
 
 

Vorming en Toerusting 
Voorlopig programma voor 2017-2018 
De commissie V&T  biedt activiteiten aan voor de vorming en toerusting van gemeenteleden, zodat gemeenteleden 
Jezus kunnen vinden, kunnen volgen en kunnen verkondigen; tot verdieping van ons geloof in de drie-enige God én tot een 
leven ‘in de voetsporen’ van de Jezus Christus. Uiteraard ben u bij alle avonden van harte welkom! Deze flyer geeft beknopt 
weer wat er in het huidige basisprogramma is opgenomen. Gedurende het seizoen komt er ongetwijfeld nog meer. 
-  Ds. Holtslag, Bert Pesselse, Rudy Hakkesteegt, Martine de Kuiper, Eddy Erkelens, Willemieke van Wingerden, 

Enrico en Wendy van Tuijl en bereikbaar via vt@hervormdgiessenburg.nl 
 

Kampvuuravonden – zie hiernaast voor data 
Mannen gaan met elkaar in gesprek rond het kampvuur: 

over het geloof. En er zijn avonden voor vader/zoon en 
vader/dochter. Om elkaar goed te ontmoeten. 

 
Bijbel- en studiekringen 
Er zijn diverse kringen waar u aan kunt deelnemen om de Bijbel met elkaar te openen 
én om met elkaar in gesprek te gaan. Zie www.hervormdgiessenburg.nl/vt/ of de 
flyer van eerder (ook te vinden onder de kerktoren) voor het overzicht.   
 

Sing in – 1 oktober 2017, 3 december 2017 en meer in 2018 
Bij een Sing-in worden na de avonddienst enkele mooie liederen met elkaar gezongen.  
Met elkaar zingen, God loven en muzikaal bezig zijn!  
U bent van harte welkom, direct na de avonddienst. 
 
De ontwikkeling van de kerkmuziek en de Reformatie - 24 oktober 2017 

Gastspreekster Hanna Rijken neemt, samen met ds. Holtslag, ons mee door 
de ontwikkeling van de kerkmuziek. Van het katholiek Gregoriaans naar de 

Luthers reformatorische gezangen, de berijming van de Psalmen, Het belooft 
een leerzame avond te worden vol informatie en achtergronden. 

 
 

Micha-cursus – 5 avonden in voorjaar 2018 
De Micha cursus motiveert en inspireert om een antwoord te 
geven op de oproep goed, trouw, nederig en recht te doen: aan 

medemensen, de economie, de natuur en het milieu.  Kortom, de Micha-cursus leert je 
groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. En op de schepping met haar 
vele rijkdommen. 

 

 25 november: vader en dochters 
 13 januari: vader en zoons 
 10 maart: alleen mannen 

 



 
 

Ethiek: vanuit welk uitgangspunt maak jij je beslissingen? – 26 oktober 2017  
Weinig mensen in Nederland zijn nog christen en dat maakt de discussie over ethische 
zaken als abortus, euthanasie, huwelijk, echtscheiding, transgenders, onderwijs lastiger. 
De reactie is vaak: “Maar jij bent christen. Het is prima dat jij doet wat in de Bijbel staat, 
maar ik geloof dat allemaal niet. Met elkaar verder praten heeft daarom weinig zin”. Echter, 
iedereen gaat uit van bepaalde vooronderstellingen, of uitgangspunten die je niet kunt 
bewijzen, maar gelooft. Soms zijn deze vooronderstellingen heel duidelijk, maar wat zijn de vooronderstelling van 
mensen die zeggen niet te geloven? Op welke manier maken zij hun ethische beslissingen en is daar misschien wel 
een gesprek over mogelijk? Op deze avond o.l.v. ds. Dubbelman zullen we hier op een interactieve manier over 
nadenken. 
 

Drie avonden Social Media -18 jan, 30 jan en 21 maart 
Het is voor ons een grote uitdaging om de wereld van onze kinderen te blijven 
begrijpen. En vervolgens om ze te leren zich in die wereld staande te houden. 
Want er komt nogal veel op hen af! Het is aan ons om ze goed voor te bereiden 

en te begeleiden. Hoe goed zijn wij op de hoogte van de wereld van de sociale media?  Hoe leren wij 
onze kinderen omgaan met social media, wat zijn de effecten van games en hoe houd je het leuk? De 
christelijke organisatie Raise Up zal deze avonden begeleiden. Op laatste avond zullen we met het boek 
‘Always connecting’ ingaan op alle facetten rondom sociale media waar je als ouder/opvoeder mee te 
maken krijgt. We bespreken de leuke kanten én de risico’s en gevaren.  

 18 januari: avond voor ouders, opvoeders, jeugdwerkers etc etc etc 
 30 januari: avond voor jongeren en catechisanten 
 21 maart: avond voor ouders, opvoeders, jeugdwerkers etc etc etc 

 
Rondreis door de Bijbel – 18 januari, 8 en 15 februari 
Het boek Openbaringen: het geheel, de achtergrond , de opbouw en welke boodschap? En 
hoe leggen we het uit?  
De avonden worden verzorgd door Metta Wierenga (docente NT bij het Evangelisch 
College), worden steeds ondersteund met een PowerPoint presentatie die achteraf 
wordt toegestuurd en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 
Vrouwen-event – 10 november 2017 
“Verbinden” staat centraal. Martine Verheul zal over dit thema iets vertellen en 
door verschillende workshops waaruit jij/u kunt kiezen, kunnen we het in 
praktijk brengen: boetseren, bloemschikken, zingen, spel …. En dit alles na een 
maaltijd, wandeling en Martine Verheul.  
Een avond voor de vrouwen in onze gemeente:  
allen welkom: jong en oud en iedereen die er tussen in zit. 


