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Activiteitenprogramma 2021-2022
Vrienden van ons hebben een kindje dat bijna vier jaar is. Het kan niet wachten 
om naar school te gaan. Het is prachtig om te zien hoe graag kinderen willen 
leren. Als ze de letters leren, ontdekken ze een hele nieuwe wereld. Opeens 
kunnen ze hun eigen naam schrijven of een brie�e versturen. Opeens begin-
nen ze het geheim van taal te doorgronden en vormen letters woorden en 
doorgronden ze een zin. 

Wat ik alle kinderen en volwassenen gun, is dat ze dat verlangen en die 
nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten, kennis en wijsheid nooit kwijtraken. 
Juist in deze soms zo verwarrende en chaotische tijd, lijkt het nog belangrijker 
om hier werk van te maken. Het is daarom fijn dat Het Vorming en Toerusting is 
gelukt om opnieuw een inspirerend, verdiepend en ontspannend programma 
samen te stellen voor het komend seizoen.

We kijken terug op een ingrijpende en inspannende coronaperiode. Het had 
impact op ons dagelijks leven, en ook op de activiteiten van onze kerk. 
Sommige activiteiten konden op digitale wijze doorgang vinden, andere 
moesten we afgelasten of uitstellen. We weten niet hoe het komend seizoen 
zal gaan. We hopen dat we in september zonder beperkende maatregelingen 
weer samen kunnen komen. Het zou echter ook zomaar anders kunnen zijn. 
Vandaar dat we dit programma digitaal verspreiden: als veranderende 
omstandigheden een aanpassing vereisen, kunnen we dit snel aanpassen.

Het is een gevarieerd programma geworden. Wat we hopen en onszelf 
toewensen, is dat het ons als geloofsgemeenschap mag helpen om te groeien 
in onze relatie met God, met elkaar en met onze omgeving.

We zijn benieuwd wat u / jij van ons programma vindt. Veel nieuwsgierigheid 
en verlangen naar wijsheid gewenst!

V&T commissie bestaande uit:

Mieke Batenburg  tel: 06-20906970 / email: mieke@pmbatenburg.nl 
Marjan Boer    tel: 0184-415063 / email: marjanboer@xs4all.nl 
Otti Huisman   tel: 06-24154484 / email: otti.huisman@hotmail.com 
Elma Tolenaars   tel: 0184-414462 / email: andretolenaars@hetnet.nl 
Alexander Veerman  tel: 06-83663420 / email: al.veerman@gmail.com



VORMING & TOERUSTING

‘Van U is de toekomst’

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. De mooiste dingen in 
het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. 
Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een 
fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het 
zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. In de kerk leven we van 
wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. Genade en Gods liefde worden ons 
aangezegd.

Na anderhalf jaar waarin corona ons leven stopzette en ons dagelijks leven op zoveel 
manieren werd beïnvloed, gaan we opnieuw een spannend seizoen tegemoet. Kunnen 
we ons leven leiden zoals we dat zo graag zouden willen?

Op deze avond denken we na over de lessen uit de coronatijd. Waar vonden we 
houvast? Wat is de kern van ons gemeentezijn? Hoe nemen we dat mee naar de 
toekomst?

Het jaarthema gaat als een anker met ons mee: we leven ons leven in de 
overtuiging dat we naar Gods toekomst toeleven.

Wanneer:  14 september                                                                                                               
Aanvang:  20.00 uur                                                                                                                                
Voor wie:  gemeenteleden en belangstellenden                                                                                                                                
Waar:   de Voorhof                                                                                                                               
Aanmelden:  uiterlijk 10 september bij Mieke Batenburg 
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Rouwgespreksgroep

      Op het moment dat je je levenspartner  
      (of die ander die jou zo lief en dierbaar   
      is) verliest, gebeurt het ondenkbare. 
      Na de eerste schok van overlijden, volgt  
      de drukte van alles wat geregeld moet   
      worden. Daarna wordt het stil. Rouw   
      komt in het hart, dringt het huis binnen.  
      Maar hoe doe je dat – rouwen? 
      Woorden ‘verwerken’ of  ‘achter je laten’  
      doen geen recht aan wie was en aan je   
      relatie om wie je rouwt. Rouwen is   
      opnieuw leren leven, om te leren om   
      te gaan met het verlies. Rouwen is vorm  
      geven aan de relatie die blijft met 
degene van wie je gehouden hebt en die altijd een deel van je leven zal blijven.

