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Een levende gemeente is een lerende gemeente! Dit ‘leren’ vindt 
plaats in de verkondiging, in persoonlijke (Bijbel-)studie en in allerlei 
vormende groepsactiviteiten. Naast studie spelen ook onderlinge 
ontmoeting en plezier een belangrijke rol in deze kringen. Hieronder 
vindt u een opsomming van activiteiten op het gebied van vormings- 
en toerustingswerk in onze gemeente in het seizoen 2018-2019. U 
mag deze opsomming lezen als een hartelijke uitnodiging. Aarzelt u 
of een bepaalde kring iets voor u is? Kom gerust een keer kijken, 
ook wanneer het seizoen al een poosje gaande is.  
 



BIJBELGESPREKSKRING.  
Doelgroep: geïnteresseerde Bijbellezers van alle leeftijden. We lezen, bestuderen en 
bespreken de Bijbeltekst die de eerstvolgende zondag centraal zal staan in de och-
tenddienst. Zo helpt u ook een handje bij de geboorte van de preek. Maandelijks 
komen we bij elkaar, op de eerste (!) dinsdag van de maand om 20:00 uur, in de 
Open Hof. De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 2 oktober. De volgende data 
zijn op 6 november, en 4 december. Leiding: ds. F. W. Verbaas. 
 

LEES DE HELE BIJBEL IN EEN JAAR. 
Vorig jaar oktober is een groep gemeenteleden begonnen met een bijzonder pro-
ject: zij lezen de hele Bijbel, van kaft tot kaft dus, in één jaar. Waarom? Omdat veel 
mensen dat fascinerende, rijke maar soms ook moeilijke boek dat wij de Bijbel 
noemen graag eens helemaal zouden lezen, maar ze komen er maar niet toe om 
daadwerkelijk te doen. Of ze proberen het wel, maar houden het in hun eentje niet 
vol. Daarom begonnen we in oktober 2017 met een hele groep te lezen volgens een 
eenvoudige opzet: deelnemers lezen gemiddeld vier bladzijden per dag, en dat 
zeven dagen per week, en dat veertien maanden achter elkaar. (Inderdaad, het 
project duurt dus iets langer dan één jaar.) Aan het eind van iedere maand komen 
we bij elkaar om onder leiding van de predikant ervaringen te delen en  gerezen 
vragen te bespreken. Omdat de groep deelnemers groter werd dan verwacht, heb-
ben we de groep in tweeën moeten splitsen: de ene helft komt op de laatste 
woensdagavond in de consistorie van de kerk bijeen, en de tweede helft op de 
laatste donderdagavond. Elke maand is er tijdens een zondagse ochtenddienst kort 
verslag gedaan van de reis door de Bijbel, om zo de hele gemeente bij het project 
te betrekken. Zo hebben we eind augustus het lezen van het Oude Testament afge-
rond. Vervolgens gaan we nog drie maanden door om ook het hele Nieuwe Testa-
ment te lezen. Eind november hopen we dan de laatste bladzijde van de Bijbel 
bereikt te hebben. Dat gaan we natuurlijk vieren met een feestelijke bijbelse maal-
tijd! De laatste terugkomavonden zijn gepland op: woensdag 26 & donderdag 27 
september; woensdag 31 oktober & donderdag 1 november (!), en woensdag 28 & 
donderdag 29 november. De afsluitende maaltijd wordt  gehouden op vrijdagavond 
7 december, in de Open Hof, aanvang 18:00 uur.                                               
                                                                                 Leiding: ds. F. W. Verbaas 

MAANDELIJKS AVONDGEBED 
In het afgelopen seizoen was er een maandelijks avondgebed op de laatste woens-
dag van de maand. In het komende jaar willen we daarmee doorgaan. Het avond-
gebed bestaat uit: een lied, een psalmgebed, een schriftlezing, (ruime) stilte , gesp-
roken gebed, en een afsluitend lied. Het  wordt gehouden in het koor van de kerk, 

van 19:15 tot 19:45 uur. De eerstvolgende keer is op woensdagavond 26 septem-
ber. In middels heeft zich een groep trouwe deelnemers gevormd, maar nieuwko-
mers zijn beslist van harte welkom. Bidden? Gewoon doen! (FWV) 
 
DELTA ∆ KRING  

Doelgroep: jong-volwassenen die in het deltagebied van geestelijke stromingen op 
zoek willen gaan naar de Bron. In verband met het project Lees de hele Bijbel in 
een jaar is de Deltakring anderhalf jaar droog gelegd. Een aantal leden van de 



Deltakring wilde graag deelnemen aan het Bijbelproject – vandaar. Maar in januari 
zal de Deltakring weer van start gaan. De Deltakring zal op vijf donderdagavonden 
bijeenkomen in de bovenzaal. We gaan het hebben over vijf belangrijke ‘bronnen’ 
van het christelijke geloof: Bijbel, gebed, stilte, gemeenschap en liturgie. Hier alvast 
de data, te beginnen in januari 2019: donderdag 24 januari, 28 februari, 28 maart, 
25 april en 23 mei.                             Coördinatie: ds. F. W. Verbaas 
 

