Opstart gebeds-groep via WhatsApp / E-mail

Beste gemeenteleden, van jong tot oud,
Naar aanleiding van een preek eerder dit jaar over het gebed, kwam er vanuit de gemeente het idee om
een gebeds-app-groep te starten via WhatsApp. Dit is verder uitgewerkt en voorgelegd aan de
kerkenraad. De kerkenraad steunt dit initiatief.
Doel: Bevorderen van saamhorigheid in de gemeente door het gebed.
Aanreiken van gebedspunten, zodat ieder op eigen wijze en op eigen tijd in gebed dit aan God kan
vertellen. Deze app treedt niet in de plaats van de voorbede in de kerk. Ook is deze gebeds-app-groep
geen vervanging van het gebedsuur, maar een aanvulling erop.
Doelgroep: Alle mensen uit de gemeente van Brandwijk, van jong tot oud
Beheerder: Marisca Bikker, mobiel 06 - 1304 3465, email herber.marisca@hetnet.nl
Opzet: Iedere maandag wordt door de beheerder een aantal gebedspunten in een WhatsApp-groep
geplaatst. Deze punten kunnen in de voorafgaande week bij de beheerder worden aangedragen. Alle
gemeenteleden kunnen gebedspunten aandragen via telefoon, email of WhatsApp.
Ieder die is aangesloten bij de app-groep ontvangt op maandag het bericht via WhatsApp en kan zo de
punten gedurende de week meenemen in het gebed.
Het is de bedoeling dat er alleen gebeds- en dankpunten op vermeld worden en niet de bedoeling dat er
ander app-verkeer in komt. Daarom is ervoor gekozen dat alleen de beheerder de punten erin kan
zetten. Vanuit de groep kan er geen reactie worden gegeven.
Hoe kom je in de App-groep: Je kunt je aanmelden voor de app-groep door een berichtje te sturen
naar de beheerder (zie gegevens hierboven).
Geen WhatsApp? Als u of jij geen WhatsApp hebt, maar wel mee wilt doen, dan kunnen de punten ook
via e-mail aan u/jou toegestuurd worden. Stuur dan een berichtje naar de beheerder via e-mail (zie
gegevens hierboven).
Opstart: Het is het voornemen om op D.v. maandag 14 september voor het eerst een bericht met
gebedspunten aan alle groepsleden te verstrekken. Om dit eerste bericht te ontvangen, meldt u/jij
zich/je dan voor deze datum aan bij de beheerder. Later aanmelden kan natuurlijk ook nog.
Vanaf D.v. 7 september kunnen gebedspunten worden aangedragen bij de beheerder.
Wij hopen en bidden dat dit initiatief meewerkt in de opbouw van de Hervormde Gemeente in Brandwijk
en dat het ons leert alles over te geven en te verwachten uit Gods Hand.
Met vriendelijke groet,
Marisca Bikker

“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.” (Kol 4:2)

