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Hoi,

Wat leuk dat je even de tijd neemt om door ons boekje heen te 
bladeren. Zoals je zult zien, zijn er weer heel veel supertoffe activiteiten 
en bijeenkomsten - voor alle leeftijden! We kijken er naar uit om je op 
een van die activiteiten te ontmoeten.

Waarom? Nou, allereerst omdat we ervan overtuigd zijn dat geloven bij 
ons leven hoort. Geloven kan je rust geven en je helpen bij het maken 
van keuzes. Tegelijkertijd is geloven lang niet altijd gemakkelijk. Soms 
heb je zelf misschien lastige vragen. Of je bent een van de weinigen in 
je klas of vriendengroep die naar de kerk gaat of iets met het geloof 
heeft. Dat is de tweede reden: praten met leeftijdsgenoten en samen 
leuke dingen doen helpen om te groeien in je geloof en je te verdiepen 
in de Bijbel. En tot slot: het is gewoon ontzettend gezellig. We hebben 
de leukste leiding en doen de tofste dingen. 

Wat we belangrijk vinden om te zeggen, is dat we als kerk veel meer 
doen en zijn dan de zondagse kerkdiensten. Die kerkdiensten zijn 
trouwens erg interessant. Voor de allerkleinsten is er oppas, voor de 
kinderen van de basisschool kindernevendienst en voor de jongeren is 
er jeugdkerk. Daarnaast zijn er tal van speciale vieringen die ook voor 
jou aansprekend zijn.



V
O
O
RW

O
O
RD

Maar zoals gezegd, de kerk is meer dan de zondag. Ook doordeweeks is 
er veel te beleven zoals de jeugdclubs en catechisatie. Check het 
boekje: er is voor elke leeftijd iets te doen en je bent altijd welkom!

Soms heb je misschien meer behoefte om in je eentje met iemand te 
praten. Omdat je met bepaalde vragen zit. Of omdat je heel erg blij 
bent. Of juist omdat je je helemaal niet fijn voelt. Ook dat is bij ons 
mogelijk. Kijk maar bij Jeugdpastoraat. Je mag altijd met een van ons 
contact opnemen als je wilt praten. Wij willen graag voor jou, je familie 
en je vrienden een thuis zijn!

En mocht je iets willen organiseren, bespreken of wat dan ook…. je 
kunt ons altijd benaderen. Dan zullen we met elkaar kijken wat we voor 
jou kunnen betekenen.

Wat zijn jouw ideeën? Wil je jouw eigen activiteit organiseren? Je kunt 
ons altijd benaderen.
Dan zullen we met elkaar zien, wat er nodig is en wat wij voor jou 
kunnen betekenen.

Beste ouders,

Fijn dat jullie interesse tonen in ons jeugdwerk! Geloven begint immers 
thuis. Hoe jullie als ouders je verhouden met geloof, het leven, de kerk, 
bepaalt voor een deel de weg die jullie kinderen zullen gaan. 
Met ons jeugdwerk willen we jullie ondersteunen in de geloofsopvoe-
ding. Het jeugdwerk vraagt om een wisselwerking tussen ons als 
vrijwilligers, de kinderen en jullie als ouders. We hopen dat jullie ons 
jeugdwerk een warm hart toedragen en jullie kinderen willen stimule-
ren om aan activiteiten mee te doen.
We realiseren ons dat het geloofsgesprek in het gezin lang niet altijd 
eenvoudig is. Wij zoeken naar wegen om jullie daarbij te ondersteunen. 
Zo zullen er avonden rond geloofsopvoeding worden aangeboden en 
zal er “een geloofskoffertje” door de gemeente gaan. Nieuwsgierig 
geworden? Blader rustig verder. Voel je vrij om met ons contact op te 
nemen.

Dominee Alexander Veerman  06 836 63 420
Jeugdouderling Petra Elhalky  06 404 34 988
Jeugdouderling Gert van Tent  06 835 79 938
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Kerkdienst
Elke zondag zijn er om 09.30 uur en om 18.00 uur kerkdiensten in de 
Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat). 
Een deel van de activiteiten in deze folder vinden plaats tijdens of rond 
deze diensten in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de kerk. 
Om 18.00 uur zijn er geregeld diensten met een bijzonder karakter, 
zoals Zondagavondzang, TOP2000, Open Deur Dienst, Peuter- en 
Kleuterdienst, Taizéviering. Actuele informatie over onze diensten 
en/of activiteiten is te vinden op onze website www.gksliedrecht.nl of 
in de lokale kranten Het Kompas of De Merwestreek.
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Kinderoppas
Iedere zondagmorgen en met Kerst en Hemelvaart is er tijdens de 
ochtenddienst Kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar. Een kwartier voor 
aanvang van de dienst is er oppas aanwezig. De wegwijzers met 
daarop "oppas" wijzen de weg naar de ruimte van de oppas.
De kinderen kunnen tijdens de dienst spelen, knutselen, kleuren, lezen 
of zingen.  Voor de allerkleinsten staat er een box en zijn er 
kinderstoelen aanwezig. Er zijn altijd twee personen aanwezig om op 
te passen.  

Tijdens de collecte kunnen de kinderen opgehaald worden om samen 
met de ouders in de kerk het slotlied mee te zingen en de Zegen te 
ontvangen. Zo ervaren ook de allerjongsten alvast een stukje van de 
dienst. 

Voor meer informatie over de oppas of als u/jij mee wilt draaien in de 
oppasdiensten dan kunt u contact opnemen met Annienke 
Vastenhout (0628348330).

Minikerk

Bij de minikerk draait het helemaal om 
peuters en kleuters. In een viering van 
maximaal een half uur beleven we een 
Bijbelverhaal: kijken, luisteren, proeven 
en voelen. Dominee Beer is “de dominee” van de minikerk.

