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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 er nieuwe initiatieven ontplooid
worden voor onze jeugd op vrijdagavond?
De Protestantse Gemeente Maasdijk
heeft voor seizoen 2014-2015 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. Wist u bijvoorbeeld dat er vijf gemeente groei groepen zijn waar men
van jong tot oud bij elkaar komt.
Dat er een grote Westland Alphacursus met vele medewerkers voor de jeugd van
start gaat in de sporthal. 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

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
Ds. H.M. Habekotté
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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. 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.

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!!

Pauline van der Lee
0174-422659
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2. Kinderkerk
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 meer toe naar deze kerkelijke feesten. De kinderkerk
organiseert dit jaar voor het eerst een kerstwandeling voor de jeugd. Deze wordt
op 24 december gehouden. De kerstwandeling komt dit jaar in de plaats van het
kinderkerstfeest. Volgend jaar zal er weer een traditioneel kinderkerstfeest worden
georganiseerd. 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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3. Basisschoolcatechese

‘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
Wat? Jeugdkerk
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, Bram Prins en
Peet vd Berg.
(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
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5. Jeugdclubs
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.
Dit jaar zal de club op een iets andere manier georganiseerd worden. Wekelijks
zal er een ontmoetingsplek opengesteld worden (nog nader te bepalen) waar alle
jongeren uit klas 1 t/m 3 (t/m 15 jaar) van harte welkom zijn. Kom je van de
basisschool, dan krijg je vanzelf een uitnodiging voor de startavond.
Op de club kom je ongeveer elke week 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 oud-klasgenoten 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
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6.

FOLLOW MAASDIJK
FOLLOW MAASDIJK, is de nieuwe eigentijdse catechisatiemethode waarmee wij dit
seizoen van start gaan. Het materiaal is op basis van ervaring uit voorgaande jaren,
door ons eigen team samengesteld. Het thema voor dit jaar is: ‘Hoofdpersonen.’
Per avond behandelen we een hoofdpersoon uit de Bijbel. Wie was hij/zij in de
eigen tijd en wat kunnen we van haar/hem leren? Het is verrassend om te
ontdekken dat de oude Bijbelverhalen zo ontzettend actueel kunnen zijn.
De catecheseavonden maken onderdeel uit van de nieuwe opzet van het jeugd- en
jongerenwerk en zullen op vrijdagavond worden gehouden. Je leest hier meer over
in de Samen van de komende tijd.
Graag zien we jullie terug en evenals voorgaande jaren beloven het weer gezellige,
leuke en leerzame avonden te worden.

Tot ziens!
Het catecheseteam
Regina de Ruiter
Selma Koster
Ada Vreugdenhil
Ds. Hugo Habekotté
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7.

Kerkkamp

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, Lana, Rémon, Annet, Marcia, Carina, Jeroen, Raymond, Ruben,
Diandra, Marjolein, Annelies, Lester, Wendy, Anniek
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7. Voortgezette Alpha Beta voor meiden
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9. Alpha Westland

What’s Real?
Is er meer? Ontdek het zelf bij Alpha Westland in Sport-Cafe Maasdijk
Ben jij tussen de 16 -35 jaar en vraag je jezelf af: Is er meer aan de hand, dan ik kan zien
en voelen? Heb je vragen over, waarom besta ik eigenlijk? / evolutie? / waar ga ik heen
na de dood? / is het geloof nu écht zo saai en achterhaalt? of weet je eigelijk niet wat je
van dit alles moet denken! Op maandagavond 22 september start er een “Alpha” in
het Sportcafé in Maasdijk, en JIJ bent van harte welkom!!!
Hoe werkt Alpha Westland?
De Alpha bestaat uit 10 maandagavonden waar we lekker ontspannen bij elkaar
komen. We starten met een introductieavond die geheel vrijblijvend te bezoeken is.
Om 18:30 uur staat er een heerlijke maaltijd klaar en als je echt niets meer op kunt, is er
nog koffie of fris met iets lekkers.
Daarna wordt het onderwerp van die avond uitgelegd door onze “praatjesmaker” met
een filmpje en veel humor. In kleine groepjes praten we verder met elkaar over door.
Daar mag jij al je vragen stellen. We sluiten de avond om 21:30 uur af. En oh ja! We gaan
halverwege ook nog een nachtje weg.
Wie:

Voor iedereen tussen de 16 – 21 en 21-35 jaar

Wanneer:

22 september 2014

Tijd:

18:30 – 21:30 uur

Waar:

Sportcafé Maasdijk – Lange Kruisweg 44 in Maasdijk

Kosten:

€ 0,00 Deelname aan deze Alpha is gratis!

