
 



 

Activiteiten in de kerk 2018-2019 

Bijlage bij het jaarboekje van de Vredeskerk   

Plant een jonge boom in de aarde en hij gaat groeien; zet een stok 

in de grond en er gebeurt niets. Levende organismen kunnen 

groeien en vrucht dragen. Jezus vergelijkt de gelovigen vaak met 

organismen: als een vijgenboom in een wijngaard, of als een rank 

aan een wijnstok. 

Christenen mogen ernaar streven om te groeien in geloof en in 

diepgang. En ook om vrucht te dragen in de dienst aan God en de 

dienst aan elkaar. Het kringwerk is gericht op dat hogere doel: dat 

we geestelijke voeding krijgen waardoor we kunnen groeien en 

vrucht kunnen dragen. 

Onze gemeente heeft verschillende soorten Kringen met ieder hun 

eigen identiteit. Komt u geestelijke voeding halen? U bent van 

harte welkom op één (of meerdere) van onderstaande kringen: 
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  Gespreksgroepen 12-15 en 16+ 
   Ook dit jaar vormen we weer twee gespreksgroepen, 

voor de tieners van 12-15 jaar en de 16+ ers. In september start er 

een kerkelijk werker die deze gespreksgroepen gaat vorm geven. 

Het is dus nog een verrassing hoe dat precies zal gaan! Maar wat 

niet zal veranderen is dat de gesprekskring een plek zal zijn waar 

jij met andere jongeren kan spreken over wat jou bezig houdt, over 

jouw geloof en over God. Je mag er je vragen stellen en vertellen 

wat je wilt. 

Je hoort na de zomer hoe en wanneer het precies gaat gebeuren. 

Maar reken op gezellige avonden, goede gesprekken en een toffe 

tijd. Doe mee, je krijgt er geen spijt van! 

Nu al meer weten? Mail, Whatsapp of bel ds. Vreugdenhil  

(tel. 06-44879666, e-mail: cornelie16988@gmail.com) 

 

  Open belijdenisgroep 
   In september start er weer een nieuwe belijdenisgroep in 

onze gemeente, dit jaar onder leiding van ds. Cornelie 

Vreugdenhil. Op deze avonden bespreken we samen de 

fundamenten van ons geloof. Wat geloven we eigenlijk en 

waarom? Hoe groei ik zelf in bidden en bijbel lezen? 

Meedoen aan de belijdenisgroep betekent niet dat je ook belijdenis 

van het geloof moet afleggen. Gaandeweg het seizoen kan je 

beslissen of je daar klaar voor bent. Neem ook gerust anderen mee 

naar deze groep! Leeftijd speelt in deze groep geen rol, of u nu 

jong bent of al wat ouder, u bent van harte welkom.  

We willen in dit seizoen ongeveer 12 avonden van 1,5 uur bij 

elkaar komen. De belijdenisdienst zal ergens rond Pasen 2019 
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plaatsvinden. De avonden zijn een waardevolle manier om bezig 

te zijn met je geloof en met anderen in gesprek te zijn. 

We beginnen eerst met een vrijblijvend informatie uurtje op 

donderdagavond 20 september. Daarna beslis je zelf of dit seizoen 

mee gaat doen. De volgende avonden en ook de plaats stellen we 

in onderling overleg met elkaar vast. Als je er op de 20e niet bij 

kan zijn en je wilt graag meedoen, stuur me 

dan even een berichtje. We proberen ervoor te 

zorgen dat iedereen die dat wil, mee kan doen. 

Er hebben zich al een aantal mensen 

aangemeld, maar we hopen dat er nog meer 

mensen mee willen doen! 

 

Plaats: Vredeskerk 

Tijd: eerste bijeenkomst, donderdag 20 september , 20.00 uur. 

Informatie: Ds. Vreugdenhil, tel. 06-44879666, e-mail: 

cornelie16988@gmail.com 

 

 Clubwerk 4 t/m 12 jaar 
       Zaterdag 8 september is het weer zover; de start van een 

nieuw clubseizoen! Een seizoen boordevol mooie verhalen en 

natuurlijk weer leuke activiteiten gekoppeld aan een Bijbels 

thema. De club is iedere tweede zaterdag van de maand en is voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. De bijdrage is 1 euro per keer. De club 

begint om 14:00 en duurt tot 15:30 uur. De club wordt gehouden 

in een zaal  van de Vredeskerk. Dit jaar zijn we van plan om de 

groep te splitsen in een groep van 4 tot 8 jaar en een groep van 8 

tot en met 12 jaar. De data voor dit clubseizoen zijn onder 

voorbehoud: 8 september, 13 oktober,10 november, 8 december, 

12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april. Op 11 mei staat er 

weer een gezellig uitje op het programma. Iedereen is van harte 

welkom dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 
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 Gemeente groeigroepen 
        

