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WAAR WE VOOR STAAN
Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen voor mensen die
hun leven meer zin en inhoud willen geven. We inspireren elkaar om eigen
antwoorden op levensvragen te vinden.
We willen ons leven zin geven door te
werken aan vrede, gelijkwaardigheid,
respect en duurzaamheid. Heel praktisch
en gericht op het hier en nu. We zetten
ons in voor een leefbare, menswaardige
wereld, ver weg en dichtbij.

Iedereen is anders, maar in essentie zijn
we met elkaar verbonden. Je kunt van
elkaar leren en samen naar antwoorden
zoeken. We geloven in de kracht van
de ontmoeting. Om verbondenheid te
beleven, zoeken we elkaar op, vormen
we gemeenschappen en zijn we elkaar
nabij in alle levensfasen, bij vreugde en
verdriet.
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VERWONDERING
Wij geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde
oorsprong en dat de overeenkomsten tussen m
 ensen
veel groter zijn dan de verschillen. We ervaren
verwondering en ontzag voor het mysterie van het
leven. Een religieus gevoel.
Verwondering leidt tot dankbaarheid voor het leven,
dat we niet als vanzelfsprekend ervaren. Het geeft ons
bovendien een gevoel van verantwoordelijkheid.
Het spoort ons aan zorgvuldig om te gaan met elkaar,
met de wereld en haar bronnen.
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ONTMOETING
Mensen kunnen veel voor elkaar betekenen. Je wordt bij ingrijpende
gebeurtenissen soms overvallen door twijfel over je keuzes of over wie je wilt
zijn. Loopt er dan iemand naast je? En zoek je samen naar een antwoord?
zoals omgaan met verlies of waardevol
opvoeden, maar ook zomerkampen
en diverse muzikale bijeenkomsten.
Bij deze ontmoetingen willen we
elkaar stimuleren om in de praktijk
een liefdevol mens te zijn, vanuit
een gevoel van verbondenheid en
verantwoordelijkheid.

Op 72 plaatsen in het land bieden
we momenten om tot verdiepende
gesprekken te komen en te leren van
elkaars ervaringen en inzichten. Zo zijn
er wekelijks bijeenkomsten op zondag
morgen (eredienst) en jeugdgesprekken.
Daarnaast organiseren we regionale
ontmoetingen rond bepaalde thema’s
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LEVENSKUNST
Bij iedereen komen af en toe vragen naar boven die verder gaan dan
‘Wat eet ik vanavond? of ‘Waar gaan we heen op vakantie?’ Dan word je
overvallen door diepere vragen als ‘Waarom leef ik?’, ‘Hoe word ik gelukkig?’
of ‘Ben ik betrouwbaar?’
We denken samen na over levenskunst
in bijeenkomsten op zondagmorgen
(eredienst) en op andere momenten in
de week, tijdens themabijeenkomsten.

aan zijn leven geven. Wij willen dat
doen door universele waarden zoals
liefde, compassie, gelijkwaardigheid
en vergevensgezindheid in de wereld
te brengen. Hier actief mee bezig zijn
draagt ook bij aan je persoonlijke
ontwikkeling en je geluk.

We willen zin geven aan ons leven en
stilstaan bij wat echt gelukkig maakt.
De mens moet zelf vorm en inhoud
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RITUELEN
Rituelen spelen een belangrijke rol in ieders leven. Een symbolische
handeling kan helpen momenten in het leven te markeren en emoties een
plek te geven. Het ritueel, de geconcentreerde aandacht, de mensen om
je heen en je eigen emoties, wekken een speciaal gevoel op en geven vorm
aan onze voornemens.
Een moment om te beseffen dat alles
wat iemand in liefde heeft gedaan
van betekenis blijft, ook als diegene
overleden is.

Ook het Apostolisch Genootschap kent
rituelen. Deze vinden plaats tijdens
bijeenkomsten op zondagmorgen (ere
dienst) en zijn eenvoudig vormgegeven.
Bij het dopen brengt de voorganger
enkele druppels water aan op het
voorhoofd van de baby. De ouders
en de gemeenschap beloven het kind
een stabiele basis te geven en het op te
voeden tot een liefdevol mens.
Het gedenken van een overledene doen
we met het sluiten van het levensboek.

Daarnaast is er de mogelijkheid om
in de gemeenschap een huwelijks
bevestiging te ontvangen. Dit ritueel
staat ook open voor partners van gelijk
geslacht en partners met een samen
levingscontract of partnerregistratie.
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VANDAAG
Vandaag verwonder ik me,
over de schepping en het leven, dat een mysterie is.
Ik ben dankbaar voor een nieuwe dag,
die ik met open ogen, open armen en open hart ontvang.
Vandaag verbind ik me,
allereerst met de liefde in mezelf
en van daaruit met de mensen en de wereld om me heen.
Ik leef vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid,
om zo met mijn medemens samen
aan een vredelievende wereld te bouwen.

Vandaag voel ik me verantwoordelijk,
om een zinvolle invulling aan mijn leven te geven
en bewust om te gaan met de aarde en haar bronnen.
Vanuit het besef van binnenuit,
dat ik deel uitmaak van een groter geheel.
Vandaag verstevig ik mijn wortels,
in een wereld die continu verandert.
Ik voel vaste grond onder mijn voeten,
wat het leven ook brengt,
want ik besef dat het leven zelf verandering is.
Vandaag en morgen en altijd weet ik een plek te vinden,
een plaats voor religieus-humanistische zingeving,
waar ik geprikkeld word om bewust en positief geworteld
in het leven te staan.
Een plek voor bezinning en ontmoeting,
om mezelf en anderen te inspireren
en zo samen bij te dragen aan een mooie,
menswaardige wereld.

RELIGIEUS GEWORTELD
Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieushumanistische zingeving. De religieuze basis is het geloof
dat alles één oorsprong heeft, waardoor alles met elkaar
verbonden is. Vanuit deze religieuze basis voelen we de
verantwoordelijkheid om zin en inhoud aan ons leven te
geven en bij te dragen aan een menswaardige wereld.
Het Apostolisch Genootschap is opgericht in 1951.
Zijn geschiedenis dateert van verder terug, uit de eerste helft van
de negentiende eeuw. In Engeland ontstond, onder leiding van
zogenoemde apostelen, een geloofsgemeenschap die naar nieuwe
inspiratie zocht. Uiteindelijk resulteerde dit in vele apostolische
bewegingen over de hele wereld, elk met een eigen karakter en
onderling sterk verschillend.
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WAT DOE JIJ VANDAAG?
Heb jij belangstelling voor zingeving en
levenskunst? Je bent van harte welkom
bij een van onze bijeenkomsten. Kijk
voor de locaties en meer informatie op
apgen.nl of vindhetantwoordinjezelf.nl
Heb je vragen? Stuur een e-mail naar
welkom@apgen.nl.

ONTMOETING EN LEVENSKUNST

HetApostolischGenootschap
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