Menu van onze activiteiten
in seizoen 2017 - 2018
inclusief kalender

….een ontmoetingsplek met open deuren
....een ontmoetingsplek
met open deuren
Kerkproeverij
naarnaar
GodGod
enen
naar
elkaar
naar
elkaar

Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen en de verspreiding van het boekje.
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Beste mensen!
Graag bieden wij u dit boekje aan met daarin het activiteitenprogramma van onze Protestantse gemeente voor het
seizoen 2017-2018. Naast de kerkdiensten op zondag wordt er ook doordeweeks veel georganiseerd:
• voor jong & oud
• bezinnend & creatief
• vooral uitnodigend

Kerkproeverij

Als plaatselijke kerk sluiten we in het komende seizoen aan bij een landelijke campagne met de titel Kerkproeverij.
Het doel is om als kerkelijke gemeenschap gastvrij open te staan voor ieder die iets wil proeven, zien of meemaken
van het geloof dat ons positieve energie geeft.
Hoe we dat gaan aanpakken?
Allereerst door in de loop van het seizoen vijf extra publieksvriendelijke Open-deur-diensten te organiseren. Eerst
de startdienst op zondag 10 september. En daarna nog vier diensten die zullen gaan over een aantal bouwstenen
van de kerk: delen (zondag 5 november 2017), bidden & stil zijn (17 december 2017), doorvertellen (van
Bijbelverhalen, op zondag 4 maart 2018) en tenslotte de wereld in (Pinksterzondag 20 mei 2018).

Welkom

De Open-deur-diensten verdelen het seizoen in vier blokken. Tijdens die blokken gaan we dus ook doordeweeks
aan de slag. Waarmee? Dat leest u dus in dit best wel volle boekje.
Er staan zoveel activiteiten in dat een aantal u vast zal aanspreken. Of die misschien interessant zijn voor een
familielid, vriend of buur. Want wat we graag willen, is dat u ook eens iemand anders uitnodigt om naar een
kerkdienst of activiteit te komen. Om te laten zien: de kerk is zo gek nog niet! En om te laten weten: iedereen is
welkom!

Van dag tot dag

In dit programmaboekje is een handige kalender opgenomen. Daarop kunt u van dag tot dag zien wat er in en rond
de kerk te doen is. Maar het zou best kunnen dat er tijdens het seizoen ook nog andere ideeën opborrelen. Houd
daarom steeds onze website www.pknkoudekerk.nl in de gaten. Daarop vindt u altijd de laatste informatie over
kerkdiensten en activiteiten.

Samen proeven

We hopen op een inspirerend seizoen. Waarin gemeenteleden en gasten van buiten met elkaar iets zullen proeven
van waar het in het Evangelie om gaat! Met de kaarten achterin kunt u iemand uitnodigen.
Een hartelijke groet van de jaarthema commissie ‘kerkproeverij’,
Simone de Vogel, Adrie van der Vis, Mirjam Veldman, Agaath Koers, Henriëtta van Gosliga en Willem Biesheuvel
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Start nieuwe seizoen
Middeleeuwse markt

Welkom in en rondom de Brugkerk op Open Monumentendag zaterdag 9 september. Daar zal vanaf ongeveer
10.30 uur tot 16.00 uur een middeleeuwse markt worden gehouden. Of eigenlijk een markt zoals die er uit had
kunnen zien in het jaar 1517. Precies 500 jaar geleden begon met 95 stellingen van de Duitse monnik Maarten
Luther de reformatie van de kerk. Het wordt een markt met oude ambachten en kinderspelen, middeleeuwse
spijzen en dranken. En er zullen ook enkele ﬁguren uit het jaar 1517 rondlopen… In de kerk is een expositie over
middeleeuws Koudekerk en wordt het orgel bespeeld.

Startzondag
De aftrap van het nieuwe seizoen is op zondag 10 september 2017 in de Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur begint de

startdienst. Het thema is natuurlijk: Kerkproeverij. We horen over verspieders die iets proeven van het Beloofde
Land (Numeri 13). En kijk er niet vreemd van op als er in de kerk ook enkele verspieders aanwezig zijn… En zing en
beweeg mee met de swingende muziek van het gospelkoor Vocals ChoirWorx. Na de dienst is er in Honswyc
letterlijk van alles te proeven. En ook kunt u alvast een beetje proeven van wat we in het nieuwe seizoen in de kerk
gaan doen.
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Delen
Voorbereiding Open-deur-dienst 5 november

Na de startdienst zal er door het nieuwe seizoen heen nog vier maal een Open-deur-dienst worden gehouden. Dat
moeten diensten worden waarin ook iemand die voor het eerst in de kerk komt direct snapt waar het over gaat.
Diensten waarvan we hopen dat u iemand uit uw kennissenkring wilt vragen om ook eens te komen. En diensten
die we graag met een aantal gemeenteleden willen voorbereiden. Wilt u ook meedoen?
De eerste Open-deur-dienst 5 november staat in het teken van het thema “Delen”
Wanneer: maandag 11 september en 9 en 30 oktober
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelden via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “voorbereiding open-deur-dienst 5 november”
- Telefoon: pastor Henriëtta van Gosliga, 06-12639533

