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 Jaarthema; Het goede leven - Bloeien in Gods licht 

"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te 

maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel 

beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader 

gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven." 
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Het is nu 2 ½ jaar geleden dat ik gevraagd ben om leiding te geven aan 

gemeenteopbouw in de GKSR. 

In de twee jaar daarvoor, tijdens de Bouwstenen Bijbel School, die ik (samen 

met Ria, mijn vrouw) heb mogen geven, proefde ik al het verlangen naar 

‘meer’, naar ‘groeien in het geloof’, naar ‘meer gemeenschap’ met elkaar. 

En omdat gemeenteopbouw altijd al mijn favoriete onderdeel van het 

predikantschap was, heb ik dit als een roeping beschouwd en ja gezegd. 

En nog nooit heb ik een groep meegemaakt die in zo korte tijd zoveel ideeën 

had en werk heeft verzet. U hebt dat twee jaar geleden wel gemerkt, toen u 

massaal positief reageerde op de aangeboden activiteiten.  

Nu, twee jaar verder wordt u dit activiteitenboekje aangeboden. 

Wij bieden deze activiteiten aan onder het voorbehoud van Jakobus 4 (D.V.). 

Dat geldt altijd al, maar zeker nu met het coronavirus dat nog steeds actief is. 

Mijn dank gaat uit naar de groep gemeenteopbouw, voor de diepe 

geloofsgesprekken die we hadden, voor jullie enthousiasme en volharding.  

Dank aan Henk, Jannie, Marja, Michel, Laura, Margje, Jakob, Willem, Mirjam, 

Marjanne (die voor de opmaak van dit boekje zorgde) en de kerkenraad die 

ons zoveel vrijheid gaf en bemoediging. 

Dank bovenal aan HEM, die ons steeds weer aanzet Hem en zijn gemeente te 

dienen. 

We hopen dat u zich weer massaal  

opgeeft.  

ds. Johan Dekker 

johanenriadekker@ziggo.nl  

 

VOORWOORD  

 

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld,  

zoals u trouwens al doet.  

1 thessalonicenzen 5:11 

mailto:johanenriadekker@ziggo.nl
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Alpha cursus 

Op de Alpha-cursus maak je in tien 

weken kennis met het christelijk 

geloof. Wekelijks kom je als groep 

bij elkaar. De cursus start met een 

gezellige maaltijd. Na het eten 

luister je naar een boeiende 

inleiding over het christelijk geloof. 

Daarna praat je in kleine groepjes 

door. De cursus duurt 10 

avonden/dagdelen en een zaterdag. 

De cursus is gratis, voor de maaltijd 

vragen we een kleine bijdrage. Lijkt het je wat? Kom dan de eerste keer 

gewoon eens vrijblijvend kijken of de cursus iets voor jou is. Om kennis 

te maken met of om te groeien in het geloof, maar ook om je geloof op 

te frissen. Met anderen ga je op zoek naar antwoorden op je vragen. 

  

LEEFTIJDSCATEGORIE; ALLE LEEFTIJDEN 

GROEPSGROOTTE;  6-8 PERSONEN 

DATUM;   SEPTEMBER / FEBRUARI  (BIJ VOLDOENDE  DEELNAME) 

DAG;   IN OVERLEG  

TIJD;   DAG(DEEL) IN OVERLEG 

LOCATIE;   LIEFST BIJ IEMAND THUIS 

KOSTEN   KLEINE BIJDRAGE VOOR DE MAALTIJD 

BEGELEIDER/SPREKER; ALPHA WERKGROEP 

CONTACTPERSOON;  HENK BISSCHOP 06 16482832 

    ALPHACURSUSSTAPHORSTROUVEEN@GMAIL.COM 

 

 

[Citeer hier uw bron.] 

Ik heb voor het eerst 

iets van God ervaren 

Mijn angst en schaamte 

zijn weg 

Alpha heeft mij goed 

gedaan 

Alpha voelde als een 

pitstop 

Alpha heeft mijn geloof 

enorm verdiept 
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Rouwverwerking 

In 6 bijeenkomsten proberen we verschillende 

aspecten rond verwerking van rouw te belichten. 