Cursus:

10 avonden en 1 nachtje weg met elkaar.

Wil je je opgeven voor deze te gekke avonden? Mail dan je naam en adres gegevens
naar alphawestland@gmail.com.
Neem gerust een aantal vrienden en vriendinnen met je mee. Iedereen is welkom!!!
Meer informatie over de Alpha vind je op www.alpha-cursus.nl of bel 06-51604837.
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10. Belijdenis, doen!

Misschien heb je via internet zelf wel eens een Wordle (zie afbeelding) gemaakt.
Het werkt heel eenvoudig. Je neemt een tekst, volgt de instructie op
www.wordle.nl en daar is je eigen Wordle of woordenbrij. Zo is ook de
bovenstaande woordenbrij tot stand gekomen. De basis wordt gevormd door
de tekst die het vorige seizoen op deze plaats heeft gestaan. Woordenbrij, dat
kan maar zo voor het geloof gelden. Je hebt er al veel over gehoord. De Bijbel
en God, het zijn woorden die in jouw persoonlijke Wordle dikgedrukt staan, toch
vind je het moeilijk om in al deze gedachten een lijn te ontdekken. Wel dan is de
BELIJDENISCATECHESE misschien iets voor jou. In 6-8 bijeenkomsten willen we met
elkaar nadenken over de grote lijnen in het geloof. Wat belijden we als gemeente
van Jezus Christus? Met andere woorden wat staat er in de Wordle van de kerk
vetgedrukt als het om het geloof gaat. Maar ook wat is de betekenis van
woorden die meer aan de rand voorkomen? Zaken waarover we kunnen
verschillen zonder dat het kern van ons Christelijk geloven raakt. Al met al
proberen we meer helderheid te krijgen in wat zich maar zo als een
geloofswoordenbrij kan voordoen. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die
een stap verder wil komen in zijn of haar geloof. De avonden worden bij
voorkeur gehouden op donderdagavond, de eerste datum staat hieronder
vermeld. De overige data en plaats worden in nader overleg afgestemd.
Wanneer
Waar
Tijd

: Donderdag 2 oktober
: De Ruyterstraat 27
: 19.45 – 21.30 uur

Graag tot ziens!
Ds. Leo C. van der Eijk, tel. 516597 – email: lcvdeijk@hetnet.nl
Ds. Hugo M. Habekotté, tel. 516103 - email: hbktt@hetnet.nl
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11. Kring Geloofsopvoeding
Je hebt je kind laten dopen en bij die doop heb je
beloofd je kind christelijk op te voeden. Wat geef je je
kinderen mee? In vijftal avonden wil deze kring jullie als
ouders/opvoeders behulpzaam zijn. De avonden zijn
telkens op maandagavond. Er kunnen onderwerpen
aan de orde komen als:
- Opvoeden met geloof. Waarom en hoezo?
- Een boekje open:
a.
b.
c.

over de bijbel in het leven en
opvoeden van opvoeders
kinder en jeugdbijbels in de
geloofsopvoeding
sleutelverhalen, een verrassend
kijkje op de bijbel

- Bidden, je leven delen met God en met
elkaar. Hoe bid je met kinderen?
- Geloofsopvoeding, je hoeft het niet alleen
te doen.
- Waarden en normen, een kwestie van
opvoeden?
Per thema wordt gekeken naar wat er bij
elke leeftijdsgroep speelt.
Het gaat daarbij om kinderen in de leeftijd
van 0 tot ongeveer 15 jaar.
Het liefst zouden we beide ouders ontmoeten,
maar het kan zijn dat je er alleen voor staat, juist ook dan van harte welkom!
We willen in januari 2015 starten met deze kring en komen maandelijks bij elkaar, in het
Achterom.
Hopelijk, tot ziens,
Ds. Leo C. van der Eijk, tel. 516597 – email: lcvdeijk@hetnet.nl
Ds. Hugo M. Habekotté, tel. 516103 - email: hbktt@hetnet.nl
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12. Vensters op God, ontmoetingen rondom kerk en geloof
Knowledge speaks, but wisdom listens. - Jimi Hendrix (1942-1970)