In deze huiskamerkringen willen we elkaar informeel ontmoeten 

en het geloofsgesprek met elkaar voeren rondom de Bijbel. We 

delen ons geloof en onze beleving met elkaar en er is ruimte voor 

iedereen. Door deze gesprekken wordt ons geloof versterkt! Bij de 

groeigroepen zijn er het afgelopen jaar zelfs enkele groepen voor 

jong volwassenen bij gekomen. Daar zijn we heel blij mee. 

Eind september hopen wij weer van start te gaan.  

Dit jaar is het thema: Sterk en moedig als JOZUA. 

Er is speciaal voor deze groeigroepen een nieuw boekje 

uitgekomen met behulp waarvan we dit onderwerp willen 

bespreken.  

Wij zouden het fijn vinden als je deel zou willen nemen aan een 

van deze groepen. Er zijn groepen voor jongeren, ouderen of een 

mix van deze twee. Enkele groepen zijn overdag en op diverse 

avonden. Wil je meer weten of je aanmelden?:   

 

Willy v.d. Marel Tel. 4021891 

willy.marel@ziggo.nl 

Ben Smit Tel. 4018620 

laafjesmit@ziggo.nl 

 

  

mailto:laafjesmit@ziggo.nl
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  Bijbelstudie  Nehemia 
        

Op 1 oktober zal er een nieuwe 

Bijbelstudiereeks starten. De missie van de 

Bijbelstudie is om verdieping te vinden in de 

Bijbel met als doel om onze leven te 

veranderen en ‘doeners’ van de Bijbel te worden. De Bijbelstudie 

is voor iedereen die ontdekken wil wat de betekenis is van de 

Bijbel is voor ons dagelijks leven. Het is voor iedereen die de 

Bijbel beter wil begrijpen. Voor iedereen die de Bijbel tot leven 

wil zien komen. Wim de Boer zal samen met ds. Wim van der 

Schee de Bijbelstudie leiden. Wim de Boer zal de eerste acht 

studies leiden. Ds. Wim van der Schee de overige twee. We zien 

ernaar uit om met jullie de Bijbel in te duiken. We moedigen 

iedereen aan om te komen. Daar krijg je zeker geen spijt van! 

 

Voor wie:  Jong & oud. Wel of geen gemeentelid. Geen diepe 

Bijbelkennis verreist. 

Data: maandag 1, 15, 29 oktober, 12 en 26 november, 14 

en 28 januari, 11 februari en 11 en 25 maart 

Tijd:   19:45 inloop. 20:00 – 21:30 studie. 

Locatie:   Zaal Vredeskerk 

Onderwerp: Nehemia 

Info:  Wim de Boer, Tel: 0647825242, email: 

wcdeboer7@gmail.com 

  

mailto:wcdeboer7@gmail.com
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 Opvoeden in gezinnen / 

   Puber en geloof 
         Dit seizoen zijn er ook weer twee avonden over de 

geloofsopvoeding. Eén voor ouders van kinderen in de middelbare 

schoolleeftijd en één voor ouders van kinderen in de 

basisschoolleeftijd. We willen opnieuw samen een avond in 

gesprek gaan over de uitdagingen van de geloofsopvoeding en we 

wisselen samen tips uit. De avonden waren in voorgaande jaren 

erg goed en waardevol. We hopen dat u er dit jaar weer (of voor 

het eerst!) bij bent.  

Tijd en datum worden t.z.t gepubliceerd in het Kerkcontact.  

Meer informatie: Jeugdouderlingen (Jan de Boer, Herman van der 

Plas, Marco van Rijn of Frank de Witte) via 

jeugdouderlingen@vredeskerkkatwijk.nl 

Of: Ds. Vreugdenhil, tel. 06-44879666,  

e-mail: cornelie16988@gmail.com  
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  Thema-avond ‘ PASTORAAT’ 
       Op de gemeenteavond in april 2018 hebben we met 

elkaar nagedacht over de opzet van het pastoraat in onze 

gemeente. Samen ontdekten we dat we willen groeien naar een 

andere opzet van het pastoraat waarin we niet alleen maar uitgaan 

van huisbezoeken. In het komende jaar willen de ouderlingen en 

predikanten samen met u gaan zoeken naar een goede invulling 

van deze nieuwe opzet. Er zal in het najaar een avond 

georganiseerd worden waarop we graag verder met u in gesprek 

gaan over het pastoraat in onze gemeente. 

