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Voorwoord 

Dit boekje wordt u aangeboden namens de Protestantse Gemeente Maasdijk. 
Er is ruim keuze voor jong en wat ouder of oud, voor elk wat wils.  
 
We zouden het geweldig vinden als u of jij aan een of meerdere activiteiten 
deelneemt! 
Alle leidinggevenden staan u of jou graag ten dienste.  

Vraag gerust informatie of meld je aan.  

 
De Commissie Vorming en Toerusting 
Ds. L.C. van der Eijk 
Arina Prins 
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1. Kinderoppas in beide kerkgebouwen 

 
 

Het jeugdwerk binnen de Protestantse 
Gemeente Maasdijk begint bij de allerkleinsten!  
 
Voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar is er elke 
zondagmorgen als er een dienst is in het 
kerkgebouw oppas aanwezig.  

 
U kunt uw kind met een gerust hart brengen. Er 
wordt goed voor gezorgd, zodat u de dienst 
kunt bijwonen.  
 
De kinderen zijn vanaf een kwartier tot 5 minuten voor aanvang van de 
dienst van harte welkom!  
 
Tijdens de collecte en voor de zegen kunt u als u dat wilt u kind ophalen, 
zodat ook de allerkleinsten de zegen ontvangen.  

 
 

 
Oppas Hoeksteen:   
Angela van der Ende tel. 51 10 60 
 
Oppas Kruispunt:   
Ingrid van der Hoeven tel. 54 04 62 



2.   Kinderkerk 
 

Kinderkerk is onderdeel van de zondagse 
kerkdiensten. Alle kinderen die de 
basisschoolleeftijd hebben, zijn van harte 
uitgenodigd! In de Hoeksteen zijn er aparte 
groepen voor groep 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8. In 
Het Kruispunt zijn er 2 groepen: 1 t/m 4 en 5 
t/m 8. In het kerkblad ´Samen´ is te vinden 
welke groepen zondags Kinderkerk hebben. 
 

Wat doen we? 
Een gedeelte van de dienst gaan de 
kinderen naar een eigen ruimte, om 
op hun eigen niveau naar de 
boodschap van God te luisteren. 
Begin en afsluiting van de kerkdienst 
vieren we als totale gemeente. Om de 
eenheid van eredienst en Kinderkerk 
gestalte te geven, wordt de kleine 
paaskaars aangestoken aan de grote 
paaskaars. Dit licht, als teken van 
Gods aanwezigheid, wordt meegenomen naar de Kinderkerkruimte. Hier wordt op 
een ontspannen manier een verhaal gelezen, gebeden, soms gezongen, soms 
gepraat en vaak is er tijd voor een creatieve verwerking van het verhaal.  
 
Meestal wordt er gebruikt gemaakt van de methode ‘Vertel het Maar’.  
 
Bijzondere diensten en feesten 
Tijdens de voorbereiding op Pasen en Kerst  (de veertigdagentijd en advent) werkt 
de Kinderkerk aan een project. Elke week leven de kinderen door de verhalen, 
liedjes en verwerkingen van het project, meer toe naar deze kerkelijke feesten. Bij 
zo'n project hoort een grote verbeelding in de kerkzaal waaraan elke zondag 
wordt gewerkt. 
 
Contact 
Wilt u eens een Kinderkerk bijwonen, wilt u 
leiding gaan geven of heeft u vragen of ideeën, 
neemt u dan gerust contact op met een van de 
voorzitters:  
Esther Schwagermann  - tel. 61 34 56 
of Marjolein Dekker - tel. 51 15 56.  



3.   Basisschoolcatechese 
 
De kinderen krijgen in een paar lessen onderwijs over dingen die met kerk 
en geloof te maken hebben.  
 
Bijvoorbeeld: Wat doen mensen in de kerk? Wat doet een dominee?  
Waarvoor dienen allerlei dingen die in de kerk staan?  
 
Maar ook:  
Hoe zit de bijbel in elkaar? Welke feesten 
zijn er in de kerk? Wie is Jezus?  
Wat zijn christelijke symbolen en wat 
betekenen ze?  
 
Hoe doen we dat? 
Middels creatieve werkvormen, 
beeldmateriaal en gesprek krijgen de 
kinderen te horen over dingen die met 
de kerk en het geloof te  
maken hebben.  
 
De kinderen van groep 4 maken o.a. een excursie naar een van de 
kerkgebouwen.  
 
