Aantrekkingskracht
Johannes 6: 44 ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem
trekt.’
Lezen: Johannes 6: 41-51
De Heere Jezus is in onze wereld gekomen. De Vader heeft Hem naar ons toe gezonden.
Jezus is naar ons toe gekomen, maar komen wij nu ook tot Hem?
Hoe zit het met de aantrekkingskracht van deze Heiland? Komen wij als vanzelf op dit
levensbrood af? Daar valt nog wel wat op af te dingen. Wij zien niet zomaar in dat we bij
Jezus moeten zijn. Wij lopen vaak niet zo hard voor Hem. Misschien ook, omdat we onze
honger en ons gebrek niet direct onderkennen.
Als we van andere dingen vol zijn, hebben we geen trek in dit brood des levens. De Vader
Zelf moet ons naar Jezus toe trekken. Hij moet ons in beweging brengen.
Beschamend toch, die onwil van onze kant? Het is genade dat de Vader blijft trekken,
ondanks ons tegenstribbelen.
Hoe trekt God ons dan naar Jezus toe? In vs. 45 vallen de woorden ‘horen’ en ‘leren’.
Wanneer wij Gods Woord ‘horen’ en ‘leren’, trekt de Vader.
We staan voor een nieuw winterseizoen. Naast de zondagse erediensten zijn er voor jong en
oud tal van mogelijkheden om bezig te zijn
met de Bijbel en om toegerust te worden om
als christen in deze tijd te staan.
Verlangen wij ernaar om deze winter door God
Zelf onderwezen te worden? Door het Woord
en door de kracht van de Heilige Geest komen
wij in beweging. Wij worden getrokken. Het
kan maar één kant op. We moeten naar Jezus
toe!
B.M. van den Bosch
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22 september

09:30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. St. Woord en Daad
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

opening winterwerk

18:30 u ds. A.J. Sonneveld - Lopik
29 september

09:30 u ds. B.M. van den Bosch
18:30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

6 oktober

09:30 u ds. B.M. van den Bosch
18:30 u prop. H.N. Visser - Amsterdam

1. Kerk en Eredienst
2. Kerk en Israel
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

13 oktober

09:30 u ds. B.M. van den Bosch
18:30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. HGJB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

20 oktober

09:30 u ds. A. Langeweg - Haaften
18:30 u ds. J. J. van den End - Oudewater

1. Kerk en Eredienst
2. Wycliffe bijbelvertalers
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

27 oktober

09:30 u ds. E. Gouda - Nieuw-Lekkerland
18:30 u ds. M. Maas - Dordrecht

1. Diaconie
2. Plaatselijk Jeugdwerk
3. GZB

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen),
kunt u contact opnemen met diaken C. Joosse, tel.nr. 06-41172479
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In de maanden september en oktober hopen de volgende gemeenteleden
hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen een kaartje?
Ivm de privacywetgeving is de verjaardagskalender alleen in de papieren versie
beschikbaar.

Namens de lezers van de Kerkklanken
hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.
Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe
jaar dat voor u ligt.
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat
dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.
Van zomer naar winter:
Het zomerseizoen raakt weer ten einde. We hopen dat u allen
deze zomer hebt kunnen genieten van de rust, hetzij thuis of
elders. De tentdagen liggen inmiddels weer achter ons. Nogmaals
dank aan de vele ‘pro Deo’ vrijwilligers die hun bijdrage hieraan
hebben geleverd. We naderen weer het winterseizoen. Dit
betekent dat vele kerkelijke activiteiten weer zullen beginnen in
september. We wensen eenieder Gods zegen in de komende
periode. Christus zoeken én vinden in alle facetten van het
kerkenwerk, ook in het nieuwe seizoen, dat wensen wij u en jou
toe!
Vacature(s) in de Kerkenraad
In de komende maanden zal de kerkenraad zich weer gaan
buigen over de ontstane vacature(s) binnen onze kerkenraad.
Jeugdouderling, de heer R.M. van Butselaar is na een periode van
12 jaar dienstbaar te zijn geweest binnen onze gemeente,
aftredend en niet herkiesbaar. De kerkenraad is voornemens een
jeugdouderling te benoemen.
Tevens zijn aftredend maar wel herkiesbaar:
Ouderling – kerkrentmeester: dhr. G. van der Stok
Ouderling: dhr. A.C. van der Ree
Diaken: dhr. J.C. van Ballegooijen
De aftredende maar wel herkiesbare broeders nemen, op dit
moment van schrijven, in overweging om voor een volgende
termijn hun ambt voort te zetten. De kerkenraad zal u als
gemeente vroegtijdig inlichten zodra er namen voor kandidaten
ingediend kunnen worden. Laat de (her)verkiezingen van
ambtsdragers ook een onderdeel van uw gebed zijn.
Beleidsplan 2019-2024
Het vernieuwde (concept) beleidsplan is gereed!
In de KerkKlanken van juli – aug. zijn de speerpunten al naar u
gecommuniceerd. Wellicht bent u geïnteresseerd in het totale
Beleidsplan van onze gemeente. Vanaf 14 september zal het
concept Beleidsplan op de site van onze gemeente verschijnen.
Als u niet over internet beschikt kunt u toch de volledige versie
van het beleidsplan inzien. U kunt dan contact opnemen met de
scriba. Uiteraard willen we graag uw reactie horen op het
concept. Hiervoor willen we u in de gelegenheid stellen op een
nader te noemen datum die binnenkort met u zal worden
gecommuniceerd.

Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba
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Achter de schermen is in de voorbije maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe
winterseizoen. We zijn dankbaar voor de vele ontmoetingen en voor de vele vrijwilligers die het
jeugdwerk handen en voeten geven. Het is ons gebed dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente
en ook persoonlijk mogen (gaan) ervaren wie Jezus voor hen wil zijn. Maar ook om hen toe te rusten
voor het christen-zijn in deze wereld. Wilt u het jeugdwerk ook in uw persoonlijke voorbeden
gedenken?
Jeugdwerkbeleid
In het concept beleidsplan 2019-2023 zijn de 4 pijlers en doelstellingen
van ons jeugdwerkbeleid verder uitgewerkt:
 Jeugd & leren
 Jeugd & ontmoeten
 Jeugd & eredienst
 Jeugd & omzien
Jeugdraad
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd vanuit een jeugdraad.
De jeugdraad:
o adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk
o signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen
daarvoor aan te dragen
o stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het
college van kerkrentmeesters
o voert het beleidsplan uit
o zorgt voor toerusting van leidinggevenden
o begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen het jeugdwerk
o zorgt voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende
onderdelen van het jeugdwerk
o evalueert jaarlijks het jeugdwerk
Samenstelling jeugdraad
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:
 voorzitter
Rob van Butselaar
 secretaris
Theo van Vliet
 penningmeester
Martijn Kool
 pr & communicatie
Vacature
 coördinator Jeugd & leren
Tera Voorwinden
 coördinator Jeugd & omzien
Lenny Oosterom
 coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool) Vacature
 coördinator Jeugd & ontmoeten (12+)
Scheltine de Jong
 coördinator Jeugd & eredienst
Vacature
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Afscheid
Eind van het seizoen hebben we afscheid genomen van:
 Wim van Setten
(Catecheseteam)
 Kees de Jong
(Zondagsschool Samuel)
 Coen van der Ree
(tijdelijke versterking jongensclub Daniel)
Geweldig dat jullie in de afgelopen jaren tijd hebben willen investeren in
de jongeren van onze gemeente. Veel dank daarvoor en Gods zegen in
alles toegewenst!
We heten welkom
 Henk Jonker
 Daniel Winkel
 Kees Crum
 Harold Langenberg

(Catecheseteam)
(Tienerclub Manna)
(Jongensclub Daniel)
(Jongensclub Daniel)

Fijn dat jullie je willen inzetten om (de doelstellingen van) het
jeugdwerk handen en voeten te geven. Gods zegen daarbij toegewenst!
Vacatures
Op dit moment hebben we nog de volgende vacatures:
 3 Jeugdraadsleden
(Coördinator Jeugd & Ontmoeten (12-)
(Coördinator Jeugd & Eredienst)
(Coördinator PR & Communicatie)
Het is ons gebed dat de overige vacatures ook spoedig ingevuld zullen
worden. Iets voor jou? Laat het ons weten!
Opening winterwerk
D.V. zondag 22 september 2019 is de opening van het winterwerk.
Onderstaand het programma op hoofdlijnen:
09.30 uur
Kerkdienst rondom het thema ‘ Kom, doe mee ‘
10.45 uur
Koffie met taartenbuffet
11.30 uur
Deelprogramma’s
12.30 uur
Sing-in in de kerk
13.00 uur
Gezamenlijke maaltijd
14.00 uur
Sluiting
Opgeven kan via het opgaveformulier op www.hervormdlinschoten.nl.
Jaarthema 2019-2020
Met een nieuw seizoen volgt ook weer een nieuw HGJB-jaarthema. In
het seizoen 2019-2020 willen we samen met gemeenten nadenken over
het jaarthema: Kom, doe mee!. Vanuit Gods verbond mogen we ons
verbonden weten met elkaar en met de rest van de gemeente. We mogen
elkaar dan ook liefdevol aanmoedigen om van toeschouwer deelnemer te
worden: Kom, doe mee! Op de site van de HGJB vinden jullie alle
achtergrondinformatie.
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Coördinator:

Tera Voorwinden

De leerroute binnen de gemeente start vanaf ca. 3-jarige leeftijd en loopt door tot het moment van
geloofsbelijdenis. We onderscheiden daarin de volgende fasen:

Doop

Bovenbouw
crèche
3-4 jaar

Zondagsschool
4–9 jaar

Kinder
catechese
10- 11 jaar

Tiener
catechese
12-15 jaar

Jongeren
catechese
16-18 jaar

19+
catechese
19-25 jaar

Geloofs
belijdenis

De jongeren van onze gemeente ontvangen na de geboorte het teken van de heilige doop. God gaat
een verbond met hen aan. De ouders/het gezin zijn als eerste verantwoordelijk om hun kinderen
vanuit dit verbond op te voeden. Dat kan op allerlei manieren. Heel eenvoudig door hun eigen geloof
voor te leven, maar ook heel concreet door heel vroeg al actief met hun kinderen bezig te zijn met
Bijbellezen, bidden, zingen, enz. Geloofsopvoeding thuis is van levensbelang voor kinderen en voor
de gemeente. De leidinggevenden van het jeugdwerk mogen daarnaast helpen om de doop te
beantwoorden. Tenslotte hebben we ook als gemeente de verantwoordelijkheid voor onze jongeren
om hen vanuit het verbond voor te leven. Door gebruik te maken van het materiaal van de HGJB
wordt er naar gestreefd een rode draad/thema te hebben in de verschillende groepen.
Bovenbouw crèche
Doelgroep zijn de 3-4 jarigen, waar bijbellessen (eenvoudige
bijbelvertellingen) worden gegeven en kinderliederen worden
gezongen om jonge kinderen te laten ontdekken Wie God is en de
liefde van Jezus. Daarnaast worden ingroeilessen gegeven, die
bedoeld zijn om jonge kinderen de opstap te laten maken naar de
kerkdienst. Het crèchteteam maakt gebruik van de HGJB-methode
‘Opstap’.
Vanwege het beperkt aantal kinderen in deze doelgroep wordt vanaf
2018 de boven- en onderbouw van de crèche gecombineerd gegeven.
Dit wordt jaarlijks opnieuw bekeken.
Tijd:
Coördinatie:

Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks)
Caroline Binnendijk en Alida van Setten
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Zondagsschool
Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m groep 6).
Het doel is om Gods Woord op eenvoudige wijze aan de kinderen
door te geven. De zondagsschool maakt gebruik van het lesmateriaal
van de Hervormde Zondagsscholenbond.
Tijd:
Leiding:

Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 29-09)
Klas 1 (groep 1, 2 en 3 basisschool):
Annemarie de Ruijter & Vijaya van der Veen
Klas 2 (groep 4, 5 en 6 basisschool):
Annemieke Langelaar, Annelot van der Vaart en
Rebecca van Butselaar
Zondagsschool | Basiscatechese
Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 7 en 8). In
deze leeftijdsgroep liggen grote kansen om te leren doordat hoofd en
hart voor een kind nog dicht bij elkaar liggen (eenheid van leven).
De basiscatechese is gericht op de basisbeginselen van het geloof: het
leren van de Bijbelboeken, het Onze Vader, de namen van de
discipelen, de volgorde van de scheppingsdagen, de sacramenten, de
christelijke feestdagen, etc. De basiscatechese wordt verzorgd door
de Zondagsschool, waarbij gebruik gemaakt wordt van de HGJBmethode ‘On-Track’.
Tijd:
Leiding:

Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 29-09)
Klas 3 (groep 7 en 8 basisschool):
Josanne van Aalst, André de Ruijter en Anita van Essen

Tienercatechese
Waar de kindercatechese is gericht op kennisoverdracht, is de
catechese voor tieners van 12-15 jaar (klas1 t/m 4 voortgezet
onderwijs) gericht op het relationele aspect van het leren. Het is van
groot belang dat de Heidelbergse Catechismus steeds weer “voorbij
komt”, zodat de inhoud (in ieder geval de grote lijnen) steeds meer
eigen wordt gemaakt. Dit geeft het eigen geloof belijning, vastheid,
vorm en diepte. Het is ook van groot belang vanwege allerlei
geloofsvoorstellingen, die op onze jongeren af komen. Voor de
tienercatechese wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode
‘Follow Me’.
Tijd:
Maandag 19.00 – 20.00 uur (wekelijks vanaf 23-09)
Catecheseteam: Ds B.M. van den Bosch, Juriën Stam,
Ernst-Jan Langerak, Marjan van Butselaar,
Lenny Oosterom en Rick Smaling
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Jongerencatechese
De jongerencatechese voor jongeren van 16 t/m 18 jaar richt zich
meer op het discipelschap, het volgen van Jezus. Voor de
jongerencatechese wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode
‘Follow Me Next’.
Tijd:
Maandag 20.30 – 21.30 uur (wekelijks vanaf 23-09)
Catecheseteam: Ds B.M. van den Bosch, Sjaak van der Mel,
Tera Voorwinden en Henk Jonker
19+ catechese
Voor degenen die drie jaar Follow Me Next hebben gevolgd en nog
geen belijdenis willen gaan doen of daar nog over na denken, is er
weer eens per maand de 19+ catechese. We starten op zondag 6
oktober om 20.15 uur. Het is ook mogelijk om zowel belijdenis- als
19+ catechese te volgen. We zien weer uit naar mooie avonden met
onze ‘oudere’ jongeren.
Tijd:
Zondagavond (maandelijks) om 20.15 uur
Plaats:
Fam. Voorwinden, Julianalaan 18 Montfoort.
Catecheseteam: René & Tera Voorwinden,
Justin de Jong en Dirk Zuijderduijn
Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van
geloofsbelijdenis.
Belijdenis van het geloof doen is een vorm van kleur bekennen. We
kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met je
opbouwen. Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat
we geloven, het belang van de christelijke gemeente waar je deel
vanuit mag maken en de relatie tussen belijdenis doen en het voeren
van het heilig avondmaal.
Het afleggen van geloofsbelijdenis houdt in:
 een be-amen van de Heilige Schrift als het Woord van God;
 een instemmen met de belijdenis van de kerk.
 een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal;
 een uitspreken van de wil om mee te werken aan de opbouw van
de gemeente. Er is een inloopavond op donderdag 26 september
om 20.00 u in de pastorie.
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant.
Heb je belangstelling? Kom langs op 26 september of stuur een
mailtje naar bmvandenbosch@gmail.com.
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Coördinator (doelgroep basisschool):
Vacature
Coördinator (doelgroep voortgezet onderwijs): Scheltine de Jong
In deze pijler van het jeugdwerk valt het clubwerk. In het clubwerk onderscheiden we de volgende
fases:
Onderbouw
crèche
0-3 jaar

Kinderkoor
4–12 jaar

Kinder
clubs
8- 11 jaar

Tiener
clubs
12-15 jaar

Jeugdvereniging
16-25 jaar

Doelstelling van het clubwerk is het bieden van een plek aan jongeren in onze gemeente waar zij
vertrouwen in hebben en die vertrouwd voor hen is. Een plek waar zij zich serieus genomen voelen,
zoals ook Jezus de kinderen serieus nam en tijd voor hen vrij maakte. Een plaats waar ze een rol
vervullen en waar ze worden aangesproken op hun eigen niveau. Een plek waar de Bijbelverhalen
betekenis in krijgen het leven van jongeren en waar zij ruimte krijgen om te groeien in discipelschap,
leren om te leven als christen in deze wereld en hun verantwoordelijkheid in de christelijke gemeente
in te nemen.
Onderbouw crèche
Doelgroep zijn de 0-3 jarigen. Op de crèche is er een plaats voor de jongste
kinderen van de gemeente, zodat de ouders naar de kerkdienst kunnen gaan.
Tijdens de crèche worden de kinderen bezig gehouden met speelgoed en
wordt bij tijden ook een Bijbelse tekening gemaakt.
Tijd:
Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks)
Coördinatie: Caroline Binnendijk en Alida van Setten
Kinderkoor Emanuël
Houd je ook van zingen en bewegen? Kan jij ook niet blijven zitten als je een
vrolijk lied hoort? Dan is het kinderkoor wat voor jou! Samen met andere
kinderen zingen wij elke maandagmiddag van 16.30-17.15 uur in de
Wingerd. We beginnen op D.V. maandag 23 september 2019. Ben je
nieuwsgierig? Kom kijken en meezingen bij Kinderkoor “Emanuël”
Dirigente: Angela Strubbe
Bestuur: Marja van Vliet, Annemieke Langelaar, Paulina van Hoven en
Jacolien van Dijk
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Kinderclubs
Voor de kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar is er één keer per twee weken
club.
Doelstellingen:
o Op eenvoudige manier over God en de Bijbel leren en zo een schakel zijn
in het komen tot geloof en in de geloofsontwikkeling van het kind
o Laten zien hoe je als christen leeft, dat het fijn is een kind van God te zijn
o Omgang met kinderen, band opbouwen