Rouw kent geen einde. Daarmee willen we zeggen dat 

het voor deelname aan een groep niet van belang is 

hoe lang het is geleden dat u iemand aan de dood 

verloor. Wel is het van belang dat u zich afvraagt of u  

al in staat bent over uw verlies te praten en ruimte 

hebt om de verliesverhalen van anderen aan te horen. 

Ieder die behoefte heeft om (eindelijk) eens te praten 

over het verlies van een kind, een zus of broer, een 

partner, een ouder …….. Weet u van harte welkom.  

Als je alleen komt te 

staan door verlies van 

partner of iemand die je 

lief is, kun je je ervaring 

en gemis delen met 

lotgenoten.  

 

In de hoop zo wat rust 

en bemoediging te 

vinden. 

LEEFTIJDSCATEGORIE; N.V.T. 

GROEPSGROOTTE;  6 PERSONEN 

DATUM;   IN OVERLEG SEPTEMBER OF FEBRUARI 

DAG;   IN OVERLEG  

TIJD;   IN OVERLEG 

LOCATIE;   LIEFST BIJ IEMAND THUIS 

BEGELEIDER/SPREKER; GERDA JONGSMA EN HENK BISSCHOP 

CONTACTPERSOON;  GERDA JONGSMA 06 51336777 

GJONGSMA85@GMAIL.COM 
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Leeftijdsgenoten in een ontspannen open sfeer te ontmoeten en samen na 

te denken en te praten over het geloof, evangelie, God, Jezus, Heilige Geest 

en kerk zijn, maar ook over alledaagse dingen. Het is belangrijk dat er voor 

iedereen ruimte is om zijn of haar meningen en gedachten te delen. Uit 

ervaring weten we dat dit mooie en interessante gesprekken oplevert. 

Jeugdgroep 15+ 

 

 

   

JONGEREN HEBBEN OP VEEL PLAATSEN, 
DENK AAN SCHOOL, 
KINDERNEVENDIENST, GEZIN EN KERK, 
GELEERD OVER DE BIJBEL EN WAT 
DAAR MEE SAMENHANGT. 
 

DE JEUGDGROEP 15+ IS EEN 
MOGELIJKHEID OM HIER EEN VERVOLG 
AAN TE GEVEN, MAAR DAN OOK VANUIT 
JE EIGEN BELEVING EN ERVARINGEN. 
VANUIT DIT VERTREKPUNT AAN JE 
GELOOF BOUWEN EN LEREN OM OP HEM 
TE VERTROUWEN. 

 

Tijdens de avonden is het merkbaar dat er 

jongeren zijn die geloven, maar ook jongeren 

die zoekende zijn, maar er kunnen ook in het 

leven momenten zijn dat je niet zoveel kunt met 

het geloof of het niet helemaal begrijpt.  

Regelmatig zijn deze gevoelens merkbaar op de 

manier zoals de jongeren reageren.  

Maar het mooiste hierin is dat de jongeren zo 

open zijn in een vertrouwde, veilige omgeving 

en hun verhaal durven te vertellen. Dat maakt 

deze avonden zo mooi en waardevol. 

LEEFTIJDSCATEGORIE;  15+- 

GROEPSGROOTTE;  MAX. 10 PERSONEN (UITGANGSPUNT) 

DATUM;    OKTOBER T/M MAART, 1X IN DE 14 DAGEN 

DAG;    DINSDAG, MAAR DIT IS BESPREEKBAAR 

TIJD;    19:30-20:30 

LOCATIE;   DE BRON ROUVEEN 

BEGELEIDER/SPREKER;  W. VOOGD / IN OVERLEG  

CONTACTPERSOON;       W. VOOGD 06 12343947 VOOGDWILLEM@GMAIL.COM 
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Contactpersoon   Mirjam Zielman    Mirjam_zielman@hotmail.com 
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Catechisatie 

LEEFTIJDSCATEGORIE; 1E T/M 3E KLAS VAN DE MIDDELBARE SCHOOL 

GROEPSGROOTTE; GEMIDDELD 5 PERSONEN 

DATUM;  HELE SEIZOEN 

DAG;   WEKELIJKS OP MAANDAG OF DINSDAG IN 

ROUVEEN;  WEKELIJKS OP DONDERDAG IN STAPHORST  

TIJD;   IN OVERLEG OP EEN AVOND (CIRCA 45 MINUTEN) 

LOCATIE;  BIJ IEMAND THUIS OF IN KERKGEBOUW 

BEGELEIDER;  ANNE EN SIJE HARKEMA, ROLANDA STEGEMAN 

 

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR CATECHETEN VOOR DIT SEIZOEN 

Geloven hoef 

je niet in je 

eentje te doen.  