De schoolcatechese vind enkele keren per jaar plaats in de groepen 4  en 8 
Het zijn een aantal waardevolle contactmomenten tussen kerk en school.  
 
Door wie gegeven? 
Afwisselend per jaar door: 
  
Ds. L.C. van der Eijk 
Ds. H.M. Habekotté 
 



4.    Jeugdkerk Voortgezet Onderwijs 1 t/m 4 

Jeugdkerk is een bijeenkomst voor jongeren van de 1e 4 klassen van het 
voortgezet onderwijs. In principe is de jeugdkerk elke derde zondag van de maand. 
In  ‘Samen’  is te lezen wanneer de bijeenkomsten zijn. De jongeren gaan bij 
aanvang van de kerkdienst meteen naar hun eigen ‘dienst’. En ze gaan met de 
kinderen van de nevendienst de kerk weer in. Op deze manier is er ruimschoots de 
tijd om onderwerpen te behandelen en in te gaan op eventuele vragen. 
 

Waarom jeugdkerk?   Door middel van jeugdkerk willen we de jongeren leren / 
meegeven dat naar de kerk gaan en geloven niet saai en suf is. Maar dat je in de 
kerk Jezus leert kennen die vandaag nog net zo levend is als 2000 jaar geleden. En 
dat de Bijbel geen mooi geschiedenis boek is. Maar een boek vol verhalen, 
problemen en voorspellingen en beloftes die vandaag de dag nog steeds actueel 
zijn. Door het behandelen van onderwerpen die de jeugd aanspreken, proberen 
we een discussie aan de gang te brengen. Vragen op te roepen om op die manier 
erachter te komen wat er bij de jongeren speelt, hoe hun het geloof beleven, of ze 
voor het geloof uit durven komen, of ze om het geloof gepest worden. Misschien 
geloven hun ouders wel maar hebben zij er niets mee….. 
 

Ook proberen we tijdens de jeugdkerk uit te leggen hoe 
een kerkdienst in elkaar steekt, waarom er altijd een 
bepaalde volgorde wordt aangehouden in de kerk. Wat 
zouden de jongeren liever anders zien in de kerk? Want de 
jongeren hoeven niet alleen van de volwassenen te leren. 
Andersom kan ook geen kwaad op z’n tijd. 
 

Het doel van de jeugdkerk?  
Het doel van de jeugdkerk is om een kerkdienst te organiseren die speciaal 
toegespitst is voor de jeugd. Gegeven op een manier waar de jongeren zich in 
herkennen en thuis voelen. Een dienst met doel om de jeugd van God te vertellen 
en bij de kerk te betrekken in een levensfase waarin het gevaar van afhaken op de 
loer ligt. Om de jeugd te laten zien dat we een kerk willen vormen waarin er begrip 
is voor elkaar, ieders mening telt, ruimte is voor iedereen. En zo’n kerk kan alleen 
ontstaan als men wil leren van elkaar en als er respect is voor elkaar.  
 
Contactpersonen 
Leo van Geest   tel. 51 84 60  en  Leonie van den Bogert   tel. 61 38 60 



5.    Jeugdclubs 
 
 
 
 

 
Heb je de basisschool verlaten en ga je naar het 
voortgezet onderwijs, dan is het leuk om naar de club 
te gaan. Daar zie je je vroegere klasgenoten en probeer 
je met elkaar een gesprek over geloof, kerk of andere 

onderwerpen die je bezig houden, te 
hebben. Daarna is er volop gelegenheid 
voor ontspanning in de vorm van een spel, 
creatief bezig zijn of wat dan ook. 
 
Tot ongeveer 15/16 jaar zijn de jongens- en 
meisjesclubs apart. Vanaf deze leeftijd 
wordt er een gezamenlijke club gevormd 
die eenmaal per drie weken op 
zondagavond bij elkaar komt. Alle clubs 
staan onder leiding van jonge, 

enthousiaste mensen die zich iedere keer weer voor 
de jeugd inzetten. Een aantal keren in het seizoen 
vinden gezamenlijke activiteiten plaats, zoals een 
start- en een slotavond, zwemmen en schaatsen. 
Iedereen vanaf 12 jaar is hartelijk welkom op de club.  
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt een  
gemeenschappelijke startavond gehouden 
Hierover verschijnen binnenkort nadere mededelingen. 
 