Na afloop drinken we nog limonade 
en is er voor de (pleeg)ouders en 
grootouders gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten.

We organiseren minstens drie vieringen per seizoen. 
Houd “Ik Geloof”, de website of de regionale krant in de gaten voor 
actuele data en tijden. 
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Kindernevendienst
 
Met uitzondering van de vakantieperiode, kunnen de kinderen in de 
leeftijd van de basisschool de kerkdienst verlaten voor hun eigen 
‘Dienst van het Woord’.
Tijdens de kindernevendienst (KND) wordt een bijbelverhaal centraal 
gesteld.
Ze verlaten de kerk aan het begin van de ‘Dienst van het Woord’ ("voor 
de preek")
De voorganger stuurt ze ‘op weg’ met ‘het licht’ uit de kerk.
Na het lied "We gaan voor even uit elkaar" vertrekken de kinderen naar 
hun eigen nevendienst. Hier praten, zingen, bidden en maken ze een 
verwerking naar aanleiding van het bijbelverhaal. Bijvoorbeeld een 
kleurplaat, werkje, spel, puzzel of doen we een proe�e.
Na het antwoordlied na de verkondiging/preek  komen de kinderen 
weer terug in de kerk, regelmatig met hun werkjes onder de arm.
Over de inhoud van de kindernevendienst overlegt de leiding r
egelmatig met de predikant.
Inspiratie voor de kindernevendienst haalt de leiding uit de methode 
Bijbel Basics (NBG).
Wij willen dat kinderen leren dat God van mensen houdt, dat wij 
kinderen van God mogen zijn en dat Jezus het voorbeeld voor ons 
leven is en dat wij door Hem naar God mogen komen. Tijdens de 
kindernevendienst willen we de Bijbelse boodschap doorgeven als 
bagage voor de rugzak op de levensreis. De kindernevendienst is op 
een gezellige en zinvolle manier kerk zijn voor kinderen.
De leiding van de kindernevendienst bereidt gedurende het gehele 
kerkelijk seizoen, verschillende speciale activiteiten voor.
De bijzondere aandacht gaat uit naar de Adventsperiode, de Veertig-
dagentijd en Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Doel hiervan is om deze 
dagen feestelijk te vieren.
 
 
Heb je vragen? Neem gerust contact op met Elna de Zwart
elna.dezwart@kpnmail.nl / KNDsliedrecht@gmail.com
Tel.: 0184418748
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Huiscatechese? Wat is dat?

    Catechese betekent eigenlijk: onderwijs. “Oh nee!”, 
    zul je denken. “Wie heeft daar nou zin in?!” Toch lijkt  
    catechese niet op school. Wat is het dan wél? Een  
    vaste groep jongens en meiden, in de leeftijd van de  
    eerste 4 jaren van het voortgezet onderwijs, komt  
    regelmatig op een vaste avond even een momentje  
    bij ons thuis. Vandaar het woord huiscatechese. Op 
zo’n catechesebijeenkomst kletsen we eerst even bij, en hebben we het met 
elkaar over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de kerk, de bijbel 
en het geloof. Echt van die onderwerpen waar je normaal niet zo gauw over 
praat. Je kunt je vragen stellen, je leert nog eens wat, en je kunt ook gewoon 
eens vertellen wat je zelf denkt en vindt over het geloof en de kerk. En het zal 
je misschien verrassen, maar dat is vaak gewoon echt fijn. Ook omdat je zo de 
andere jongens en meiden in onze gemeente beter leert kennen.

Wat voor soort onderwerpen dan?
We werken per jaar in 3 thema-blokken: over de bijbel (1), over de kerk (2), 
over geloven en christen zijn in de wereld van vandaag (3). Binnen die 
themablokken kan er van alles aan de orde komen. Elk jaar iets anders.

Hoe wordt zo’n onderwerp dan behandeld?
Dat kan op allerlei manieren. Vaak door middel van een gesprek over iets dat 
we samen lezen, of een spel, een creatieve opdracht, een bezoek, een quiz, 
een filmpje; noem maar op. De bedoeling is dat we leren van elkaar en van de 
catecheet, en dat we veel van gedachten kunnen wisselen.  En ter geruststel-
ling: huiswerk is er niet bij; dat krijg je op school al genoeg!

Hoeveel tijd kost huiscatechese?
Eén bijeenkomst duurt 3 kwartier, zodat je echt binnen een uur weer thuis 
bent. Per jaar zijn er 3 themablokken van ongeveer 5 bijeenkomsten, dus in 
totaal zo’n 15 x per jaar, dat komt neer op ongeveer 1x per week van eind 
september tot mei. In de schoolvakanties is er geen catechese. Omdat een 
bijeenkomst dus niet zo lang duurt, heb je die avond nog genoeg tijd over 
voor andere dingen, zoals je sport, of je huiswerk. 

En op welke avond is het dan?
Dat bepalen we met elkaar tijdens de zogenaamde “indelingsbijeenkomst”. 
Die is op de maandag na de startzondag, om 19.00 uur in de Voorhof. Dan 
kijken we hoe we de groepen verdelen en wie op welke avond kan. We 
plannen altijd een tijd aan het begin van een avond.
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En als je (bijna) nooit in de kerk komt? 
Of het boeit je allemaal niet zo?
Dan vinden we het juist leuk als je komt. Dan leren we je beter kennen, en jij 
leert de anderen beter kennen. Het is best boeiend om met je leeftijdgeno-
ten eens over dingen te praten, die je op school niet zo gauw ter sprake zou 
brengen. Het is ook gewoon leuk om naar elkaars meningen te luisteren. 
En... we spreken altijd met elkaar af: wat je in de groep vertelt, blijft binnen 
de groep.  Daarover praten we niet met anderen. Wij als catecheten ook niet. 
En dat is een veilig gevoel.

