Bewaarboekje
Vorming en Toerusting PG Maasdijk
2013 -2014

Voorwoord

Wie aan de kerk denkt, heeft al gauw de
zondagse kerkdienst in zijn hoofd. De kerk is
echter veel meer. Wist u dat er zomers
tientallen jongeren op kerkkamp gaan. Dat
veel tieners zeer veel genoegen beleven aan
het eens in de veertien dagen bij elkaar
komen tijdens de club. Dat lang niet alle deelnemers lid van onze kerk zijn.
De Protestantse Gemeente Maasdijk heeft voor seizoen 2013-2014 weer een
boekje samengesteld met tal van activiteiten. We noemen het bewaarboekje
Vorming en Toerusting. Vorming omdat we vinden dat mensen altijd in
ontwikkeling zijn en wat is een mooiere plek dan de kerk om daaraan te werken.
Toerusting omdat we mensen graag iets waardevols willen meegeven in al die
activiteiten.
Leest u of jij het boekje door dan valt op dat het bijna altijd gaat om
gezamenlijke activiteiten. Wist u bijvoorbeeld dat er ook een groep jonge
mannen van twintigers en dertigers bezig is rondom de letters BBB.
Nieuwsgierig? Zoek maar op waar ze zich mee bezig houden.
We hopen dat u zich aansluit bij één van de activiteiten. Probeer het gewoon
eens uit. O ja en bent u geen lid, geen enkel probleem, voor de kerk geldt: hoe
meer zielen hoe meer vreugd!
Adriaan van Zanten
Voorzitter kerkenraad

Protestantse Gemeente Maasdijk
Postbus 18 – 2676 ZG Maasdijk
Gebouwen:
De Hoeksteen - Prinsenlaan 4, 2676 VP Maasdijk.
Het Kruispunt - Nassaustraat 2, 2676 AX Maasdijk.

De commissie Vorming en Toerusting
De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente biedt u dit
bewaarboekje aan. In dit bewaarboekje vindt u een overzicht van de
activiteiten die komend seizoen worden aangeboden.
Ds. L.C. van der Eijk
Arina Prins
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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. De kinderen zijn vanaf een
kwartier tot 5 minuten voor aanvang van de dienst van harte welkom!
De kinderen krijgen tijdens de oppas
drinken en een kaakje. Deze hoeft u
niet zelf mee te nemen. Wel is het
handig als u kind nog een luier
draagt een verschoning mee te
geven zodat wij uw kind van een
schone luier kunnen voorzien.
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Tijdens de collecte bent u in de gelegenheid om u kind weer op te halen bij de
oppas en kunt u samen met u kind de zegen ontvangen in de kerk.
Wij zien jullie graag bij de
oppas!!

Angela van der Ende
tel. 51 10 60
Pauline van der Lee
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2. Kinderkerk