Gespreksavond

Twee avonden die in het teken zullen staan van een verschillend onderwerp.
“Vreugde die je deelt wordt meer en verdriet wat je deelt wordt minder”
Er is een programma, maar inbreng/vragen van deelnemers zal mede de avond bepalen.
Verdriet delen
Een avond over rouw. Om te ontdekken of mensen met een groot verdriet iets voor elkaar kunnen betekenen. En
of geloof dan van waarde is. Of juist niet.
Wanneer: dinsdag 26 september
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelden voor 20 september via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “gespreksavond verdriet delen”
- Telefoon: Ds. Willem Biesheuvel, 071-3614650
Als delen niet meer lukt
Een avond over relaties die niet (meer) werken. Over omgaan met gemis, teleurstelling en het oordeel van
anderen. En over wat trouw betekent.
Wanneer: dinsdag 24 oktober
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelden voor 17 oktober via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “gespreksavond als delen niet meer lukt”
- Telefoon: Ds. Willem Biesheuvel, 071-3614650
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Delen
Bijbelstudie

In aanloop naar de Open-deur- dienst zullen er twee avonden zijn
waarop we Bijbelteksten lezen die te maken hebben met het
thema van de Open-deur-dienst. We zullen bekijken wat de bijbel
zegt over delen. Hoe was dat toen en wat kunnen wij met deze
teksten? Mooie avonden waarin je met elkaar kunt delen wat je
raakt in de tekst en wat je bevreemdt. Het is inspirerend om zo
van elkaar te leren.
De eerste avond zal in het teken staan van Johannes 6 vers 1 - 13
‘Teken van het brood’.
De tweede avond zal in het teken staan van Handelingen 4 en 5
‘Alles gemeenschappelijk’.
Wanneer: dinsdag 19 september en 10 oktober
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur

Film “De zevende Hemel”

In De Zevende Hemel ontmoeten we Maria Rossi, die samen met haar man Max het prachtige Italiaanse restaurant
De Zevende Hemel runt. Wanneer het leven een onverwachte wending neemt, besluit ze de familie, haar kinderen
met partners, weer eens samen te brengen. Echter, staan oude ruzies, relatieproblemen en het jubileum van het
familierestaurant haar wens in de weg…
De Zevende Hemel is een muzikale ode aan de liefde en aan familie.
Wanneer: donderdag 5 oktober
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Er wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.
Voor wie wil is er de mogelijkheid om een week later na te praten over de vragen die de film oproept.
Wanneer: donderdag 12 oktober
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur

Agapèviering

Toen de zondag nog een werkdag was kwamen de vroege christenen op zondagavond samen voor wat zij noemden
de liefdes- of agapè-maaltijd. Rijk en arm nam zoveel of weinig voedsel mee als men had en dat deelde men met
elkaar. Tijdens de maaltijd werd gezongen, uit de Bijbel gelezen en gesproken over het evangelie. En ook werd het
brood gebroken en de wijn rondgedeeld om Christus te gedenken. Zondag 22 oktober hopen wij samen iets te
beleven van wat de vroege christenen samen aan tafel beleefden.
Wanneer: zondag 22 oktober
Waar: Koorzaal van de Brugkerk
Hoe laat: 18.00 uur tot 19.30 uur
Zelf meenemen: voedsel om te delen
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Bidden en Stil zijn
Voorbereiding Open-deur-dienst 17 december

Na de startdienst zal er door het nieuwe seizoen heen nog vier maal een Open-deur-dienst worden gehouden. Dat
moeten diensten worden waarin ook iemand die voor het eerst in de kerk komt direct snapt waar het over gaat.
Diensten waarvan we hopen dat u iemand uit uw kennissenkring wilt vragen om ook eens te komen. En diensten
die we graag met een aantal gemeenteleden willen voorbereiden. Wilt u ook meedoen?
Deze tweede Open-deur-dienst vindt plaats op 17 december en zal in het teken staan van het thema “Bidden en Stil
zijn”
Wanneer: maandag 6 en 27 november en 11 december
Waar: Onder Dak
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelden via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “voorbereiding open-deur-dienst 17 december”
- Telefoon: Ds. Willem Biesheuvel, 071- 3614650

Bijbelstudie

In aanloop naar de Open-deur-dienst zullen er twee avonden zijn
waar we Bijbelteksten lezen die te maken hebben met het thema
van de Open-deur-dienst. We zullen bekijken wat de bijbel zegt over
bidden en stil zijn.
Hoe was dat toen en wat kunnen wij met deze teksten? Mooie
avonden waarin je met elkaar kunt delen wat je raakt in de tekst en
wat je bevreemdt.
Het is inspirerend om zo van elkaar te leren.
De eerste avond zullen we lezen uit Daniël 6 met als thema
‘Bidden met open venster’.
De tweede avond zal in het teken staan van Mattheüs 6 vers 5 – 14
‘Wanneer jullie bidden’.
Wanneer: dinsdag 14 november en 12 december
Waar: Onder Dak
Hoe laat: 20.00 uur
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Bidden en Stil zijn
Christelijke meditatie

