OP HET EERSTE
GEZICHT …
… is nacworld een van de vele sociale netwerken. Een netwerk dat het voor de leden mogelijk maakt om
contact te leggen en berichten uit te wisselen, zowel met z’n tweeën als in groepsverband. Hier vindt je –
net als bij Facebook – mogelijkheden en berichten die voor communicatie worden ingezet. Bij nacworld
ligt de focus echter voornamelijk op zaken die betrekking hebben op geloof, kerk en het dagelijkse leven.

Onze nr.li1jk:
Persoon
contact!

nacworld vervangt niet het persoonlijke contact met geloofsbroeders- en zusters!
nacworld helpt je echter om dit contact (weer) te leggen en duurzaam te
onderhouden.

nacworld
one faith. one future.

NADER
BESCHOUWD …
… verlevendigt nacworld jouw gemeente!
Onderstaand noemen we enkele voorbeelden hoe jij als GEMEENTELID nacworld kunt gebruiken:

k

 Activtiteiten in de gemeente
„Jouw gemeente” als groep bij nacworld biedt de mogelijkheid om door middel van een blog of
berichten aan alle leden voorstellen over activiteiten te doen, te bespreken en te organiseren. Zonder
veel tijdsinspanning.
 Gespreks- en bijbelkringen binnen de gemeente
In veel gemeenten worden gespreks- en bijbelkringen aangeboden. Maar er zijn ook veel broeders en
zusters die ’s avonds geen mogelijkheid hebben om aan deze activiteiten deel te nemen (bijv. zieken,
werkenden of gezinnen met kleine kinderen). nacworld biedt de mogelijkheid om gespreks- en bijbelkringen
op te richten en zo met alle broeders en zusters in contact te kunnen blijven en open vragen te bespreken.
En dat op fexibele tijden en de klok rond.
 Persoonlijk communicatieplatform op gemeenteniveau, districtsniveau en in groter verband.
Iedereen kent dat: Druk, druk, druk. Vaak ontbreekt de tijd om na de dienst een kort gesprek met enkele
broeders en zusters uit de eigen gemeente te voeren. Contacten op districtsniveau of met broeders en
zusters uit vroegere gemeenten zijn wegens tijdsgebrek steeds moeilijker te onderhouden. Via nacworld kun
je leden zoeken, vinden en contact leggen en kun je met z’n tweeën of in een groep met elkaar chatten.
 Nabeschouwing van de kerkdienst met gemeenteleden
Een kerkdienst roept vaak vragen op die je graag met iemand zou willen bespreken. Veel broeders en
zusters zijn echter alleengaand en hebben deze mogelijkheid niet. In een actieve gemeentegroep kunnen
dienaren op het forum en/of via chat met de broeders en zusters vragen bespreken en het samen nog eens
over de prediking hebben. Gemeenteleden die op reis zijn of wegens ziekte verhinderd zijn kunnen het
thema van de dienst nalezen. Op ieder moment, op iedere plaats.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden om nacworld te gebruiken. Jouw gemeente is al actief op
nacworld? Schrijf ons erover. We verheugen ons op je feedback aan info@nacworld.net
Meer informatie op internet onder: http://nacworld.net
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