In deze rouwgespreksgroep gaan we in op wat rouwen is aan de hand van het boek 
van Manu Keirse Helpen bij verlies en verdriet.
Er is veel ruimte om verhalen te delen en om naar elkaar te luisteren.
Er is ruimte voor zes deelnemers. Mochten er meer mensen zich aanmelden, dan kijken 
we of we op een later moment een nieuwe gespreksgroep kunnen starten.
De leiding is in handen van ds. Alexander Veerman en Marieke Huisman

Wanneer:  29 september, 13 oktober, 27 oktober en 10 november                                                                                                                
Aanvang:  15.30 uur                                                                                                                                                       
Voor wie:  gemeenteleden en belangstellenden                                                                                                                                         
Waar:   de Voorhof                                                                                                                                         
Aanmelden:  uiterlijk 10 september bij Marieke Huisman , tel. 417710  of 
  Alexander Veerman   

Cursus over het gebed

Het is niet altijd eenvoudig om woorden te vinden voor het gebed. Wat kun je er soms 
tegenop zien als je een gebed voor een groep moet uitspreken – laat staan dat het een 
spontaan gebed zou moeten zijn. Tegelijkertijd kan het hardop uitgesproken gebed 
voor die ander van grote waarde en tot bemoediging zijn. Het is dus fijn als je je toege-
rust voelt om een persoonlijk gebed uit te spreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                          



VORMING & TOERUSTING

In deze korte cursus van drie avonden wil ik allereerst ingaan op de betekenis van het 
gebed voor ons eigen (geloofs)leven, en op de vraag wat bidden precies is. Ook biedt 
deze cursus ondersteuning om zelf na bijvoorbeeld een gesprek, een persoonlijk 
gebed voor een ander uit te kunnen spreken.                                                                                                                                 
De cursus wordt geleid door ds. Alexander Veerman

Wanneer:  22 september, 6 oktober en 20 oktober
Aanvang:  19.30 uur
Voor wie:  pastoraal medewerkers, ambtsdragers en belangstellenden
Waar:   de Voorhof
Aanmelden:  uiterlijk 15 september bij Mieke Batenburg

Boekbespreking 

   “Zo verliep de tijd die me toegemeten was,” een boek van Dirk   
   van Duppen opgeschreven door Thomas Blommaert
   Dirk van Duppen, dokter voor het volk, voortdurend op zoek   
   naar wetenschappelijk inzicht, als bron voor maatschappelijk   
   engagement. Denken, werken en leven gebeurt vanuit de inzet  
   voor de medemens, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren,  
   voor wie onderdrukt wordt. Dit laatste boek van Dirk van   
   Duppen neemt ons mee in het boeiende leven van een 
   vriendelijke, warme man die tot de conclusie komt dat ‘liefde 
   de rode draad is in de ontwikkeling van de menselijke soort’, en  
   hoopvol besluit: ’ Ik zie de wereld kantelen, ik geloof dat het   
   goed komt’. Het boek nodigt ons uit om deze hoop, elke dag   
   opnieuw, waar te maken’. (Jan de Maeseneer)

Een ontroerende getuigenis over een even zinvol als geëngageerd leven. Een man van 
geloof, hoop en liefde. Dirk van Duppen leefde van 1956-2020. 

De avond wordt geleid door Rietje Raatgreep.