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
Bovenstaande uitspraak verwacht je van een
groot filosoof. Iemand die de veelheid van
eigen gedachten heeft laten rijpen tot de
geconcentreerde vorm van vijf woorden die
stof tot nadenken geven. Of hij tot de
filosofen kan worden gerekend weet ik niet,
de uitspraak komt van de rockgitarist Jimi
Hendrix, die in zijn korte leven als
gitaarvirtuoos naam heeft gemaakt.

Wijsheid luistert, het zou de samenvatting kunnen zijn van dit seizoen Vensters op
God. In deze nieuwe serie leggen wij ons oor te luister bij denkers die over het
Christelijk geloof hebben nagedacht, onder andere Paus Johannes XXIII, Dietrich
Bonhoeffer, Natan Söderblom, Mahatma Gandhi, en anderen. Sommigen zijn
bekend, anderen minder bekend. Door naar hun stemmen uit het verleden te
luisteren hopen wij voor nu en in de toekomst wijsheid te leren.
Wanneer
Waar
Tijd

: 1 oktober; 22 oktober; 12 november; 10 december 2014
: ‘Het Achterom’
: 19.45 – 21.30 uur

Ds. H.M. Habekotté, email: hbktt@hetnet.nl
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13. Gemeente Groei Groepen
Elk jaar is er een nieuw jaarthema.
Dit seizoen is dat:

Over de grens met Paulus
Zo heet het nieuwe Groeigroepmateriaal
voor het seizoen 2014-2015!
We gaan 'Over de Grens met Paulus',
omdat hij één van de meest opzienbarende
en invloedrijke leerlingen was van Jezus.
Hij veranderde van een vijand tot volgeling.
Dit jaar lopen we met Paulus mee
en lezen uit het boek Handelingen.
De programma's zijn dit jaar korter en kernachtiger.
Nieuw zijn de Do Events: learning by doing,
zoals Jezus ook onderwijs gaf aan Zijn discipelen.
Naast dit boekje voor de deelnemers is er een achtergrondenboekje voor de
gespreksleiding.
Thema’s

De startdata zijn:

(I) Van vervolger tot volgeling
1. Paulus de vervolger
2. Paulus ziet het licht
3. Ontdek waar God aan het werk is,
en doe mee!
4.
Do Event

Groep 1: Maandagavond, 22 sept., 19.45 - 21.45 u
Jolanda Duindam, tel. 521010

(II) Paulus’ eerste reis
5.
Uitgezonden
6.
(G)een goed verstaander
7.
Topoverleg
8.
Do Event

Groep 3: Woensdagochtend, 24 sept., 9.30 – 11.15 u
Hans en Nanny Robbemond, tel.520805

(III) Paulus’ tweede reis
9.
Herrie in de kerk
10.
Money, money, money
11.
Prison break
12.
Do Event
(IV) Paulus’ derde reis, Rome
13.
Godin slaat terug
14.
Paulus neemt afscheid
15.
Paulus in Rome
16.
Do Event