 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met  
Margreet Verduijn,  

  tel.  51 30 35  email: a.verduijn@kabelfoon.nl  

mailto:a.verduijn@kabelfoon.nl


6.     Catechisatie 12 t/m 16 jaar ‘Follow me’ 
 

 

Woensdag 26 september is 

de eerste ‘FOLLOW ME 

BIJEENKOMST’ van het nieuwe 

seizoen. ‘Geloven? Kerk? Kan 

mij wat schelen!’ Het is de reactie die voor velen herkenbaar klinkt. Graag 

willen wij ook dit seizoen de uitdaging aangaan. Want wat kan het geloof, 

de kerk voor jou betekenen. Wie wil God 

voor jou zijn. Soms gooi je weleens dingen 

weg, waar je achteraf spijt van hebt, zo kan 

het ook met het geloof in Jezus Christus 

gaan.  

Afgelopen twee jaar hebben meer dan 

twintig jongeren in onze gemeente 

belijdenis van hun geloof afgelegd, anderen 

zijn in de kerk getrouwd of hebben hun kind er laten dopen. Waarom 

eigenlijk, wat bezielt hen of beter: Wie ‘bezielt’ hen?  Voor hen is geloven 

blijkbaar zo gek nog niet.  

Maar hoe is dat voor jou? Neem de uitdaging aan en kom naar FOLLOW ME. 

Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan zeggen wij van harte welkom in de grote 

zaal van De Hoeksteen. We beginnen om 19.00 uur.  

Het catecheseteam  

 



7.        4U jongerenbijeenkomst PgM 

 
 
4U (spreek uit; For You) is de naam voor de 
jongerenbijeenkomsten van de Protestantse 
gemeente te Maasdijk. Onze doelgroep is officieel 
de jongeren van 15 t/m 30 jaar. Maar eigenlijk is 
iedereen van harte welkom die over de liefde van 
Jezus wil horen!  Vooral de ontmoeting met elkaar 
en de Echtheid & Liefde van God ervaren is wat we 
belangrijk vinden. Juist in deze tijd waarin er zoveel 
op de jeugd afkomt, maar er nog zo weinig 

echtheid te vinden is. Wij bieden de jongeren een prettige plek van ontmoeting 
waar ze antwoord op hun vragen kunnen krijgen en God kunnen leren kennen, 
zoals Hij is! 
 
Er is veelal een spreker die over Jezus getuigt 
waarbinnen Gods Woord centraal staat. Er is 
ruimte voor gebed, een gedicht of een 
filmpje, wat de jongeren aanspreekt of raakt. 
Er wordt eigentijdse Christelijke muziek 
gespeeld door een band van o.a. Opwekking, 
Michael W. Smith, Kees Kraayenoord,  etc.   
 
 
 
De bijeenkomsten worden op zondag gehouden om 12.00 uur in kerkgebouw De 
Hoeksteen, Prinsenlaan 2 te Maasdijk.  
 
De data zijn 30 september 2012, 2 december 2012, 20 januari 2013, 10 maart 2013, 2 
juni 2013, 6 oktober 2013 en 17 november 2013.  
 
Wij nodigen je van harte uit bij 4U! 
 
Groet namens de 4U-commissie,  
Ruben v/d Berg, Sonja Hofland, Rebecca van Doorn en Wilma van Geest 



8.      Kerkkamp 

 
 
Afgelopen zomer 
zijn we weer met 
zijn allen op kamp 
gegaan om er een 

superdikke 
kampweek te 
beleven. Dit jaar 
gingen we van 
zaterdag 7 t/m 14 
juli 2012.  
 
We gingen naar 

kampeerboerderij  
‘Het Mussenest’  in 
Otterlo. 

 
We hadden een zeer  afwisselend programma samengesteld, waar nog lang over 
na gesproken is.  
 
Je moet er altijd snel bij zijn, want ieder jaar is het weer: vol=vol!! 
Volgend jaar zullen er weer inschrijfformulieren worden uitgedeeld. 
Wat we dan gaan doen hoor je nog wel. 
  
Denk je nu daar wil ik ook volgend jaar ook wel met mee, of wil je meer informatie 
wat we allemaal doen in zo’n kamp en hoe leuk het is,  stuur dan even een mailtje 
naar boers@kabelfoon.nl  dan krijg je antwoord via de mail. 
 
Hebben jij of je ouders/verzorgers nog vragen,  
kun je die altijd stellen aan : 
 
Alex Boers, tel 06-46767811 
 
Groetjes, 
 
Alex, Leo, Lana, Remon, Annet, Daniel, Ingrid, Suzan, 
Kees, Inge, Ruben, Diandra, Marjolein, Annelies, 
Lester, Wendy 
 

mailto:boers@kabelfoon.nl


9. Belijdenis doen 

 
 Zou jij / u belijdenis willen doen? 
 
