Werkgroep Toerusting
Aanbod eerste helft 2019

Deze flyer geeft informatie over het aanbod dat de werkgroep toerusting organiseert en coördineert
in de periode januari tot en met april 2019.
Geloofsondersteuning voor ouders
1. Bijeenkomst voor ouders met kinderen van 4-12 jaar
Je kinderen het geloof ‘leren’ en de belofte die je deed bij hun doop inlossen. Het roept bij
veel ouders vragen op. We gaan op zoek naar een concrete invulling van de avond. Hoe lees
je de bijbel met je kinderen? Of: het memoriseren van teksten. Op dit moment staat nog niet
vast wat we precies gaan doen of op welke datum medio maart/april. Hou het kerkblad en
de mededelingen op de weekbrief in de gaten!
2. Parenting Children Course
De Parenting Children Course is een opvoedcursus van Alpha Nederland, voor ouders van 0tot 10-jarigen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere
ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. Ontmoeting,
herkenning en inspiratie staan daarbij centraal. In vijf bijeenkomsten wordt onder leiding van
twee echtparen uit onze kerk stilgestaan bij een aantal thema's. Deze bijeenkomsten,
inclusief lunch, worden op zondag gehouden. Ze beginnen na het koffiedrinken, na de
ochtenddienst en duren ongeveer 2 tot 2,5 uur. Voor de kinderen van de deelnemende
echtparen wordt oppas gezocht. Meer informatie is op te vragen bij Corine den Besten of te
vinden op de website www.alphanederland.org/parentingcourse.
Data: zondagen 10 februari, 3, 17, 31 maart en 14 april
Locatie: Het Kruispunt
Opgave: vóór 1 februari bij de familie Roorda of familie den Besten
Het Leerhuis
Het Leerhuis is een serie bijeenkomsten die onderwerpen wil verdiepen. In de komende maanden
wordt weer aandacht besteed aan de invulling van het ambt van ouderling en diaken en de taak van
de pastoraal bezoeker. Iedereen kan hier aan deelnemen. We raden je aan om per thema beide
avonden te volgen, omdat ze bij elkaar horen.
Data en onderwerpen:
Maandag 14 januari: De ouderling en pastoraal bezoeker. We gaan het hebben over geestelijk
leiderschap, taken en teamwork.
Maandag 28 januari: De ouderling en pastoraal bezoeker. Deze avond gaat over het voeren van een
pastoraal gesprek en bidden met gemeenteleden.
Dinsdag 12 februari: De diaken met onderwerpen als ‘Hoe spreekt de bijbel over de diaconie?’ en
‘het voeren van een diaconaal gesprek’.
Dinsdag 19 maart: De diaken. Op deze avond staan praktische onderwerpen zoals de betekenis voor
de buurt en de sociale kaart op de agenda.
Aanvang alle avonden: 19.30 uur. Opgave: bij Gea Felten. Uiterlijk een week van tevoren.

Algemeen
Deze maanden kan er weer op verschillende manieren van en met elkaar worden gesproken,
doordacht en gedeeld over het leven in Gods koninkrijk! We bieden deze periode de mogelijkheid om
samen naar een film te kijken, samen te schilderen of over de preek door te praten.
1. Filmhuis
‘War Room’: over de kracht van het gebed
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Datum: vrijdag 22 maart. Aanvang 20.00 uur
Locatie: Maron en Marcia Rühl, Zuylen 45
Opgave: voor vrijdag 15 maart bij Martine Modderman. Na afloop praten we nog even na
met een hapje en drankje. Er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Retraiteschilderen
Een dag om tot rust te komen. We denken eerst samen na over een bijbelgedeelte en daarna
verbeelden we dat op het schildersdoek. Het gaat deze dag om jou, om jouw contact met
God. Kom bij de Vader! Je wordt goed verzorgd, zo is er ruim tijd voor een lunch.
Schilderservaring is niet nodig!
Datum: zaterdag 6 april
Tijdstip: 10.00 tot 16.00 uur
Leeftijd vanaf 16 jaar, maximaal acht deelnemers
Kosten: 12,50 euro p.p. (inclusief materiaal, koffie, thee, lunch)
Opgave: tot uiterlijk zondag 31 maart bij Petra de Vries
3. Preekbespreking ná de preek
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Datum: zondag 31 maart en 14 april
Na de preek en het koffiedrinken kun je meepraten over de preek van die ochtend. Gewoon
een half uurtje doorpraten met elkaar over wat is gezegd, geleerd, gevraagd en wat dit voor
jou betekent. Opgeven hoeft niet, schuif gewoon aan!

De agenda
Activiteit
Tijd*
Data
Leerhuis ouderling en past. bezoeker
19.30 uur 14 en 28 januari
Leerhuis diaken
19.30 uur 12 februari en 19 maart
Parenting children course
11.30 uur 10 februari, 3, 17, 31 maart en 14 april
Filmhuis (in de huiskamer)
20.00 uur 22 maart
Preekbespreking na de ochtenddienst
11.30 uur 31 maart
Retraiteschilderen
10.00 uur 6 april
Preekbespreking na de ochtenddienst
11.30 uur 14 april
Tenzij anders aangegeven vinden de activiteiten plaats in ons kerkgebouw.
Opgeven
Gea Felten via geafelten@gmail.com of 036 5222090
Marlies Heemskerk via meheemskerk@gmail.com of 06-15626164
Martine Modderman via martinemodderman@hotmail.com of 06-51400072
Petra de Vries via petradevries4@gmail.com of 06-38669771

