeuwarden)
Tijd: 19.30 – 21.45 uur
Kosten: € 30 euro per echtpaar
Info en/of aanmelding: wollekesiet@gmail.com (de cursus gaat door bij minimaal 3 stellen)

Gespreksavond over de doop
De doop is een opdracht van Jezus. In De Salvator dopen wij mensen nadat ze bewust tot geloof
zijn gekomen. Kleine kinderen worden opgedragen om daarmee te laten zien dat God voor ons
kiest en van ons houdt voordat we Hem kennen. De doop symboliseert het afleggen van het
oude leven en het aandoen van het nieuwe leven dat we van God krijgen in zijn Zoon Jezus.
We vinden het belangrijk om mensen uit te leggen wat de doop betekent en ook iets te vertellen
over het nieuwe leven dat daarna begint.
Aanmelding: dopen@desalvator.nl