Of  weet je het nog niet maar zou je 
wel meer willen weten wat het geloof 
in God en in Jezus Christus inhoudt en 
waarom het belangrijk is Hem te 
belijden voor de mensen?  
 
 
 
 
 

Dan wil ik jou / u uitnodigen contact met me op te nemen.  In overleg 
kunnen we kijken naar een aantal geschikte avonden of andere dagdelen 
die voor jou of u goed uitkomen en naar een te volgen programma.    
 
Voor het belijden van je geloof bestaat 
geen leeftijd! 
 
Voel(t) je (u) vrij om te bellen voor 
informatie, dit verplicht tot niets: 
 
Ds. L.C. van der Eijk 
0174-516597  
 

 

 

 

 

 



10. ZINVOL LEVEN,  
BIJBELSTUDIE VOOR TWINTIGERS EN DERTIGERS 

 
 

Bij voldoende belangstelling wil ik met een aantal 
twintigers en dertigers in gesprek gaan over het 
boekje ‘Zinvol leven’  dat de kernvragen uit het 
Bijbelboek Prediker behandeld.  
 
De auteurs Stefan Paas en Siebrand Wierda zijn 
beide verbonden aan de jonge christelijke 
geloofsgemeenschap Via Nova in Amsterdam.  
 
Ik neem op deze plaats enkele woorden uit de 
inleiding over: ‘Dit boek is […] een zoektocht naar 
een praktische toepassing van de adviezen in het 
boek Prediker, in het leven van alledag.’  
 
De kernvraag is dus: Hoe actueel kunnen oude 
woorden zijn. Deze Bijbelstudie is in de eerste 
plaats bestemd voor ‘jongere’ gemeenteleden.  

 
 
 
Voel jij je uitgedaagd, de eerste avond is op 18 oktober, 20.00 uur in het Achterom, 
daarna bij een van de deelnemers thuis. 
 
Ds. H.M. Habekotté, tel. 516103   E-mail  hbktt@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hbktt@hetnet.nl


11. ‘VENSTERS OP GOD’,  een serie Bijbelverkenningen 
 

We laten ons inspireren door prachtige kerkelijke 
kunst, de schat van 2000 jaar Christendom. Het in 
meerder opzicht omvangrijke werk Ars Sacra (Rolf 
Toman en anderen, uitgegeven bij H.F. Ullman) staat 
hierbij centraal.  
 
Het boek met een gewicht van ongeveer 10 kilo, 
bevat onder andere paginagrote afbeeldingen van 
kunstvoorwerpen die gebaseerd zijn op Bijbelse 
voorstellingen en verhalen.  

 
Verder biedt het een inkijk in de meest uiteenlopende kathedralen en kerken. Hoe 
hebben kunstenaars en architecten het geloof gezien en beleefd. Wat kunnen we 
van hen leren als het om God en het volbrachte werk van Jezus Christus zijn Zoon 
gaat. Wat voegt dit alles toe aan onze eigen geloofsbeleving. Het zijn zomaar een 
aantal vragen die zich vanuit het geboden materiaal laten stellen.  
 
Eerste variant, Ochtendbijeenkomsten 
Omdat de voorbereiding van deze serie Bijbelverkenningen wel enige tijd kost, heb 
ik besloten het aanbod in ‘tweevoud’ aan te bieden. De eerste variant is speciaal 
bestemd voor de wat oudere gemeenteleden onder ons. Eens in de maand bent u 
op woensdagochtend vanaf 9.30 uur van harte welkom in het Achterom. Eerst is er 
een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie, daarna volgt er met 
behulp van de beamer een korte inleiding aan de hand van één van de 
voorstellingen en gaan we met elkaar in gesprek.  De eerste ochtend is Woensdag 
3 oktober aanstaande.  
 
Tweede variant, Avondbijeenkomsten 
De tweede variant is bestemd voor alle 
gemeenteleden en staat in de maanden oktober, 
november en december eens in de veertien dagen 
gepland op de donderdagavond. We beginnen 
uiteraard met koffie. Daarna volgt met behulp van de 
beamer een inleiding. Na de Pauze gaan we met 
elkaar in gesprek. Deze avonden die eveneens in het 
Achterom worden gehouden, duren van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. De 
eerste avond is donderdag 11 oktober.  
Mocht u op de aangegeven tijdstippen niet kunnen, maar wel interesse hebben, 
laat het dan even weten. Ds. H.M. Habekotté/ 0174-516103. 