Mediteren is een andere manier van met geloof of de kern van het leven bezig zijn dan erover praten of dan
bidden. Mediteren is stil worden, een woord of gevoel diep tot je laten doordringen. Vaak wordt gedacht dat
meditatie iets is van oosterse religies. Maar ook in de Joodse en christelijke geloofstradities heeft meditatie altijd
een belangrijke rol gespeeld. Tijdens drie avonden gaan we (kort) in op wat christelijke meditatie is en gaan we er
vooral mee aan de slag.
Waar: Koorzaal van de Brugkerk
Wanneer: woensdag 8, 15 en 29 november
Hoe laat: 20.00 tot 21.30 uur
Aanmelden voor 1 november via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “christelijke meditatie”
- Telefoon: Ds. Willem Biesheuvel, 071-3614650

Iconen als geschilderde gebeden

Iconen spelen een belangrijke rol in de Griekse en Russische orthodoxe kerken. Ze worden biddend geschilderd.
Dominee Ellis Ezinga vertelt over een aantal iconen, laat ze zien en laat ook muziek horen uit de Russisch-orthodoxe
liturgie.
Wanneer: zondag 26 november
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 19.00 tot 20.30 uur

Verdiepingsavond “Het gebed”

In dit seizoen waarin we als kerk willen uitstralen waar we voor staan,
willen we ook tijdens een aantal verdiepingsavonden met elkaar
nadenken over een aantal basiselementen van het christelijke geloof.
Tijdens deze eerste avond gaat het over de zin en het nut van bidden. In
een tijd waarin natuurwetten meer dan God lijken te bepalen hoe dingen
gaan, is bidden ook voor veel gelovigen niet meer vanzelfsprekend…
Wanneer: donderdag 7 december
Waar: Onder Dak
Hoe laat: 20.00 tot 22.00 uur

Bidden met kinderen

Tijdens de kindernevendienst zullen we ook aandacht geven aan voorbede en dankgebed. Waarvoor willen de
kinderen Gods hulp vragen? Waarvoor willen ze God bedanken? Dit schrijven we op in het voorbede- en dankboek
en lezen we voor in de kerk tijdens de voorbede en dankgebed. Zo leren we de kinderen dat er ook voor hen en
voor hun gebeden plaats is binnen de kerk.
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Doorvertellen
Voorbereiding Open-deur-dienst 4 maart

Na de startdienst zal er door het nieuwe seizoen heen vier maal een Open-deur-dienst worden gehouden. Dat
moeten diensten worden waarin ook iemand die voor het eerst in de kerk komt direct snapt waar het over gaat.
Diensten waarvan we hopen dat u iemand uit uw kennissenkring wilt vragen om ook eens te komen. En diensten
die we graag met een aantal gemeenteleden willen voorbereiden. Wilt u ook meedoen?
De derde Open-deur-dienst vindt plaats op 4 maart en zal in het teken staan van het thema “Doorvertellen” (van
Bijbel verhalen)
Wanneer: maandag 8 januari en 5 en 26 februari
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelden via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “voorbereiding open-deur-dienst 4 maart”
- Telefoon: Ds. Willem Biesheuvel, 071- 3614650

Geloofsopvoeding

Je kind opvoeden met (iets van) het christelijk geloof? Geen vanzelfsprekendheid in de wereld van nu. Tijdens de
eerste avond praten we over wat geloofsopvoeding is. De tweede avond zullen we bekijken welke materialen je zou
kunnen gebruiken.
Doelgroep: ouders van kinderen in de basisschool leeftijd.
Wanneer: woensdag 10 en 17 januari
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelden voor 3 januari via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “geloofsopvoeding”
- Telefoon: Ds. Willem Biesheuvel, 071-3614650 of pastor Henriëtta van Gosliga, 06-12639533

Bijbelstudie
In aanloop naar de Open-deur- dienst zullen er twee avonden zijn
waar we Bijbelteksten lezen die te maken hebben met het thema
van de Open-deur-dienst. We zullen bekijken wat de Bijbel zegt over
doorvertellen (van Bijbelverhalen). Hoe was dat toen en wat kunnen
wij met deze teksten? Mooie avonden waarin je met elkaar kunt
delen wat je raakt in de tekst en wat je bevreemdt.
Het is inspirerend om zo van elkaar te leren.
Waarbij de eerste avond in het teken zal staan van
Exodus 13 ‘vertel het jullie kinderen’ en de tweede avond van
Mattheüs 5 vers 17 - 48 ‘...maar Ik zeg jullie’.
Wanneer: dinsdag 16 januari en 13 februari
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur
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Doorvertellen
Verdiepingsavonden “De Bijbel”

