geloofsbrief (1e)jaarcoach

handreiking aan mensen die als (1e)jaarcoach op willen
trekken met iemand die recent belijdenis gedaan heeft
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Onze Vader (NBV 2004)

Onze Vader (NBG 1951)
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Luthers avondgebed
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid. Amen

Beste meneer/mevrouw,
U bent benaderd door een deelnemer aan de belijdenismodule
om haar of hem het 1e jaar (tot Pinksteren volgend jaar) te gaan
coachen. We hopen dat u op dit verzoek wilt ingaan.
De (1e-) jaarcoach is iets waar we in 2013 mee begonnen zijn. Als
(1e-) jaarcoach wordt u gevraagd om voor één jaar een speciale
band aan te gaan met een (jong-) volwassene die belijdenis van
het geloof overweegt te doen. We hopen (en verwachten) dat u
een vraagbaak voor deze (jong-) volwassene kunt zijn, extra
aandacht aan hem of haar wilt besteden en dat van het een en
het ander komt en jullie elkaar verrijken kunnen. Wij vinden de
onderlinge relatie het belangrijkst en hebben er een groot
vertrouwen in dat het voor u beiden een mooi avontuur zal
worden. Vast en zeker vindt u – met hulp van de Heilige Geest,
zo mogen we geloven – een eigen vorm die bij u beiden past.
Het hoe en wat van deze (1e-)jaarcoaches zal zich verder moeten
ontwikkelen en zal vast en zeker van geval tot geval een andere
invulling krijgen. Vaste elementen zijn:
a) De geloofsleerling zal u om te beginnen een interview
afnemen. (Deze interviewopdracht moet 22 mei 2017
ingeleverd zijn)
b) Verder gaan we er van uit dat u na de belijdenisdienst een
jaar lang in ieder geval regelmatige contact hebt met elkaar:
in levende lijve en/of via de telefoon, brief, email, facebook
ed
c) En in de derde plaats adviseren we u om in samenspraak met
de (jong-)volwassene die u als coach gevraagd heeft het
komende jaar tenminste drie van de volgende activiteiten
samen te ondernemen.

1. samen een Emmaüswandeling maken aan de hand van de
de Emmaüsbrochure of de 7 ‘Deel je …. kaarten’ (in het
bezit van de catechisanten en ook verkrijbaar bij ds. Stein)
2. samen een keer blijven hangen bij het koffie-drinken na de
dienst in de Lambertikerk
3. samen bezoeken van een kerkdienst (waar ook maar) op
initiatief van het jong- belijdende lid
4. samen bezoeken van een kerkdienst (waar ook maar) op
initiatief van de coach
5. samen deelnemen aan een gemeenteavond / ontmoetingsbijeenkomst / groot-huisbezoek
6. samen deelnemen aan een V&T-activiteit (Vorming &
Toerusting)
7. samen de hele cyclus van de Stille Week meemaken (Witte
Donderdag – Goede Vrijdag – Stille Zaterdag –
Paasmorgen)
8. samen aan tafel bij het jong-belijdende lid
9. samen aan tafel bij de coach (en de zijnen/haren)
10. afspreken om beiden een boek te lezen en met elkaar te
delen hoe je dat ervaart.
Wij wensen u toe, dat u het jong-belijdende lid dat u als coach
gevraagd heeft tot zegen mag zijn en dat u vreugde beleeft aan
uw rol als coach. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook voor uzelf
en uw eigen geloof waardevol zal zijn om zo met haar/hem
verbonden te zijn.
God zegene U
ds. Nelle-Mieke Drop
ds. Job Stein