Je kunt  samen 

groeien, van 

elkaar leren en 

ontdekken dat 

het goed is om 

samen met God 

en de Bijbel 

bezig te zijn. 

 

Je bent – met je ouders -  lid van de kerk.  

Maar waar staan we voor, wat geloof je en waarom is dit 

belangrijk in het dagelijks leven?  

Samen met andere jongeren en de gespreksleider duiken we 

in de bijbel en denken we na over het leven. 
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Avond over GELOOFSOPVOEDING  

Bijbellezen, bidden en zingen  

Opvoeden is één ding, maar geloofsopvoeding, 

hoe geef je daar handen en voeten aan? Hoe houd 

je de aandacht van kinderen erbij? Hoe voorkom 

je dat de situatie ontstaat dat er nog ‘even snel’ 

een stukje uit de bijbel moet worden gelezen? 

Tijdens deze avond zal er aandacht worden 

besteed aan hoe je kinderen van alle leeftijden 

kunt betrekken bij het Bijbellezen, hoe je een kind 

zelf kunt leren bidden en het belang van zingen in 

het gezin. 

.  

  

Hoe gaat het thuis?  

 

Hoe bid je samen  

met je kind?  

 

Geef je het geloof een 

plek ik het dagelijks 

leven met je gezin? 

  

Er zijn veel manieren om 

dat te doen. Samen 

contact hebben, 

ervaringen delen en 

leren van elkaar is een 

mooie manier om samen 

opbouwend bezig te 

zijn. 

 
Kasper van Helden vanuit Apeldoorn is 
jeugdwerkadviseur bij de CGJO (Christelijke 
Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie) en 
projectleider bij het project Geloof in het 
gezin. Hij leidt door het hele land 
toerustingen rondom het thema 
geloofsopvoeding. Als vader van twee 
kinderen, theoloog, coach en 
jeugdwerkadviseur zet hij graag zijn kennis 
en ervaring in om andere opvoeders te 
bemoedigen en te inspireren. 

 

LEEFTIJDSCATEGORIE; OUDERS VAN KINDEREN T/M ONGEVEER 12 JAAR. 

GROEPSGROOTTE; AFHANKELIJK VAN HET AANTAL AANMELDINGEN 

DATUM;  BEGIN 2021   

TIJD;   19.45 TOT 21.45 UUR 

   INLOOP MET KOFFIE/THEE VANAF 19.30 UUR 

LOCATIE;  IN KERKGEBOUW DE BRON IN STAPHORST 

BEGELEIDER/SPREKER; KASPER VAN HELDEN VANUIT APELDOORN 



9 
 

De Marriage Course  
De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in hun relatie 

en behandelt onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Het 

maakt niet uit of je minder dan 2 jaar of meer dan dertig jaar getrouwd 

bent.  

 

De Marriage Course is een leuk en ontspannen uitje voor twee. Het is 

een dynamisch geheel van gezellig samen eten, herkenbare ervaringen 

van cursusleiders en filmpjes uit het cursusmateriaal, afgewisseld met 

oefeningen en vragen die je met z’n tweeën bespreekt.  

Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt 

meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je hebt alle ruimte om de 

tijd voor elkaar te nemen. Elke bijeenkomst levert eyeopeners en 

onderlinge herkenning op. 

De Marriage Course pakt de essentiële onderwerpen van je relatie op. 

De cursus draait niet om spannende thema’s heen, maar is ook geen 

zware kost: de onderwerpen worden op een toegankelijke en praktische 

manier gebracht. 

 

  

We zijn het 

belangrijk 

gaan vinden 

om meer tijd 

voor elkaar te 

maken, we 

genieten nu 

meer van 

elkaar 

 

Groepsgrootte;  minimaal 7 stellen 

Dag;   vrijdag 

Datum;   8-15-22-29 januari 5-12-19 februari 

Tijd;   18.30 – 21.45 uur 

Locatie;   in kerkgebouw de Bron in Staphorst 

Kosten;   vrijwillige bijdrage 

Begeleider;  Ria en Johan Dekker 

Contactpersonen; johanenriadekker@ziggo.nl tel. 06 54385917  

of via de website van de kerk 

we hebben opnieuw leren praten 

We beseffen weer hoe 
kostbaar ons huwelijk is. 