Wanneer:  26 oktober en 11 november
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  het boek is te bestellen bij de boekhandel voor € 15,-
Aanmelden:  voor 20 oktober bij Elma Tolenaars
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Introductiecursus Gereformeerde kerk Sliedrecht

In deze introductiecursus zetten we in drie avonden de belangrijkste kernmerken en 
gebruiken van onze gemeente op een rijtje. Op de eerste avond gaan we in op de 
vraag waar onze geloofsgemeenschap voor staat: wat is onze identiteit? Onze identiteit 
is nauw verbonden aan onze kerkgeschiedenis en heeft ook te maken met de organisa-
tie van de PKN en onze eigen gemeente. De tweede avond gaat over onze kerkdiensten 
en over doop en Avondmaal. Tijdens de derde en laatste avond staan we stil bij enkele 
kenmerkende keuzes die we als geloofsgemeenschap gemaakt hebben: kinderen aan 
het Avondmaal en de mogelijkheid voor homoseksuele stellen om over hun huwelijk 
een zegen te ontvangen.                                                                                                                                                 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die in de afgelopen drie jaar lid zijn geworden van 
onze gemeente. 

Wanneer:  2 november, 16 november en 30 november
Aanvang:  20.00 uur
Voor wie:  Iedereen die in de afgelopen jaren lid is geworden van 
  onze gemeente of voor wie overweegt lid te worden
Waar:   de Voorhof
Aanmelden:  uiterlijk 26 oktober bij Alexander

Time Rebels

We kijken samen naar de uitermate boeiende documentaire “Time Rebels” die eerder al 
door de VPRO is uitgezonden. Aansluitend gaan we hierover in gesprek onder leiding 
van ds. Alexander Veerman. De documentaire nodigt uit om opnieuw te leren kijken 
naar tijd. We zijn sterk gefocust geraakt op ‘hier en nu’ en vergeten ons verleden en 
onze toekomst. De tirannie van de tijd, van het nu, vertroebelt het zicht op waar het 
werkelijk over gaat: de grote problemen van de toekomst. Volgens Roman Krznaric 
hebben we vergezichten nodig om de klimaatcrisis te lijf te kunnen. En jongeren 
zouden meteen een stem moeten krijgen bij de politieke beslissingen van nu, vindt hij.

Wanneer:  1 december
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 23 november bij Mieke Batenburg
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Stille meditatieavonden

In de periode voorafgaande aan Kerst, Advent, worden er twee meditatieavonden 
gehouden. We zoeken de rust en de stilte op en we laten de drukte van de week achter 
ons. We ontmoeten elkaar en God. Door te oefenen in het loslaten en door te leven in 
het nu, hebben we meer aandacht voor alles en leven we bewuster. De bijeenkomsten 
duren maximaal een uur.

De avonden worden geleid door Jacqueline van Dalen

Wanneer:  10 en 17 december
Aanvang:  19.30 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 5 december bij Elma Tolenaars of Otti Huisman

Kerk vol Verrassing(en)

Dit belooft een geweldige gala-avond te worden met: 
- Eten- ja natuurlijk!                                                                                                                                            
- Optredens- door uzelf .. We willen het geen talentenjacht noemen maar dat is het            
  eigenlijk wel                                                                                                                                                                           
- Talentenveiling-  opbrengst voor de verbouwing                                                                                           
- Misschien een expositie  of .. of ..

We zijn nog volop aan het denken hoe deze avond precies ingevuld kan worden maar 
één ding is zeker: We rekenen heel graag op uw medewerking!

Dus ga vast verzinnen of oefenen (jong én oud) als je korte tijd wilt “shinen “ op het 
podium in de kerk: zingen… dansen … goochelen … cabaret, ….alleen of met elkaar. 

“ Een kerk vol verrassingen” 

Nadere informatie volgt 

Wanneer:  22 januari
Aanvang:  18.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  komt nog
Aanmelden:  uiterlijk 10 januari bij Marjan Boer of Otti Huisman
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Running Dinner 

Wat is ons activiteitenprogramma zonder het altijd gezellige Running Dinner? Deze 
leuke activiteit mag toch niet ontbreken?
Daarom gaan we er dit jaar weer een gezellige avond van maken met heerlijk eten.
Voor degene die niet weet wat het inhoudt, hieronder nog een uitleg.
Met het Running Dinner gaan we, in groepjes van 6 – 8 personen, op verschillende 
adressen genieten van een 3 gangen diner. 
Bij het eerste adres starten we met het voorgerecht en op het tweede adres het hoofd-
gerecht. We sluiten het Running Dinner gezamenlijk af met een Grand Dessert in de 
Voorhof. 
Ieder jaar worden we weer verrast door de kooktalenten van onze thuiskoks.
Tijdens het tafelen kun je praten met je tafelgenoten over verschillende onderwerpen 
en is het weer een moment om elkaar beter te leren kennen. 
Wij zouden het leuk vinden als iedere deelnemer een gemeentelid meeneemt. Best 
spannend maar het kan een begin zijn van nieuwe contacten.
Uiteraard zijn jullie ook van harte welkom met je partner.