Jongensclub David (groep 5+6 basisschool):
Tijd:
Donderdag 18.45 – 20.00 uur (even weken)
Leiding: Justin de Jong, Sander Ockhuysen en Gertjan Veldhuizen



Meisjesclub Mirjam I (groep 5+6 basisschool):
Tijd:
Donderdag 18.45 – 20.00 uur (even weken)
Leiding: Greta Kamphof, Wilma de Regt, Petra van Halum en
Lida Bakker



Jongensclub Daniël (groep 7+8 basisschool):
Tijd:
Donderdag 19.00 – 20.15 uur (oneven weken)
Leiding: Jan Willem Beumer, Kees Crum en Harold Langenberg



Meisjesclub Mirjam II (groep 7+8 basisschool):
Tijd:
Donderdag 19.00 – 20.15 uur (oneven weken)
Leiding: Wilma Wesseling, Bep Verweij en Thirza van der Ree

Tienerclubs
Voor tieners in de leeftijd van 12-15 jaar is er in het winterseizoen één keer
per twee weken club.
Doelstellingen:
o Tieners ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling,
basis leggen om staande te blijven in de wereld van vandaag
o Een plek bieden waar tieners zich thuis voelen.
o Ontspanning en contact onderhouden met leeftijdgenoten in de kerkelijke
gemeente en daarbuiten (bijv. TOV-avonden van de HGJB).


Tienerclub Joy (voortgezet onderwijs, groep 1+2):
Tijd:
Vrijdag 19.30 – 21.00 uur (even weken)
Leiding: Klarinda Vroege, Cora Nap en Joep de Jong.



Tienerclub Manna (voortgezet onderwijs, groep 3+4):
Tijd:
Vrijdag 19.30 – 21.00 uur (even weken)
Leiding: Warno Ruting, Bart Broekhuizen en Daniel Winkel.
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Clubdata seizoen 2019-2020
Club
David
Mirjam I
Daniël
Mirjam II
Joy
Manna

Sept.
-

Oktober
3, 17, 31

November
14, 28

December
12

Januari
9, 23

Februari Maart
6, 20
5, 19

April
2

26

10, 31

7, 21

12

16, 30

13, 20

12, 26

9

-

4, 18

1, 15, 29

13

10, 24

7

6, 20

TOV
avond

Jeugdvereniging
Voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar is er in het
winterseizoen één keer per twee weken JV op zondagavond. De
avond bestaat uit twee delen: een bezinnend gedeelte en een
ontspannend gedeelte. Daarnaast is er één keer per seizoen een JVweekend.
Doelstellingen:
 Jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de
geloofsontwikkeling, basis leggen om staande te blijven in de
wereld van vandaag
 Een plek bieden waar jongeren zich thuis voelen
JV-Bestuur: Arno de Haan en Annelies Rietveld (voorzitters),
Anita van Essen, Timon de Ruijter, Anouk van der Veen, Gerben
Langerak en Leonie de Regt
1e JV avond: zondag 15 september 2019 en vervolgens
zondag 29 september | 13 oktober en
18-21 oktober JV Weekend.
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Coördinator:

vacature

De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van
gemeente-zijn komen hier samen in de ontmoeting met God in Woord en Sacrament. Via de
erediensten en de prediking kan een groot aantal jongeren worden bereikt.
Om dit bereik zo groot mogelijk te doen zijn is er aandacht voor:
 kinderen en jongeren in de prediking.
 begrijpelijk en eigentijds taalgebruik door de predikanten.
 praktische invulling van de prediking. Jongeren willen graag voorbeelden waarmee ze iets
kunnen.
 voor de allerkleinsten is er een kleurenplaat ter ondersteuning van de preek.
 het houden van (bijzondere) diensten, gericht op kinderen en jongeren en waarin jongeren ook
een actieve inbreng hebben.

De planning voor de overige jeugddiensten in 2019/2020 wordt in
het 4e kwartaal ’19 afgerond.
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Coördinator: Lenny Oosterom (jeugdpastoraat, tijdelijke vertegenwoordiging)
Theo van Vliet (jeugddiaconaat)
In deze pijler van het jeugdwerk valt het jeugdpastoraat en jeugddiaconaat.
Jeugdpastoraat
In de beleidsperiode 2018 is het fundament gelegd voor het
jeugdpastoraat. Daarbij maken we gebruik van het inrichtingsmodel
van de HGJB. Dit is een piramide waarvan de basis stevig moet
staan, wil je daarop door kunnen bouwen. We hebben gekeken naar
wat er op de verschillende lagen al gedaan wordt en waar dat
uitgebouwd kan worden en/of meer structuur kan krijgen.
Doelstellingen van het jeugdpastoraat zijn:
 Plaats voor persoonlijk gesprek met jongere
 Toerusting van het persoonlijk geloof
 Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen
 Pastorale plek voor elke situatie
De 4 lagen van het jeugdpastoraat
4.
Professione
le hulp aan
de jeugd

Laag 1 gemeente zijn met de jeugd

3.
Specifieke
zorg voor jeugd

2.
Basiszorg: hart voor jeugd

1.

Gemeente zijn met jeugd

In deze laag hebben we het over de gezamenlijke kerkdienst, de
speciale jeugddiensten, gemeentedagen en het project. Tieners
geven aan de erediensten niet te ervaren als hoogtepunten. dus het
blijft een uitdaging hen aan te speken. Intergeneratief is bij deze
laag een sleutelwoord; gelegenheden creëren die ontmoetingen
tussen jong en oud mogelijk maken.
Laag 2 basiszorg hart voor de jeugd
Dit is de laag waarin we kijken naar het jeugdwerk en waar we alle
kinderen, tieners en jongeren op het oog hebben. Dit is
basispastoraat waarbij we hen ontmoeten en met hen meeleven. In
deze laag is relatiegericht jeugdwerk een sleutelwoord.
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Laag 3 specifieke zorg voor de jeugd
Sommige tieners zullen niet genoeg hebben aan de basiszorg omdat
ze te maken hebben met een moeilijke situatie. Het is fijn als zij,
zeker in eerst instantie, meeleven ervaren van iemand die ze al goed
kennen bv hun catechesementor of clubleider. Hiertoe is in 2018
gestart met een kerngroep jeugdpastoraat, met daarin in ieder geval
iemand uit de jeugdraad, uit het PPT-team en iemand met kennis uit
de jeugdhulpverlening.
Laag 4 professionele zorg voor de jeugd
Het kan nodig zijn dat kinderen, tieners of jongeren professionele
zorg nodig hebben. Vaak zal dat ook gesignaleerd worden door
ouders en de school maar het is goed dat de kerngroep
jeugdpastoraat kennis heeft van de sociale kaart. Zij dienen in beeld
te hebben waar welke hulp verkregen kan worden en zo nodig
kunnen ze bemiddelen in de aanvraag van professionele hulp. Het
pastoraal meeleven met jongeren blijft nodig, juist als zij
professionele zorg ontvangen.
Taken kernteam jeugdpastoraat
Het kernteam jeugdpastoraat heeft de volgende taken:
o Zij zorgen voor de informatie en communicatie
o Ze zetten de structuur op en bewaken die
o Zij nemen initiatief en ondersteunen bij activiteiten op de
eerste laag
o Toerusten van jeugdwerkers voor de basis- en specifieke
zorg
o Ze hebben oog voor de lange termijnvisie
o Ze hebben kennis van jongeren en hun problemen
o Zij nemen op termijn het werk van de pastoraal medewerker
over
Samenstelling kernteam jeugdpastoraat
Het kernteam jeugdpastoraat is als volgt samengesteld:
o Lenny Oosterom
o Arie Kool
o Ernst Jan Langerak
o Greta Kamphof
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Jeugddiaconaat
Doelstelling van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van
de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de mensen om ons
heen en de wereld waarin wij leven. Dat doen we o.a. door
deelname om-het-jaar aan het HGJB-project. Het inzamelen van
geld voor projecten is op zich weer een mogelijkheid van leren en
ontmoeten voor jongeren, in wisselwerking met de rest van de
gemeente.
Diaconaal project 2020
In 2020 gaat een groep jongeren uit Linschoten aan de slag in
Kanolo, Zambia. Dat doen we samen met World Servants.
Doelstelling is het bouwen van een nieuwe lerarenwoning en de
renovatie van een lerarenwoning en klaslokalen. Daardoor krijgen
de 257 leerlingen van Kanolo Community School een kans op goed
onderwijs en daarmee en betere toekomst.
Benieuwd naar dit project? U leest er meer over op de actiepagina
van op de site van World Servants.
U gaat hier ongetwijfeld meer van horen!

