Gemeenteprofiel The Living Tree
The Living Tree wil een thuis zijn voor christenen van alle leeftijden, met
Nederlandse en niet Nederlandse achtergronden. Wij komen samen op zondag.
Centraal in onze bijeenkomsten staan de zaken waarin we elkaar herkennen en die
ons verbinden als christenen. Wij geloven dat ieder persoon iets kan geven dat de
ander rijker maakt, daarom hebben wij ook ruimte voor persoonlijke bijdrages tijdens
de bijeenkomst.
Praktisch betekent dit dat we bijeenkomsten hebben met samen eten, zingen,
overdenkingen uit de Bijbel, persoonlijk en gezamenlijk gebed, en ruimte om
verhalen met en over God te vertellen en daar op te reageren. We horen graag wat
jouw verhaal met God is, hoe jij gewend bent om je christen zijn te vieren, en hoe wij
je kunnen helpen om je thuis te voelen.
Onze voertalen zijn Nederlands en Engels. In onze groep zijn er mensen die ook
andere talen beheersen: Duits, Frans, Maleis ….
Wij zijn betrokken bij onze wijk, Utrecht-Overvecht, en willen op onze manier
bijdragen aan een verbonden samenleving.
Eén keer in de twee maanden (de eerste zondag van elke even maand) organiseren
wij een spelletjesmiddag met en voor kinderen uit de buurt van zes tot twaalf jaar.
Met de kinderen hebben we veel gezelligheid en eten we pannenkoeken.
Diverse leden van onze kerk zijn als vrijwilliger betrokken bij activiteiten in de wijk
zoals het Repair café en verzorgingshuis Tamarinde.
Wij zijn een Kerk van de Nazarener. Wij zijn een heiligingskerk, wat betekent dat wij
je zullen uitnodigen en aanmoedigen om in je levenswandel steeds meer op Jezus
Christus te gaan lijken.
De Kerk van de Nazarener is een wereldwijde kerk met een Protestante,
Arminiaanse, Wesleyaanse oorsprong. Wil je meer weten over de Kerk van de
Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl voor de Nederlandse en www.nazarene.org
voor de internationale website van onze kerk.

