
   

 

Diversiteit in godsbeelden 
 
We zijn allemaal verschillend. Dit geldt ook voor de manier waarop we als gelovigen ons geloof 
beleven en ervaren. En we staan niet stil, maar kunnen in ons leven hierin veranderen en dit sterker 
of anders gaan ervaren. Dit heeft ook effect op ons godsbeeld en de daaruit voortvloeiende 
opvattingen.  
We zitten in de kerk naast een andere gelovige of we werken in de samenleving samen met een 
andere gelovige, maar weten niet welk beeld deze persoon heeft van God. 
Het zou toch bijzonder zijn om TIJD te kunnen nemen   om dit met elkaar in een sfeer van 
vertrouwen te delen.  
 

                                        

Wat is jouw beeld van God? 
 
 

Hoe sta jij erin?  
Welke ervaringen hebben geleid tot een verandering van jouw godsbeeld?  
Of welke ervaringen hebben jouw godsbeeld sterker gemaakt?   
Hoe werkt dit door in jouw leven? 
 
Daarom bieden we een workshop aan “diversiteit in godsbeelden”. Hier is voor jou   TIJD: 

• Om je godsbeeld met anderen te delen 

• Om belangstellend te luisteren naar de godsbeelden van anderen? 

• Om zicht te krijgen op de diversiteit in godsbeelden die er zijn binnen een groep gelovigen 

• En wie weet om wat van elkaar te leren 
 
Het spreekt vanzelf dat deze bijeenkomst van alle deelnemers een open, respectvolle houding 
vraagt, waarin oordeel loos luisteren en vragen de werkwijze zal zijn. 
In deze bijeenkomst maken we ons godsbeeld expliciet in woord, gesprek en beeld. We werken dit 
uit via muziek, schilderen/tekenen en het gesprek. 
Het karakter van deze bijeenkomst vraagt dat alle mensen persoonlijk tot hun recht mogen komen 
en de workshop zit vol bij 8 deelnemers. In verband met de voorbereiding en het maximumaantal 
deelnemers is aanmelding vooraf noodzakelijk.  
 

Denk je: “Dit is nu net iets voor mij”., meld je dan snel aan. Het zou bijzonder zijn om elkaar 

in verbondenheid rond dit thema te kunnen ontmoeten. 
 
Mocht je liever op een zondagmiddag deze bijeenkomst volgen, dan kun je dat aangeven in een 
mailtje. Bij voldoende belangstelling staat een herhaling op zondagmiddag in de planning. 
Begeleiding: Ariette Bouwmeester 
Datum: Donderdagavond 16 maart 2023 
Tijd: 19.00u.-21.00u 
Plaats van samenkomst: Kerkenraadskamer Petrakerk 
Aanmelding mogelijk tot uiterlijk 13 maart 2023: (meer informatie volgt dan) 
Mail: ariette@bouwmeester-wijnveen.nl, telefoon: 0318-540694. 
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