3. Basisschoolcatechese

Tijdens de kerkdienst kunnen de kinderen die een basisschoolleeftijd hebben
naar de Kinderkerk. Hier kunnen de kinderen op hun eigen niveau naar de
boodschap van God luisteren. Om de eenheid van eredienst en Kinderkerk
gestalte te geven, wordt er een kaars meegenomen. Dit licht is het teken van
Gods aanwezigheid tijdens de Kinderkerk.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen elke week naar de Kinderkerk. De
oudere kinderen blijven ongeveer 1x in de 6 weken de hele kerkdienst aanwezig
(uitgezonderd in de advent- en paastijd). Hierbij bieden we oudere kinderen de
mogelijkheid om ook eens een gehele kerkdienst mee te maken.
Tijdens de Kinderkerk wordt meestal een verhaal verteld uit “Vertel het maar”.
Na het vertellen van het verhaal volgt vaak een leuke interactie met de
kinderen. Over het algemeen denken de kinderen heel goed mee. Verder staan
er in dit boek ook leuke kleurplaten, puzzels, rebussen en andere informatie die
we kunnen gebruiken voor de Kinderkerk. Natuurlijk kan de leiding ook eigen
leuke ideeën gebruiken. In De Hoeksteen draaien we met 4 groepen (1&2, 3&4,
5&6 en 7&8). In Het Kruispunt hebben we 2 groepen (1 - 4 en 5 - 8). Tijdens de
Kinderkerk in Het Kruispunt draaien we wel met dubbele leiding.
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. Daarnaast organiseert de Kinderkerk ook nog 2 kinderdiensten, het
kinderkerstfeest en de brugdienst. Deze laatste wordt samen met de Jeugdkerk
gedaan. Voor deze projecten worden speciale commissies gevormd. Om de 2
jaar nemen de leidster/leider deel aan een andere commissie.
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 81.
U kunt ook een mailtje sturen naar kinderkerk@pgmaasdijk.nl.
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‘Waarom luidt de klok?’ Het zou zo maar een vraag kunnen zijn die tijdens de
basisschool catechese aan de orde komt. In samenwerking met de christelijke
basisschool ‘het Kompas’ organiseren we ieder jaar een uur basisschool
catechese voor de diverse groepen. Op een ontspannen manier verkennen we
het terrein van kerk en geloof. Wat weten ze er al van? Tot mijn verbazing is dat
vaak meer dan je denkt. Wat valt er nog te leren? Dat is overigens geen
eenrichtingsverkeer. Als kerk kunnen we immers veel leren van de onbevangen
blik van kinderen. Welke vragen leven er? Eén van die vragen staat aan het
begin van dit stukje. Het zijn zomaar wat ingrediënten voor de basisschool
catechese waarin natuurlijk de boodschap van de Bijbel niet ontbreekt.
Door wie gegeven?
Afwisselend per jaar door:
Ds. H.M. Habekotté
Ds. L.C. van der Eijk
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4. Jeugdkerk

5. Jeugdclubs

Wat? Jeugdkerk

Na de grote vakantie starten de jeugdclubs weer. Deze zullen weer draaien van
september tot ongeveer april en zijn voor de jongeren die de basisschool
hebben verlaten.

Voor wie? Alle jeugd van het voortgezet onderwijs, neem gerust vrienden of
vriendinnen mee!
Wanneer? Eén keer per maand op zondag, tijdens de kerkdienst aanvang 9.30
uur. In onze eigen zaaltjes. Je wordt gemaild wanneer het is (of check de
website van kerk).
Waarom? Samen Jezus leren kennen, gezelligheid met vrienden en vriendinnen.
Inhoud? Leerzame onderwerpen zoals; afgoderij, evolutie. De kerksnoepjes test,
bijzondere gastsprekers……..en veel meer!
Door wie? Lianda Boers, Berna van Dijk, Leonie v.d. Bogert, •? en •?
(niksmoet@kabelfoon.net voor meer info)
Hoe gaat het er aan toe bij de Jeugdkerk?
http://www.youtube.com/watch?v=PLy1RUSl_K8&feature=youtu.be
En zo natuurlijk niet!
http://www.youtube.com/watch?v=gLDc--heSGc

Klas 1 t/m 3 trappen het seizoen af met een startavond en eindigen deze met
een gezamenlijke afsluiting van het clubseizoen. Kom je van de basisschool, dan
krijg je vanzelf een uitnodiging voor de startavond.
Op de club kom je ongeveer elke 2 weken bij elkaar voor gezellige- en serieuze
praat, met een hapje en een drankje. We doen een spel of kijken een dvd,
kortom een clubavond is nooit hetzelfde. En het is zo leuk om je oudklasgenoten weer te zien!
Tussendoor doen we
nog een aantal keer
een gezamenlijke
activiteit zoals
schaatsen,
zwemmen, bowlen,
o.i.d.
Ben je 16+ dan draaien de clubs gemengd en zij komen eens per 3 weken bij
elkaar op een in onderling overleg te bepalen avond.
Wil je meer informatie, of lijkt het je leuk om eens een winterseizoen als leiding
mee te draaien, neem gerust contact op, we kunnen nog enthousiaste mensen
gebruiken!
Margreet Verduijn, tel. 51 30 35 of email a.verduijn@kabelfoon.nl

