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Winterwerk 2019-2020
Het aanbod van cursussen is dit jaar heel divers. Er is
gekozen voor korte blokken waarin een onderwerp
wordt behandeld. De cursussen zullen gaan over onze
gaven en onze toekomst, over opvoeding en
geschiedenis. Uit de opkomst in de afgelopen jaren
mogen we afleiden dat de cursussen in een behoefte
voorzien. Samen mogen we spreken en nadenken over
vragen die ons bezighouden.
Wij hopen ook dit jaar weer op uw en jouw deelname.
De cursusavonden zijn verdeeld over de dinsdag,
woensdag en donderdag avonden en starten om 19.30
uur en eindigen om 21.30 uur.

Informatie over de verschillende
activiteiten
Cursus - Gaven en talenten
26 september, 2 en 9 oktober
De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok,
predikant toeruster in de
PKN via het Evangelisch
Werkverband. Hij is 25 jaar
gemeentepredikant
geweest.
Beknopte beschrijving:
Deze cursus is een
praktisch vervolg op de
cursus over de Heilige
Geest in het vorig seizoen.
In deze cursus zullen we
nadenken over het verschil
tussen natuurlijke talenten
en geestelijke gaven. En
ook hoe die met elkaar
verbonden kunnen worden. Wat zijn geestelijke gaven?
Hoe ontdek je geestelijke gaven? En hoe kunnen die
functioneren in jouw leven? Wat heeft het met roeping
in Gods dienst te maken? En met de passie die God in
je hart legt? Wat betekent dit voor hoe we mensen
inschakelen in de gemeente? Kortom genoeg vragen
om met elkaar mee aan de slag te gaan.
Onkosten: €5,00 i.v.m. materiaalkosten.
Op vrijwillige basis kunt u bijdragen.

Inschrijven
Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier op de
laatste bladzijde. U kunt dit inleveren bij of
mailen aan Ruud van Middendorp. Dr. J.P.
Kruimellaan 19, 3886 AZ Garderen.
Telefonisch opgeven kan ook via
tel. 0577-461402
Email: r.middendorp113@upcmail.nl

Cursus - Toekomstverwachting
9, 15 en 23 januari
Een christen is per definitie een hoopvol mens!
Iemand met toekomst! Er is leven na dit leven,
wanneer wij sterven. In de hemel bij God. En er komt
een nieuwe hemel en aarde als de Heere Jezus
Christus
terugkomt.
Met elkaar
willen we
stilstaan bij
verschillende
aspecten van
die toekomst.
De eerste
avond willen we met elkaar stilstaan bij wat ons
direct na de dood te wachten staat. Wat gebeurt er
na het sterven? Wat is de hemel en is er ook een hel?
Is er herkenning van elkaar in de hemel?
Op de tweede avond denken we met elkaar na over
de opstanding van het lichaam: hoe precies; het
laatste oordeel: wat precies; de nieuwe aarde: wat
betekent het dat God alles nieuw maakt?
Tijdens de derde avond vragen de verschillende
soorten van toekomstverwachting die leven onder
christenen onze aandacht. Dan komen aan de orde:
de tekenen van de tijden, de betekenis van al dan
niet vervulde profetie-en, het duizendjarig rijk en de
toekomst van Israël.We hopen op en bidden om rijk
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gezegende cursusavonden waarop we worden
toegerust en bemoedigd in het Bijbelse geloof.
De cursus wordt gegeven door ds. Nobel.
Onkosten: €5,00 i.v.m. materiaalkosten.
Op vrijwillige basis kunt u bijdragen.

Cursus - Joannes Anastasius
Veluanus, de Reformator van de
Veluwe
20 februari 2020
Deze avond wordt gegeven door Jaap Vreugdenhil.
Verschillende punten
worden tijdens de avond
belicht.
1. We willen stilstaan bij de
Fam. Gerritsz Versteghe.
2. De tijd waarin hij leefde.
3. Pastor te Garderen.
4. Zijn invloed en betekenis
tijdens de Reformatie op de
Veluwe en ver daar buiten.
Het belooft een boeiende avond te worden.
Onkosten: €5,00 i.v.m. materiaalkosten.
Op vrijwillige basis kunt u bijdragen.