Waarom eigenlijk bij iemand thuis, en niet in de kerk?
Omdat we thuis wat gezelliger bij elkaar zitten.  Lekker op de bank met 
elkaar, of aan de keukentafel. Iets te drinken en te eten erbij. Dat kletst 
makkelijker. Na een drukke schooldag mag het voor jullie best een beetje 
relaxed zijn, vinden wij.

Dus...
We hopen dat je een beetje een indruk hebt van wat huiscatechese 
is. Maar vooral hopen we dat je in het komende seizoen zult mee-
doen! Kom daarom in ieder geval allemaal even naar de indelingsbij-
eenkomst. Die is dit jaar op maandag 14 september om 19.00 uur in 
de kerk. Dat duurt maar een half uurtje, maar dan ontmoet je vast de 
anderen en kun je meebeslissen over een geschikte avond. Doen! 
Superleuk als je komt! 

Meer weten? Mail even met een van de catecheten:
Ellen de Vries (j.vries679@upcmail.nl)
Jolanda Maaskant (jolanda.maaskant@hotmail.com)
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Clubs!

Van september t/m mei is er elke week (behalve in de vakanties) club! 
De club is er voor alle leeftijden: van groep 1 van de basisschool t/m de 
laatste klas van het voortgezet onderwijs. 

Wat we doen!
Spelletjes, sporten, over het geloof praten, knutselen, zingen, bidden 
en gewoon gezellig met elkaar zijn! Behalve elke week club organise-
ren we activiteiten zoals de jeugdweek, kinderkerstfeest en als hoogte-
punt: het jaarlijkse kamp! Met als basis het christelijke geloof willen we 
een fijne en veilige plek zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten 
en leuke dingen met elkaar kunnen doen. 

Kamp!
Als afsluiting van het clubseizoen organiseren we elk jaar een spette-
rend kamp voor alle kinderen van de clubs en uit de kerk. Een paar 
trefwoorden: Sporten, bonte dag, kampdienst, gek doen, zingen, 
speurtocht, snoepen, buiten spelen, verkleden, weinig slapen en 
vooral heel veel gezelligheid. Kortom, je moet er gewoon bij zijn. Het 
kamp is dit seizoen met Hemelvaart, 12 tot en met 15 mei 2021.

Info!
De clubcontributie bedraagt € 3,00 per maand. Hiervan kopen we 
lekkere limonade en af en toe een snoepje maar ook knutsel- en 
spelmateriaal. Ook sparen we met alle clubkinderen elk seizoen voor 
een goed doel. Deze bijdrage komt op € 3,00 per seizoen. We sparen 
dit jaar voor een project van Kerk in Actie: ‘Kinderen in de Knel’.

De clubs worden gehouden in De Voorhof, het ontmoetingscentrum 
van de Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat / hoek Oranjestraat.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, wordt dan lid van 
onze besloten Facebook groep: Clubwerk Sliedrecht. 

Je bent van harte welkom op één van onze clubs! De clubs starten in 
de week van 14 september 2020! 

Wil je weten welke club bij jouw leeftijd past en wanneer dat is? Kijk 
dan op de volgende pagina:
 

7

Minikerk

Bij de minikerk draait het helemaal om 
peuters en kleuters. In een viering van 
maximaal een half uur beleven we een 
Bijbelverhaal: kijken, luisteren, proeven 
en voelen. Dominee Beer is “de dominee” van de minikerk.

Na afloop drinken we nog limonade 
en is er voor de (pleeg)ouders en 
grootouders gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten.

We organiseren minstens drie vieringen per seizoen. 
Houd “Ik Geloof”, de website of de regionale krant in de gaten voor 
actuele data en tijden. 
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Regenboogclub Kinderen groep 1 & 2 van de basisschool. 
Nog geen dag/tijd bekend! Graag uw kind aanmelden via email 
cherylvastenhout3@hotmail.com
Contactpersoon: Cheryl Vastenhout
     cherylvastenhout3@hotmail.com / 0612854137

Mozes & Mirjam  Kinderen groep 3 & 4 van de basisschool.
Elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur
Contactpersoon:  Kirsten Verhoeven
      verhoevenkirsten@hotmail.com / 0610558991
Start: maandag 14 september 20120

Benjamin & Thabitha Kinderen groep 5 & 6 van de basisschool. 
Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur
Contactpersoon: Hannah Bakker 
     h.bakker95@hotmail.com / 0639720310
Start:  dinsdag 15 september 2020

Simson & Rebecca Kinderen groep 7 & 8 van de basisschool. 
Elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur
Contactpersoon: Marijn Mudde
     m.f.mudde@outlook.com / 0612076282
Start: maandag 14 september 2020

Milka  Tieners klas 1 en 2 voortgezet onderwijs. 
Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur
Contactpersoon: Amanda v/d Heerik
     amanda_verschoor@hotmail.com / 0613346410
Start:  woensdag 16 september 2020

Jefta Tieners klas 3 en 4 voortgezet onderwijs.
Elke twee weken op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur 
Contactpersoon: Leonie Visser        
                              leonie_v22@hotmail.com / 06-48429676
Start:  woensdag 16 september 2020



Jeugd Pastoraal Werkers

Wie zijn wij? 
Lydia van Sinttruye en Hanneke Hoogendoorn zijn Jeugd pastoraal 
werkers in segment 2 ( 16-30 jaar) 
 
Wat betekent pastoraat?
Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar. Wij willen graag er voor 
jou zijn, een band opbouwen, praten over school, geloof, je vrienden of 
dat waar jij het over wil hebben.

