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Ook in dit nieuwe seizoen bieden we u en jou weer
verschillende mogelijkheden voor toerusting aan. De
afgelopen twee jaren volgden veel gemeenteleden de
Themakring en Bijbelkring.

Voor deze kring gebruiken we het volgende
boekje: Geloven in seizoenen – Over herfst, winter,
lente en zomer in geloof en kerk – René van Loon
Data: 28 september, 19 oktober, 16 november,
18 januari, 13 februari, 22 maart

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.

Gemeentebijbelkring:
‘Het Evangelie van Markus’.

Winterwerk 2022-2023

We hopen ook dit jaar weer op uw en jouw deelname
aan kringen/cursussen.
Geef je daarom z.s.m. op!

Informatie over de verschillende
activiteiten
Themakring voor dertigers: ‘Geloven
in seizoenen’.
Herfst en winter, lente en zomer: ieder hebben ze
hun eigen sfeer. Na de stormachtige herfst en
koudere winter komt altijd weer de bloeiende
lente en de vreugdevolle zomer.
Ook in ons geloofsleven is er de afwissing van
seizoenen: herfststormen die je Godsvertrouwen
op de proef stellen en
momenten van spontane
groei in je geloof.
Ook in de kerk zijn er tijden
van krimp, terugloop en
overleven, maar ook van
nieuwe bloei.
Het boek dat we dit seizoen
met elkaar lezen belicht de
seizoenen in het
geloofsleven en in de kerk.
Het is een invalshoek die
veel creativiteit losmaakt en nieuwe inzichten
geeft. Een boek dat je verrast!
We hopen 1x per maand bij elkaar te komen op
woensdagavond van 20.15 – 21.45 uur.

Het Markusevangelie is kort en krachtig, maar
daarmee niet minder veelzeggend. In 16
hoofdstukken vertelt Markus over het leven van
de Heere Jezus op aarde. Hij tekent Jezus als
Iemand Die kwam om te
dienen en Zijn leven te geven
als losprijs voor velen.
In het Bijbelstudieboekje dat
we dit seizoen gebruiken
wordt de boodschap van
Markus herkenbaar en
troostvol dichtbij ons
gebracht. Ook worden er
volop actuele en verrassende
lijnen naar deze tijd
getrokken.
We hopen 1x per maand bij elkaar te komen op
woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur.
We gebruiken hiervoor het volgende boekje:
‘De Mensenzoon, Die dient’ – Bijbelstudies
uit het evangelie naar Markus’ - Ds. M. Maas
Data: 21 september, 12 oktober, 9 november, 11
januari, 8 februari, 15 maart

Bijbeluurtje door ds. Nobel
1 maal per maand
Maandelijks komen we een uurtje bij elkaar om
met elkaar te leren vanuit de Bijbel en ons geloof
in God te voeden. Dit jaar gebruiken we een
Bijbelstudieboekje over het evangelie van
Markus: ‘De Mensenzoon, Die dient’.
We ontmoeten elkaar ongeveer 1x per maand op
donderdagmiddag van 16.30-17.30 uur in de
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Kruimelstaete. Omdat verschillende kringleden
ons de afgelopen jaren zijn ontvallen, zijn we
dringend op zoek naar nieuwe kringleden. Kom
daarom vrijblijvend een keer kennismaken tijdens
ons Bijbeluurtje!
Data: 6 oktober, 3 november, 1 december, 12
januari, 2 februari, 2 maart

Toerustingsavond ‘Gemeente en
homoseksualiteit ‘
N.a.v. de bezinning in de kerkenraad in het
afgelopen jaar over homoseksualiteit, willen we
graag in dit seizoen 2022/23 hierover ook een
toerustingsavond houden.
Het eerste gedeelte van de
avond wordt geleid door
Herman van Wijngaarden.
Herman van Wijngaarden is
medeoprichter van Hart
voor Homo's, een stichting
die zich met name richt op homoseksuele
jongeren uit reformatorische, evangelische en
gereformeerde kerken of gemeenten.
Van Wijngaarden wil deze jongeren helpen om
samen met God een plaats te geven aan hun
homoseksualiteit.
Tijdens het tweede gedeelte van de avond wil de
kerkenraad dan haar beleidskeuzes toelichten
m.b.t. het thema.
Datum: 23 februari om 19.30 uur.

Cursus ‘Schepping en
duurzaamheid’
We gaan ons verdiepen in het thema zorg voor de
schepping. In deze tijd komen er veel vragen op
ons af. Hoe zit het met klimaatverandering, het
verlies van soorten, de achteruitgang van de
natuur en vervuiling? Is er nog hoop voor de
schepping? En wat is de plaats van de mens
daarin?
Twee bijeenkomsten met twee (verschillende)
sprekers. De eerste avond gaan we in op de
Bijbelse basis van zorg voor de schepping. Op de
tweede bijeenkomst gaan we onderzoeken hoe
dit praktisch te maken is voor ieder persoonlijk,
maar ook als gemeente.

De datums zijn 23 en 30 november
Aanvang 19.30u.

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. 0649653730
Email: r.middendorp113@upcmail.nl
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Inschrijfformulier cursussen 2022 - 2023
Naam:

Aantal personen dat ik opgeef is :

E-mail-adres:

Telefoonnummer:

Ja, ik wil meedoen aan:
Themakring voor dertigers: ‘Geloven in seizoenen’.
Gemeentebijbelkring: ‘Het Evangelie van Markus’.
Toerustingsavond ‘Gemeente en homoseksualiteit ‘
Cursus ‘Schepping en duurzaamheid’
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. 0649653730
Email: r.middendorp113@upcmail.nl

