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Winterwerk 2021-2022
Ook in dit nieuwe seizoen bieden we u en jou
weer verschillende mogelijkheden voor
toerusting aan. Vorig jaar gingen de Themakring
voor dertigers en de Bijbelkring voor vijftigers van
start. Het was mooi dat er zoveel mensen
aanhaakten en dat ze nu ook verder willen.
Daarnaast hopen we ook weer 2
toerustingscursussen/avonden te organiseren,
met sprekers van buitenaf of geleid door
gemeenteleden, zoals we dat de afgelopen jaren
gewoon waren.

Informatie over de verschillende
activiteiten
Themakring voor dertigers: ‘Het
goede leven’.
Het goede leven, graag associëren we dit thema
met ‘la dolce vita’: lekker eten, genieten,
vrolijkheid.
Een christen gelooft: God
maakt het leven goed. Niet
in de zin van succesvol of
moreel beter, maar je leven
wordt in het licht van God
gezet: het licht van
vergeving valt over jouw
leven.
Een goed leven is dus
verbonden aan de relatie
met God. Maar hoe leef ik nu dat goede leven,
hoe leef ik als christen? Op het gebied van
relaties, werk, seksualiteit, bezit, carrière, gezin,
noem maar op? Daarover denken we met elkaar
na aan de hand van de Tien Geboden.
We hopen 1x per maand bij elkaar te komen op
woensdagavond van 20.15 – 21.45 uur.

Voor deze kring gebruiken we het volgende
boekje:
Heel het leven – 10 regels voor discipelschap,
Arjan Markus
Data: 29 september, 27 oktober, 17 november,
19 januari, 16 februari, 23 maart.

Bijbelkring voor vijftig plus: ‘Leren
vertrouwen op God’
‘Je moet maar op God vertrouwen’. Hoe vaak
horen we dat of zeggen we dat tegen elkaar?
Maar wat betekent ‘vertrouwen op God’? Hoe
gemakkelijk of hoe moeilijk is dat? En hoe leer je
of hoe blijf je op God vertrouwen, ook als het
stormt in je leven?
De psalmen willen ons daarbij helpen. Heel het
menselijk leven vind je in de psalmen terug, in zijn
hoogten en in zijn diepten. De psalmen zijn dus
levensecht. En God laat Zichzelf in de psalmen in
het hart zien. Als een God Die werkelijk te
vertrouwen is.
We hopen 1x per maand bij elkaar te komen op
woensdagavond van 20.00 –
21.30 uur.
We gebruiken hiervoor het
volgende boekje:
‘Leren vertrouwen op God –
Bijbelstudies over Psalmen’,
Dr. H. Lalleman-de Winkel
Data: 22 september, 13
oktober, 10 november, 12
januari, 9 februari, 16 maart.

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 ‘Leren vertrouwen op God –
Bijbelstudies over Psalmen’, Dr. H. Lalleman-de
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Winkel. U kunt vast de volgende data reserveren:
7 oktober, 4 november, 2 december, 6 januari, 3
februari, 10 maart, 7 april

Cursus Bijbelse feesten, ‘Joodse
najaars feesten’ n.a.v. Leviticus 23:
23 en verder
Deze cursus wordt gegeven door ds. Malipaard.
Aan de hand van een power
point presentatie met Bijbelse
schilderijen (aquarellen en
olieverf schilderijen) wordt
het evangelie verteld.
De najaars feesten zijn: Roosj
Ha-Sjana, Yoma en Sukkot.
(Joods Nieuwjaar,
Loofhuttenfeest, Grote
verzoendag)
Data: 25 november en 1 december.
Overwogen wordt om aansluitend aan deze
avonden een Joodse maaltijd te houden met
geïnteresseerden. U ontvangt hierover t.z.t. meer
informatie.

Voorjaarscursus
Deze cursus is voor en door gemeenteleden, we
hebben wel onderwerpen aangedragen
gekregen, maar nog niet iemand die dat doen wil.
Data: 26 januari en 2 februari of 30 maart en 6
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. Kom eens meedoen! Neem gerust een
andere geïnteresseerde moeder mee. Ook je
eventuele kleine kinderen zijn welkom. We
plannen buiten de schoolvakanties en starten

starten vanaf 9.00u op 6 oktober bij Methilde
Kevelam. 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.
Contactpersoon
groeigroep 1: Henk ter
Harmsel
Contactpersoon
groeigroep 2: Ans Kool

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 2021 - 2022
Naam:

Aantal personen dat ik opgeef is :

E-mail-adres:

Telefoonnummer:

Ja, ik wil meedoen aan:
Themakring voor dertigers: ‘Het goede leven’.
Bijbelkring voor vijftig plus: ‘Leren vertrouwen op God’
Cursus ‘Bijbelse feesten’
Het Bijbeluurtje
Moederkring
Groeigroep 1
Groeigroep 2

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