12. Gemeente Groei Groepen 
 
Wat is het doel van een groeigroep?  
Groeigroepen werken aan:  
groeien in geloof, groeien in gemeenschap  
en groeien in getal /getuigenis.  
Elk jaar is er een nieuw jaarthema.  
 
De Gemeente Groei Groepen, behalve de 
woensdagochtendgroep, gaan allemaal in de week 
van 23 september van start.  
Het materiaal sluit dit jaar aan bij het Project ‘Meer’ 
 
Voor het seizoen 2012/2013 is het jaarthema:   

 

Geloven in Méér! 
 

Groep 1: Maandagavond, 24 sept. 
Ton van der Kooy, tel. 516206 
 
Groep 2: Maandagavond, 24 sept. 
Wilco Vahrmeijer, tel. 511529.  
 
Groep 3: Dinsdagavond, 25 sept.  
Linda Otto, tel.540237 
 
Groep 4: Woensdagochtend, 19 sept. 
Hans en Nanny Robbemond, tel.520805   
 
Groep 5: Donderdagochtend, 26 sept. 
Marijke van der Eijk en Francella vd Stel, 
tel.510255 
 
Groep 6: Donderdagavond, 26 sept.  
Leo van der Eijk, tel 516597.  
 
Alle groepen komen eens in de 14 dagen  
bij elkaar. Wij zijn blij met iedere nieuwe 
deelnemer! Van harte welkom! 
 
Tijd avondgroepen van 19.45 - 21.45 uur,   
Tijd ochtendgroepen van 9.30 – 11.15 uur.  
 
Meld je aan bij een van de contactpersonen! 



13. Jong en ‘geloven in Meer’ 
 

 
Het groeigroepteam zou het geweldig 

vinden als er ook een jongvolwassen 

groeigroep tussen 18 en 30 jr. ontstaat.  

Een aantal van jullie hebben misschien al 

belijdenis gedaan, anderen nog niet. Deze 

kring biedt de mogelijkheid van een uitloop 

op een aantal avonden in het voorjaar van 

belijdeniscatechese.  

Dat mag, maar het zit niet aan deze groeigroep vast.  

We zouden het al heel fijn vinden als je alleen zou meedoen met de groeigroep! 

Ds. Leo van der Eijk wil deze groep leiden.  

Hiervoor is de maandag- of donderdagavond gereserveerd,  
in principe eens in de veertien dagen.  
Het aantal keer kunnen we met elkaar afspreken.   

Wil je meer over de onderwerpen weten?  
kijk dan op de pagina van de andere Groeigroepen 
hiervoor. 
 

Mail mij of de dominee even of je meedoet, we zouden het 

hartstikke leuk vinden! Het boekje kost  €5,95 en wordt voor je 

besteld.  

e-mailadres dominee:  lcvdeijk@hetnet.nl 

 

Groetjes en we horen graag iets van je!  

Lianda Boers,  lianda_boers@hotmail.com 

 

 

mailto:lcvdeijk@hetnet.nl
mailto:lianda_boers@hotmail.com


14. De BBB mannen club 
 

Waar staat BBB voor? Bijbellezen, bidden, biertje, bakkie 
(ontspannend). Het Bijbellezen doen we aan de hand van 
een zelf gemaakt schema van teksten. De ene week bidden 
we vooral met elkaar, de andere week zijn we meer met de 
bijbel bezig. Uiteraard naast een bakkie en een biertje. 
Telkens bereidt iemand anders het voor. Hoewel we geen 
gesloten groep zijn, vinden we het persoonlijke aspect erg 
belangrijk.  

 
We komen met gemiddeld 14 mannen samen. Nu al zo’n drie jaar. Onze groep zit 
nu dus al op een grens om nog mensen te kunnen opnemen. We hechten er belang 
aan dat het persoonlijke er wel blijft zodat ieder aan het woord kan komen, ook de 
stillere mensen.   
 
We willen een open sfeer houden waar alles gedeeld kan worden, in vertrouwen. 
Het leven delen zeg maar, moeite, pijn, bidden voor elkaar helpen waar nodig. 
Bidden voor genezing en bevrijding in de kracht van de Heilige Geest. 
 
Als er mensen bij zouden willen komen willen we dat graag geordend laten 
verlopen. De mogelijkheid om onze groep uiteindelijk te splitsen of zo is er. Of als 
er veel interesse is, is het misschien wel mogelijk gelijk een hele nieuwe groep te 
starten volgens dit concept! Uiteraard zijn we in dat geval ook bereidt om e.e.a. 
van onze werkwijze te vertellen.   
 