Wanneer:   12 februari
Aanvang:  17.30 uur
Waar:   verzamelen bij de Voorhof
Kosten:  € 5,00 per persoon, kinderen gratis
Aanmelden:  uiterlijk 1 februari bij Marjan Boer of Elma Tolenaars

Persoonlijke geloofsontwikkeling

Naast leren over geloof in de kerkdienst en bijbelstudiegroepen kun ook je zelf tijd 
nemen om met je geloof bezig te zijn. Dat kan op allerlei manieren en deze avond is 
bedoeld om ideeën te delen en nieuwe ideeën op te doen en samen ermee aan de slag 
te gaan.                                                                                                   
Deze avond wordt geleid door Jolanda Baks. Heb je vooraf vragen over dit onderwerp, 
dan kun je een berichtje mailen naar: jbaks1773@gmail.com. 

Wanneer:  16 februari
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 9 februari bij Marjan Boer of Otti Huisman
 

Rouwgespreksgroep

      Op het moment dat je je levenspartner  
      (of die ander die jou zo lief en dierbaar   
      is) verliest, gebeurt het ondenkbare. 
      Na de eerste schok van overlijden, volgt  
      de drukte van alles wat geregeld moet   
      worden. Daarna wordt het stil. Rouw   
      komt in het hart, dringt het huis binnen.  
      Maar hoe doe je dat – rouwen? 
      Woorden ‘verwerken’ of  ‘achter je laten’  
      doen geen recht aan wie was en aan je   
      relatie om wie je rouwt. Rouwen is   
      opnieuw leren leven, om te leren om   
      te gaan met het verlies. Rouwen is vorm  
      geven aan de relatie die blijft met 
degene van wie je gehouden hebt en die altijd een deel van je leven zal blijven.

In deze rouwgespreksgroep gaan we in op wat rouwen is aan de hand van het boek 
van Manu Keirse Helpen bij verlies en verdriet.
Er is veel ruimte om verhalen te delen en om naar elkaar te luisteren.
Er is ruimte voor zes deelnemers. Mochten er meer mensen zich aanmelden, dan kijken 
we of we op een later moment een nieuwe gespreksgroep kunnen starten.
De leiding is in handen van ds. Alexander Veerman en Marieke Huisman

Wanneer:  29 september, 13 oktober, 27 oktober en 10 november                                                                                                                
Aanvang:  15.30 uur                                                                                                                                                       
Voor wie:  gemeenteleden en belangstellenden                                                                                                                                         
Waar:   de Voorhof                                                                                                                                         
Aanmelden:  uiterlijk 10 september bij Marieke Huisman , tel. 417710  of 
  Alexander Veerman   

Cursus over het gebed

Het is niet altijd eenvoudig om woorden te vinden voor het gebed. Wat kun je er soms 
tegenop zien als je een gebed voor een groep moet uitspreken – laat staan dat het een 
spontaan gebed zou moeten zijn. Tegelijkertijd kan het hardop uitgesproken gebed 
voor die ander van grote waarde en tot bemoediging zijn. Het is dus fijn als je je toege-
rust voelt om een persoonlijk gebed uit te spreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Creatieve meditatieve workshop 

Twee jaar geleden hebben we aan de hand van het verhaal van “de Goede Herder” 
(Joh.10) met een aantal gemeenteleden helemaal vanuit eigen gevoel geschilderd. 
Vaak zijn we met ons hoofd bezig als we aan de Bijbel denken en minder met ons 
gevoel of onze intuïtie. Met verf of ander materiaal gaat een verhaal uit de Bijbel anders 
leven. Het bijzondere is, hoe verschillend de werken zijn die uiteindelijk door iedere 
deelnemer gemaakt zijn. Dat hebben we de vorige keer ook mogen ervaren. 