EMMAÜSKRING EN OPEN EMMAÜS-ONTMOETINGSOCHTEND 
De Emmaüskring is er voor gemeenteleden die – om welke reden dan ook – alleen 
door het leven gaan. Deze kring komt eenmaal in de zes weken op donderdag rond 
lunchtijd bijeen in de consistorie van de kerk om samen te eten, samen te praten, 
ervaringen te delen en elkaar te bemoedigen. (Inderdaad, de Emmaüskring komt 
dus  niet meer op de dinsdag-, maar op de donderdagmiddag bijeen, en niet meer 
om de vier maar om de zes weken!) De eerste bijeenkomst vindt plaats op donder-

dag 27 september. Vanaf 12:00 uur bent u welkom, om 12:30 uur begint de maal-
tijd. 
NIEUW is de 'Open Emmaüs-ontmoetingsochtend'. De naam zegt het al, deze och-
tenden zijn bedoeld voor iedereen, zonder onderscheid. Eenmaal in de zes weken is 
er op donderdagmorgen een koffie/thee moment  in de consistorie. De eerste keer 
van het seizoen is 18 oktober van 10-11.30 uur. Rond de koffie is er een informeel 
gezellig samenzijn om elkaar te ontmoeten. Leiding: Brigitte van Veen-Frey en Nel 
Rijneveld-van Ginkel. Bij de laatste, Nel Rijneveld, kunt u terecht voor inlichtingen: 
0416-691981.  
 

CATECHESEGROEPEN SPIRIT EN ESPRIT & SOLID FRIENDS  
Na de startzondag gaan de catechesegroepen Spirit (12-14 jaar) en Esprit (15-17 
jaar) weer van start, in combinatie met de maandelijkse zondagmiddagbijeenkom-
sten van de Solid Friends. De onderwerpen die worden behandeld haken aan bij 
thema’s en bijbelverhalen die in de kerkdiensten aan de orde komen en bij de actu-
aliteit. Alle jongeren ontvangen begin september een persoonlijke uitnodiging. Om-
dat het aantal deelnemers van Esprit de afgelopen jaren soms klein was, kozen we 
er vorig jaar voor om Spirit en Esprit telkens gezamenlijk te beginnen als een grote 
gezellige groep en, als dat wenselijk was, opdrachten door groepjes van dezelfde 
leeftijd uit te laten voeren. Maar meestal was dat opsplitsen niet eens nodig: de 
sfeer in de groep was zo plezierig dat leeftijdsverschillen er amper toe deden. In het 
seizoen 2018-2019 willen we daarom op deze voet verder gaan. We gaan weer van 
start met Spirit en Esprit op dinsdag 18 september, om 19:00 uur, in de bovenzaal 
van de kerk! 
(Iedere laatste zondag van de maand is er Solid Friends. Omdat de Solid Friends 
zich op dezelfde leeftijdsgroep richt als de catechesegroepen Spirit en Esprit, heb-
ben we afgesproken dat we in de week na Solid Friends de catechisatie zullen over-
slaan.)                       Leiding: ouderling Nel Rijneveld en ds. Frans Willem Verbaas  
 
 
 
 



BELIJDENISCATECHISATIE 

Voor iedereen die een seizoen met anderen na wil denken over de centrale 

geloofsvragen. We komen zo’n tien keer bij elkaar en gaan in gesprek aan 
de hand van een van de oudste samenvattingen van het christelijke geloof: 

de Apostolische Geloofsbelijdenis. Uiteraard bestaat de mogelijkheid (niet 
de verplichting) om deze catechisatie af te ronden met het doen van ge-

loofsbelijdenis op Eerste Pinksterdag 2019. De bijeenkomsten vinden 

tweewekelijks plaats in een bovenzaal van de kerk op donderdagavond van 
19:30 – 21:00 uur. De eerste bijeenkomsten vinden plaats op 22 november 

en 6 en 20 december.                                  Leiding: ds. F. W. Verbaas.
  
JEUGDGROEPEN  
 

Kidsclub  

De activiteiten van de kidsclub zijn ook dit jaar tijdens de startzondag van 
16 september, een dank- en biddag viering op 7 november en 13 maart 

2019 en in mei/juni een gezellig uitje. Houd ons kerkblad, de zondagsbrief 

en de flyers in de gaten!                  Coördinatie: Sonja van Dis-Nieuwkoop 
 

10+ Club   
Tijdens de startzondag van 16 september zal de 10+club ook 

actief zijn.  Daarna is er 10+club tijdens de preek op 23 sep-
tember, op 7 en 21 oktober,  op 4 en 18 november en op 2 

en 16 december. In de kerstvakantie gaan we weer bowlen en bbq’n, de 

datum wordt later bekend gemaakt. Ook iedereen die voor de vakantie 
afscheid heeft genomen van de KND is van harte welkom! Wij hebben er 

weer zin in!  Jacomine, Janneke, Marieke, Winanda, Margret en Benjamin. 
 

Solid Friends 

Ook de Solid Friends zijn tijdens de startzondag  actief. Daarna komen de 
Friends maandelijks bij elkaar, op zondagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur 

op de zolder van de Open Hof. De data zijn: 30 september, 28 oktober, 25 
november, in de kerstvakantie gaan de Friends natuurlijk bowlen en bbq-

en, 27 januari of vrijdag 1 februari (Sirkelslag), 24 februari,  31 maart en 
12 mei. En in mei of juni is het afsluitende kamp. We zien jullie dus weer 

op 16 september!                                                    Ria, Nicolien, Dennis 
 

Facebook 

Onze gemeente is actief op Social Media. Like de gemeente op Facebook, 
Instagram of kijk op Youtube. Allen via PGHeusden te vinden. Blijf op de 

hoogte en praat mee online! 