 

Het was 
elke 

avond een 
feestje om 

naar de 
cursus te 

gaan 

 

geweldige ervaring!    

mailto:johanenriadekker@ziggo.nl
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We starten met een 

kop koffie, daarna 

wandelen we twee 

aan twee ongeveer 

één uur 

Emmaüswandelingen 

 

Een Emmaüs wandeling is gebaseerd op  

het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen  

samen oplopen van Jeruzalem naar Emmaüs.  

(Lucas 24:13-32)  En Jezus wandelde mee.  
Tijdens deze wandeling kunt u/jij ervaren, hoe het is om tot rust te 

komen. Wandelen en stil worden, je ziel tot rust laten komen en de 

dagelijkse hectiek loslaten. God openbaart zich door de Bijbel, door de 

natuur, door gedachten en stilte. Je kunt in de stilte geraakt worden 

door Gods aanwezigheid en (meer) bewust worden van Zijn Liefde. Door 

al wandelend met z’n tweeën in gesprek te gaan. 

 

  

Leeftijdscategorie; v.a. jong volwassenen 

Dag;   laatste zaterdag van de maand 

Datum;   september oktober november 

Tijd;   09.45 uur koffie/thee 

   10.00 uur wandelen 

Locatie;   in kerkgebouw de Bron in Staphorst 

Contactpersonen;  

Ria Bruins,   06 40306832 ria_bruins@hotmail.com 

Jannie Poolman  06 12516464 janniemeijer51@hotmail.com 

 

mailto:ria_bruins@hotmail.com
mailto:janniemeijer51@hotmail.com
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Breimiddagen 
  

Ongeveer 2 uurtjes lapjes voor dekens breien voor landen waar dringend 

behoefte is aan warme dekens, o.a. Lesbos, Oekraïne, Wit Rusland. 

Groepsgrootte;  ongeveer 15 personen 

Dag;   maandagmiddag 

Datum;   21 september in de Bron,  26 oktober in de Rank 

     23 november in de Bron, 25 januari in de Rank 

22 februari in de Bron, 29 maart in de Rank 

Tijd;   Vanaf 13.30 tot ong. 16.00 uur 

Contactpersonen; Hennie Compagner  463187 

Geertha Manuputty 462313 

Ria Bruins  462847 

Jannie Poolman  291550 
 

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat velen van u het fijn vinden om elkaar te 

ontmoeten bij de seniorenmiddagen. Bij deze middagen is er meestal een spreker 

die iets komt vertellen over zijn/haar beroep/hobby of passie. 

In het nieuwe seizoen willen we, als het door de Corona crisis weer kan/mag, 

doorgaan met het organiseren van seniorenmiddagen.  

De middagen zijn meestal op de 2e dinsdag van de maand en beginnen om 14.00 

uur tot ongeveer 16.00 uur.  

Streven is om de eerste seniorenmiddag van het nieuwe seizoen medio oktober te 

houden.  

De sprekers en exacte data voor het komende seizoen zijn nog niet bekend, maar 

hierover zult u t.z.t. meer lezen op de Nieuwsbron en/of in de Schakel.  

 

Seniorenmiddagen 
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Club Rouveen 

 

 

 

Leeftijdscategorie; Kinderen van de basisschool die in groep 4 t/m 8 zitten 

Dag;   vrijdagavond 

Datum;   Iedere 2e vrijdag van de maand in oktober t/m april 

Tijd;   18:45 – 20:00 uur 

Locatie;   Zalen bij de kerk in Rouveen 

Begeleider;  Herma, Sylvia, Femmy en Janet 

Contactpersonen; Herma Troost 06 23485270 

Voor alle kinderen van groep 4 t/m 8 is er club! Samen met andere 

kinderen kun je leuke en leerzame dingen rond de bijbel doen. 