Dit jaar willen we met ander materiaal nogmaals twee avonden gaan werken met een 
gedeelte uit de Bijbel. Je bent vrij om één van de avonden te komen. Maar het is ook 
heel leuk om beide avonden te komen en mee te doen. Het plan is om in de kerkzaal te 
gaan werken, om nog meer de rust en de stilte van het werken met een tekst te 
ervaren. 

De avonden worden begeleid door Esther Veerman. 

Wanneer:  15 en 22 maart
Aanvang:  19.45 uur
Waar:   in de kerkzaal
Kosten:  € 7,50 
Aanmelden:  uiterlijk 15 februari bij Elma Tolenaars
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De Sedermaaltijd

Waarom is deze avond anders dan andere avonden?

Over heel de wereld wordt Pasen gevierd. Voor het Joodse volk is Pasen, het Pesach, 
waarin de uittocht van Egypte wordt gevierd.  Het Pesach begint met een Sedermaal-
tijd. Bij veel christenen wordt dat ook wel gezien als het laatste Avondmaal. 
De Sedermaaltijd heeft een bepaalde orde, een bepaalde volgorde en de prachtige 
symboliek verwijst naar de verlossing.   
Wij nodigen u uit om de sedermaaltijd te vieren en stil te staan bij de vraag: “Waarom is 
deze avond anders dan andere avonden?”   

Wie:   voor alle leeftijden
Wanneer:   zondag  27  maart 
Aanvang:   17.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  kosten worden later bekend gemaakt
Aanmelden:  uiterlijk 20 maart bij Elma Tolenaars of Marjan Boer

Joodse Humor

Wie kent geen witz van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en Moos nogal 
narcistisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres dan de witzen over dit duo.
Joodse humor bestaat al vanaf Bijbelse tijden en heeft zich steeds aangepast aan plaats 
en omstandigheden.

In deze lezing laat Peter van 't Riet u kennis maken met de veelkleurigheid van de 
joodse humor en met zijn roots. Met genres als witzen, anekdotes en korte verhalen. 
Met types zoals de sjlemiel, de sjnorrer en baron Rothschild. Met joodse humor uit 
diverse landen en uit verschillende joodse stromingen. Via de humor van de Talmoed 
leidt deze kennismakingstocht naar de humor van de Bijbel… van Moos en Sam tot 
Abraham.

Wanneer:  7 april
Aanvang:  20.15 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk  31 maart bij Otti Huisman of Marjan Boer

  



Los in de Biesbosch

Dit jaar willen we het seizoen afsluiten met een gevarieerd programma in de 
buitenlucht waar voor iedereen wat te doen is.     
                                                                                                                     
We beginnen om 9.30 uur met een dienst in de kerk o.l.v. Ds Alexander Veerman. Na het 
koffiedrinken in de Voorhof kunt u op eigen gelegenheid naar de Biesbosch gaan. We 
spreken daar om 12.00 uur af bij het Biesbosch centrum. We willen gezamenlijk 
lunchen  met het door u zelf meegebrachte eten.  Om 13.00 uur beginnen de 
activiteiten.

Later volgt er meer info

Wanneer:  19 juni
Aanvang:  12.00 uur
Waar:   Biesbosch
Aanmelden:  uiterlijk 31 mei bij Marjan Boer of Otti Huisman

Bijbelkring

Het nieuwe seizoen hopen we weer fysiek bij elkaar te kunnen komen.                                                  
We gaan, onder leiding van Alexander, met elkaar praten over een gedeelte uit de 
Bijbel. Vorig jaar hebben we met elkaar gesproken over gedeelten uit Handelingen.                                                         
Dit seizoen gaan we stukken uit de brieven van Paulus behandelen.                                                                   
We komen elke 3e dinsdag bij elkaar en beginnen 21 september.
Iedereen van harte welkom!