6

7

6. Follow me
‘He's the message, I'm
the runner’. Deze
quote komt uit het
nummer ‘I follow
rivers’ van de Zweedse
singer-songwriter
Lykke Li. Tijdens een
van de bijeenkomsten
van het vorige seizoen
en de introductie voor
het Kompas hebben
we de videoclip
bekeken. Een liefdeslied over volgen, verlangen en vinden. Met elkaar hebben
we gezocht naar de overeenkomsten met het geloof in God.
In het nieuwe seizoen willen we er verder over nadenken. Want hoe zit het met
‘volgen, verlangen, vinden’ als het om het geloof gaat? ‘He is the message’, en
deze boodschap is meer dan de moeite waard. Maar hoe zit met ons als
‘runners’? Het beloofd weer een uitdagend en eigentijds seizoen Follow Me te
worden.
Met heel veel plezier denken wij terug aan het enthousiasme van het vorige
seizoen. Wij zijn er klaar voor. De eerste avond staat gepland op woensdag 2
oktober aanstaande. Daarna om de veertien dagen. We beginnen om 19.00 uur
in de Hoeksteen. Alle jeugd van het voortgezet onderwijs is van harte welkom!
Het catecheseteam
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7.

4U

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 in 2013 zijn 6 oktober en 17 november. De data in 2014 zijn nog niet
bekend.
Wij nodigen je van harte
uit bij 4U!
Groet namens de 4Ucommissie,
Ruben v/d Berg, Sonja
Hofland, Rebecca van
Doorn en Wilma van Geest
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8.

Kerkkamp

9. Alpha voor meiden

Elk jaar wordt er een Kerkkamp georganiseerd voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar.
Meestal in de eerste of tweede week van de grote vakantie.
Deze week staat vol van diverse activiteiten. Vaste onderdelen in die week zijn
een survival, themadag, kerkdienst, bonte avond en vossenjacht. Natuurlijk ook
veel spellen en als het weer het toelaat zijn we ook altijd wel een paar keer bij
een meer of zwembad te vinden. Teveel om op te noemen!!
We hebben een zeer afwisselend programma, waar door de jeugd altijd nog
lang over na gesproken wordt.
Je moet er altijd snel bij zijn, want ieder jaar is het weer: vol=vol!!
Denk je nu daar wil ik 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.
Of kijk op onze website : www.kerkkamp-maasdijk.nl
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, Marcia, Carina, Kees, Ruben, Diandra,
Marjolein, Annelies, Lester, Wendy
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10. Belijdeniscatechisatie
Op een luchtige manier stelt de
cartoonist Dokus hiernaast het
belijdenis doen aan de orde.
Het is de ontspanning die ik
zocht voor mijn stukje over dit
onderwerp. Voor je het weet
staan de gezichten bij zoiets als
Belijdenis immers strak in de
plooi en wordt de toon meer
dan serieus. Nu we het er toch
over hebben, even dan. Want
de cartoon maakt nog iets
duidelijk. Het gaat over
verantwoordelijkheid. Want wie
is verantwoordelijk voor jouw
eventuele Belijdenis? Dat zijn
niet je ouders, dat is niet de
dominee. Je zou niet anders willen, dat ben jij natuurlijk zelf. Op deze luchtige
manier wil ik dan ook jou persoonlijk aanspreken. Je gelooft, je bezoekt af en
toe of vaker één van de kerkdiensten, bent misschien betrokken bij één van de
activiteiten die onze gemeente rijk is. Wel denk er eens over na of je dit seizoen
wilt meedoen aan de Belijdeniscatechisatie. Dat klinkt misschien wat zwaar,
maar naast serieuze gesprekken over God en geloof met (bijna) leeftijdgenoten
is er zeker ook plaats voor wat luchtigheid. Meld je alvast aan zodat het niet
zover hoeft te komen als in de cartoon.