Linschoten bouwt aan verandering
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Op zondag ook naar school?
Ja, dat had je misschien niet direct verwacht.
Maar op zondag gaan wij ook naar school. Om
14.30 uur is het een drukte van belang. Ouders
brengen hun kinderen weg of de kinderen
komen zelf. Een uur later worden ze weer
opgehaald of gaan ze zelf weer naar huis.
Wat doen wij allemaal?
Tijdens het zondagsschooluur wordt er uit de Bijbel verteld, een nieuwe psalm geleerd, een puzzel
of een spel gedaan en door de kleinsten een kleurplaat gekleurd. Alle kinderen ontvangen een
verwerkingsboekje. In dit boekje vind je voor iedere week een nieuwe opdracht, puzzel, lied en een
samenvatting van het vertelde verhaal. Want "wie niet leert, verliest".
Wie zijn er welkom?
Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben je van harte welkom. Er zijn 3 groepen, ja het lijkt een beetje
op school. Als je in groep 1, 2 of 3 zit, dan kom je in klas 1 bij juf Vijaya en juf Annmarie. Zit je in
groep 4, 5 of 6 dan kom je in klas 2 bij juf Annemiek en juf Annelot, in deze groep is ook juf Rebecca
Zit je in groep 7 of 8, dan kom je in klas 3 bij juf Josanne en meester André, in deze groep is ook juf Anita.
Waar is het?
De zondagsschool wordt gehouden in de Wingerd, dat is het gebouw naast de kerk. Het is iedere
zondag van 14.30-15.30 uur.
Daar wil ik meer van weten!
Geen probleem. Kom gewoon eens een keertje kijken. Je bent van harte welkom vanaf 29
september. En neem je broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje gewoon mee.
Ook die zijn van harte welkom.
Hopelijk tot de eerste keer op de zondagsschool! Ook bij opening winterwerk op 22 september zullen wij er
zijn, tot dan!

Kinderkoor Emanuel
Houd je ook van zingen en bewegen? Kan jij ook niet blijven zitten als je muziek hoort? Dan is het inderkoor
echt iets voor jou! Kinderen vanaf groep 2 zijn van harte welkom.
We beginnen op DV maandagmiddag 23 september,
van 16.30 uur tot 17.15 uur in de Wingerd.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Ook dit seizoen is Angela Strubbe onze dirigent
Met elkaar hopen we op een heel fijn, mooi en muzikaal seizoen!
Hartelijke groet van het kinderkoorbestuur,
Marja van Vliet, Jacolien van Dijk, Paulina van Hoven en
Annemieke Langelaar
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Doe mee en meld je aan bij EHBO/BHV!
De kosters en kerkrentmeesters hebben mij gevraagd om voor onze kerkelijke gemeente op te treden als BHV
Coördinator. Deze taak neem ik graag op mij. Sinds 1996 ben ik BHV'er en later ben ik ook hoofd BHV
geweest in het bedrijfsleven en heb zo enige ervaring opgedaan. Het is een taak die volgt uit omzien naar
elkaar. Belangrijkste daarin is: hulp bieden bij persoonlijk letsel of ongeval.
De hoofdtaken van BHV zijn:
- Eerste hulp bij letsel of ongevallen te verlenen;
- Brand te beperken en te bestrijden;
- De gevolgen van ongevallen te beperken;
- Bezoekers in geval van nood te alarmeren en evacueren;
Belangrijke elementen zodat er tijdens kerkdiensten naar u
wordt omgezien.
Dit kan ik niet alleen. Daarvoor ben ik op zoek naar
gemeenteleden die zich geroepen voelen om daarin te
ondersteunen.Het is onze wens (coördinator, kosters en
kerkrentmeester) en streven dat bij elke kerkdienst minimaal 6
personen als BHV/EHBO lid aanwezig zijn om bij calamiteiten
hulp te verlenen.
Een pré is als u/jij een BHV of EHBO certificaat in bezit hebt, maar geen vereiste. Inzet en betrokkenheid is
belangrijk. Voor die gemeenteleden die zich willen aanmelden, maar geen BHV of EHBO certificaat hebben,
zal een training worden georganiseerd om het certificaat te behalen. Uw/jouw inzet en investering hoeft niet
groot te zijn, maar kan van grote betekenis zijn bij een calamiteit tijdens onze erediensten.
Wilt u/wil jij met mij meedoen? Dat kan door u/je aan te melden via een mail of belletje aan ondergetekende.
Alvast dank voor uw/jouw aanmelding!
Hartelijke groet,
Ernst Jan Langerak
BHV Coördinator Hervormde gemeente Linschoten
Ejlangerak1@ziggo.nl
0653127349
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Vakantie
De meesten van jullie zullen een periode van vakantie achter de rug hebben. Even geen school, studie en werk.
Ik hoop dat je een tijd hebt gehad om op te laden. Zo krijgt het leven een ritme en houden we het vol. Ik ben
zelf op vakantie geweest naar Doorn en Ameland. Bos en zee lijken heel verschillend, maar bij allebei heb ik
genoten van een rustgevend geluid wat altijd maar doorgaat. Het geruis van de wind in de bomen en het geruis
van de zee. Voor mij zijn dat geluiden die mij doen nadenken over de Schepper van al deze schoonheid. Zoals
de wind is de Geest van God, je ziet hem niet maar je merkt het wel. De Geest waait waarheen Hij wil, Hij zet
mensen in beweging. Het thema van dit jaar is ‘Doe je mee?’ Laat je je in beweging
zetten?
Bij de zee kun je je erover verbazen dat de golven maar blijven
komen. Het houdt niet op, zo is ook Gods genade. De zee en het
stand zien er ook telkens anders uit. En ook daar zorgt de wind voor
verandering, soms bijna onmerkbaar en soms heel krachtig en zelfs
verwoestend. Wat een kracht! Ik hoop en verlang dat in het nieuwe
winterwerk seizoen de wind van Gods Geest mag waaien, dan zal het zijn
uitwerking op ons niet missen. Doe je mee?
Catechese
Bij het ritme van het kerkenwerk hoort dat alles weer mag beginnen. En voor het zo ver is wordt er heel wat af
vergaderd. Ik heb al diverse vergaderingen en besprekingen gehad voor het jeugdwerk en ik heb gemerkt dat
men er weer zin in heeft. Na een periode van rust mogen we weer met vernieuwde energie van start gaan.
Voor de catechese heb ik vast een paar data voor de agenda:
Op 16 september is er een informatieavond voor de ouders van de nieuwe catechisanten.
De catechese zelf start op 23 september. Op 25 november willen we de catechisanten op bezoek laten gaan bij
gemeenteleden. T.z.t. zullen we vragen om gastadressen. Ook hier is de vraag: doe je mee?
Jeugdpastoraat
De kerngroep jeugdpastoraat heeft net voor de vakantie het werkplan jeugdpastoraat vastgesteld. Hierin staat
vermeld hoe het jeugdpastoraat in Linschoten vorm heeft gekregen en hoe dat in de toekomst verder willen
uitbouwen. Op de site staat onder het kopje ‘jeugd en omzien’ een korte samenvatting. Stuur mij een mailtje
als je het werkplan in zijn geheel wil lezen.
Ouderenpastoraat
Elke week en bij voorkeur op dinsdag bezoek ik een aantal oudere gemeenteleden. Ik probeer dat meestal zo
rond de verjaardagen te doen of als ik weet van zorgen of ziekte. Pas maakte ik het mee dat ik iemand juist op
het goede moment belde. Er was grote behoefte aan een goed gesprek. Achteraf zagen we hier Gods hand in
en dat was een bemoedigende ervaring. Hij leidde het zo dat ik juist op tijd even mee kom lopen op een
moeizame weg. Nu mogen we natuurlijk vertrouwen op Gods leiding, maar dat ontslaat ons niet van onze eigen
verantwoordelijkheid om trouw en met orde ons werk te doen. Dat is een opdracht voor predikant, ambtsdragers
en voor mij als pastoraal werker. Veel gemeenteleden waarderen een goed gesprek in het licht van Gods Woord.
Toch blijkt het soms moeilijk om aan te geven als er behoefte is aan pastorale zorg. Dat begrijp ik wel, want
pastorale zorg wordt vaak gezien als zorg voor zieken en mensen met problemen. Dat vind ik een misverstand
want voor iedereen is het goed om van hart tot hart met een ander te spreken. Geef dus met een gerust hart
aan als u het fijn vindt als de ouderling, de predikant of de pastoraal werker langskomt.
Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470)
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Nieuws van Martin en Marleen 't Hart
Computers in het onderwijs
Op zaterdag, aan het begin van de vakantie van twee weken tussen de tweede en de derde periode, is
er een bijeenkomst met ouders. De rapporten worden uitgedeeld, de klassen geven een korte
presentatie en Martin mag wat vertellen over de net aangeschafte laptops voor de ICT-lessen.
In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het kopen en installeren van tien laptops. Inmiddels
zijn ze voorzien van de software, die aansluit bij de lesmethode. Marleen is aan de slag gegaan met de
twee leerkrachten die de ICT-lessen gaan geven. Ze heeft ze uitgedaagd om in de vakantie zelf te
oefenen met de software. Na de vakantie zal Marleen ze begeleiden bij het geven van de lessen.
De hoofdmoot van de lesmethode is leren typen en programmeren. Omdat er zoveel meer kan met
een laptop heeft Martin ook laten zien dat een laptop bijvoorbeeld ook helpt bij het vak
aardrijkskunde. De oudercommissie heeft vervolgens een enthousiaste oproep aan de ouders gedaan
om een financiële bijdrage te leveren om extra laptops te kunnen aan schaffen.
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Levend ganzenbord
Echte pret is: Levend ganzenborden met tienermeiden en een groep
vrouwen van de vrouwenvereniging. De vrouwen willen graag
wegwijzers naar God zijn en hun levenservaringen als
christenvrouwen delen met de meiden. Deze vakantie zagen ze als
een mooie gelegenheid om een middag voor hen te organiseren. Na
afloop waren we het roerend eens dat we enorm veel kunnen leren
van de ervaringen van vrouwen en meisjes in de Bijbel. Zo'n middag
smaakt naar meer!
Postzegels inzamelen
In de Wingerd staat een houten doos waarin u nog altijd postzegels mag deponeren. De landelijke
opbrengst ten behoeve van de GZB is ieder jaar rond de € 25.000. De moeite waard dus!
Goede Doelen Markt 2019
Op D.V. zaterdag 16 november wordt er weer een Goede Doelen Markt georganiseerd in de
Wingerd. Schrijf de datum alvast in uw agenda. In de volgende Kerkklanken wordt u hierover nader
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie,
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033,
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097
Voor de kinderen:
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Kerkproeverij 2019;
De uitnodiging gaat uit…
Kerkproeverij is een landelijk initiatief om mensen
uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst.
Op zondag 29 september 2019 is de landelijke
Kerkproeverij. Ook wij mogen als Hervormde
Gemeente Linschoten gasten uitnodigen, die op
deze dag in het bijzonder welkom zijn in onze
kerk.
Vorig jaar hebben we ons hier al in mogen
oefenen, en we vinden het belangrijk dat we mensen blijven uitnodigen om naar de kerk te komen.
Daarom doen we ook dit jaar weer mee.
Iemand uitnodigen. Ik? Ja, maar ….
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om iemand uit te nodigen. Als je er tegenop ziet, één troost, je bent
niet de enige in deze. Vaak weten we meerdere redenen te bedenken waarom we hier liever vanaf
zien. Een paar redenen zal ik noemen, ik praat hier even over een ‘vriend’, maar kan natuurlijk ook
een buurman of familielid zijn;
- Mijn vriend heeft er niets aan.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat God grote dingen kan doen. Als
voorbeeld; wie had gedacht dat Saulus ooit Jezus Christus zou vinden? Dus: Ga in
geloof!
- Vorige keer zei mijn vriend ‘nee’, dan wil hij vast deze keer ook niet mee gaan.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat deze ‘nee’ van de vorige keer natuurlijk
onvoldoende reden is om dezelfde persoon niet nogmaals uit te nodigen. We willen
natuurlijk graag ‘ja’ horen. Maar weet u? Het is niet belangrijk dat iemand ‘ja’ zegt.
Het is belangrijk dat u iemand uitnodigt, de rest kunnen we aan God overlaten. Dus:
Ga in Zijn kracht!
- Ik weet niet wie ik uit moet nodigen.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je toch echt mensen kent die weinig of
niet naar de kerk gaan. Kijk nog eens in jouw adreslijst in jouw telefoon, scroll nog
eens over jouw vriendenlijst op Facebook. En de allerbeste tip: Bid en vraag God of
Hij jou een naam in gedachte mag geven. Dus: Ga in gebed!
- Misschien vragen ze wel iets over mijn geloof, en dan weet ik niet wat ik moet zeggen, ik
weet immers niet alle antwoorden.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je een opdracht hebt gekregen, Jezus
vraagt aan jou om over Hem te vertellen. Denk jij dat de discipelen alles wisten? We
hoeven niet alles te weten. Soms kunnen we samen met elkaar op zoek naar
antwoorden. Soms mogen we vertrouwen op de Geest, dat hij ons zal helpen in
gesprekken. Dus: Ga in de Geest!
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Enkele tips:
1. Begin met gebed. Vraag God wie je uit mag nodigen.
2. Nodig mensen uit met wie je een goede relatie hebt. Denk aan vrienden, familie, buren, of
kennissen die niet (meer) naar de kerk gaan.
3. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar
mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
4. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. Deze
uitnodigingskaart ‘Welkom in de kerk?’ kan hierbij helpen. Op deze kaart is nog ruimte
voor een persoonlijke boodschap. Maak hier dan ook gebruik van.
5. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
6. Wist je dat mensen meestal vereerd zijn als je ze uitnodigt, zelfs als ze er eigenlijk niet voor
open staan? Iets waar jij iedere zondag je tijd aan besteed, dat is wel heel bijzonder, mensen
waarderen het dat je dit met hen wilt delen (ook al laten ze dat niet altijd merken).
7. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord. Succes is als je iemand
uitnodigt en het ‘ja’ of ‘nee’ aan God overlaat.
8. Deel met je partner of met een vriend/vriendin wie je wilt uitnodigen en hoe je dit gaat doen.
Bid voor elkaar.
Wil je bidden voor:
- Elkaar als gemeenteleden, dat we mensen mogen uitnodigen. Dat we daar de eerste
stappen voor mogen zetten.
- De mensen die uitgenodigd worden, dat ze God mogen zoeken.
- De aanwezigheid van de Geest in onze gemeente
tijdens de voorbereiding van de Kerkproeverij.