In februari twee verdiepingsavonden over het ontstaan en de waarde van de Bijbel. Voor de kerk is de Bijbel het
woord van God: de belangrijkste manier waarop Hij tot ons spreekt. Maar de Bijbel is tegelijk een mensenboek,
opgeschreven door mensenhanden. En die mensenhanden schreven naast hele mooie dingen soms ook lelijke en
schokkende dingen.
Tijdens de twee avonden krijgt u meer te horen over het ontstaan van de Bijbel. En we gaan ook met elkaar in
gesprek over de vraag hoe dit oude boek ons als mensen van nu iets kan zeggen.
Wanneer: donderdag 1 en 8 februari
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur tot 22.00 uur

Bibliodrama

Bij bibliodrama breng je samen met anderen een Bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in een van
de personen van het verhaal. Zo ga je met elkaar het Bijbelverhaal beleven.
De eerste avond zal na kennismaking starten met een opwarming, vervolgens lezen we een passage uit de Bijbel.
Na een korte uitwisseling over het verhaal, gaan we ons inleven in personen uit het verhaal en volgen er
ontmoetingen vanuit de diverse rollen. Zo onderzoeken we spelenderwijs en interactief wat dit verhaal nu voor ons
betekent. Na al deze acties is er ruimte om ervaringen te delen. In het nagesprek lezen we nog eens de tekst, delen
we nieuwe inzichten en bespreken we wat jou geraakt heeft in het verhaal. De tweede avond is een vervolg hierop.
De avonden zullen begeleid worden door Cocky Fortuin-van der Spek. Zij is docent bij de 7evende Hemel en het
Centrum voor bibliodrama. Cocky begeleidt scholen bij ontwikkeling van identiteit en visie, vanuit Spirit in School.
De avonden zijn toegankelijk voor ieder die nieuwsgierig is naar deze manier van bijbelverkenning.
Mocht je fysieke beperkingen hebben, dan is aanpassing van opdrachten mogelijk. Het is praktisch om makkelijk
zittende kleding aan te trekken.
Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van €5,00 per avond.
Wanneer: donderdag 15 en 22 februari
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met een kopje koffie of thee.
Aanmelden voor 8 februari via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl
- Telefoon: Agaath Koers 06-12317899
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Doorvertellen
Bijbels koken

Een avond Bijbels koken in Koudekerk met recepten
van ‘kookdominee’ Han Wilmink. Dit Bijbels culinair
gebeuren is samen koken, samen genieten van maal
en verhaal, is proeven hoe goed de Bijbel smaakt!
Samen eten verbindt en maakt de tongen los!
Onder leiding van Peter van Poelje gaan de
deelnemers gerechten bereiden die geïnspireerd zijn
door de Bijbelse traditie.
Vanaf 19.30 uur worden de gasten van de kokers met
een kop koffie/thee onthaald om vanaf 20.00 uur te
genieten van maal, drank en verhaal.
De bedoeling is dat de deelnemers na afloop met een schat aan nieuwe smaken en ervaringen huiswaarts gaan.
De datum en het tijdstip aanvang koken zijn nog nader te bepalen. Evenals de eigen bijdrage die gewenst is. T.z.t. is
deze informatie terug te vinden in de maandbrief en op de website www.pknkoudekerk.nl
Mocht u vragen hebben, schroom niet om contact te zoeken:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “bijbels koken”
- Telefoon: pastor Henriëtta van Gosliga, 06-12639533
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De wereld in
Voorbereiding Open-deur-dienst 20 mei

Na de startdienst zal er door het nieuwe seizoen heen nog vier maal een Open-deur-dienst worden gehouden. Dat
moeten diensten worden waarin ook iemand die voor het eerst in de kerk komt direct snapt waar het over gaat.
Diensten waarvan we hopen dat u iemand uit uw kennissenkring wilt vragen om ook eens te komen. En diensten
die we graag met een aantal gemeenteleden willen voorbereiden. Wilt u ook meedoen?
De vierde en tevens laatste Open-deur-dienst van dit seizoen zal plaatsvinden op 20 mei en in het teken staan van
het thema “De wereld in”
Wanneer: maandag 5 maart, 9 april en 14 mei
Waar: Onder Dak
Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelden via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “voorbereiding open-deur-dienst 20 mei”
- Telefoon: pastor Henriëtta van Gosliga, 06-12639533

Bijbelstudie

In aanloop naar de Open-deur-dienst zullen er drie avonden zijn waarop we
Bijbelteksten lezen die te maken hebben met het thema van de Open-deurdienst. We zullen bekijken wat de Bijbel zegt over het thema ‘de wereld in’
door te lezen uit:
Mattheüs 26 vers 57 – 75 ‘Zwijgen’
Mattheüs 28 vers 16 – 20 ‘De wereld in’ en
Handelingen 2 ‘Gedreven door de Geest’.
Mooie avonden waarin je met elkaar kunt delen wat je raakt in de tekst en
wat je bevreemdt.
Het is inspirerend om zo van elkaar te leren.
Wanneer: dinsdag 13 maart, 17 april en 15 mei
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur

