
Instructieblad	  Huiskerk	  
	  

Aanvang	  maaltijd	   	   	   	   ±	  1uur	   	   Optie	  1	  
Aanvang	  thuis	  met	  koffie	  of	  thee.	   	   ±	  0,5uur	   	   Optie	  2	  
Begin	  ontspannen	  en	  leer	  elkaar	  kennen.	  Je	  kunt	  met	  een	  maaltijd	  beginnen	  of	  een	  
kort	  moment	  van	  koffie	  en	  thee.	  Zorg	  wel	  dat	  je	  een	  tijd	  vaststelt	  waarop	  je	  begint.	  
Door	  dit	  moment	  van	  ontmoeting,	  stelt	  iedereen	  elkaar	  op	  de	  hoogte	  van	  waar	  
hij/zij	  mee	  bezig	  is.	  	  
“…	  zij	  braken	  en	  deelden	  de	  maaltijd	  met	  elkaar..”	  	  (Handelingen	  2:	  41-‐47)	  
	  

Gebed	   	   	   	   	   ±	  5	  min	   	  
	  

Huiskerkgebed	  H.	  Jacobus	  Parochie	  
Gezamenlijke	  opening	  met	  gebed.	  We	  danken	  Hem	  en	  vragen	  om	  Zijn	  aanwezigheid	  
onder	  ons	  tijdens	  deze	  avond.	  We	  voelen	  ons	  verbonden	  met	  elkaar	  en	  de	  parochie.	  
Iemand	  mag	  een	  eigen	  gebed	  uitspreken.	  Jullie	  kunnen	  ook	  het	  ‘huiskerkgebed’	  
gebruiken.	  Zie	  Hand-‐out.	  
	  

Lied:	  naar	  eigen	  keuze	  	  	   	   (optioneel)	  
We	  kunnen	  liederen	  zingen	  om	  de	  vreugde	  van	  ons	  geloof	  te	  uiten.	  Muzieksmaken	  
verschillen	  en	  niet	  iedereen	  beleeft	  het	  zingen	  van	  liederen	  op	  dezelfde	  manier.	  Zoek	  
met	  de	  groep	  uit	  wat	  bij	  jullie	  past.	  Zie	  hand-‐out	  voor	  voorbeelden.	  
	  

Thema	   	   	   	   	   ±	  40	  min	  
Iedere	  maand	  staat	  er	  een	  ander	  thema	  centraal.	  Bij	  dit	  onderdeel	  willen	  we	  
nadenken	  over	  hoe	  het	  thema	  een	  rol	  speelt	  in	  ons	  leven,	  wat	  het	  voor	  ons	  betekent	  
om	  er	  mee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  Welke	  richting	  de	  Huiskerk	  op	  gaat,	  is	  aan	  jullie.	  
Hier	  willen	  we	  elkaar	  inspireren	  in	  ons	  geloof.	  Het	  themablad	  leidt	  jullie	  hierin.	  Voel	  
de	  vrijheid	  om	  de	  tekst	  te	  lezen	  en	  de	  vragen	  los	  te	  laten.	  De	  vragen	  zijn	  een	  
hulpmiddel	  om	  het	  gesprek	  te	  leiden.	  Het	  thema	  wordt	  aangeleverd	  via	  de	  
coördinator	  en	  is	  op	  de	  website	  te	  vinden.	  Volg	  de	  instructies	  op	  het	  themablad.	  
	  

Voorbeden	  	   	   	   	   ±	  10	  min	  	   	   	  
Geloven	  doen	  we	  niet	  alleen.	  We	  geloven	  samen	  en	  hebben	  daarom	  ook	  oog	  voor	  
de	  mensen	  om	  ons	  heen.	  We	  kunnen	  dankbaar	  zijn	  in	  onze	  voorbeden	  en	  we	  mogen	  
vragen	  om	  kracht,	  genezing	  of	  aanwezigheid	  van	  God	  in	  ons	  leven.	  Iedereen	  kan	  
een	  eigen	  voorbede	  uitspreken	  of	  gebruik	  de	  voorbeden	  van	  de	  hand-‐out	  of	  het	  
themablad.	  Jullie	  kunnen	  ook	  kiezen	  om	  voor	  elkaar	  te	  bidden,	  na	  alles	  wat	  er	  
gebeurd	  en	  gezegd	  is.	  
	  

Afsluiting	  	  
Om	  de	  avond	  af	  te	  sluiten	  kun	  je	  kiezen	  om	  een	  persoonlijk	  gebed	  te	  doen.	  Je	  kunt	  
ook	  een	  Onze	  Vader	  bidden	  of	  een	   lied	  zingen.	  Het	  Salve	  Regina	   is	  ook	  een	  goede	  
suggestie	  ter	  afsluiting.	  Zie	  hand-‐out.	   	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instructieblad	  Huiskerk	   (structuur)	  
	  
Indeling	  van	  de	  ochtend/middag/avond:	  
Ontmoet	  elkaar	  bij	  iemand	  thuis	  of	  in	  een	  andere	  huiselijke	  omgeving.	  
	  
Aanvang	  maaltijd	   	   	   	   Optie	  1	  
Aanvang	  met	  koffie	  of	  thee	   	   Optie	  2	  
	  
Gebed	   	   -‐	   Huiskerkgebed	  H.	  Jacobus	  Parochie	  
	  
	   +	   	   -‐	   Lied	   (optioneel)	  
	  
Thema	  
	  
Voorbeden	  
	  
Afsluiting	  	  
	  
Benodigdheden:	  

-‐ Hand-‐out	  met	  Huiskerkgebed,	  	  voorbeeld	  liederen,	  voorbeeld	  gebeden	  en	  
dergelijke.	  

-‐ Themablad	  van	  de	  actuele	  maand	  met	  thema	  tekst,	  richtvragen	  en	  
voorbeden.	  

	  
	  

Contact	  informatie:	  
www.stjacobus.nl	  	  

huiskerk@stjacobus.nl	  
Tel:	  070-‐3605592	  

	  

Belangrijk	  !	  	  
Gebruik	  dit	  instructieblad	  als	  een	  hulpmiddel	  om	  de	  Huiskerk	  richting	  te	  
geven.	  Kies	  zelf	  een	  eigen	  weg	  die	  voor	  jullie	  goed	  werkt.	  Maak	  er	  een	  moment	  
van	  dat	  jullie	  helpt	  om	  elkaar	  te	  inspireren	  in	  geloof	  en	  elkaar	  als	  gemeenschap	  
opbouwt.	  Voorkom	  dat	  het	  een	  theekransje	  wordt	  of	  op	  een	  felle	  discussie	  
uitloopt.	  Luister	  naar	  elkaar	  en	  leer	  elkaar	  beter	  kennen.	  De	  Huiskerk	  is:	  thuis	  
lezen,	  vertellen,	  zingen	  en	  bidden	  met	  elkaar.	  ‘Het	  is	  onze	  kerk	  bij	  jouw	  thuis!’	  
	  