Pastoraat betekent zorgen voor de ziel en zorgen voor elkaar. Daar 

hebben we elkaar dus bij nodig. We ontmoeten u dus graag op 

deze avond. Datum en tijd leest u te zijner tijd in het Kerkcontact. 

Nu al meer weten? 

Neem contact op met ds. van der Schee (tel. 06-24 680 467,  

e-mail: wvdschee@xs4all.nl) of ds. Vreugdenhil (tel. 06-

44879666, e-mail: cornelie16988@gmail.com) 
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  Kliederkerk       

              Inmiddels heeft u vast wel gehoord wat kliederkerk is. 

Het afgelopen jaar hebben we twee fantastische middagen gehad 

waarop we met jong en oud samen op een creatieve manier 

Bijbelverhalen hebben ontdekt. Kliederkerk is voor alle leeftijden, 

maar kinderen zijn in het bijzonder welkom. Op een 

laagdrempelige manier willen we samen bezig zijn met een 

Bijbelverhaal. Door verschillende workshops ontdekken we wat 

God ons door dit verhaal wil leren voor ons leven van alledag. 

Kliederkerk is ook een mooie plek om eens buren of kleinkinderen 

mee te nemen die eigenlijk nooit meer in de kerk komen. 

In het nieuwe seizoen willen we opnieuw twee zondagmiddagen 

Kliederkerk houden met elkaar. We hopen dat u ook mee komt 

doen en anderen meeneemt! 

 

Data:  

Zondag 18 november om 15.00 uur, Vredeskerk 

Zondag 19 mei om 15.00 uur, Vredeskerk 
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  Rock Steady 
Voor alle tieners gaan we op 21 september weer van 

start met de leuke en gezellige tienerclub Rock Steady! Dit is een 

programma van Youth for Christ en is bedoeld voor tieners vanaf 

de brugklas t/m 15 jaar.  

Iedere avond starten we met een gezellige opening onder het genot 

van een drankje en wat lekkers. De rest van de avond staat in het 

teken van veel gezelligheid, leuke en gekke spellen en activiteiten 

met elkaar spelen. Er is ook ruimte om met elkaar te praten over 

thema’s als vertrouwen, naastenliefde, vergeving, de Bijbel en 

gebed. 

Natuurlijk gaan we het ook hebben over dingen die jou zelf bezig 

houden. Kortom: een club met veel ruimte voor gezelligheid en 

goede gesprekken.  

De club zal iedere twee weken op vrijdagavond plaatsvinden en is 

voor tieners van 11 t/m 15 jaar. 

Kom jij er ook bij? Plaats: jeugdruimte van de Vredeskerk. Tijd: 

19:00 - 21:00 uur. 

Ben je nieuwsgierig? Mail dan naar 

Rocksteady@vredeskerkkatwijk.nl  

Groeten van Koos Jonker, Jaap van Egmond   
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  Themadiensten 
   Drie keer per jaar wordt er in een middagdienst een 

themadienst georganiseerd. In de themadiensten worden bijbelse 

en maatschappelijke thema’s behandeld. Tijdens deze diensten 

vragen we de (gast)voorgangers om interactieve onderdelen in te 

voegen. Na de dienst is er altijd gelegenheid om over de dienst en 

het thema na te praten. Er is iemand die als gespreksleider optreedt 

en bezoekers gelegenheid geeft tot het stellen van vragen of zelf 

vragen of stellingen deponeert. Dit alles gebeurt in een ontspannen 

sfeer en onder het genot van een kopje koffie of thee. Je zou een 

themadienst kunnen zien als een soort bijbelkring met wisselende 

thema’s. 

De reacties op de themadiensten en de geloofsopbouwende 

gesprekken naafloop zijn zeer positief. U en jij bent van harte 

uitgenodigd. De themadiensten in dit seizoen zijn op: 9 september, 

10 maart  en 14 april. De diensten beginnen om 17.00 uur. 

 

Voor suggesties voor thema’s die in de diensten behandeld 

worden kunt u contact opnemen met: 

Janmarinus Vooys Tel. 4025077 jm.vooys@filternet.nl 

  

mailto:jm.vooys@filternet.nl
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