Wanneer:  21 september, 19 oktober, 16 november, 18 januari, 15 februari, 
  15 maart, 19 april en 17 mei
Aanvang:  15.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  geen
Aanmelden en/of vervoer: Marieke Huisman, tel. 417710
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Gespreksgroep “The Bible friends”

Voor wie?
Iedereen vanaf ongeveer 20 jaar …..Je hebt een licht verstandelijke beperking wel of 
niet met autisme.      
Je hebt af en toe wat ondersteuning nodig in je dagelijks leven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Je kunt zelfstandig naar de kerk komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Je wilt meer weten en leren over de Bijbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Je wilt kunnen praten over geloven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Je kunt één keer in de 2 weken de gespreksgroep bezoeken.

Waar gaat het over?
We praten met elkaar over het Geloof, de Bijbel en wat er in de Kerk en om ons heen gebeurt.

Hoe doen we dat?
We lezen uit de Bijbel en gaan dan in gesprek met elkaar, soms met afbeeldingen, een 
filmpje, internet of nodigen iemand uit. Wij vragen jou ook of je een onderwerp weet 
waar je meer over wilt weten. We delen met elkaar in een whatsapp groep en Facebook 
Pagina. We heten je welkom op de avonden.                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wanneer:  15-9 / 29-9 / 13-10 / 27-10 /10-11 / 8-12 / 22-12 / 5-1 / 19-1 / 2-2
  16-2 / 2-3 / 16-3 / 30-3 / 13-4 / 11-5 / 25-5
Waar:   de Voorhof
Kosten:  geen
Aanmelden:  Fia van der Kuil tel: 422112, Ada van Oorschot en Mari Bakker

iBelieve

iBelieve is een gespreksgroep over eigentijdse geloofsvragen, die ons allen raken. Op 
een open en gezellige manier met elkaar spreken over alles wat ons boeit en waar we 
vragen over hebben. Elke 2e dinsdag van de maand komen wij samen in de Voorhof 
om met elkaar in gesprek te gaan. Voor elke leeftijd, voor elke mening. Van harte welkom!!

De onderwerpen worden met elkaar aangedragen en besproken. Weet u een boeiend 
onderwerp waar u graag met een ander over wilt praten, schuif gezellig aan.

Wanneer:  14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 
  8 februari, 8 maart,12 april, 10 mei en 14 juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Aanvang:  20.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Kosten:   geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Aanmelden:  Piet Batenburg tel. 06-51142080 ibelievegks@gmail.com
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Bijbelstudie voor jongeren met een verstandelijke beperking (vanaf ca. 16 jaar)

Wil je ook met andere jongeren praten over het geloof, de Bijbel, de kerk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dat kan!  1x per maand is er voor jou  Bijbelstudie in de Voorhof.

Wij werken in een klein groepje met het onderdeel “Bijzonder” van de methode 
“Follow-up”.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dit is een leuke manier om samen na te denken over ons geloof en de Bijbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Het komend seizoen gaan we aan de slag met het thema: “Goed Bezig”                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Natuurlijk nemen ons ook de tijd om te praten over wat jou bezighoudt.

De bijeenkomsten hebben een vaste opbouw:
 
• We drinken eerst iets met elkaar, terwijl we gezellig kunnen (bij)kletsen. 
• We steken de kaars aan; dat betekent dat we over God, Jezus en de kerk gaan praten. 
• Dan volgen we het boekje dat bij ons thema hoort. 

Ieder onderdeel in het boekje heeft een kleur. Door een knijper op de goede kleur te 
zetten, is te zien wat we gaan doen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Bijbellezen, moeilijke woorden bespreken, zingen of iets gaan maken.

• Daarna bedenken we met elkaar waar we voor willen bidden en spreken we af wie er    
  gaat bidden. 
• Tenslotte wordt de kaars uitgeblazen: dat betekent dat de Bijbelstudie is afgelopen.
  
Wil jij ook meedoen?  Je bent van harte welkom! 

Wanneer:    29 september, 27 oktober, 24 november, 5 januari, 
    2 februari, 2 maart en 6 april        
Aanvang:     19.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Groepsgrootte:    max. 4 jongeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Waar:      de Voorhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Kosten:    geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Informatie/ aanmelden:  Hilly van Hoorne, 0184-412899, l.hoorne@upcmail.nl
    Ingrid van Wageningen 06-23290052,     
    ingridvanwageningen@live.nl
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