
MANNEN-KAMPVUUR-AVONDEN 
1 september (ook voor vrouwen) 
6 oktober - 11 januari - 9 maart 
20:00 - 23:00

Het is donker en je zit bij het 
kampvuur te zingen, je luistert naar 
de spreker en je gaat uiteindelijk 
bidden.
De setting is anders dan thuis op 
de bank en ineens heb je een heel 
bijzonder gesprek wat je eerder nooit 
had gedacht. Je spreekt elkaar van 
man tot man en je bent blij dat je 
geweest bent. 
Voel je welkom, wees welkom en 
neem gerust iemand mee!

GELOOF EN AUTISME 
11 oktober - 20:00

Hoe gaat geloven en autisme samen?
Wat betekent dit voor de geloofs-
opvoeding? Hoe ga je in geloof om 
met een autistisch kind/broer/zus? 
Hoe geloof je als autist?

Op deze avond zal Anne-Josien  
Huisman - Rietberg interactief op 
deze vragen ingaan. Zij is GZ psy-
choloog bij De Hoop en maakt on-
derdeel uit van het Kennis instituut 
Christelijke GGZ.

SING-IN: MET HART EN ZIEL 
14 oktober

Zingen in de kerk na de avonddienst: 
vraag of je vrienden ook even  
blijven, of uw buurvrouw ook komt 
en kinderen, vraag maar aan je papa 
of mama of je wat langer mag  
opblijven zodat je ook mee kan 
komen . . . ! 
Weest welkom!

VROUWEN - EVENT 
9 november 

Durf jij het aan om samen met 
vrouwen van alle leeftijden uit onze 
gemeente een avond door te brengen 
met het thema: “Met Hart en Ziel”,
luister, praat, zing, bidt, eet, drink, 
denk en doe!  
Weet dat je welkom bent en noteer 
deze avond in je agenda.

GELOOFSOPVOEDING - STAAN IN 
DEZE WERELD - HGJB 
31 januari

Wat doe je als je kind wordt  
uitgenodigd voor een feestje waar je 
niet achter kunt staan?
Hoe ga je om met situaties die niet 
stroken met de christelijke normen 
en waarden? Hoe maak je je kin-
deren weerbaar om als christen te 
leven? 
Ouders ontvangen handvatten om 
beslissingen te nemen, gaan onder-
ling in gesprek om ervaringen te del-
en en bemoedigen elkaar om samen 
sterk te kunnen staan. 

EEN SPADE DIEPER
Doel: thema’s in klein verband met 
elkaar grondig doordenken en door-
spreken. Aankomende onderwerpen:

1) Omgaan met kwaad in de wereld. 
N.a.v. het boek “Heilige strijd”,  
geschreven door Beatrice de Graaf. 

2) Mindfulness voor christenen. 
N.a.v. de boeken “Mindfulness met 
Jezus” door Philip Troost en “De 
kracht van het nu” door Eckhard 
Tolle.

Als u belangstelling heeft voor deel-
name aan (1 van) deze sessies, laat 
dit dan weten aan Bert Pesselse.RONDREIS DOOR DE BIJBEL 

Komend seizoen vinden er twee 
rondreizen plaats. Goed te volgen 
en tóch diepgang, toegankelijk voor 
jong en ouder.
 
De Heilige Geest in OT en NT  
18 oktober, 15 en 29 november

Job, Jona en Prediker
24 januari, 7 en 21 februari

GELOOFSOPVOEDING - PEUTERS 
EN KLEUTERS 
22 november

Een interactieve avond voor ouders 
van peuters en kleuters. Als gelovige 
ouder wil je graag je geloof overdra-
gen, maar hoe doe je dat bij jonge 
kinderen? 
Deze avond wordt geleid door 
Willemijn de Weerd, kinderboeken-
schrijfster van o.a. Gezinsdagboek 
‘God beter leren kennen’ en ‘Aan 
tafel Bijbel’.

POËZIE IN BIJBELS LICHT 
12 februari

De gedichten-avond passend bij het 
thema Met Hart en Ziel. Een avond 
met poëzie bij iemand thuis. 

