
Baptistengemeente Enschede: Ins and outs! 

De BG Enschede heeft komen seizoen het jaarthema: ins and outs.  

‘We geven daarmee aan dat we de weg van verdieping zoeken naar elkaar (elkaars ins 

and outs leren kennen) en de weg naar God (die ook al onze ins and outs kent). Tegelijk 

betekent het ook dat we naast de lijn naar binnen juist ook de lijn naar buiten (de outs) 

willen versterken. We willen dat op allerlei praktische manieren doen. Er gebeurt al 

redelijk veel, zoals koken voor de buurt en koffie ochtenden, Sonrise, etc.  

We willen dan ook niet nog meer activiteiten erbij bedenken, want mensen zijn als zo 

druk....  Daarom gaan we naar onze huidige activiteiten kijken om ze op zo'n manier 

aan te passen dat we daarmee ook de lijn naar buiten beter benutten. Als voorbeeld; 

onze maandelijkse ouderenmiddag kunnen we ook houden in het verzorgingshuis 

achter ons kerkgebouw. Er worden vaak spelletjes gedaan. Dat kan daar ook!’  

De kringen komen 2x per maand bij elkaar in Enschede. Op de 1e ontmoeting gaat de 

kring met elkaar in gesprek en is er tijd voor verdieping (de ins). De gemeente 

gebruikt hierbij het materiaal van de Unie over volgen. De 2e  ontmoeting is dan meer 

praktisch en naar buiten gericht. De ideeën ontwikkelen we samen, een paar 

mogelijkheden zijn: 1x per maand koken we voor de buurt, kringen kunnen dit per 

toerbeurt doen. Een kring kan ook een klus voor stichting Present oppakken of 

samen gaan eten en daarbij de buurman/collega uitnodigen voor tafelgesprekken.  

Het thema start met een feestelijke avond waarbij we ‘het thema neer zetten en ook 

nog eens samen na te denken over de invulling van de 2e bijeenkomst iedere maand. 

Want ideeën die van de mensen zelf komen, werken vaak het beste.’ 

Vervolgens is het de bedoeling om ervaringen die we opgedaan hebben met elkaar te 

delen in onze diensten. Op die manier leren we nog beter de ins and outs van elkaar, 

van onze omgeving en van Gods missie kennen. 

 

 

 

 

http://stichtingpresent.nl/
http://tafelgesprekken.info/