Film “Silence”

“Silence” (met een hoofdrol voor Liam Neeson) is de verfilming van een roman van de bekende Japanse schrijver
Shusaku Endo. In de zeventiende eeuw reizen twee gedreven Spaanse missionarissen af naar Japan. Maar de
autoriteiten maken hun het werk op een verschrikkelijke manier onmogelijk. En de grote vraag voor de twee is
waarom God zwijgend blijft toezien…
Wanneer: donderdag 15 maart
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Er wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.
Voor wie wil is er de mogelijkheid om een week later na te praten over de vragen die de film oproept.
Wanneer: donderdag 22 maart
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 20.00 tot 21.30 uur
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De wereld in
Geloof in beeld

Op drie achtereenvolgende donderdagavonden gaan we met acrylverf werken aan een schilderij.
Het thema van het schilderij is “geloof in beeld”. Aan de hand van Bijbelteksten maken we 5 stappen op weg naar
het eindresultaat. Met behulp van een voorbeeld kan iedereen deze stappen maken. Ook als je niet kan tekenen is
dit te doen.
5 april :
We zetten de eerste twee stappen van “geloof in beeld”.
Stap 1 bij Genesis 1 vers 2: De aarde was nog woest en doods, en
duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het
water. Stap 2 bij de Matthäuspassion van J.S. Bach.
12 april:
We zetten weer twee stappen met ons schilderij.
Stap 3 bij Genesis 9 vers 16: Als ik de boog in de wolken zie verschijnen,
zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op
aarde leeft. Stap 4 bij Lukas 24 vers 26: Moest de Messias al dat lijden
niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?
19 april:
We zetten de laatste stap bij Jesaja 1 vers 18: Al waren uw zonden als
scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als
Karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
Eindresultaat bij Matteüs 28 vers 20b: ‘En houd dit voor ogen: ik ben
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’.
Nieuwsgierig naar dit schilderij?
Waar: Onder Dak
Hoe laat: 20.00 uur
Aanmelden via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “geloof in beeld”
- Telefoon: Simone de Vogel, 071-3413329
Er wordt een eigen bijdrage van €15,00 gevraagd.
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De wereld in
Verdiepingsavond “Geloof belijden”

Eeuwen geleden heeft de kerk in een aantal teksten de kern van het christelijke geloof proberen vast te leggen. De
bekendste van die teksten is de Apostolische Geloofsbelijdenis. Tijdens deze verdiepingsavond gaan we met elkaar
spreken over wat voor ons de kern is van het evangelie. Is dat nog steeds wat de kerk ooit formuleerde? Of kijken
we tegen een aantal dingen nu anders aan?
Wanneer: dinsdag 24 april
Waar: Onder Dak
Hoe laat: 20.00 uur tot 22.00 uur

Wandeltocht: Plekken van geloof

Op tweede paasdag, maandag 2 april 2018, zullen we een wandeling maken langs plekken van geloof. We maken
een mooie wandeling door het Groene Hart en zullen verschillende kerken bezoeken. Verschillende kerken waarin
op verschillende manieren de eenheid van het geloof wordt beleden en gevierd.
En een mooie bijkomstigheid, tijdens het lopen van de ene naar de andere plek ontstaan vaak mooie gesprekken.
Zeer de moeite waard!

Feest van de Geest

Vanuit het Pinksterfeest wordt in de week tussen
Hemelvaart en Pinksteren het Feest van de Geest
georganiseerd. Dat is een week vol activiteiten in het
Groene Hart en zo ook rond onze Ontmoetingskerk.
Een kunstenaar zal een kunstwerk maken, passend bij het
Pinksterfeest en bij de sfeer van de Ontmoetingskerk.
In deze week zal de kerk regelmatig open zijn zodat
voorbijgangers met de kunstenaar kunnen praten, het
kunstwerk kunnen bewonderen en de kerk kunnen
bezichtigen.
Zie ook de website:
www.feestvandegeest-groenehart.nl
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Jeugdactiviteiten
Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst de kindernevendienst. We gebruiken de methode Kind op Zondag.
Voor de preek gaan de kinderen naar een aparte ruimte. De leiding van de kindernevendienst vertelt een verhaal
uit de Bijbel, aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. Daarna wordt er samen gepraat over het verhaal.
Afsluitend wordt er gekleurd of geknutseld, soms spelen de kinderen een spel. Na de collecte komen de kinderen
terug in de kerk en laten zij zien wat ze gemaakt hebben. Daarna gaan zij terug naar hun plek bij hun ouders in de
kerk. Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn van harte welkom. Oók als je af en toe een keertje met je opa en/of
oma meekomt naar onze kerk!

Jongerennevendienst

Kind op Zondag biedt ook vieringen met jongeren aan. Voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar starten we dit
seizoen met deze vieringen. Voor nu heet het nog “Jongerennevendienst”, maar we hopen dat de jongeren zelf
input leveren voor een goede, passende naam voor deze vieringen. De Jongerennevendienst is niet iedere zondag
(zie kalender of website www.pknkoudekerk.nl ). Wel starten we gezamenlijk in de gewone dienst en na onze eigen
viering sluiten we daar ook weer aan.