“Succes is als je iemand uitnodigt en het ‘ja’
of ‘nee’ aan God overlaat”
Heb je vragen of opmerkingen; dan kun je contact opnemen met
Catharina Nieuwenhuizen (473289) of Arjen van der Ree.

Tienerkamp 2019
Tienerkamp was supergezellig. We vertrokken om 20.00 vanaf de barbecue van de tentdagen, uitgezwaaid
door ouders, gemeenteleden en de dominee. Op de fiets naar ‘De Hollandse Boerderij’ in de Meije te
Bodegraven. We kwamen aan op een
gezellige camping met ons verblijf
naast een zwemvijver. Snel werden de
slaapplaatsen ingenomen en de
bagage uitgepakt. Vervolgens hadden
we een jongens- en meidenavond. De
jongens gingen buiten op het terras
een leuke spannende film kijken en de
meiden hielden een high tea.
Zaterdagochtend hebben we een
fotospel in Bodegraven gedaan.
Daarna gingen we kanoën op de
Nieuwkoopse plassen. Volgens de
verhuurder kun je goed verdwalen op
de plassen en op zijn advies bleven
we allen bij elkaar, ook wel net zo
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gezellig. Na een drukke vaarroute, achter de huizen langs, belandden we op de grote plas. Daar hadden we
een tijdje oponthoud, want twee dames dachten wel te kunnen peddelen vanaf de bovenkant van de kano.
Dus niet, de kano kantelde en floep, daar lagen ze. Na het leeghozen van de kano en voor velen ook een
verfrissende duik vervolgden we onze weg. Dwars door natuurgebied, kronkelende slootjes en gele dotters
kwamen we na twee uur weer netjes terug. Na
het kanoën hebben we nog gezwommen bij het
strandje bij Pietje Potlood. Na een heerlijke pan
nasi was het tijd voor de bonte avond. Iedereen
deed iets leuks. Van raadsels en kahoot quiz tot
bijzondere varianten van stoelendans. Ook een
clubleidster die deze avond een bezoekje kwam
brengen, deed gezellig mee.
Zondagochtend gingen we naar de kerk in
Bodegraven. Een lange bank was voor ons
gereserveerd. Na een pan soep en warme
broodjes gingen we weer naar het strandje om
voornamelijk te zwemmen en verschillende waterspellen te doen.
Daarna hebben we gebarbecued bij het kamphuis. Na het eten
deden we levend kwartet op een grasveldje. Een spel met 4
teams waarbij één de bewaker is van de spullen en de andere
teamleden spullen bij andere teams wegkaapt. Daarna hebben
we een griezeltocht gelopen, waarbij het lekker gillen was.
De volgende dag was het opruimen geblazen. De bagage werd
opgehaald en wij gingen op de fiets naar de Zegerplas in Alphen.
Nadat we elkaar in een wetsuit hadden gehesen, kregen we
uitleg over waterskiën. Hoe blijf je op je ski’s staan? Dat bleek
best moeilijk. Met je ski’s op een vlonder staan, door de knieën, handen laag en opeens ga je, alleen maar
water om je heen en pats daar lig je al weer. Maar na even oefenen gingen de meesten sierlijk van start om
de volgende hindernis tegen te komen, de bocht. Ook moeilijk, maar na een aantal duiken voorover en met
een paar tips wisten de meesten ook de bochten te doorstaan. Het was een natte ervaring en superleuk.
Daarna vertrokken we op de fiets naar Linschoten. In de pastorietuin werden we ontvangen door de
domineesvrouw en hebben we pannenkoeken gegeten als afsluiting.
We hebben het dit kamp over ‘de droom van je leven’ gehad tijdens de Bijbelstudies. Iemand uit de Bijbel die
bijzondere dromen kreeg, is Jozef. Hij krijgt zelf dromen, maar hij kan ook dromen van anderen uitleggen.
Toch is het leven van Jozef geen ‘droomleventje’ waarin alles goed gaat. Hij krijgt te maken met jaloezie,
boosheid, verdriet, verleidingen en tegenslagen. Jozef wordt buitengesloten, hij hoort er niet bij. Over deze
onderwerpen hebben we het gehad, wat doet dat met ons en doen we daar ook aan mee? Ook ging het over
vergeven en verzoening. Het weer
goed maken en samen verder gaan.
Na een aantal dagen en nachten met
elkaar opgetrokken, gaat een ieder
weer zijn weg. We hopen elkaar wel
weer vaak te zien op het dorp, in de
kerk en bij het winterjeugdwerk. En
als het kan tot volgend jaar !!!
Het team: Ernst Jan, Warno, Juriën,
Annemarie en Grianne
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Jonge lidmatenkring:
Ben je jong en/of voel je je jong? Van harte welkom op de jonge lidmatenkring ;-). Eens in
de 3 weken komen we een avond bij elkaar. Op z’n avond bidden we samen en
behandelen we een gedeelte/thema uit de Bijbel aan de hand van een
bijbelstudieboekje. Een belangrijk onderdeel hierin is steeds weer het zoeken naar 'Wat wil
God ons door middel van dit gedeelte zeggen?' en: ‘Wat betekent dit voor mij/ons?’.
Iedere avond opnieuw weer verrassend, opbouwend en leerzaam.
De voorbereiding van een avond wisselen we onderling af, evenals de locatie. Aan het
begin van het seizoen bespreken we wat wanneer handig is en welk boekje we gaan
behandelen.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag een keer een avond meemaken? Of heb je
nog vragen t.a.v. de jonge lidmatenkring, neem dan gerust contact op met Annieke de
Jager (anniekevanherk@hotmail.com).
Hartelijke groet,
Annieke de Jager