Hoe kom ik in contact?
Wij houden twee keer per jaar een avond voor het segment om te 
ontmoeten en te praten.  De eerste is vrijdag 9 oktober.  Meer informatie 
via de website, facebook van de kerk en de facebookpagina van segment 
2: Wij zijn er voor jou! Wij vinden het ook heel leuk als je ons belt, mailt of 
appt… langskomen mag natuurlijk ook. Wel handig om dan even een 
afspraak te maken: Lydia: 06-5175536 of Hanneke: 06-12685531

Verder proberen wij bij diverse activiteiten en diensten in de kerk aanwe-
zig te zijn en mag je ons dan altijd even aanspreken.

To walk on?
Iedere maand lopen wij op dinsdag een rondje met wie wil. Dit om te 
kletsen, te ontmoeten en vooral gezelligheid. Start 20:00 uur bij de Voorhof.

Data:?8/9, 6/10, 3/11, 1/12, 5/1, 2/2, 2/3, 6/4
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En als je (bijna) nooit in de kerk komt? 
Of het boeit je allemaal niet zo?
Dan vinden we het juist leuk als je komt. Dan leren we je beter kennen, en jij 
leert de anderen beter kennen. Het is best boeiend om met je leeftijdgeno-
ten eens over dingen te praten, die je op school niet zo gauw ter sprake zou 
brengen. Het is ook gewoon leuk om naar elkaars meningen te luisteren. 
En... we spreken altijd met elkaar af: wat je in de groep vertelt, blijft binnen 
de groep.  Daarover praten we niet met anderen. Wij als catecheten ook niet. 
En dat is een veilig gevoel.

Waarom eigenlijk bij iemand thuis, en niet in de kerk?
Omdat we thuis wat gezelliger bij elkaar zitten.  Lekker op de bank met 
elkaar, of aan de keukentafel. Iets te drinken en te eten erbij. Dat kletst 
makkelijker. Na een drukke schooldag mag het voor jullie best een beetje 
relaxed zijn, vinden wij.

Dus...
We hopen dat je een beetje een indruk hebt van wat huiscatechese 
is. Maar vooral hopen we dat je in het komende seizoen zult mee-
doen! Kom daarom in ieder geval allemaal even naar de indelingsbij-
eenkomst. Die is dit jaar op maandag 14 september om 19.00 uur in 
de kerk. Dat duurt maar een half uurtje, maar dan ontmoet je vast de 
anderen en kun je meebeslissen over een geschikte avond. Doen! 
Superleuk als je komt! 

Meer weten? Mail even met een van de catecheten:
Ellen de Vries (j.vries679@upcmail.nl)
Jolanda Maaskant (jolanda.maaskant@hotmail.com)

The Bible Friends
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Belijdenis doen?

Denk je na over belijdenis doen?
Misschien goed om nog even kort te noemen wat belijdenis doen 
inhoudt. Allereerst is het belijden van het geloof het beamen van je 
eigen doop. De meesten van ons zijn als kind gedoopt. De doop 
symboliseert dat je kind van God bent. Het is een teken van het 
verbond  tussen God en jou. Je ouders hebben de verantwoordelijk-
heid voor je geloofsopvoeding genomen door ‘ja’ te zeggen, en als je 
belijdenis doet, neem je zelf die verantwoordelijkheid. 
Belijden is persoonlijk, en tegelijkertijd hoort het ook middenin de 
gemeente. Met ons persoonlijk geloof staan we in de lange traditie van 
de kerk, en zijn we met andere gelovigen verbonden. Door het doen 
van belijdenis word je lid van de kerk, of verandert je lidmaatschap. 
Van dooplid word je belijdend lid.
De letterlijke betekenis van het Griekse woord voor ‘belijden’ is: 
hetzelfde zeggen, instemmen met. Met al onze eigen accenten staan 
we in de lange traditie van de kerk. We stemmen in met het Woord van 
God: Gods liefde geeft ons de ruimte om op adem te komen. 
Dit jaar is er opnieuw gelegenheid om deel te nemen aan belijdenisca-
techisatie. Het doen van belijdenis is niet gebonden aan een bepaalde 
leeftijd. Ook als je al lang geleden voor het laatst catechisatie hebt 
gevolgd, kan het zomaar zijn dat het verlangen om belijdenis te doen 
aanwezig is.  Zit je hier ook over na te denken of zou je meer informatie 
willen? 
Zou je weer eens een opfriscursus willen doen? 
Voel je vrij om met mij contact op te nemen of aan te schuiven bij de 
catechese. 

Opgave via al.veerman@gmail.com of 06 83663420



11

Avondmaalscatechese

Bij ons in de kerk mag, iedereen van jong tot oud, aan het 
Avondmaal meedoen.

Zes zondagen per jaar vieren we Heilig Avondmaal in de kerk en krijgt 
iedereen een stukje brood en een slokje wijn/ druivensap.

Misschien heb je al deelgenomen aan het Heilig Avondmaal (HA) in de 
kerk, misschien nog niet (zo vaak).

Om uit te leggen waarom je een stukje brood en een slokje druivensap 
krijgt en wat dat betekend, organiseren we deze speciale thema 
bijeenkomsten, helemaal gericht op kinderen.
Iedereen uit groep 6,7,8 van de basisschool ( en de ouders) die bij onze 
kerk betrokken zijn, krijgt een uitnodiging om mee te doen.

De thema’s? “Back to Basics!”,    “Open je handen!”,     “Samen aan tafel!”.

Wanneer? De bijeenkomsten vinden plaats tijdens de kerkdiensten.
We ronden de bijeenkomsten af met een speciale Heilig Avondmaals-
viering.
 
Ds. Alexander Veerman, Ellen Visser en Elna de Zwart.

Heb je vragen? Elna de Zwart:    elna.dezwart@kpnmail.nl / 
      Tel.: 0184418748
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Jeugdkerk

Jeugdkerk ……. Wat is dat?