Het is gezellig, leuk en leerzaam! 
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Jeugddienst 

 

  

Leeftijdscategorie; Iedereen die jong is of zich jong voelt is welkom in 

deze jongerendienst 

Dag - datum;  Zondag 14 maart 2021 

Tijd;   16.00 uur 

Locatie;   De Bron in Rouveen  

Contactpersoon   Mirjam Zielman Mirjam_zielman@hotmail.com 

 

 

In de 

jongerendienst is 

er gelegenheid om 

actief mee te 

doen, maar ook 

actief mee te 

helpen met het 

organiseren van de 

dienst. Ook zo 

geef je handen en 

voeten aan je 

geloof en kunnen 

we God samen 

eren. 
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Kinderdienst 

 

  

Leeftijdscategorie; Kinderen en hun (groot)ouders, en iedereen die samen 

met kinderen een dienst wil beleven om ook zo samen 

gemeente te zijn. 

Dag - datum;  Zondag 14 februari 2021 

Tijd;   15.00 uur 

Locatie;   De Bron in Rouveen  

Contactpersoon   Mirjam Zielman Mirjam_zielman@hotmail.com 

 

Het is fijn om samen met anderen te vieren, te lezen, 

te zingen en te luisteren. 
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Club Staphorst 

 

  

 

Leeftijdscategorie;  Kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool 

Dag;   Iedere club (voor groep 3/4, 5, 6, 7 of 8  

heeft een eigen vaste clubavond 

Datum;   Wekelijks in het winterwerkseizoen 

Tijd;   De club duurt ongeveer een uur aan het begin van de avond 

Locatie;   De Rank of de Bron in Staphorst 

Kosten;   15-18 euro per seizoen 

Contactpersonen;  Geke Kroes: 0522 463910 

 

 

 

Samen met de Rank 

organiseert de stichting  

Christelijk Jeugdwerk 

Staphorst  

clubs voor alle kinderen vanaf 

groep 3 van de basisschool. 
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Avond Jeugd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen gemeente zijn betekent ook  
dingen samen doen!  

 
Daarom is er een leuke avond voor de jeugd  

om samen te zijn en het gewoon gezellig te hebben. 
 

Leeftijdscategorie; Iedereen van 12 tot 16 jaar. 

Dag - datum;  Vrijdag 6 november  

Tijd;   van ongeveer 20.00 tot 22.00 uur 

Locatie;   De Bron in Rouveen 

Contactpersoon;  Mirjam Zielman - Mirjam_zielman@hotmail.com 
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Kliederkerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijdscategorie; Iedereen is welkom. Kliederkerk richt zich vooral op 

jonge gezinnen met kinderen die op de basisschool 

zitten. 

Dag - datum;  Een zondagmiddag begin 2021 

Kliederkerk is geen 

gewone kerk.  

Het is een middag vol 

ontdekken, 

ontmoeting en samen 

eten.  

Tijdens iedere 

Kliederkerk staat een 

bijbels thema of een 

bijbel verhaal centraal. 

Ouders en kinderen 

kunnen samen op een 

creatieve manier de 

bijbel (her)ontdekken.  

Het is een ontspannen 

vorm van kerk-zijn 

waar het hele gezin 

aan mee kan doen. 
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Thema-avonden 

 

 

 

 

  

We zijn christen en staan midden in het leven. Daarom worden in 2021 

verschillende thema-avonden georganiseerd over uiteenlopende 

onderwerpen zoals een opvoedavond,  'de krijgsmacht predikant' of een 

avond over orgaandonatie. 

Luisteren, van elkaar leren, nadenken over hoe je in het leven staat en wat 

het betekent om samen christen te zijn… Het is opbouwend om je samen te 

verdiepen in de onderwerpen die aan bod komen op de thema-avonden. 

Leeftijdscategorie; Iedereen die geïnteresseerd is kan zich opgeven 

Dag - datum;  Iedere laatste woensdag in de maand in 2021 

Tijd;   van ongeveer 20.00 tot 22.00 uur 

Locatie;   Kerkgebouw ‘De Bron’ in Staphorst 

Begeleider/Spreker: Wisselend 
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Gemeente groei groepen 

  

Als je de evangeliën leest, valt het op dat Jezus de mensen op verschillende 

manieren benaderde. 

Op een persoonlijke manier, zoals bijv. bij de Samaritaanse vrouw en 

Nicodemus.  