De Ouderenkring:
In dit nieuwe seizoen van harte welkom op de Ouderenkring, deze wordt gehouden op:
DINSDAGMORGEN van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd o.l.v. Ds. B.M. van den Bosch.
We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie behandelen.
Waarheid en liefde
Bijbelstudies over moeilijke uitspraken van Jezus
De kring begint op DV 17 september 2019
De volgende ochtenden zijn:
8 oktober
29 oktober
19 november
10 december
Hartelijk welkom!!
Dhr. A. de Lange  413036

Mevr. A. Langenberg  416778
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De ‘jongerenkring'
Onze kring heet de 'Jongerenkring'. In de praktijk zijn wij een beetje ouder geworden en
bevindt de leeftijd van onze kringleden zich in de tweede helft van de 20 tot begin 40. We
zijn een diverse groep en komen elke twee weken bij elkaar om bijbelstudie te doen, met
elkaar te zingen en te bidden. We proberen daar omheen regelmatig ook bezig te blijven
met thema's door 'opdrachten' voor tussen de studies door. De kring vindt bij een van de
kringleden thuis plaats en wordt door de verschillende leden voorbereid aan de hand van
een boekje. Verder leven we mee met elkaars 'wel en wee' en dat maakt het tot een leuke
en op elkaar betrokken groep. Nieuwe mensen zijn van harte welkom, dus voel je
uitgenodigd om contact op te nemen! Pauline & Aart-Jan Plaisier,
aartjanplaisier@hotmail.com of 06-52697558

De ontdekkenkring
De ontdekkenkring is op dinsdag 9 september weer gestart om 20.00 uur. Het afgelopen
seizoen hebben wij het Evangelie van Lucas behandeld. Daar gaan we ook dit seizoen
verder mee. Het is opgedeeld in lessen die een aantal verzen van een hoofdstuk
behandelt. We streven ernaar om elke 3 weken samen te komen. De groep bestaat uit 8
personen, afkomstig uit Linschoten en Montfoort. Wat ons het meest aanspreekt is het met
elkaar doornemen van een bijbelgedeelte. Je ontdekt iets nieuws of de tekst wordt ineens
duidelijk. Iedereen heeft zo op zijn of haar wijze een verrassende bijdrage. In een
ontspannen sfeer zijn wij zo gericht op het Woord van God. Aan het eind van het seizoen
sluiten wij met een heerlijke maaltijd af. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om onze
kring te komen versterken.
Namens de kring,
Sjef Verkerk, sjefverkerk@gmail.com

Wijkbijbelkring Montfoort
Er is ook een wijkbijbelkring in Montfoort. Tweewekelijks is er een
avond bij één van de deelnemers thuis. De avonden worden
beurtelings door de kringleden zelf voorbereid en ingeleid. De
startavond is D.V. op dinsdag 1 oktober bij Ruud en Wilma
Wesselink (Bovenkerkweg 29).
Dit seizoen willen we het bijbelboek Hosea gaan behandelen.
Hierbij gebruiken we het boekje ‘Hosea / Profeet van de liefde
van God’ van Ds. J. Westerink. In Lied 167 uit de bundel
‘Opwekking’ komt tot uitdrukking wat we als kring proberen te
doen: Samen bidden, samen zoeken / Naar het plan van onze
Heer / Samen zingen en getuigen / Samen leven tot zijn eer.
Naast samen bidden, zoeken en zingen is ook onderlinge
verbondenheid een belangrijke pijler van onze kring.
Interesse? Je bent van harte welkom op de startavond.
Wanneer je vragen hebt dan kun je mailen of bellen naar Ruud Wesselink
(wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090).
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De Christenvrouw
Hallo lezers van Kerkklanken,
Weet u dat er in Linschoten een vereniging is die de Christenvrouw heet en al heel wat
jaren draait? De vereniging is een christelijke organisatie en we geloven dat de Bijbel Gods
onfeilbaar Woord is. Wij vergaderen één keer per maand op woensdagavond in de
Wingerd. Wij nodigen een spreker uit en de onderwerpen zijn heel divers, bijvoorbeeld
gezondheid, zending, vriendschappen. Wij nodigen u van harte uit om onze eerste avond
eens bij te wonen. Dan kunt u zelf ervaren hoe het is.
Wij hebben een bekende spreker op D.V. 18 september. Het is mevrouw M. Huijser. Zij gaat
het hebben over ordenen en structuur aanbrengen in onze dagelijkse bezigheden. Wij
kunnen dan meer tijd over houden voor dingen die we echt leuk vinden en ons boeien.
Als u de smaak te pakken hebt, volgen hier de volgende data van onze bijeenkomsten in
2019:
 16 oktober: Het werk van Stichting “Tear”, dhr J. Boersma
 13 november: Vriendschappen als “werk in uitvoering”, mw C. Pape
 13 december: Kerstbijeenkomst (vrijdag)
In 2020:
 15 januari: Joods Nationaal fonds. Alleen bomen planten in Israël? Mw. V. Rinat
 12 februari: Het werk van de Koninklijke Reddings Maatschappij, dhr H. Berkhouwer
 18 maart: Verdriet is een werkwoord, mw M. van de Kooy
 8 april: nog nader in te vullen
 13 mei: Sluitingsavond.
Aanvang van de avonden is om 19.45u. Vanaf 19.15u is de zaal open.
Graag tot ziens in de Wingerd, Riet Koppenol, secretaresse Christenvrouw Linschoten

Vrouwenkring Rivka
Beste dames van Linschoten en omgeving,
Het winterseizoen gaat weer beginnen! Dat betekent weer donkere
lange avonden!
Als vrouwenkring Rivka hebben we een leuke invulling voor deze
avonden.
Wij zijn een groep vrouwen die één keer in de 3 weken, op
dinsdagavond, samenkomt in de Wingerd. Deze avonden staan in teken
van bezinning, zingen, creatief bezig zijn. Verder komt er een spreekster
en is er volop gelegenheid om met andere vrouwen in contact te komen. Zo heeft elke
avond weer een andere invulling.
Elk jaar staan we stil bij een vrouw uit de bijbel. Dit jaar zal dat Rachab zijn. We gebruiken
het boek Tien vrouwen uit de bijbel van Max en Jenna Lucado als leidraad.
Voor het eerste deel van dit seizoen hebben de volgende avonden gepland.
24 september, 15 oktober, 12 november en 10 december. De koffie staat om 19.45u klaar
en de avond start om 20.00u. We hopen weer fijne avonden met elkaar te hebben.
Tot ziens,
Een hartelijke groet, namens het bestuur en leden, Ariëlle van der Ree, Trudy Verweij en
Marjan van Butselaar. Wil je wat meer informatie, bel dan naar Ariëlle: 06 12479135
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Kerkgeschiedeniskring
Ook de kerkgeschiedenskring
gaat weer van start. Mischien
iets voor jou? Er zijn
informatieve inleidingen
ondersteund met
beeldmateriaal en daarna
gesprek over teksten uit de
periode die we bespreken. Dit
jaar behandelen we (de
periode van) de Reformatie.
Deze beweging wordt wel de
grootste revolutie in de
geschiedenis van Europa
genoemd. Altijd al willen
weten wat er precies
gebeurde toen en hoe het
verder is gegaan met de
ontdekking van Maarten
Luther? En waar de naam
protestant eigenlijk vandaan
komt? Of waar het calvinisme
ontstaan is en waarom het
vaak wordt verbonden met
strengheid en soberheid? Of
met kapitalisme? Wees
welkom! Start op donderdag
19 september om 20.00 uur in
De Wingerd. Meer info:
tera@ar-voorwinden.nl

