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Toekomstgerichte Discipelschapsgroep (TD) 
 

1. Waarom Toekomstgerichte Discipelschapsgroepen? 
In de folder over Toekomstgerichte Discipelschapsgroepen geven we een heldere 
uiteenzetting over het motief en de toegevoegde waarde van deze groepen. We 
geloven dat vanuit Gods perspectief de laatste fase van deze wereldgeschiedenis is 
aangebroken en we in de weeën, voorafgaand aan de wederkomst van Jezus Christus, 
beland zijn. Volgelingen van Jezus zullen in de komende tijd niet alleen wat meer 
moeite en zorg gaan ervaren, maar ook uitdagende kansen krijgen om juist in deze tijd 
te laten zien en merken wat het betekent om Jezus te volgen. Het is belangrijk om 
elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en bezig te zijn met de problemen en de 
uitdagingen van deze tijd op zowel praktisch als geestelijk terrein. De TD-groepen 
willen niet in de vicieuze cirkel blijven ronddraaien door alleen maar ‘het laatste nieuws’ 
met elkaar te bespreken, maar juist vanuit Bijbels perspectief ontdekken wat een 
houding en reactie zou moeten zijn ten opzichte van mede geloofsgenoten en mensen 
die in de wereld leven. Het samenkomen van TD-groepen kan in principe onder vrijwel 
alle omstandigheden doorgaan. 
 

2. Verwachtingen van deelnemers aan discipelschapsgroepen 
Deelnemers mogen verwachten dat de groep regelmatig bij elkaar komt en dat er 
geestelijk voedsel wordt gedeeld wat hen helpt om optimaal als christen te 
functioneren in de kerk en de maatschappij. De TD- groep is in principe ook een veilige 
plek is waarin men niet alleen samenkomt voor Bijbelstudie en gebed, maar ook voor 
onderlinge hulpverlening. De groep bespreekt zelf wat ze van elkaar mogen 
verwachten onder moeizame omstandigheden. 
 

3. Verwachtingen van leiders van discipelschapsgroepen 
Gestimuleerd wordt dat er per groep twee mensen zijn die als voortrekker functioneren. 
De term ‘leider’ mag ook gebruikt worden, maar die roept misschien verwachtingen op 
die niet waargemaakt kunnen worden. Deze voortrekkers zijn niet per definitie de 
mensen die ‘het werk doen’, integendeel. Ze zorgen er wél voor dat de groep kan 
functioneren als groep. Dat wil zeggen dat taken worden verdeeld en de bijeenkomsten 
goed verlopen binnen de aangereikte kaders. 
 

4. Verwachtingen van HoopOpHoop 
Je gaat met een groep Christenen aan de slag die willen groeien in geloof en 
toewijding. Tegelijkertijd willen zij zorgen voor een goed functionerend onderling 
netwerk. Om ons te helpen vul je af en toe een vragenlijst in. Daarmee help je ons om 
de juiste keuzes te maken voor de toekomst. We verwachten dat jij en/of je assistent 
in principe de landelijke dagen voor leiders bezoeken. Afhankelijk van de van 
regeringswege opgelegde beperkingen, zullen we die in ieder geval twee keer per jaar 
faciliteren. 
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5. Wat doet HoopOpHoop aan openbare communicatie? 
We geloven dat God groepen gaat toevoegen. We hebben geen budget waardoor we 
afgezien van de folder en de website www.HoopOpHoop.nl verder geen ‘reclame’ 
maken. Op de site wordt zichtbaar waar een toekomstgerichte discipelsgroep is die 
men rechtstreeks kan benaderen via plaatsnaam@hoopophoop.nl. Op de landelijke 
ontmoetingsdagen van HoopOpHoop zullen we tijdens de lunch een informele 
bijeenkomst organiseren voor de groepsleiders. 
 

6. Wat zijn de kosten? 
Bij het aanmelden van een Toekomstgerichte Discipelschapsgroep ontvangt u een 
map waar de lessen en algemene informatie die digitaal worden verstuurd, in 
verzameld worden. Daar is geen bijdrage voor verschuldigd. De enige kosten zijn de 
bijdragen aan ontmoetingsdagen die gefaciliteerd zullen worden.  
 

7. Enthousiast geworden?! 
Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden? 
Stuur dan een mail naar info@hoopophoop.nl 
Vermeld daarbij je naam, je adresgegevens, mailadres en telefoonnummer. 
HoopOpHoop zorgt ervoor dat u de lessen en algemene informatie die op dit moment 
beschikbaar zijn, digitaal toegezonden krijgt en dat u een eigen mailadres van 
HoopOpHoop krijgt. 


