TOV Training Gemeente in Perspectief?
TOV- toerusten, ontwikkelen en verdiepen
Unie van Baptistengemeenten

Doelgroep: raadsleden, leden werkgroepen gemeenteopbouw en andere kaderleden
Data en plaats: in overleg, meer informatie via info@baptisten.nl
Doel:
Zicht krijgen op gemeente-zijn vanuit een aantal perspectieven (Bijbel, onze wortels en
huidige cultuur & samenleving) om zo de gemeente te kunnen dienen in haar ontwikkeling.
Subdoelstellingen:
Na deelname aan deze basismodule:
heeft de deelnemer inzicht in:
- de voornaamste thema's in gemeente-zijn vanuit de invalshoeken Bijbel, Baptisme
en huidige cultuur en samenleving
kan de deelnemer
- lerend kijken naar de plaatselijke gemeente vanuit diverse invalshoeken en
deelterreinen
- deze lerende kijk bespreekbaar maken in de gemeente en de gemeente motiveren
om hier mee verder te gaan
is de deelnemer gemotiveerd
- om haar/zijn spiritualiteit te ontwikkelen en door te ontwikkelen ten behoeve van de
opbouw van de gemeente
- om vanuit een spirituele invalshoek (samen zoeken en vinden van Gods weg voor de
gemeente) mee te werken aan de opbouw van de gemeente
heeft de deelnemer zich ontwikkeld
- in het lerend kijken naar een plaatselijke gemeente vanuit de invalshoeken Bijbel,
onze wortels en huidige cultuur en samenleving.
- tot iemand die gemotiveerd is om hier in de plaatselijke gemeente stapsgewijs mee
bezig te gaan, wat duidelijk word door met de gemeente zo'n proces door te gaan.
De training is ontwikkeld door:
Drs. Eduard Groen, docent Gemeenteopbouw en Ecclesiologie, Baptistenseminarium en
Hogeschool Windesheim
Ingeborg Janssen, taakveldverantwoordelijke Gemeenteopbouw en Evangelisatie, Unie van
Baptistengemeenten

Dag 1 10.00-16.00
10.00

11.00
12.15
12.45
13.45
14.45
15.45

Welkom en kennismaking
Opening:
Doelstelling training, opzet, werkvormen
Driehoek Bijbel, wortels, omgeving
lunchpauze
Groeien in geloof en leven: Sacred Pathways,
Bijbel
Start analyse op deelterreinen, uitleg eindopdracht,
uitleg persoonlijke geestelijke biografie
Afsluiting, huiswerk, evaluatie dag

Huiswerkopdrachten voor dag 2:
1. Start met analyse gemeente op deelterreinen (2-3tallen)
2. Sacred Pathways afronden
3. Beschrijven persoonlijke spirituele biografie
4. Lezen: Gelovig gedoopt p 17-59, 77-163
Dag 2: 10.00- 16.00

10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.30

Opening en korte terugblik
Gezonde gemeenten
Cultuur en samenleving
Lunchpauze
Groeien in geloof en leven Renovare dl 1
Analyse gemeente op deelterreinen
Identiteit
Eindopdracht, evaluatie,afsluiting

Huiswerk voor dag 3
1. Eindopdracht: Presentatie van analyse van gemeente op deelterrein vanuit diverse
perspectieven op gemeente-zijn. (2-3 tallen)
2. Beschrijven spirituele biografie gemeente (onderdeel van eindopdracht)

Dag 3: 10.00 -16.00
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.45

Opening en korte terugblik
Gezonde gemeente: missionaire gemeente
Presentaties deel 1
Lunch
Groeien in geloof en leven: Renovare dl 2
presentaties deel 2
Afsluiting en evaluatie