11. Vensters op God, ontmoetingen rondom kerk en geloof
In een brief van 1677 aan zijn collega-onderzoeker
Robert Hooke schreef de geleerde Newton:
"Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat
ik op de schouders van reuzen stond."
Het is een opmerking van een groot wiskundige,
ontdekker van de wet van de zwaartekracht, die aan het denken
zet. Want hoe zit dat eigenlijk in de kerk en de theologie. Ook wij als kleine
gelovigen staan, zonder het zelf te beseffen, meer dan eens op de schouders
van ‘reuzen’ uit het verleden. Maar wie zijn zij? Van sommigen kennen we de
namen. Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer roepen hier en daar herkenning op.
Maar hoe zit dat met Martin Buber of Dorothee Sölle? Wat weten we van ze en
ook niet onbelangrijk, hoe kunnen zij ons vandaag nog inspireren? In het najaar
van 2013 wil ik bij voldoende belangstelling, met u en jou deze en andere
denkers uit de twintigste eeuw voor het voetlicht halen.
Wanneer: 19 september 2013 (Andere avonden worden in overleg
vastgesteld)
Waar:
‘Het Achterom’
Tijd:
19.45 – 21.30 uur
Ds. H.M. Habekotté, email: hbktt@hetnet.nl

Ds. H.M. Habekotté, email: hbktt@hetnet.nl of telefoon: 0174-516103
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12. Gemeente Groei Groepen

Elk jaar is er een nieuw jaarthema.
Dit seizoen is dat:

Leven door de Geest

De 16 studies willen ons helpen om:
· kennis te maken met de persoon en het werk van de heilige Geest;
· te ontdekken wat het betekent dat de heilige Geest ons wil vervullen en in ons woont;
· te leven in de kracht van de Geest, onze gaven en onze passie te ontdekken en in te
zetten in de dienst van de Heer en
· te leren luisteren naar de Geest, ook als het gaat over heftige vragen rond de dienst
van de genezing en bevrijding en over het beoefenen van de gerechtigheid in de
samenleving.
Thema’s
De startavonden van de
Gemeente Groei Groepen zijn:
Groep 1: Maandagavond, 16 sept.
Groep 2: Maandagavond, 16 sept.
Wilco Vahrmeijer, tel. 511529.
Groep 3: Dinsdagavond, 17 sept.
Linda Otto, tel.540237

13. Jongvolwassen groeigroep
Wil je groeien in je geloof?
Vind je het fijn om met mensen van jouw leeftijd tussen de 25 en 35 in gesprek
te zijn?
Dan is deze groeigroep misschien iets voor jou!
Onze huidige groep is niet groot en kan best veel versterking gebruiken. Je bent
van harte welkom !
Ds. Leo van der Eijk leidt deze groep, maar we doen het
natuurlijk samen. Hiervoor is de maandavond
gereserveerd, in principe eens in de drie weken.
We komen voor het eerst op maandagavond 23 september
bij elkaar
Adres: De Ruyterstraat 27.
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!

Groep 4: Woensdagochtend, 18 sept.
Hans en Nanny Robbemond, tel.520805

Het boekje kost € 5,95 en wordt voor je besteld.
e-mailadres dominee: lcvdeijk@hetnet.nl

Groep 5: Donderdagochtend, 19 sept.
Marijke van der Eijk en Francella vd Stel,
tel.510255

Groetjes en we horen graag iets van je!
Lianda Boers, lianda_boers@hotmail.com

Jongvolwassen Groep 6:
Maandagavond, 23 sept.
Groep 7: Donderdagavond, 20 sept.
Leo van der Eijk, tel 516597.

De meeste groepen komen eens in de drie weken 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!
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14. De BBB mannen club

15. BBB voor vrouwen

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.

Een aantal jaren geleden is dit initiatief 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 we dit toe kunnen passen in ons dagelijks
leven.

We komen met gemiddeld 14 mannen samen. Nu al zo’n vier jaar. 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. Jac. 5:16/
Rom 8 - Leven door de 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. Dus armen, zieken , eenzame, helpen of klussen met een groep jongens als er bij
iemand problemen zijn. Gewoon doen wat er staat in Gods woord, je naaste liefhebben
als jezelf. Het gaat uiteindelijk om de ander. Zoals ons voorbeeld Jezus ook liet zien.