Wij geloven in het uitreiken naar de ander en niet alleen maar gezellig bij elkaar 
blijven zitten. Het gaat uiteindelijk om de ander. Zoals ons voorbeeld Jezus ook liet 
zien. Als jij nog weinig bekend bent met onze Redder Jezus denken we dat het 
beter is dat je eerst een Alpha cursus gaat volgen.  
 
Het adres van samenkomsten is verschillend. Meestal is het gewoon aan huis. 
Onze bijeenkomsten duren van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. Zoals gezegd, we 
zoeken niet direct uitbreiding van de groep, tegelijk zou het geweldig zijn als er 
meer BBB groepen ontstaan in ons dorp.  
 
Wil je meer weten hoe zo’n groep werkt of zoiets zelf starten bel of mail dan even.  
 
Maurice van den Berg 
 
Tel. 06-51604837 E-mail info@moopsart.nl 
 

mailto:info@moopsart.nl


15.Bijbelclub 
DE BBB voor vrouwen 
 
Een aantal jaren geleden spontaan ontstaan omdat de 
behoefte er was, met vrouwen, van ongeveer gelijke 
leeftijd, de dingen van de bijbel te delen en ook te praten 
over, hoe toe te passen in ons dagelijks leven. De ene 
week hebben we Bijbelstudie, de andere week bidden we 
met elkaar. 
 
Wanneer :  Woensdag 20.00 uur 
        

Waar :  Wisselend bij de leden thuis 
Wie :   Vrouwen van ongeveer 30-40 jaar uit verschillende kerken 
Wat :  
Op dit moment gebruiken we de Uitdaging van Nicky Gumbell als leidraad, we 
bereiden thuis een hoofdstuk voor en bespreken om de week de bijbehorende 
bijbeltekst en de vragen. Ook is er ruimte om te delen waar op dat moment 
blijheid, zorgen, o.i.d. om zijn. 
 
19 september   Hoofdstuk 12  Vasten 
26 september   Bidden 
3 oktober  Hoofdstuk 13  Omgaan met geld 
10 oktober  Bidden  
17 oktober  Hoofdstuk 14 Ophouden met bezorgd zijn en 
beginnen met leven 
24 oktober  Bidden 
31 oktober  Hoofdstuk 15  Omgaan met kritiek 
7 november  Bidden 
14 november  Hoofdstuk 16 Goede relaties opbouwen 
21 november  Bidden 
28 november  Hoofdstuk 17  Het leven vinden 
12 december  Hoofdstuk 18  Valse profeten onderscheiden 
19 december   Hoofdstuk 19  Een zekere toekomst opbouwen  
Kerstvakantie 
 
Wil je meer weten, neem gerust even contact op:   
Ingrid Boers, Geestweg 134, Naaldwijk, mail: boers@kabelfoon.nl, 0174613314 



16.    Ministrycursus  

Wat is het ministry-gebed?  
 
Ministry is een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een 
derde persoon. Je kunt het gebedsmodel het beste definiëren met: 'Bidden 
met mensen in de kracht van de Heilige Geest'.  
 
Je kunt ook ministry vertalen met 'persoonlijk 
gebed', 'persoonlijke voorbede' of 'zegenend 
bidden'. Bij ministry verwachten we dat God 
door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Lk 
11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar 
om God die door de Heilige Geest wil werken in 
het leven van de persoon die om gebed vraagt. 
‘Ministry is zegenen wat God aan het doen is.’  
 
De bidders bidden met een open hart en open 
handen en met open ogen in de verwachting 
dat de Heilige Geest de liefde van God in de 
harten uitstort (Rom. 5:5). In de verwachting ook dat mensen iets van de 
warme nabijheid van God in hun verdriet of vragen mogen ervaren in de 
persoonlijke voorbede en zegening.  
 
Er is voor de deelnemers een cursusboekje:  
‘Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest’. 
 
De cursus omvat 7 avonden die verspreid over het seizoen gehouden 
worden op dinsdagavond.  
 
U, jij kunt alvast de volgende datums noteren: 4 december, 11 december, 8 
januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari en 5 maart .  
Telkens om 20.00 uur.  
 