KAMP 
Naast Bladel en Purnode is er 
volgend jaar nog een kamp: fietsen 
in de Alpen vanuit stichting Cha-
dash. Dit is mooie cols beklimmen 
en vanuit die ervaring bijbelstudie 
en onderling gesprek hebben. Is 
fiets-ervaring nodig? Nee, maar een 
racefiets/mtb wel. Iedereen komt 
boven. Er is plek voor 20 deelnemers 
en het vindt plaats van 29 juni tot en 
met 6 juli 2019. 
Informatie/Opgave bij ds. J. Holtslag.

PRAISE - AVOND 
2 november

Een muzikale avond met liederen en 
verhalen rondom het thema uit Mat-
theus 28: 20 - ‘I’m with you, always’ 
- One Man Audience.

POLITIEK EN PRINCIPES
13 november - met Wout de Jong
 
Voorafgaand aan de gemeente- 
raadsverkiezingen op 21 november:
   
Kunnen we vanuit de Bijbel ‘nor-
men en waarden’ oppikken die van 
waarde zijn voor gemeentepolitiek? 
   Wat vindt u zelf belangrijk voor de 
gemeente waar u deel van uitmaakt?
   In hoeverre stroken de speerpunt-
en van de deelnemende partijen daar 
mee…? Geen lezing, wel onderzoek.
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VORMING EN TOERUSTING 
Met hierop de activiteiten van 
komend jaar, waar u altijd en overal 
hartelijk welkom bent.

ds. Jan Holtslag 
Bert Pesselse 
Willemieke van Wingerden
Eddy Erkelens 
Enrico van Tuijl
Wendy van Tuijl 
Martine de Kuiper
Alise van Genderen

BIJBEL-KRINGEN 
Onder Vorming en Toerusting vallen ook de vele 
Bijbelkringen en studiegroepen.  
Goed om u bij aan te sluiten om zo gemeente te 
zijn en met elkaar Gods Woord te openen.

De diversiteit in de groepen is groot en namens de 
V&T willen u en jou van harte aanmoedigen deel te 
nemen aan een van deze groepen.

Vragen? willemiekedebas@hotmail.com
Zie ook: hervormdgiessenburg.nl/kringen/

BIJBELKRING  
WAARHEID IN LIEFDE

In de evangeliën kom je naast be-
moedigende en vertroostende woor-
den ook uitspraken tegen van Jezus 
die verwarren of erg moeilijk zijn. Aan 
de hand van het boekje ‘Waarheid in 
Liefde’ geschreven door Harald Over-
eem, bespreken we op deze kring 10 
van deze ‘moeilijke’ uitspraken van 
Jezus. Al lijkt het soms pittig, uitein-
delijk spreekt Jezus liefdevol tot ons 
en wil Hij ons in de ruimte van zijn 
genade zetten. 

Prikkelende bijbelstudies die uitda-
gen om ons te verdiepen in Jezus’ 
woorden en wat het betekent om 
Hem te volgen. 
We komen (ongeveer) eens in de drie 
weken samen. Als kringleden ver-
zorgen we om beurten de inleiding 
(maar dat is geen verplichting).

gert.silvia@gmail.com

KOINONIA-KRING
 
Deze kring is laagdrempelig en heel 
gezellig, de onderwerpen zijn heel 
divers en kunnen door de kringleden 
worden aangedragen. 
We zoeken met elkaar naar verd-
ieping vanuit Bijbelse principes en 
naar antwoorden op diepere lev-
ensvragen, en willen ons persoon-
lijk geloof in Jezus Christus verder 
ontwikkelen.
Het 1e onderwerp is: “Here leer ons 
bidden”

sieboldprive@gmail.com

BIJBELKRINGEN EN GEM
EENTEDAG

GESPREKSKRING BIJ DE PREEK

Ontmoeting en samen leren staat 
centraal bij deze kring. Maandelijks 
is een preek voor ons de inleiding 
voor het gesprek. Bijbehorende 
gespreksvragen geven richting aan 
het gesprek en bieden extra uitleg. 