Cursus - Geloofsopvoeding
3, 10 en 17 maart, 2020
De avonden worden verzorgd door Willemieke en
Methilde.
Locatie: 3 en 17 maart in de Kruimelstaete
10 maart in de Gereformeerde kerk.
Verschillende aspecten van geloofsopvoeding komen
aan bod.
3 maart
Het geloofsgesprek (o.a. geloofstwijfel)
10 maart
Het christelijk gezin (o.a. viering van de zondag en
feestdagen)
17 maart
Seksualiteit (nog even onder voorbehoud) of Media wijs (o.a. over mediagebruik in het gezin)
Onkosten: €5,00 i.v.m. materiaalkosten.
Op vrijwillige basis kunt u bijdragen.

Bijbeluurtje door ds. Nobel
1 maal per maand
Net als in voorgaande jaren zal er weer het Bijbeluurtje
worden gehouden in de Kruimelstaete van half 5 tot
half 6. We gebruiken het boekje ‘In Zijn spoor’ van ds.
H.J. van der Veen, uitgave Boekencentrum/IZB.’ U kunt
vast de volgende data reserveren:
3 oktober
31 oktober
28 november
9 januari
6 februari
5 maart
2 april

Moederkring ‘Gods liefde
doorgeven’
De moederkring is ontstaan
vanuit de behoefte om met
elkaar na te denken over
moederschap in deze tijd,
opvoeden, geloven of welke
vragen je ook maar
bezighouden. Graag
ontmoeten we je om elkaar
te bemoedigen en van
elkaars ervaringen te leren.
We willen dit doen aan de
hand van het boekje ‘Gods
liefde doorgeven’ van Nieske
Selles. Kom eens meedoen!
Neem gerust een andere geïnteresseerde moeder
mee. Ook je eventuele kleine kinderen zijn welkom. We
plannen buiten de schoolvakanties en starten om
ongeveer 10 uur op een woensdag- of
donderdagochtend. Wil je eerst meer informatie of wil
je je aanmelden dan kan dat via 06-22252354.
De volgende data hebben we alvast gereserveerd:
Woensdag 18 september bij Methilde
Donderdag 31 oktober bij Willemieke
Woensdag 27 november bij Joanne
Donderdag 9 januari bij Jacquelien
Van harte welkom!

Groeigroepen
In onze gemeente zijn op dit
moment 2 groeigroepen die
elke maand bij elkaar komen
om samen Bijbelstudie te
doen. We werken aan de
hand van een
Bijbelstudieboekje en praten
met elkaar door aan de hand van gespreksvragen.
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Contactpersoon groeigroep 1: Henk ter Harmsel
Contactpersoon groeigroep 2: Ans Kool

Vrouwenvereniging Debora
Debora komt 1x per maand bij elkaar om samen
Bijbelstudie te doen. Ook vieren we met elkaar Kerst en
Pasen en is er een avond waarop een christelijke
organisatie een presentatie geeft van haar werk, zoals
Open Doors, Wycliffe Bijbelvertalers…
Dit seizoen gaat het om de volgende data:
7 oktober
4 november
16 december
6 januari
3 februari
2 maart
30 maart
Contactpersonen: Jeanette van Lagen, Evelien
Samplonius, Ria Bos

Inschrijven
Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier op de
laatste bladzijde. U kunt dit inleveren bij
of mailen aan Ruud van Middendorp. Dr.
J.P. Kruimellaan 19, 3886 AZ Garderen.
Telefonisch opgeven kan ook via
tel. 0577-461402
Email: r.middendorp113@upcmail.nl
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Inschrijfformulier cursussen 2019 - 2020
Naam:

Aantal personen dat ik opgeef is :

E-mail-adres:

Telefoonnummer:

Ja, ik wil meedoen aan:
Cursus ‘Gaven en talenten’
Cursus ‘Toekomstverwachting’
Een avond over ‘Joannes Anastasius Veluanus, de Reformator van de Veluwe’
Cursus ‘Geloof en opvoeding’
Het Bijbeluurtje
Moederkring ‘Gods liefde doorgeven’.
Groeigroep 1
Groeigroep 2
Vrouwenvereniging Debora

Geef of email dit inschrijfformulier aan Ruud van Middendorp
(Toerustingscommissie). Telefonisch opgeven is ook mogelijk.
Dr. J.P. Kruimellaan 19, 3886 AZ Garderen
tel. 0577-461402
Email: r.middendorp113@upcmail.nl