Bij de jeugdkerk hebben we onze eigen kerkdienst. Gewoon tijdens de 
kerkdienst in de kerk, maar dan relaxed boven in de Voorhof met je 
benen op tafel.
We volgen onze eigen volgorde (onze liturgie) en met elkaar staan we 
stil bij een onderwerp dat aansluit bij het jaarthema. Daarnaast doen 
we een leuk opstapspel, luisteren we naar muziek en sluiten we af met 
drinken en koek.

Jeugdkerk ……. Voor wie is dat dan?
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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:    23-9/28-10/25-11/6-1/3-2/3-3/7-4
Aanvang:     19.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Aantal bijeenkomsten:   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Groepsgrootte:    max. 4 jongeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Informatie/aanmelden:   Hilly van Hoorne, tel: 0184-412899, l.hoorne@upcmail.nl
    Ingrid van Wageningen 06-23290052,     
    ingridvanwageningen@live.nl

Kerkreisje

In het voorjaar van 2021 wordt er weer een kerkreisje georganiseerd. Gemeenteleden 
en gasten van jong tot oud kunnen deelnemen aan dit reisje; er is geen leeftijdsgrens. 
Het kerkreisje staat in het teken van gezelligheid, ontmoeting en omzien naar elkaar. 

Ieder jaar proberen we een andere  bestemming te kiezen in samenwerking met 
Zwaluw busreizen. Met elkaar maken we er een gezellige dag van, de afsluiting is 
meestal met een diner in Parkzicht.
De bestemming, datum en onkosten zijn nog niet bekend, in december hopen we 
meer informatie te geven.

De reiscommissie bestaat uit Bep van Helvoort, Wil van Ommen en Fia van der Kuil.
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Bijzondere diensten?
Bijzondere diensten gedurende dit kerkelijk seizoen:
De tijden zullen vaak goed zijn maar kijk nog even in Ik Geloof of op de zondagsbrief voor 
de allerlaatste informatie. 
De invulling van de diensten zijn onder voorbehoud i.v.m. ontwikkelingen Corona.

13-09-2020 09.30 Startzondag
20-09-2020 18.00 Taizégebed
27-09-2020 18.00 ZAZ
04-10-2020 09.30 Israëlzondag
04-10-2020 15.30 Minikerk
11-10-2020 18.00 ODD
04-11-2020 14.30 kinderdankdag
08-11-2020 09.30 Rwandazondag
08-11-2020 18.00 jeugddienst
15-11-2020 18.00 Choral Evensong
22-11-2020 09.30 Eeuwigheidszondag
29-11-2020 18.00 ZAZ
13-12-2020 17.00 Taizégebed; Wereldlichtjesdag
20-12-2020 16.30  Kerst sing-in
20-12-2020 19.00 Kerst sing-in
24-12-2020 19.00 kinderkerst
24-12-2020 20.30 Kerstnachtdienst HG
24-12-2020 22.30 Kerstnachtdienst GK
25-12-2020 09.30 Kerstfeest
27-12-2020 19.30 Top 2000-dienst
17-01-2021 15.30 Minikerk
24-01-2021 18.00 zondag met …..
31-01-2021 18.00 ZAZ
07-02-2021 09.30 zondag werelddiaconaat
14-02-2021 18.00 Taizégebed
10-03-2021 14.30 biddag - kinderen; gezamenlijke dienst
14-03-2021 18.00 Choral Evensong
21-03-2021 18.00 ODD Maranathakerk
28-03-2021 09.30 Palmpasen
28-03-2021 18.00 ZAZ
01-04-2021 19.30 Witte donderdag
02-04-2021 19.30 Goede vrijdag
03-04-2021 21.30 Stille zaterdag
04-04-2021 09.30 Pasen
11-04-2021 18.00 Taizégebed
18-04-2021 15.30 Minikerk
25-04-2021 18.00 vriendendienst/jeugd
13-05-2021 09.00 Hemelvaart
23-05-2021 09.30 Pinksteren
30-05-2021 15.00 Kampdienst
20-06-2021 09.30 Afscheid KND
20-06-2021 15.30 Minikerk
25-07-2021 18.00 ZAZ

In de periode van de 40-dagentijd zijn er op donderdag vieringen van een half uur.
Data: 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3/25/3
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Erediensten

Elke zondag hebben we twee diensten. Om 9.30 uur en ’s avonds meestal om 18.00 uur. 

Wat doen wij in de kerk?
Wij zijn als kerkgemeenschap een groep mensen die zoekt naar contact met God en 
ons betrokken weet op elkaar. We ervaren God, ieder op zijn of haar eigen manier, in 
het zingen, in het samen bidden, in het luisteren naar de Bijbel en in de overdenking 
van de Bijbel. Dit geven we op zondag in de kerkdiensten met elkaar vorm en inhoud. 

Zijn er kledingvoorschriften?
Iedereen mag komen zoals hij/zij het liefst gekleed is. Sommige bezoekers vinden de 
kerk een bijzondere plaats en kleden zich daarom soms wat netter dan op andere 
dagen van de week. Voor God zijn we allemaal gelijk.

Moet ik een Bijbel of liedboek meenemen?
In de morgendiensten maken we gebruik van de beamer, waarop liederen en Bijbeltek-
sten geprojecteerd staan. Bij de ingangen van de kerk liggen liedboeken voor de 
avonddiensten, die gebruikt kunnen worden. 

Waar ga ik zitten?
Niemand heeft in onze kerk een ‘eigen’ plaats. Je kunt overal gaan zitten. De voorste rij 
stoelen voor het podium is voor de kerkenraad gereserveerd. ‘s Avonds zitten we 
meestal beneden (vooraan) in het middengedeelte.

Als je niet bekend bent met de Gereformeerde kerk, wat wordt er van mij verwacht?
Je hoeft niet mee te zingen of te bidden, maar we nodigen je van harte uit om mee te 
doen. Wel vragen we je onze gebruiken te respecteren. Dat laat je zien door stil te zijn 
als wij bidden en te gaan staan als iedereen gaat staan.