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
Wil je meer weten, neem gerust even
contact op:
Ingrid Boers,
Geestweg 134, Naaldwijk,
mail: boers@kabelfoon.nl, 0174613314

Het adres van samenkomsten is verschillend. Meestal is het gewoon aan huis. Onze
bijeenkomsten duren van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur.
Het zou 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 en bbb’ers
Tel. 06-51604837 E-mail info@moopsart.nl
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16. Cursus gebedspastoraat
Gebedspastoraat of ‘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 andere woorden gebruiken als 'persoonlijke voorbede' of 'zegenend
bidden'. Bij deze vorm van gebedspastoraat 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.
Degenen die voorbede doen 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
woensdagavond. (Vorig seizoen hebben zo’n 18 deelnemers meegedaan met
deze cursus. Voor een aantal kwam toen de dinsdagavond niet zo goed uit. )
U/ jij kunt alvast de volgende datums noteren:
25 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11
december, 8 januari, 29 januari. Telkens om 20.00 uur.
Plaats: Kruispunt
Aanmelden: lcvdeijk@hetnet.nl, of tel. 516597
Ds. Leo van der Eijk
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17. Huwelijkscursus
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.
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.
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 verder voort
te zetten.
Waar, wanneer en kosten
Bij voldoende aanmeldingen willen we september/oktober 2013 starten op een
nog nader te bepalen avond. De cursus is 1x per week gedurende 7 weken. De
kosten zijn + 70 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.
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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, strikt gezien 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’.

19. Gebedsgroep
Wanneer en waar?
Wij komen als gebedsgroep iedere
2de en 4de zaterdag van de maand
bij elkaar. We beginnen om 19.00
uur en onze plaats van samenkomst
is ‘De Hoeksteen’.
Wat doen we samen?

Er is nog wat uitbreiding van onze kring mogelijk.

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.

Als er nog vragen zijn of als er interesse is om mee te doen, horen we het wel.

Een gesloten groep?

Arie Vellekoop
Tel.: 512742
E-mail: avellekoop@kabelfoon.nl

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.
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20. Gebedsgroep voor PCBS Het Kompas

21. Bouwstenen Bijbel School

Al voor het negende 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.

Dit jaar gaat er voor het eerst een Bouwstenen Bijbel School van start in
Maasdijk. Dit betreft een 2 jarige cursus die bedoeld is als voortgezette
geestelijke vorming. Het cursusboek voor jaar 1 kost € 40,- De totale kosten per
cursusjaar zijn € 60,- dat is inclusief de koffie en de map.

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 2 september is er een kennismaking en oriëntatie-avond, we zullen dan een
korte proefles geven.
Alle docenten en zoveel mogelijk alle deelnemers zullen op die datum aanwezig
zijn. Bent u of jij geïnteresseerd? Van harte welkom in de Hoeksteen te Maasdijk
op 2 september.
Op 16 september gaan we echt met de lessen van start.

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 alle klassen en de daarbij behorende leerkracht(en) mee.

Data:
2 september oriëntatie avond, 16, 30 september, 14, 28 oktober, 11, 25
november, 9 december.
2014: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3, 17, 31 maart, 7 april ( i.v.m. stille
week) en 28 april.

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.

De docenten zijn: ds. Marc Verrips, ds. Bertine van de Weg, ds. Pieter vd Ende,
ds. Henk Zeeman, ds. Leo vd Eijk, ds. Jan Henzen, ds. Erica Dibbets en ds. Kosse
Jonker.

Namens de gebedsmoeders, Francella van der Stel,
tel. 0174-510255 / E-mail francella@vdstel.nl
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Van 19.30 uur tot 22.00 uur. Er zijn wel ‘opdrachten’ voor persoonlijke
verwerking achteraf. Maar er vindt geen toetsing plaats. Op www.ewv.nl is
inhoudelijke info te vinden over het programma.
Voor andere info en opgave kunt u terecht bij de coördinator van de cursus:
ds. Leo van der Eijk,
lcvdeijk@hetnet.nl / tel.0174-516597.
23

22. Vrouwengroep Lydia

23. Vrouwen Ochtend Groep ‘De Ster’

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.

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 9 oktober om 9.15 uur is iedereen, dus ook nieuwe mensen,
welkom! We ‘spelen’ dan een relatiespel. Leuk om elkaar beter te leren
kennen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Riet v.d. Meer
Olmendal 140
3142 AL Maassluis
Telefoon 010 5910238
E-mail rietvandermeer@hetnet.nl

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!
Lydia de purperverkoopster
uit Tiatyra en Paulus,
Hand.16:13-14

Het contactadres voor meer informatie is:
Nanny Robbemond
Maasdijk 70
tel: 520805
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