Moedergroep;
gespreksgroep over christelijk opvoeden voor moeders van kinderen met basisschoolleeftijd
Al enkele jaren komen we als Moedergroep bij elkaar. Onze kinderen hebben ongeveer
dezelfde leeftijd (6-12 jaar) en daarmee hebben we veel herkenning, omdat ze in dezelfde
groei- en ontwikkelingsfase zitten. Onze kinderen opvoeden is een hele mooie en dankbare
taak, maar ook zeer zeker een verantwoordelijke taak. Graag willen we onze kinderen
laten opgroeien in het licht van Gods Woord. Wat wil Hij dat we soms juist wel of niet doen
in de opvoeding? Wat zegt de Bijbel erover? Met circa 8 moeders komen we één keer per
maand op een donderdagavond bij elkaar om over christelijke opvoeding te spreken en
ervaringen uit te wisselen. Komend seizoen gaan we verder met het HGJB-boekje
‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en geloven, 8-11 jaar’. Ben je moeder van kinderen
met basisschoolleeftijd en wil je een keer een avond bijwonen? Van harte welkom, er is nog
zeker plek voor nieuwe moeders in onze groep!
Voor meer informatie over de Moedergroep kun je contact opnemen met Catharina
Nieuwenhuizen 473289 / 06-47242538
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Gemeente Bijbelkring
De Gemeente Bijbelkring wil zich komend seizoen ook weer gaan verdiepen in de Bijbel. Als
kring richten we ons in de eerste plaats op het begrijpen van het bijbelgedeelte dat we
bespreken, om dat dan te vertalen naar de praktijk van ons leven.
Iedereen is welkom ongeacht leeftijd. Als je een keer de sfeer en invulling wil proeven, kom
dan gewoon een keer langs. Als je dat vooraf aangeeft bij één van onderstaande
contactpersonen, dan kunnen we ervoor zorgen dat je het Bijbelgedeelte weet dat aan
de beurt is. Als hulpmiddel gebruiken we materiaal van ‘Wat zegt de Bijbel?’.
De avonden worden om de drie á vier weken gehouden in “De Wingerd”. De data spreken
we telkens in onderling overleg af. In de praktijk is gebleken dat dit meestal op een
dinsdagavond is (van 20.00 tot 22.00 uur). Maar de dag is niet bij voorbaat een vaststaand
gegeven.
Dit seizoen vervolgen we de bespreking van de brieven van de apostel Johannes.
De eerste avond is op D.V. dinsdag 8 oktober. Die avond willen
we dan starten met 1 Joh. 4 vanaf vers 13. Ook dit seizoen hopen
we verrassende dingen te ontdekken, en te leren over Gods
grootheid en Zijn weg met ons als mensen.
Van harte welkom!
Voor meer informatie:
Lida Bakker (lida.bakker@ tiscali.nl)
Harrie in ’t Veld (harrie.in.t.veld@ hetnet.nl)
of ds B.M. van den Bosch (tel. 412110)

Mannenvereniging Boaz
De data van mannenvereniging Boaz kunt u lezen in de Bazuin en zullen ook in de
volgende nummers van KerkKlanken te vinden zijn.

De Gemeente Groei Groep
Dit seizoen hopen we met elkaar de bijbel te bestuderen. Het is goed om niet alleen
zondag maar ook op een doordeweeks dag de bijbel te bestuderen en zo met Gods
Woord bezig te zijn. Met elkaar proberen we te ontdekken wat Gods ons persoonlijk te
vertellen heeft. Vervolgens proberen we Gods woord toe te passen op de praktijk van alle
dag, We willen van elkaar leren, en willen zo met elkaar groeien in ons geloof.
We komen 1x in de twee weken op maandag avond in huiselijke kring bij elkaar. De avond
wordt geleid door Gert-Jan (vaste kringleider). Als je deelneemt aan de kring hoef je dus
niet een avond voor te bereiden of voor te gaan in gebed. We proberen de kring zo
laagdrempelig te houden.
Wil je ook groeien in je geloof? Voel je welkom! Het is altijd mogelijk om een avond mee te
draaien en te kijken of de Gemeente Groei Groep iets voor u of jou is. De groep is divers,
verschillende leeftijden met ieder zijn eigen achtergronden etc. Belangrijk is dat we ieder
accepteren en respecteren in hoe we zijn en zo een vertrouwensrelatie met elkaar te
kunnen opbouwen. We kijken ernaar uit om weer met de Gemeente Groei Groep te
beginnen en hopen dat u of jij er ook bij bent!
Informatie: Gert-Jan en Petra van Halum, De Duiker 78, Linschoten, tel. 0348-409377, email:
gpvanhalum@gmail.com.
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De aanwezigheid van een psycho pastoraal team
Weet u dat er binnen onze kerkelijke gemeente een actief psycho pastoraal team bereid is om te
luisteren en begeleiden bij psychische zorgen of problemen? Dit doen we onder verantwoordelijkheid
van de predikant en kerkenraad en onder strikte geheimhouding. We hebben met elkaar als doel dat
we vanuit Gods woord er voor elkaar zijn zodat we samen één gemeente van Christus kunnen zijn.
De teamleden hebben een opleiding gevolgd waarin zij getraind zijn in begeleiden, waarvan actief
luisteren een belangrijk onderdeel is. Tevens hebben zij kennis opgedaan over psychische ziektebeelden.
De hulp is bedoeld voor gemeenteleden van elke leeftijd, dus ook onze jongeren!
Als u behoefte heeft aan contact of begeleiding, ook naast professionele hulp, neem dan gerust contact
met ons op. Dit kan natuurlijk ook via de predikant of wijkouderling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onderstaande contactpersonen van het PPT team.
Arie Kool
tel. 0348-411904
Corine van der Vaart
tel. 0348-460643
Gerwin van der Vaart
tel. 0348-460643
Hannie de With
tel. 0348-415362
Contactpersoon kerkenraad (coördinator PPT)
Giacomo van Hoven
tel. 0348-402466
Of mailen: PPT@Hervormdlinschoten.nl

Hart en handen
Aan het begin van dit nieuwe winterseizoen willen we ´Hart en Handen´,
vrijwilligerswerk dat op de achtergrond verricht wordt, ook opnieuw onder uw aandacht brengen.
Met enige regelmaat wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om ondersteuning te bieden.
Als u tijdelijk hulp nodig heeft, kunt u een beroep op ons doen. Te denken valt aan stofzuigen,
schoonmaken, strijkwerk, eten klaarmaken of vervoer naar ziekenhuis of arts. De vrijwilligers van Hart
en Handen vinden het fijn om personen/gezinnen te helpen, waar dit nodig is. Als u contact met
ons opneemt, kijken wij met elkaar waarmee en wanneer we u kunnen helpen.
Ook zouden we graag wat extra vrijwilligers in ons bestand hebben, zodat het werk wat verdeeld kan
worden. Enkele vrijwilligers in Montfoort zouden ook welkom zijn.
Wilt u meer weten? Informeer dan bij Lisette Joosse, tel. 420519 of Anneke in ’t Veld, tel. 433750
Ons mailadres is: hartenhanden3461@ gmail.com
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Save the date: gemeente-avond gamen
Gamen is een nadrukkelijk onderdeel geworden van de culturele context waarin wij leven,
niet alleen als middel tot vermaak, maar ook als tool om te informeren en te onderwijzen.
Tegelijkertijd kunnen games vragen oproepen. Daarom organiseren we op donderdag 10
oktober bij leven en welzijn een gemeente-avond over dit onderwerp. We hebben
daarvoor de bekende kenner en ervaringsdeskundige dr. Frank Bosman uitgenodigd. Hij is
als theoloog verbonden aan de Tilburg University en doet onderzoek naar het thema gamen
in relatie tot religie. Hij kan er veel over vertellen, geeft regelmatig lezingen over de ins en
outs van gamen en schreef er boeken over.
Op de gemeente-avond hoopt dr. Bosman ons te informeren over de wereld van de games;
wat gebeurt er in games, wat zijn evt. de gevaren, welke richtlijnen zijn er te geven aan
ouders, welke spellen zijn wel/niet aan te raden, waar dreigt de verslaving? Natuurlijk is er
ook gelegenheid je eigen vragen te stellen.
De avond is bedoeld voor catechisanten van Follow me en Follow me next en hun ouders,
maar ook alle andere belangstellenden vanaf 12 jaar die meer over het onderwerp willen
weten, zijn welkom. De gemeente-avond komt die
week in plaats van de catechese op maandag. Het
belooft een boeiende en leerzame avond te worden.

Voor de liefhebbers twee boektitels; F. Bosman,
Gaming and the Divine. A New Systematic Theology
of Video Games, London: Routledge (2019),
978-1-138-57956-9, BP 115

F. Bosman, Spelen met God. Kleine theologie van
videogames, Berne: Heeswijk (2018), €
24,90, 978-908-972-248-5
De kringcommissie.

Frank Bosman

Achterop de KerkKlanken treft u de flyer aan. Deze kunt u ophangen.