Groep 2: Dinsdagavond, 23 sept.,19.45 - 21.45 u
Linda Otto, tel.540237

Groep 4: Donderdagochtend, 25 sept., 9.30 – 11.15 u
Marijke van der Eijk en Francella vd Stel, tel.510255
Groep 5: Donderdagmiddag, 25 sept., 15.00 – 16.30 u
Leo van der Eijk, tel 516597. 15.00 – 16.30 uur
De groepen komen eens in de drie weken bij elkaar.
Wij zijn blij met iedere nieuwe deelnemer! Van harte
welkom!
Meld je aan bij een van de contactpersonen!
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14. GEMEENTE MET PIT,
onder deze naam worden in het
najaar een drietal bijeenkomsten
gehouden waarbij we met elkaar
in gesprek gaan over de sterke
punten van onze gemeente. In
een tijd waarin de kerk het tij
bepaald niet mee heeft, is het niet zo moeilijk om te somberen. Onbedoeld
vergroten we uit wat niet goed gaat of beter had gekund. Het negatieve blijft
hangen. Maar waar zijn we als gemeente goed in! Hoe zit het met onze trots op
de Protestantse gemeente Maasdijk die een geschiedenis van jaren kent. Oog
krijgen voor onze eigenheid en eigen inbreng die soms verschilt van anderen én
niet minder waardevol is.
Vanuit de Bijbel gaan met elkaar in gesprek. Paulus wist als geen ander hoe
belangrijk het is om de gemeente in de verdrukking te bemoedigen. Zonder
uitzondering beginnen zijn brieven, die soms scherp van toon kunnen zijn, met
waardering en dankbaarheid. Daarnaast maken we gebruik van werkvormen
en komen we met elkaar in beweging.
Bij een pit zit het leven aan de binnenkant. Pitten en zaden kun je lang
bewaren, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ze ontkiemen en gaan
groeien.
De avonden worden gehouden in het Achterom en zijn op:
8 oktober, 29 oktober, 3 december.
Tijd: 19.45 u inloop met koffie, 20.00 uur start de avond.
U en jij bent van harte welkom,
Ds. L.C. van der Eijk
Ds. H.M. Habekotté
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15. 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 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.
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. BBB voor vrouwen
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.
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
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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 2014 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.

Er is nog wat uitbreiding van onze kring mogelijk.
Als er nog vragen zijn of als er interesse is om mee te doen, horen we het wel.
Arie Vellekoop
Tel.: 512742
E-mail: avellekoop@kabelfoon.nl
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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?
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.
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20. Gebedsgroep voor PCBS Het Kompas
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.
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 alle
klassen en de daarbij behorende leerkracht(en) 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.
Namens de gebedsmoeders, Francella van der Stel,
tel. 0174-510255 / E-mail francella@vdstel.nl
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21. Bouwstenen Bijbel School
Dit jaar gaat het tweede jaar van de Bouwstenen Bijbel School in. De BBS is een
twee jarige cursus die bedoeld is als voortgezette geestelijke vorming.
Er zijn ‘opdrachten’ voor persoonlijke verwerking. Maar er vindt geen toetsing
plaats. Op www.ewv.nl is inhoudelijke info te vinden over het programma.
Het is mogelijk om in te stromen in dit tweede jaar, omdat dit wat de opbouw van
de cursus niet uitmaakt. Je volgt dan na jaar twee, jaar een en zo heb je dan ook
de complete cursus.
Het cursusboek voor jaar 2 kost € 40,- De totale kosten per cursusjaar zijn € 60,dat is inclusief de koffie en de map.
Op 15 september starten we dus met jaar twee,
voor de nieuwkomers doen we een korte kennismakingsronde.
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 15 september,
van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Data:
15 september, 29 september, 13, 27 oktober, 10, 24 november, 8 december.
2015: 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2, 16, 30 maart, 13 en 20 april
Op 18 mei willen we een gezellige afsluiting houden.
De docenten zijn: ds. Marc Verrips, ds. Pieter vd Ende, ds. Henk Zeeman, ds. Leo
vd Eijk, ds. Jan Henzen, ds. Erica Dibbets en ds. Kosse Jonker.
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.
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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 Tyatira en Paulus,
Hand.16:13-14
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23. Vrouwen Ochtend Groep ‘De Ster’
‘Wij komen bij elkaar om elkander te ontmoeten’
Om de beurt bereiden twee
vrouwen de maandelijkse
ochtend voor.
We doen een relatiespel of
een Bijbelstudie of we doen
iets creatiefs.
Het is een ochtend zonder
stress, waarin we de zorgen
van ons afzingen.
Elke 2e woensdag van de maand staan de deuren van De Hoeksteen voor u of jou
open.
In december hebben we met elkaar een kerstontbijt, dat is altijd goed verzorgd.
Uiteraard is er ook een kerstverhaal, en natuurlijk is er dan ook veel zang.
Iets voor u of jou? We zouden het geweldig vinden als je komt!
Nadere informatie bij:
Nanny Robbemond
Maasdijk 70
tel: 520805
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