Daarnaast sprak Jezus ook tot grote groepen mensen. Denk bijvoorbeeld aan 

de Bergrede of aan de wonderbare spijziging. 

Opvallend is echter dat Jezus het grootste deel van zijn tijd investeerde in een 

kleine groep van 12 leerlingen. 

Nu hebben wij als kerk ook die drie benaderingen. In het groot is dat de 

kerkdienst. In het klein is dat het persoonlijke pastoraat.  

En ook het derde en misschien wel belangrijkste onderdeel komt steeds meer 

in beeld, Namelijk de gespreksgroep. 

Nu zijn er gelukkig in de GKSR altijd wel gespreksgroepen geweest. En twee 

jaar geleden zijn er nieuwe groepen ontstaan, de Gemeente Groei Groepen. Dat 

zijn er nu 5 en we zouden heel graag zien dat er nog een aantal bijkwamen. 

(voor meer info, zie https://www.ewv.nl/gemeentegroeigroepen/) 

 

van elkaar leren! 

omdat ik het nodig heb! 

Ik mocht een beetje in hun hart kijken 

Probeer het eens, u zult er geen spijt van krijgen.  

U kunt u op het opgaveformulier inschrijven. Als u al lid bent hoeft u zich niet 

opnieuw op te geven 
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Voor leeftijdscategorie:   nog nader te bepalen  

Groepsgrootte:    nog nader te bepalen  

Datum:     12 februari en 14 mei 2021 

Dag:     vrijdagen 

Tijd:     in de avond 

Locatie:    nog nader te bepalen  

Kosten:     nog nader te bepalen 

Contactpersoon;    René Mijnheer, Allan Talen en Alies Kuiper 

Sport activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sportcommissie organiseert een activiteit op 12 februari 2021 en op 14 mei 2021. 

Het is nog niet bekend welke activiteiten er precies plaats gaan vinden. Hier komen we 

op terug zodra de kruitdampen van de jaarwisseling weer zijn opgetrokken. 
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Gespreksgroepen voor jongeren  

 

 

 

  
Bij een enquête onder jongeren 

tussen de 25 en 35 jaar kwam de 

wens naar voren een gespreksgroep 

voor deze leeftijdsgroep te 

organiseren. 

Vaak wordt er veel van die jongeren 

gevraagd en staan ze voor 

belangrijke keuzes in het leven,  

zoals huwelijk, gezin, loopbaan e.d. 

Dan is het fijn om met 

leeftijdsgenoten daarover te praten, 

dit in het licht van de Bijbel en het 

geloof. 

Op die manier krijgt het geloof een 

belangrijker plaats in je leven en 

wordt het geloof een meer tastbare 

realiteit.  

We willen daarom graag eén of 

meerdere groepen vormen. 

Vul op het opgaveformulier in wanneer 

je persé niet kunt. 

 

 

 

Leeftijdscategorie; ca. 25-35 jaar 

Dag - datum;  eenmaal per maand  
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Generation-Y  

  

Millennials
Geloven, kerk, ouders, vrienden, werk, relaties 

Vroeger ging ik naar de kerk, langzaam maar zeker 

ben ik afgehaakt, net zoals een groot deel van mijn 

vrienden. 

Vader, houdt ook deze nacht over ons getrouw de 

wacht; Dat geloofde ik vroeger 

Het instituut kerk maakt me niet zoveel uit 

Moet ik eigenlijk nog iets met het geloof? 

Ik denk dat het me niet loslaat omdat het een soort 

van “in mijn DNA zit” 

Geloven zoals ik vroeger deed, lukt me niet meer. 

Heel erg zwart-wit denken, sterk veroordelend, daar 

wil ik niet bij horen. 

Al die regels, maakt je dat een goed christen? 

Ik heb het gevoel dat ik niet in het christelijke plaatje 

pas. 

Geloven, gevoel, verstand, weten, hoe zit dat dan? 

#durftetwijfelen# 

. 

 

Zin erover te praten? In een groep van ca. 10 

deelnemers? Wij nodigen je uit voor 3 avonden (in 

november, januari en februari) Natuurlijk zijn je vrienden 

en vriendinnen welkom! Vul op het opgaveformulier in op 

welke avonden je perse niet kunt. (leeftijdscategorie 25-40 jaar) 
Meer info; Johan Dekker - johanenriadekker@ziggo.nl 
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Happen & Trappen 

 

 

 

  

Een mooie fietsroute ligt al een jaar op de plank . . . .  