MUS

De MUS is een gezellige groep jongeren vanaf 12 á 13 jaar tot ongeveer 18 jaar. Gemiddeld één keer in de maand
staat er een gezellige avond gepland. Voor elke avond wordt van te voren een activiteit bedacht zoals dvd kijken,
een spel spelen of koken. Ongeveer twee keer per jaar bestaat de activiteit uit een uitje, denk hierbij aan strand
wandelen, roeien of bowlen. Ook vieren we elk jaar Sinterklaas en Nieuwjaar met elkaar.
Voor de data zie kalender of website www.pknkoudekerk.nl .

Kinderuitmarkt

Een activiteit van alle verenigingen uit de gemeente die iets voor kinderen organiseren.
Wanneer: zaterdag 2 september
Waar: Da Costasingel Hazerswoude Rijndijk
Hoe laat: 10.00 uur tot 16.00 uur

Knutselclub

Op woensdag 13 september start de knutselclub weer en iedereen in de leeftijd van groep 3 tot groep 8 is welkom!
We maken leuke, mooie en grappige dingen van allerlei materiaal.
Kom gerust een kijken, en o ja het kost maar 50 cent per keer.
Wanneer: elke woensdagmiddag, m.u.v. de vakanties.
Waar: het bovenzaal van Honswyc
Hoe laat: 13.30 uur tot 14.45 uur
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Jeugdactiviteiten
Het gezinsleerhuis

Waarbij kinderen van groep 5 samen met hun ouders worden voorbereid op de eerste keer dat ze het avondmaal
zullen vieren. Gedoopte kinderen worden samen met hun ouders hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Basiscatechisatie

In onze Protestantse gemeente bieden wij kinderen uit de bovenbouw van de basisschool gedurende drie jaar
(verdeeld over 6 blokken van 10 avonden) basiscatechisatie aan. De lessen halen we uit JOP
Basics.
Het woord “catechisatie” klinkt misschien saai, maar het is eigenlijk een gezellige manier om
wat meer over God en de Bijbel te weten te komen.
We vertellen of lezen een verhaal en maken de bijbehorende vragen en opdrachten. Er is
ook tijd voor een spel, quiz, toneelstukje of filmpje.
Op de laatste avond van ieder blok zijn ouders het laatste deel van de avond welkom. We laten
dan zien en horen waarmee we bezig zijn geweest.
Afsluitend nemen we afscheid in een dienst die de kinderen voorbereiden met de dominee/pastor.
Een kort overzicht van de verschillende blokken:
Blok

Periode

1
2
3
4
5
6

jan. t/m maart
sept. t/m nov.
jan. t/m maart
sept. t/m nov.
jan. t/m maart
sept. t/m nov.

onderwijs
groep/klas
6
7
7
8
8
Brugklas

Onderwerp
Verhalen uit het Oude Testament
Verhalen uit het Nieuwe Testament
God, Jezus en de Bijbel
Kerk (diensten), Hebreeuws schrift
Christelijke feestdagen
Personen uit de Kerkgeschiedenis

Per blok is er ook een bijzondere activiteit:
- Rondleidingen door de Brugkerk en de Scheepjeskerk
- Speurtocht door de Ontmoetingskerk
- Bezoek aan de Synagoge te Leiden
- Bezoek aan de Bijbeltheek
- Pesachmaaltijd.
Wanneer: de data zijn terug te vinden op de website www.pknkoudekerk.nl
Waar: Honswyc
Hoe laat: 19.00 uur tot 20.00 uur

Afscheidsdienst Basiscatechese

Een kerkdienst waar de kinderen na drie jaar afscheid nemen van de basiscatechese. Voorbereid voor en door de
kinderen samen met de voorganger en de leiding van de basiscatechese.
Wanneer: zondag 12 november
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 10.00 uur
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Jeugdactiviteiten
Kliederkerk

Aan de hand van een mooi verhaal gaan we samen iets knutselen om na afloop mee te nemen naar huis. Misschien
doen we ook nog wel een spel. Het is een soort van kerkdienst voor de allerkleinsten onder ons (0-ca.8 jaar).
Na afloop is er limonade en iets lekkers.
Wanneer: zondag 24 september
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 16.00 uur

Delen met elkaar

Een project van kinderen voor kinderen. Hierbij halen we geld op voor kinderen in het asielzoekerscentrum (AZC) in
Katwijk. D.m.v. diverse activiteiten halen we geld op om de kinderen in het AZC iets te kunnen geven in de
sinterklaastijd. Dit project, dat samen met de diaconie georganiseerd wordt, start op woensdag
18 oktober.