Plaats: Hoeksteen. Aanmelden. lcvdeijk@hetnet.nl, of tel. 516597 
 
Ds. Leo van der Eijk 
 



17. HUWELIJKSCURSUS marriage course van alpha 
 

De huwelijkscursus is ontwikkeld om ieder echtpaar (jong en oud) te helpen hun 
relatie te versterken en om te werken aan een sterk en 
gezond huwelijk. De cursus biedt een geweldige 
mogelijkheid om samen meer tijd te besteden – op een 
leuke manier – aan de belangrijke zaken in je relatie. De 
cursus is heel praktisch van aard en geeft je handvatten 
om je te helpen je huwelijk te versterken. Er vinden geen 
groepsdiscussies plaats en er word je niet gevraagd iets 
over je relatie aan iemand anders te vertellen. De hele 
cursus is er op gericht om jullie samen te laten praten. 

Voor wie 
De huwelijkscursus is voor ieder stel dat wil werken aan en investeren in hun 
relatie. Het maakt niet uit of je minder dan 3 jaar of meer dan 30 jaar getrouwd 
bent.  
 
Verloop van de avond 
De avonden zien er als volgt uit: 
 

Dineetje – iedere avond begint met een heerlijke maaltijd. Je zit samen met de 
andere deelnemers aan een grote tafel in een gezellige sfeer. Je bent er echt 
eventjes helemaal uit.  
 

Praatje – na de maaltijd wordt er een inleiding gehouden. Soms vertellen de 
cursusleiders iets over het onderwerp, maar meestal worden er aansprekende 
DVD’s gebruikt.  
 

Koffie en gesprek  – aan de hand van vragen praat je als echtpaar door over  het 
onderwerp. 
 

Huiswerk  – aan het eind van iedere avond krijg je wat huiswerk op, dat je samen 
als stel maakt ter voorbereiding van de volgende cursusavond. Niemand anders 
krijgt dat te zien, het helpt jullie om samen het gesprek ook thuis voort te zetten.  
 

Waar, wanneer en kosten 
Bij voldoende aanmeldingen willen we eind oktober 2012 starten op een nog nader 
te bepalen avond. De cursus is eenmaal per week gedurende 7 weken De kosten 
zijn 100 Euro per echtpaar. Hiervan worden de maaltijden en cursuswerkboekjes 
bekostigd.  
 

Meer informatie en opgave 
Bij de cursusleiders Albert en Jolien van Doorn, tel. 0174-514042 



18.  Bijbelkring 
 

Wij zijn een Bijbelkring 
van 11 personen. 
  
 
Allemaal 40-tigers en 50-tigers.  
 
 
 
 

We komen om de zes weken op zondagavond bij elkaar  
van 20.30 tot 22.00 uur. 
 
Hoewel we, gezien onze frequentie van bijeenkomen in strikte zijn geen 
gemeente groeigroep zijn, zijn we voornemens om dit seizoen een keuze 
te maken uit de onderwerpen van het nieuwe groeigroep materiaal 
‘Geloven in Meer’  
 
Er is nog wat uitbreiding van onze kring mogelijk.  
 
Als er nog vragen zijn of  interesse hebt om mee te doen  
horen we het wel. 
 
Arie Vellekoop,  
 
Tel.: 512742,   E-mail:   avellekoop@kabelfoon.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



19. Gebedsgroep 
 
 
 

Wanneer en waar?  
Wij komen als gebedsgroep iedere 2de en 4de zaterdag van de 
maand bij elkaar. We beginnen om 19 uur en onze plaats van 
samenkomst is ‘De Hoeksteen’. 
 
 
 

Wat doen we samen?  
We lezen een stukje uit de Bijbel en 
zingen wat liederen en gaan daarna in 
gebed. Wij bidden voor gebeurtenissen in 
onze gemeente ons dorp en ook voor 
dingen verder weg. 
 

 
 
Een gesloten groep?  
Welnee! De groep komt in wisselende samenstelling bij 
elkaar we hebben geen leden. Iedereen is van  harte 
welkom! 
 
 
Wil je meer weten of voorbeden doorgeven?  
 
Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:  
 
Henk de Zeeuw,   Oranjewerf 13  tel 516107. 
Hans Robbemond,  Maasdijk 70  tel 520805. 
 



20. Gebedsgroep voor PCBS Het Kompas 

Al voor het achtste schoolseizoen komt de gebedsgroep voor Het Kompas bij 

elkaar. Wij zijn een enthousiaste groep moeders die één keer in de twee 

weken op woensdagmorgen een klein uurtje bij elkaar komen. Direct als de 

kinderen naar school zijn gebracht  verzamelen we bij één van de moeders 

thuis. 