Nieuwe kringleden zijn van harte 
welkom. Voordat de eerste kringa-
vond zal zijn, komen we een keer op 
een doordeweekse avond bij elkaar 
om samen te gourmetten. Die avond 
mogen we elkaar ontmoeten en 
beter leren kennen. 

j.vanwijgaarden@hetnet.nl

BIJBELKRING 
Een kring waar plaats is voor heel 
fijne, open en diepe gesprekken.
Als kring kiezen we met elkaar een 
bijbelstudieboekje.  We kijken uit 
naar mooie avonden. Fijn om daarbij 
nieuwe kringleden te verwelkomen!! 
We starten midden oktober met een 
gezamenlijke maaltijd bij Hidde & 
Bartje thuis.
famdeboer@casema.nl

DE JONG GEZIN KRING 

Leven en geloof met elkaar delen! 
Dit is wat wij eens in de 3 weken op 
zondagavond na de kerkdienst met 
elkaar doen. 
Dit doen we aan de hand van een 
gezamenlijk gekozen boekje. De 
bijbelstudies houden we bij de kring-
leden thuis. Wees welkom!

a.de.kuiper@pknplanet.nl

VROUWENBIJBELSTUDIE
 
Komend seizoen gaan we verder met 
Bijbelstudies over ontmoetingen met 
Jezus met behulp van het boekje 
‘In gesprek’. Geschreven door ds. 
H.J. van der Veen. De startmorgen is 
dinsdag 4 september.  Deze morgen 
is Mevrouw Gilah Evers uit Amers-
foort bij ons te gast. Zij is de vrouw 
van rabbijn Evers en gaat een lezing 
geven over ‘De vrouw in het Joden-
dom’. 
We gaan ook met haar in gesprek en 
horen graag hoe joodse vrouwen lev-
en. Hoe functioneren zij in het gezin 
en in de maatschappij?
Iedereen is hierbij van harte uitgeno-
digd. Zowel leden als niet-leden.

fam.overduin@zonnet.nl

18+ BIJBELSTUDIEKRING
 
Wil jij samen met andere jongeren 
groeien in je geloof? Met elkaar na-
denken over (teksten in) de Bijbel? 
In gesprek gaan over waar jij tege-
naan loopt als Christen? 
Ongeveer 1x per 3 weken komen 
wij op zondagavond bij elkaar in de 
Rank. We discussiëren en verdiepen 
ons in de Bijbelstudie die een van 
ons heeft voorbereid. D
e onderwerpen die we behandelen 
bepalen we met elkaar. Iets voor jou? 
Kom dan ook. Wij hopen dat jij onze 
groep komt uitbreiden!

joycerietveld@outlook.com

BIJBELKRING 
VRUCHT VAN DE GEEST
 
Groeien in geduld, liefde, geloof en 
zelfbeheersing? Graag trekken we 
dit seizoen samen op om te ontdek-
ken hoe we als persoon en gemeente 
meer en meer op Jezus kunnen gaan 
lijken. We maken daarbij gebruik van 
het boekje ‘Vrucht van de Geest’ van 
Jos Douma. 
Het is enorm waardevol om als kring 
ons dagelijks leven en christen zijn 
met elkaar te delen. We kijken uit 
naar mooie en leerzame ontmoetin-
gen rondom de Bijbel.

willemiekedebas@hotmail.com

GEBEDSKRING
De gebedskring komt bij elkaar op 
dinsdagavond, één keer in de veer-
tien dagen, in de kerk. We beginnen 
op 11 september. De kerk is om 
20.15 uur open. Het is bijzonder 
om regelmatig samen te komen om 
te bidden, én belangrijk!  Ook als u 
alleen wilt luisteren of stil mee wilt 
bidden. U bent van harte welkom!
Dit jaar zal er een gebedsbrief 
uitgedeeld worden. Daarin staan 
gebedspunten die betrekking hebben 
op onze gemeente, aangevuld met 
overige punten. 

bwvollmuller@ziggo.nl

KRING 
(GELOOFS)OPVOEDING TIENERS
 
Nieuw is deze kring voor ouders van 
tieners in de leeftijd 12 – 16 jaar. 
Tieners kijken naar jou als ouder. 
(On)bewust nemen ze heel wat van 
je over. Dit is misschien wel de kern 
van opvoeden: het leven voordoen. 
Zo ook met geloven; je kunt het 
voordoen, voorleven. En wat je je 
kind(eren) meegeeft, is voor zijn/
haar hele leven!
We willen 3 avonden met elkaar 
in gesprek gaan, elkaar inspireren, 
motiveren en ondersteunen bij de 
(geloofs)opvoeding en gebruiken 
hierbij de HGJB serie
‘Voorleven – in gesprek over 
opvoeden en geloven’. Welkom!!

j.koekkoek10@kpnplanet.nl
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