Sirkelslag kids

Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool (8 t/m 12 jaar) wordt jaarlijks een landelijke wedstrijd
georganiseerd. Door de enthousiaste ervaringen van de deelnemers hebben we besloten om dit jaar ook mee te
doen. Het is een interactief spel dat met behulp van internet gespeeld wordt tegen andere jeugdgroepen in
Nederland. Thema dit jaar: Geef hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen. De
spellen sluiten inhoudelijk ook aan bij de thematiek van Kind op Zondag en de projecten van Kerk in Actie. Sirkelslag
kids is een initiatief van JOP (Jongerenorganisatie Protestantse Kerk).
Wanneer: vrijdag 17 november 2017
Waar: Honswyc
Hoe laat: 19.30 uur (verzamelen om 19.00 uur)
Aanmelden: jeugd@pknkoudekerk.nl

Sirkelslag young

Het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen jeugdgroepen in heel Nederland! Dit spel is voor
jongeren tussen de 12 en 16 jaar. In 2017 deden maar liefst 613 jeugdgroepen met ruim 6000 jongeren mee aan
Sirkelslag YOUNG. Wij willen daar niet bij achterblijven en gaan ook mee doen! Sirkelslag YOUNG heeft ieder jaar
een diaconaal thema en vormt zo een mooie opstap om jongeren te betrekken bij diaconale projecten.
Wanneer: vrijdag 2 februari 2018
Waar: Honswyc
Hoe laat: 19.30 uur (verzamelen om 19.00 uur)
Aanmelden: jeugd@pknkoudekerk.nl
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Jeugdactiviteiten
Adventsproject

In de adventstijd wordt door de leiding een adventsproject met een speciaal thema voorbereid. Vier weken lang
horen we bijpassende verhalen uit de Bijbel. Het thema komt terug in een object in de kerk en in de verwerking van
de kinderen. Op deze manier wordt er ook in de kindernevendienst toegeleefd naar Kerstmis.

Paasproject (40-dagen project)

Ook in de veertigdagentijd hebben we een speciaal project. Aan de hand van het Paasproject volgen we Jezus op
zijn weg naar Pasen. Met verhalen en bijpassende werkjes volgende kinderen in hun eigen dienst het thema van
het project. Bij hun terugkomst in de kerk geven kinderen en leiding uitleg aan de gemeente over hun project.

Filmmiddag

Voorzien van “cola en chips” zullen we met elkaar een film kijken in de Ontmoetingskerk. Vergeet je knuffel en je
kussen niet!
Wanneer: woensdag 21 februari
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 16.00 uur tot 19.00 uur

Bezoek aan klooster en moskee

In de kerstvakantie brengen we een bezoek aan een klooster om te ontdekken hoe mensen daar leven. En in de
meivakantie brengen we een bezoek aan een moskee om iets te leren over het moskeebezoek en de Islam.
Data van de bezoeken aan het klooster en de moskee zijn momenteel nog niet bekend. Deze volgen op een later
moment en zijn terug te vinden op de website; www.pknkoudekerk.nl of in de maandbrief.

Nacht zonder dak

Nacht Zonder Dak is een actie van Tear waarbij jongeren één nacht doorbrengen in een
zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen en zich hiervoor laten sponsoren door
familie, vrienden en bekenden. Een uniek evenement waarbij bewustwording, samen
plezier maken en iets doen voor anderen hand in hand gaan. De opbrengst van de actie
gaat naar het straatjongeren project van Tear.
Met de ervaringen van augustus 2017 wordt besloten of in het voorjaar van
2018 opnieuw een Nacht zonder Dak georganiseerd zal worden.
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Jeugdactiviteiten
In gesprek met opa en oma

Op deze avond/middag zullen de kinderen in gesprek gaan over geloven en kerk-zijn met hun eigen opa en oma en
met oudere gemeenteleden.
Wanneer: zaterdag 20 januari
Waar: Honswyc
Hoe laat: 16.00 uur tot 17.30 uur

In gesprek met elkaar 18+
Tijdens een eenvoudige maaltijd zullen we praten over wat ons bezig houdt in het leven en over het geloof.
Wanneer: zaterdag 27 januari
Waar: Honswyc
Hoe laat: 17.00 uur tot 20.00 uur

Afsluiting van het seizoen met o.a. een picknick

Vandaag gaan we een gezellig dagje uit. Waarheen verklappen we nog niet maar onderweg zullen we lekker
picknicken.
Wanneer: zaterdag 23 juni
Het tijdstip en de locatie van de picknick zijn nu nog niet bekend, houdt daarom onze website
www.pknkoudekerk.nl in de gaten en lees zorgvuldig de maandbrief.
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Muziekavonden
Luthers muziek

Bijna 500 jaar nadat Maarten Luther met zijn 95 stellingen de reformatie in gang zette (31 oktober 1517) sluiten wij
het Lutherjaar 2017 af met een avond over één van Luthers grote passies: de muziek. We zingen, begeleid door
Lennard Esveld, een aantal liederen die Luther zelf maakte. Maar we luisteren ook naar Gregoriaanse liederen. Die
speelden in Luthers leven als monnik een belangrijke rol. Pastoor en kerkmuziekliefhebber Ruud Visser zal uitleg
geven over de betekenis van de kerkmuziek in de wereld van Luther.
Wanneer: zondag 29 oktober
Waar: Brugkerk
Hoe laat: 19.00 uur

Christmas Night of the Proms

Een avond met muziek van Kunst na Arbeid en veel samenzang o.l.v. Chris van der
Ouw.
Wanneer: zaterdag 16 december
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

T.z.t. zal in zowel de maandbrief, Groene Hart Koerier als op de website
www.pknkoudekerk.nl bekend worden gemaakt wanneer en waar de
kaartverkoop start.