Koffiedrinken na de dienst
Elke eerste zondag van de oneven maand en op nieuwjaarsdag is er koffiedrinken na de
morgendienst. Dit is een goede gelegenheid om elkaar te spreken of om kennis te maken
met andere gemeenteleden, als nog niet zo lang met deze gemeente meeleeft. U en jij
bent weer van harte welkom op de volgende data:






Zondag 3 november 2019
Woensdag 1 januari 2020
Zondag 1 maart 2020
Zondag 3 mei 2020
Zondag 5 juli 2020

Wilt u ook een keer willen helpen met koffiezetten en
koffieschenken? Graag! Neemt u dan contact op met Mieke de Wit,
tel.nr. 06-20492953.
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19-pluscatechese
Ook de 19-pluscatechese gaat weer starten. Heb je de 16-18-catechese doorlopen, dan ben je natuurlijk ook
van harte welkom op de belijdeniscatechese (zie info elders in dit nummer). Maar als je daar (nog) niet aan
deel gaat nemen, ben je welkom op de 19-plusgroep. En wil je belijdeniscatechese en 19-plus combineren?
Ook dan zien we je graag.
We komen ongeveer eens per maand na de avonddienst bijeen bij de leiding thuis en beginnen de avond met
koffie plus…. Er is een (korte) inleiding, gevolgd door een pauze en daarna gaan we in gesprek met elkaar.
Met een nootje en een drankje besluiten we de avond. De onderwerpen die aan de orde komen, bepalen we
samen met de deelnemers. Heb je nog vragen? Schiet ons aan of app of bel.
De eerste bijeenkomst is op zondag 6 oktober om 20.15u aan de Julianalaan 18 in Montfoort.
Justin de Jong, Dirk Zuyderduyn, René en Tera Voorwinden (0651626184)

Ronde tafel: ‘ Kerken en het gemeentebestuur ‘ 3 oktober
Na de succesvolle ‘Ronde Tafels’ vorig seizoen over samenwerking tussen de plaatselijke kerken en over de
betekenis van de kerken voor het dorp wordt op donderdag 3 oktober 2019 weer een ‘Ronde Tafel’
georganiseerd in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg.
Inwoners van Linschoten, leden en besturen van de plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd
om samen spreken over de vraag: ‘Op welke terreinen kunnen de burgerlijke gemeente en de kerken in
Linschoten samenwerken?’
Gasten zijn: burgemeester Van Hartskamp-de Jong en wethouder Rensen.
De avond begint om 20.00 uur, na afloop is er een hapje en een drankje. De toegang is gratis.

Jubileumconcert Zingt Gode Lof
‘Zingt Gode Lof’, de Christelijk Gemengde Zangvereniging uit Linschoten
viert dit jaar haar 95-jarig bestaan! Al jarenlang mogen zij wekelijks bij
elkaar komen om te repeteren en deze liederen ook tijdens meerdere
uitvoeringen per jaar ten gehore te brengen. Het genre wat ‘Zingt Gode
Lof’ zingt, varieert van Christelijke moderne vlotte nummers tot
bewerkingen van psalmen en aanbiddingsliederen.
Vanwege dit jubileum is er op zaterdag 16 november een
concert in ‘t Kruispunt te Linschoten. U kunt daarbij
luisteren naar een muziekstuk bestaande uit meerdere
delen die zeer afwisselend zijn in ritme en melodie. Er
klinken ingetogen, triomfantelijke, feestelijke en
ontroerende passages, die moeiteloos in elkaar
overlopen. Doorgaans zingen wij vierstemmige liederen,
maar in dit stuk zijn zesstemmige gedeeltes opgenomen.
Hierbij worden we begeleid door een aantal musici en
tevens werken er drie solisten mee. Een hele uitdaging
voor het koor dat inmiddels alweer zeven jaar onder leiding staat van dirigent Alyde Touwen.
Muzikale gast is de Acapellagroep Double G. Onder het motto “Zes stemmen, één geluid” brengen
zij een jong geluid met o.a. gospels ten gehore.
U/jij bent welkom op D.V. zaterdag 16 november vanaf 19.15 uur in ’t Kruispunt, Nieuwe Zandweg
16 te Linschoten. Tot 19.45 uur staat daar koffie en thee klaar. Het concert begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis, maar wel is een vrijwillige gift welkom. Wij verheugen ons op uw/jouw komst om
deze mijlpaal met ons mee te vieren.
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Van de redactie
Hierbij ook alvast de geplande inleverdata en verschijningsdata van
KerkKlanken komend seizoen:
Inleverdatum

Verschijningsdatum

Over periode

Za
Za
Za
Za
Za
Za

Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo

November en december
Januari en februari
Maart en april
Mei en juni
Juli t/m medio september
Medio september en oktober (bewaarnummer)

19 oktober
14 december
15 februari 2020
18 april
20 juni
5 september

27 oktober
22 december
23 februari 2020
26 april
28 juni
13 september

De volgende KerkKlanken verschijnt dus op D.V. 27 oktober. Deze zal gelden voor de maanden
november en december. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 19 oktober (per mail:
kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of anders door de brievenbus van Schansbos 19).

Dorcas Voedselactie: 3 tot en met 10 november 2019
(Week van Dankdag voor gewas en arbeid)
Dit jaar organiseren we D.V. zaterdag 9 november de Dorcas
Voedselactie bij de Boon’s Supermarkt in Linschoten.
In het werkgebied van Dorcas hebben mensen het moeilijk.
Voedselhulp is nog steeds hard nodig! Wist u dat er vandaag de
dag nog ruim 795 miljoen mensen honger lijden? Net als u legt
Dorcas zich hier niet bij neer en komt in actie voor de allerarmsten. Het thema dit jaar is ‘omdat we om hen geven’.
Voor de ontvangers is een voedselpakket of deelname aan een voedselzekerheidsproject een heel groot cadeau. Het
geeft hoop, warmte en perspectief. De wetenschap dat mensen uit Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor
hen bidden en hen helpen, ervaren ze als een waardevolle ruggensteun.
Vorig jaar zijn er ruim dertigduizend pakketten gedistribueerd en meerdere voedselzekerheidsprojecten in diverse landen
uitgevoerd. Stel je eens voor: minimaal dertigduizend keer zo’n diepe blijdschap in andermans bestaan te kunnen
brengen! In Linschoten mochten we vorig jaar 88 dozen ophalen, naast 197,10 in de collectebus. Dat willen we dit jaar
heel graag weer realiseren. Wilt u ons daarbij helpen?
Er zijn drie manieren om een bijdrage te leveren aan deze actie:
- Bid!
- Geef!
- Tijd!
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website
www.dorcasvoedselactie.nl of www.dorcas.nl. Mocht u het
leuk lijken ook een uurtje bij de supermarkt te staan voor het
inzamelen, bel of spreek ons aan!
Een hartelijke groet van Aart-Jan en Pauline Plaisier
0348-447449 / 06-82799669
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 27 oktober. Deze zal gelden voor de maanden
november-december. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 19 oktober. Dit kan per
mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.
zo
15-sep JV Niek
ma
16-sep Informatie-avond catechesatie
di
17-sep Ouderenkring
wo
18-sep Kerkenraadsvergadering
wo
18-sep De Christenvrouw
do
19-sep Kerkgeschiedeniskring
do
19-sep Collectemuntenverkoop
za
21-sep Kampvuuravond
zo
22-sep Opening winterwerk
ma
23-sep Start kinderkoor
ma
23-sep Start catechese
di
24-sep Vrouwenkring Rivka
do
26-sep Inloopavond belijdeniscatechese
zo
29-sep Zondagsschool
zo
29-sep Kerkproeverij
zo
29-sep JV Niek
di
1-okt Wijkbijbelkring Montfoort
do
3-okt Ronde tafel
zo
6-okt 19+ catechese
ma
7-okt Collectemuntenverkoop
di
8-okt Ouderenkring
di
8-okt Gemeente Bijbelkring
wo
9-okt Kerkenraadsvergadering
do
10-okt Gemeente-avond over Gamen
zo
13-okt JV Niek
di
15-okt Vrouwenkring Rivka
wo
16-okt De Christenvrouw
do
17-okt Collectemuntenverkoop
za
19-okt Inleveren kopij KerkKlanken
vr-ma 18-21-okt JV Weekend
di
29-okt Ouderenkring

20.00 u
20.30-21.30u
10.00 u
19.45 u
19.45 u
20.00 u
20.00-20.30 u
19.45 u
09.30 u
16.30 u
19.00 u en 20.30 u
20.00 u
20.00 u
14.30 u
09.30 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.15 u
20.30-21.00 u
10.00 u
20.00 u
19.45 u
19.30 u
20.00 u
20.00 u
19.45 u
20.00-20.30 u

Pastorie

Bovenkerkweg 29 - Montfoort
Het Kruispunt
Julianalaan 18 - Montfoort

10.00 u

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het schema op pag. 12)
Kinderkoor Emanuël
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK

vanaf 5 jaar
vanaf 4 jaar, t/m groep 8
groep 5 en 6
groep 5 en 6
groep 7 en 8
groep 7 en 8
klas 1 en 2 voortg onderwijs
klas 3 en 4 voortg onderwijs
12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.
16-18 jaar
16-25 jaar

maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, even weken
vrijdag, even weken
maandag
maandag
zondag – om de week
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16.30 tot 17.15 uur
14.30 tot 15.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
vanaf ca 20.00 uur
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