Beste lezer,
Met deze brief willen wij u informeren over een prachtig interkerkelijk project dat meer dan 20
geloofsgemeenschappen in Groningen samen enthousiast hebben omarmd en in gezamenlijkheid dragen: De
10 Mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Ook de VCOG steunt dit initiatief en doet mee. Daarom nemen we u
graag mee in wat dit betekent.
Met het project ‘De 10 Mooiste Bijbelverhalen’ willen wij als kerken en geloofsgemeenschappen van Groningen
samen deze vraag stellen aan Stad en Ommeland: ‘Wat is jouw mooiste Bijbelverhaal?’ Wij mensen zijn
mensen van verhalen: we herkennen ons in verhalen, ze raken ons en inspireren. Ook mensen die niet naar een
kerk gaan of geen christelijke achtergrond hebben, kennen vaak één Bijbelverhaal dat hen aanspreekt,
meegekregen misschien via de zondagschool, (groot)ouders of op andere manieren.
De vraag naar het allermooiste Bijbelverhaal willen we stellen in onze wijken, op scholen, in verzorgingshuizen,
en op tal van plekken waar we mensen ontmoeten. Op die manier geven we duizenden mensen de
gelegenheid hun stem uit te brengen op hun favoriete Bijbelverhaal. Vervolgens stellen we uit alle verzamelde
stemmen een Top 10 samen van de mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Dit alles zal in de maanden mei en
juni gebeuren.
Vanaf zondag 22 mei, hebben we twee weken lang de gelegenheid om stemmen te verzamelen. De Top 10 is
eind juni bekend, maar blijft dan vooralsnog geheim. De bedoeling is namelijk om de verhalen vanaf september
terug te gaan geven aan de stad, iedere maand één verhaal. Dus, in september de nr. 10, in oktober, de nr. 9,
waarbij dan uiteindelijk op een groots gezamenlijk slotevenement in juni 2017 de nr. 1 bekend wordt gemaakt.
Het teruggeven van de Bijbelverhalen aan de stad zullen de meer dan 20 deelnemende kerken geheel op eigen
wijze doen
Wat betekent dit voor u? U bent van harte uitgenodigd om dé vraag te beantwoorden: ‘Wat is nu je
allermooiste Bijbelverhaal?’, en de enquête in te vullen. Dat klinkt heel eenvoudig en dat is het ook.
De enquête is bereikbaar via deze link
Samen zien we uit naar alles wat De 10 Mooiste Bijbelverhalen teweeg gaat brengen!
Met hartelijke groet,
De projectgroep “de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen”:

Meer weten: www.de10mooistebijbelverhalenvangroningen.nl