Wij geloven dat bidden verschil maakt! Daarom bidden we voor alle kinderen, 

het personeel op school, uitstapjes enz. Ook bidden we voor gezinnen waar 

ziekte, overlijden of andere zaken spelen  en danken we voor blijde dingen. 

Wij vinden het bijzonder om te kunnen en mogen bidden voor deze zaken. 

Onderling, en  met school, hebben we afgesproken om hetgeen waar we voor 

bidden vertrouwelijk te behandelen. Wij praten er buiten de gebedsgroep 

niet over.  

Op school hangt, in de gang bij Juf Ellen, een gele gebedsbrievenbus met een 

slot eraan. Hierin mag een ieder die dat wil een briefje doen met een 

gebedsverzoek. Wij bidden dan graag met u/jou mee. Ook wordt er in de 

klassen aandacht aan deze brievenbus besteed en bidden we per toerbeurt 

met de kinderen van een klas en de leerkracht mee. 

Momenteel hebben we alleen op woensdagmorgen een groep. Er is de 

mogelijkheid om op dinsdag een groep te starten als blijkt dat daar vraag naar 

is. Kent u/ ken jij God en geloof je dat bidden een verschil maakt? Wilt u/jij 

meehelpen dat verschil te realiseren? Bel dan even! Uiteraard mag u/ jij me 

ook aanspreken bij school. Dat geldt uiteraard ook voor vaders en 

grootouders. 

Francella van der Stel, tel. 0174-510255, E-mail francella@vdstel.nl   

mailto:francella@vdstel.nl


21. Thema-avonden in 
het kader van het 
project ‘Meer’ 

 
 

Maandag 24 september, 20.00 uur,  

De Hoeksteen, ds. Leo van der Eijk 

‘Is er meer buiten ons en boven ons?’  

 

Dinsdag 2 oktober, 20.00 uur,  

Het Kruispunt, Achterom, ds. Hugo Habekotté 

‘God en het kwaad?’ 

 

 

Woensdag 24 oktober, 20.00 uur,  

Het Kruispunt, Achterom, ds. Leo van der Eijk 

‘Bestaat God?’  

 

Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom! 
 
 



22.   Vrouwengroep Lydia 
 

Binnen de nieuwe Protestantse Gemeente 
nodigt vrouwengroep Lydia iedereen van 
harte uit, om op maandag om de veertien 
dagen elkaar te ontmoeten.  
 
We beginnen de avonden met gebed, 
Bijbellezen en een meditatie, ook zingen 
we veel en graag.  

 
Na de pauze is er steeds een gevarieerd programma met o.a. 
gastsprekers, ook worden er avonden door leden verzorgd.  
 
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur en 
worden gehouden in het Achterom. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met: 
 
 
Riet v.d. Meer 
Olmendal 140 
3142 AL Maassluis 
Telefoon 010 5910238 
E-mail rietvandermeer@hetnet.nl 
 
       Lydia de purperverkoopster 
        uit Tiatyra en Paulus, 

Hand.16:13-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rietvandermeer@hetnet.nl


23. Vrouwen Ochtend Groep ‘De Ster’ 
 

Als  vrouwen  samenkomen, kan er iets moois 
gebeuren.... 
 
Wij zijn een Vrouwen Ochtend Groep  
en hebben geen vaste leiding. 
 
Elke maand bereiden andere vrouwen de 
ochtend vóór. 

Het gaat al een paar jaar zo, en dat lukt steeds beter! 
 
We zingen graag en veel,  
Maar een goed gesprek met elkaar komt uiteraard ook aan bod. 
 
Elke 2e woensdag van de maand staan de deuren van de Hoeksteen 
voor u of jou open.  
 
Elk seizoen beginnen we met een daagje uit.   
Dit is inmiddels achter de rug. 
Maar vanaf 10 oktober om 9.15 uur is iedereen, dus ook nieuwe mensen,  
welkom!  
 
We  ‘spelen’ dan een relatiespel. Leuk om elkaar beter te leren kennen.  
 
In  december hebben we met elkaar een kerstontbijt, dat is altijd goed 
verzorgd. Uiteraard is er ook een kerstverhaal, en natuurlijk veel zang. 
Iets voor u of jou? We zouden het geweldig vinden als je komt!  
 
Het contactadres voor meer informatie is:  
 
Nanny Robbemond  
Maasdijk 70 
tel: 520805 
 
 
 
 



 
 
 