KEEK (cake) na(ar) deze preek. 
Na enkele ochtenddiensten zal er weer een KEEK (cake) na(ar) deze preek worden 
georganiseerd. Wat dat is? De dienst en preek worden besproken. Wat heb jij opgepikt, 
waar kun jij de week mee door? Wat raakte je en waar was je het niet mee eens? Je bent 
van harte uitgenodigd. Je kunt luisteren of deelnemen aan het gesprek. Alle input is 
even waardevol.  We gaan vertrouwelijk om met wat er wordt gezegd. Het is een 
verrijking voor jezelf. Gun jezelf de tijd om met elkaar over het geloof te praten! 
 

 



Avondmaalscatechese

Bij ons in de kerk mag, iedereen van jong tot oud, aan het 
Avondmaal meedoen.

Zes zondagen per jaar vieren we Heilig Avondmaal in de kerk en krijgt 
iedereen een stukje brood en een slokje wijn/ druivensap.

Misschien heb je al deelgenomen aan het Heilig Avondmaal (HA) in de 
kerk, misschien nog niet (zo vaak).

Om uit te leggen waarom je een stukje brood en een slokje druivensap 
krijgt en wat dat betekend, organiseren we deze speciale thema 
bijeenkomsten, helemaal gericht op kinderen.
Iedereen uit groep 6,7,8 van de basisschool ( en de ouders) die bij onze 
kerk betrokken zijn, krijgt een uitnodiging om mee te doen.

De thema’s? “Back to Basics!”,    “Open je handen!”,     “Samen aan tafel!”.

Wanneer? De bijeenkomsten vinden plaats tijdens de kerkdiensten.
We ronden de bijeenkomsten af met een speciale Heilig Avondmaals-
viering.
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      Tel.: 0184418748
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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:  22 april
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 16 april bij Otti Huisman

Verhalen ronden

“Bloeien in Gods licht”, daar horen mooie verhalen bij …welke dit zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Daar komt u zeker achter want we gaan namelijk verhalen vertellen en u kunt komen 
luisteren op het mooie terrein van Elma en Andre Tolenaars.                                                                                                                                                                                                                                                       
We hebben drie vertelrondes en we verdelen deze over de segmenten: een ronde voor 
kinderen, volwassenen en jongeren.

Hoe de invulling van deze avond er precies uit gaat zien, wordt later bekend gemaakt 
in Ik Geloof en de zondagsbrief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Het belooft een mooie afsluiting van het jaar te worden waar we met zijn allen voor 
een heerlijke maaltijd zorgen.

Wanneer:  12 juni
Aanvang:  wordt later bekend gemaakt
Waar:   op het erf van familie Tolenaars Wijngaardsedijk 3 Sliedrecht
Kosten:  vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  uiterlijk 5 juni bij Otti Huisman

  

Bijbelkring

Elke derde dinsdag van de maand komt deze groep bij elkaar onder leiding van 
Alexander. Vorig seizoen hebben we met elkaar gesproken over onze lievelingsverha-
len in de Bijbel. 

Dit nieuwe seizoen gaan we met elkaar in gesprek over Bijbelse personen. Personen die 
ons raken en/of inspireren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Wie is jouw favoriete persoon in de Bijbel? Wat zegt de Bijbel over deze persoon? 
Waarom spreekt zij/hij jou aan? Wellicht heb je ook vragen over hem/haar.                                                                                                                                                                                                                                  
Wij hopen ook dit seizoen op goede gesprekken en fijne ontmoetingen. Wil je meepra-
ten of alleen luisteren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Iedereen is van harte welkom!

Wanneer:    15 september, 20 oktober, 17 november, 19 januari, 
    16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei 
Aanvang:    15.00 uur
Waar:     de Voorhof
Kosten:    geen
Aanmelden en/of vervoer:  Marieke Huisman, tel. 417710

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.         
Kosten: geen. Aanmelden: Fia van der Kuil tel: 422112, Ada van Oorschot en Mari 
Bakker

  

We delen met elkaar in een whatsapp groep en Facebook Pagina. We heten je welkom 
op de avonden.

Wanneer:  16-9/30-9/14-10/28-10/11-11/25-11/9-12/6-1/20-1/3-2/17-2/   
  3-3/17-3/31-3/14-4/28-4
Waar:   de Voorhof         

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:  08-09/13-10/10-11/08-12/12-01/09-02/09-03/13-04/11-05/08-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Aanvang:  20.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Kosten:   geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Aanmelden:  Piet Batenburg tel. 06-51142080 ibelievegks@gmail.com

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. 
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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:  22 april
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 16 april bij Otti Huisman

Verhalen ronden

“Bloeien in Gods licht”, daar horen mooie verhalen bij …welke dit zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Daar komt u zeker achter want we gaan namelijk verhalen vertellen en u kunt komen 
luisteren op het mooie terrein van Elma en Andre Tolenaars.                                                                                                                                                                                                                                                       
We hebben drie vertelrondes en we verdelen deze over de segmenten: een ronde voor 
kinderen, volwassenen en jongeren.

Hoe de invulling van deze avond er precies uit gaat zien, wordt later bekend gemaakt 
in Ik Geloof en de zondagsbrief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Het belooft een mooie afsluiting van het jaar te worden waar we met zijn allen voor 
een heerlijke maaltijd zorgen.

Wanneer:  12 juni
Aanvang:  wordt later bekend gemaakt
Waar:   op het erf van familie Tolenaars Wijngaardsedijk 3 Sliedrecht
Kosten:  vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  uiterlijk 5 juni bij Otti Huisman

  

Bijbelkring

Elke derde dinsdag van de maand komt deze groep bij elkaar onder leiding van 
Alexander. Vorig seizoen hebben we met elkaar gesproken over onze lievelingsverha-
len in de Bijbel. 