Door diverse omstandigheden vnl. het weer, is deze tot dusver nog niet 

gereden. Toch willen we proberen deze tocht binnenkort te rijden. De 

respons van vorig jaar was zeer positief, nu de rit zelf nog.   

Bij het ter perse gaan van dit bulletin, is er nog geen datum vastgesteld.  

De communicatie hieromtrent zal binnenkort opnieuw gebeuren. 

Nadat de datum bekend is, kunt u zich weer aanmelden om mee te doen. 

De tocht is zeker de moeite waard! 

We willen dit event gedurende het komende seizoen een paar keer 

herhalen. Plannen daartoe worden op een later tijdstip uitgevouwen. 

Voor de organisatie van de latere tochten rekenen we graag op vrijwilligers 

vanuit de enthousiaste deelnemers. 

Contactpersoon; Marrie Kiekebos, marrie@kiekebos.nl 

Positief op de fiets – graag tot later! 
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Bidstonden 

 

 

 

 

  

Een wezenlijk element in de kring van de gelovigen is 

bidden. 

Contact met God is er op vele manieren, maar één ervan is 

die, waar God aanbeden wil worden.  Hij verlangt van ons 

dat onze noden, zorgen en verdriet, maar ook dankbaarheid 

en vreugde bij Hem bekend gemaakt worden via onze 

gedachten maar zeker ook via woorden. 

Bidden en zingen, maar vooral ook het delen van zorgen zijn 

de ingrediënten van een bidstond. Dit alles geeft een grote 

verbondenheid. 

Een bidstond duurt doorgaans een uur:  ja een (één) uur! 

Dus dat is qua tijd makkelijk te volbrengen.  

Contactpersoon; Albert Jan Harkema, aj.harkema@gmail.com 

 

 

De bidstonden worden 

doorgaans eens per 2 

weken gehouden  van  

18.45 – 19.45 uur in 

De Bron  en hebben 

een interkerkelijk 

karakter. Dus 

gelovigen uit 

meerdere kerken 

komen dan even 

samen voor 

ontmoeting, gebed en 

zingen. 

De data van deze 

avonden worden via 

Nieuwsbron, Schakel, 

website en andere media 

breed bekend gemaakt.  

Misschien mogen we 

ook op u rekenen? 
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 Belijdenis catechisatie 

 

  

  

Ook dit jaar willen we, bij voldoende belangstelling, starten met een 

belijdenisgroep. De deelname is geheel vrijblijvend. Je beslist 

uiteindelijk zelf of je dit seizoen wel of geen belijdenis wilt doen.  

Je bent van harte welkom deel te nemen. 

Een eerste informatie en kennismakingsavond is op dinsdag               

3 november 2020. 

Over de locatie wordt u nog geïnformeerd. 

Eventuele vriend/vriendin of partner ook welkom! 

De avonden zijn om de twee weken. 

Opgave en informatie bij;  

ds. V.d. Meulen - v.dermeulen@gmail.com of 06 19622300. 
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Voor: De Alpha-cursus en/of De Marriage Course 

Beide cursussen beginnen met een maaltijd. Een belangrijk onderdeel. 

Bij de Alpha cursus eet je gezamenlijk, waarbij in ontspannen sfeer goede contacten 

ontstaan. Bij de Marriage Course eet je als stel samen aan een tafel, zoals in een restaurant. 

Dat geeft echt het gevoel van een avondje uit. 

Net als in de voorgaande seizoenen vragen we mensen die willen koken. De bedoeling is 

een warme maaltijd klaar te maken voor 6 personen. Graag maken we kennis met uw 

favoriete gerecht. Natuurlijk krijgt u hier een dekkende vergoeding voor. 

Op welke avonden de Alpha-cursus is, is nog niet bekend. De Marriagecourse is op 

vrijdagavond (8, 15, 22, 29 januari en 5, 12 en 19 februari 2021) De maaltijd begint om 

18.30 uur.  

Meld u aan via het opgaveformulier. 

  

 

Mensen die het leuk 

vinden om te koken! 
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