Dit nieuwe seizoen gaan we met elkaar in gesprek over Bijbelse personen. Personen die 
ons raken en/of inspireren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Wij hopen ook dit seizoen op goede gesprekken en fijne ontmoetingen. Wil je meepra-
ten of alleen luisteren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Iedereen is van harte welkom!

Wanneer:    15 september, 20 oktober, 17 november, 19 januari, 
    16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei 
Aanvang:    15.00 uur
Waar:     de Voorhof
Kosten:    geen
Aanmelden en/of vervoer:  Marieke Huisman, tel. 417710

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Je kunt één keer in de 2 weken de gespreksgroep bezoeken.
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gebeurt.
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filmpje, internet of nodigen iemand uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Wij vragen jou ook of je een onderwerp weet waar je meer over wilt weten.         
Kosten: geen. Aanmelden: Fia van der Kuil tel: 422112, Ada van Oorschot en Mari 
Bakker
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Meditatief schilderen
Schilderen met Gods Woord en Geest als inspiratiebron.

Esther Veerman geeft in de 40 dagen tijd een workshop meditatief schilderen. 
Het gaat om twee avonden, maar de avonden zijn ook afzonderlijk te volgen. Het gaat 
tijdens deze avonden niet om schilderstalent of het leren schilderen. 
De workshop is laagdrempelig. De onderwerpen komen uit teksten of verhalen uit de 
Bijbel en onder leiding van Esther zijn we schilderend bezig met ons geloof en beelden 
we daarvan iets uit op doek. 
Deze workshop is een ontspannen activiteit voor jong en oud.
 
Wanneer:  1 en 15 maart
Aanvang:  19.45 uur
Waar:   in de kerkzaal
Kosten:  € 7.50 
Aanmelden:  uiterlijk 15 februari bij Elma Tolenaars

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  7  maart 
Aanvang:   18.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  kosten worden later bekend gemaakt
Aanmelden:  uiterlijk 24 maart bij Elma Tolenaars of Marjan Boer
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Een zinvol gesprek in drie stappen

Zingeving gaat over het geven van betekenis aan het leven. Zingeving kom je overal 
tegen in gesprekken. Wanneer iemand het heeft over hobby’s, interesses of vrijwilli-
gerswerk bijvoorbeeld. Het hoeft niet altijd over zware, ingewikkelde dingen te gaan. 
Het gaat om het leren kennen van de gesprekspartner, want de beleving van zingeving 
en hoe dat is vormgegeven verschilt per persoon. 
Aandacht voor dit thema is eigenlijk bij iedereen van belang. Het was een vraag van 
jongeren tijdens de coronacrisis. Het zijn vragen die kunnen opspelen bij verlieservarin-
gen. Met name bij verlieservaringen bij ouderen, omdat het netwerk en de communi-
catiemogelijkheden kwetsbaar kunnen zijn, terwijl dat als klankbord zo belangrijk is. 
Een bezoeker heeft dus met regelmaat te maken met vragen wat betreft zingeving en 
kan daarin belangrijk zijn. Door zingeving bewust te bevragen kan beter worden 
aangesloten bij de behoefte van de gesprekpartner. 
Maar hoe doe je dat? Dat wordt verder uitgewerkt in deze training.

Sietse Veerman is afgestudeerd als Maatschappelijk werker, en heeft onderzoek gedaan 
naar het bespreekbaar maken van zingeving in gesprekken van welzijnswerkers met 
ouderen. 

Wanneer:  30 september                                                                                                                           
Aanvang:  20.00 uur                                                                                                                                
Voor wie:  pastoraal medewerkers en andere geïnteresseerden                                                                                                                                
Waar:   de Voorhof                                                                                                                              
melden:  uiterlijk 23 september bij Elma Tolenaars        

“Hoop, geloof en liefde” in tijden van corona
Ruard Ganzevoort
 
Op 15 maart jl. werd in onze kerk de eerste viering gehouden zonder kerkgangers. In 
die week werden daarnaast alle activiteiten en vergaderingen tot nader orde 
uitgesteld. Het was het gevolg van de keuze van de overheid voor de ‘intellectuele 
lockdown’. Van het ene op het andere moment viel onze samenleving stil. De impact 
van Covid 19 en de maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, 
grepen diep in. Het was een heftige tijd, allereerst voor wie ziek werd of geliefden 
hebben verloren. Het was een zware tijd voor wie in instellingen verbleef en voor wie 
familie of vrienden in instellingen niet meer konden bezoeken. Tegelijk kwam er ook 
een verrassende beweging van saamhorigheid op gang. Ook bleek alle maatregelen 
niet alleen negatieve gevolgen te hebben. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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   
    maatschappelijkengagement. 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. 

Wanneer:  21 januari en 4 februari
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  het boek is te bestellen bij de boekhandel voor 15 euro
Aanmelden:  uiterlijk 14 januari bij Elma Tolenaars

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 
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. 
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Bij het eerste adres starten we met het voorgerecht en op het tweede adres het 
hoofdgerecht. 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:  6 februari
Aanvang:  17.30 uur
Waar:   verzamelen bij de Voorhof
Kosten:  € 5,00 per persoon, kinderen gratis
Aanmelden:  uiterlijk 25 januari bij Marjan Boer en Elma Tolenaars

Open synagogedienst in de gereformeerde kerk in Boven-Hardinxveld

Ongeveer één keer per maand wordt er ergens in het land een open Synagogedienst 
gehouden o.l.v. rabbijn Thamara Benima met ondersteuning van Alexander de Vries als 
chazan. Een viering om niet-Joden en Joden voor wie de drempel van de sjoel te hoog 
is, te laten ervaren wat er op vrijdagavond gebeurt in de synagoge. In deze dienst gaat 
het zoals bij de Jewish gemeente Bejt HaChidush in Amsterdam, maar mét een uitleg! 
Omdat het op de joodse vrijdagavond ook gaat om gezellig samenzijn, zijn inloop en 
kaddoesj ook belangrijk! 

Wanneer:  19 februari
Aanvang:  19.00 uur inloop met koffie en thee
                   19.30 tot 20.30 uur Kabbalat Sjabbat-dienst
                   20.30 tot 22.00 uur Kiddoesj, met zegen van de Sjabbat
Waar:   kerkzaal Boven-Hardinxveld
Kosten:  De dienst is gratis, maar uw gift voor liefdadigheid (tsedaka) is meer   
  dan welkom.
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Waar:   de Voorhof
Kosten:  het boek is te bestellen bij de boekhandel voor 15 euro
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gezellige Running Dinner?  Deze leuke activiteit mag       
toch niet ontbreken? Daarom gaan we er dit jaar weer 
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een 3 gangen diner. 

Filmavond “Hors Normes”

Een Franse feelgood�lm over een ernstig thema

     De film is een krachtige aanklacht tegen de   
     manier waarop de samenleving met een groep  
     van haar moeilijkste bewoners omgaat: ernstig   
     autistische jonge mensen. Kinderen en jonge   
     mannen en vrouwen, waarvan de ouders ten   
     einde raad zijn, want de ene na de andere   
     instelling vindt een excuus om niet voor ze te   
     zorgen. Kan misschien ook wel niet voor ze 
zorgen, zo vast zitten ze aan protocollen. En aan protocollen heb je weinig bij deze 
kinderen. Alleen maatwerk verbetert hun leven.

We volgen Bruno, die een opvanghuis voor zwaar autistische kinderen leidt, en zijn 
goede vriend Malek, die kansarme jongeren opleidt tot begeleiders van die kinderen. 
Saillant detail: Bruno is orthodox-joods, Malek islamiet.

De optimistische toon van deze film is bijzonder aanstekelijk en er wordt prachtig 
gespeeld, zowel door de professionele als niet-professionele (autistische) acteurs.

Wanneer:  20 november                                                                                                
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof                                                                                        
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 13 november bij Otti Huisman

Buurtsoep 

De meest deprimerende dagen vallen in januari. Op één van deze dagen koken we 
soep voor de buurt……..nou niet alleen voor de buurt, maar voor een ieder die graag 
een kopje soep eet, maar ook nieuwsgierig is naar wat er nog meer te doen is in de 
kerk. De kerkzaal is namelijk ook open en daar zal tussen 16.00 uur en 19.00 uur een 
programma zijn, een soort  “open huis”  met gezelligheid voor oud en jong. 

Wanneer:  16 januari tussen 16.00 en 19.00 uur
Waar:   in en om de kerk
Kosten:  vrijwillige bijdrage
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In deze lezing verkent Ruard Ganzevoort de impact van het coronavirus op de 
samenleving en op de kerken. Wat doet zo’n ingrijpende gebeurtenis met een 
gemeenschap? Wat vertellen de tekenen van geloof, hoop en liefde? Welke route 
moeten we nu als geloofsgemeenschap inslaan? Zijn er lessen te trekken?
 
   Ruard Ganzevoort (1965) is hoogleraar Praktische Theologie en  
   decaan van de faculteit Religie en Theologie aan de Vrije   
   Universiteit te Amsterdam. Tevens is hij Eerste Kamerlid 
   voor GroenLinks.

Wanneer:  29 oktober
Aanvang:  20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 22 oktober bij Mieke Batenburg

Digitale gezinsquiz

Een gezellige digitale quiz voor het hele gezin.
Iedereen welkom, jong & oud. Of u nu een gezin vormt met 1 of 7 alles is mogelijk! 
(minimaal twee is wel makkelijker)
De quiz wordt via een livestream gespeeld. U heeft een computer nodig met internet 
en een telefoon met whatsapp.

Het thema wordt later bekend gemaakt. 

Wanneer:  31 oktober
Aanvang:  19.00 uur
Voor wie:  alle leeftijden
Waar:   thuis 
Aanmelden:  bij Hanneke Hoogendoorn 06-12685531
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Een zinvol gesprek in drie stappen

Zingeving gaat over het geven van betekenis aan het leven. Zingeving kom je overal 
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een verrassende beweging van saamhorigheid op gang. Ook bleek alle maatregelen 
niet alleen negatieve gevolgen te hebben. 
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Het goede leven, bloeien in Gods licht is het thema van het komende seizoen. Een 
prachtig thema om over na te denken. Wat maakt het leven goed en wat geeft het 
leven zin? We hebben ervaren hoe het is om elkaar een lange tijd niet te zien. Het 
samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om ervoor 
elkaar te zijn en om dingen te kunnen delen. Kortom, we bloeien in Gods licht door 
met de ander te zijn. 

We weten nu niet wat de toekomst gaat brengen, maar we hebben voor het komende 
seizoen weer een programma samengesteld, waarvan we hopen dat het door kan gaan 
en we jou/u kunnen ontmoeten. Mochten de coronamaatregelen weer worden 
aangescherpt, zullen de activiteiten zoveel mogelijk digitaal doorgang vinden. 

V&T commissie bestaande uit:

Mieke Batenburg tel: 410432 / email: mieke@pmbatenburg.nl 
Marjan Boer  tel: 415063 / email: marjanboer@xs4all.nl 
Otti Huisman tel: 06-24154484/ email: otti.huisman@hotmail.com 
Elma Tolenaars  tel: 414462 / email: andretolenaars@hetnet.nl 
Alexander Veerman tel: 06-83663420 email: al.veerman@gmail.com
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