Zomerzang 2018

In zeven kerken in voormalig Rijnwoude komen zo’n 100 mensen in de zomermaanden op woensdagavond bij
elkaar om een klein uur te zingen. In de kerken aan de Rijn worden deze zomerzangavonden voorbereid door
gemeenteleden en uitgewerkt aan de hand van een zelfgekozen thema. We sluiten af met een gezellig samen zijn
met koffie of thee.
Wanneer: iedere woensdagavond, vanaf 11 juli tot en met 29 augustus
Waar: informatie volgt via de website www.pknkoudekerk.nl en de maandbrief
Hoe laat: 19.00 uur
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Bijzondere diensten
Gezinsdienst

Een gezinsdienst met De Wonderwolk van Timo van de Heuvel
Beren op de weg!
Een gave voorstelling over een spannende zoektocht naar een herder die een
slaapplaats heeft voor de schapen uit de Wonderwolk.
Na een reis met de nodige hobbels komen we terecht in de buurt van Bethlehem.
De stad waar David, één van de beroemdste herders uit de geschiedenis, vandaan
komt. Maar in plaats van deze David komen we beren op de weg tegen! En dat niet
alleen, er schijnen ook reuzegevaarlijke leeuwen in de buurt te zijn….
Beren op de weg is een avontuur met een bijzondere boodschap voor alle
leeftijden.
De inzet van zowel kinderen als die van oud(er) publiek is onmisbaar!
Wanneer: zondag 8 oktober
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 10.00 uur

Oecumenische viering

Gezamenlijke viering met de Thomas Parochie.

Popsong-dienst

Een dienst die doorweven zal zijn met pop-songs.
Wanneer: zondag 11 februari
Waar: Brugkerk
Hoe laat: 10.00 uur

Scholendienst

In samenwerking met basisschool De Rank wordt jaarlijks een scholendienst georganiseerd. Daarin hebben
leerkrachten en leerlingen een belangrijke rol.
Alle jeugd is welkom!
Wanneer: zondag 25 maart, Palmpasen
Waar: Brugkerk
Hoe laat: 10.00 uur

Stille week viering

In de jachtigheid van onze samenleving, onze drukte van onheilig “moeten”, nemen we doorgaans te weinig tijd
voor stilte en bezinning. Als ergens in vieringen stilte een functie heeft, dan wel hier, in de dagen voor Pasen. De
Stille Week zou je een week van waken kunnen noemen: Kom, zet je neer, word stil, en spiegel jouw/uw leven aan
dat van de Messias.
De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag, die één doorlopende liturgie vormen, hebben
een ingetogen karakter.
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Ontmoeten
Droomavond

Vorig jaar zomer heeft een groepje gemeenteleden nagedacht over wat zij dromen voor en over de kerk. Daar zijn
allerlei ideeën uit voortgekomen. Zo ook om elkaar, gemeenteleden tussen de 30 en 50 jaar, één keer per maand in
een ongedwongen setting te ontmoeten. Afgelopen jaar is dat gebeurd en hebben we elkaar wat beter leren
kennen. Dat was erg leuk en inspirerend. Komend jaar willen we hiermee door gaan, maar wel wat meer inhoud
geven aan deze avonden. We willen aansluiten bij het jaarthema Kerkproeverij en de thema’s van de Open-deurdiensten.
Wanneer: elke tweede vrijdag van de maand
Waar: Honswyc
Hoe laat: 20.00 uur
Vind je het leuk om andere wat jongere gemeenteleden te ontmoeten, weet je van harte welkom!

Gespreksgroep ‘Onderweg’

“Onderweg” komt in de wintermaanden één keer per twee weken bij elkaar, meestal in Honswyc. De
gespreksgroep bestaat ruim 45 jaar. Voor elk nieuw seizoen wordt in onderling overleg een specifiek thema
gekozen om met elkaar te bespreken. Zo’n onderwerp kan bijvoorbeeld een uitgekomen boek betreffen, aan de
hand waarvan men over geloofsvragen discussieert.
Een vast programma onderdeel is ieder jaar de “kerstviering” in een huiselijke omgeving, begeleid door Chris van
der Ouw op de piano.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd om eens langs te komen.
De exacte data en locatie van de bijeenkomsten zijn nu nog niet bekend, maar worden altijd vermeld op onze
website www.pknkoudekerk.nl en in de maandbrief.

Open Huis

Sinds januari 1998 wordt iedere 1e dinsdagmorgen van de maand “Open Huis” gehouden in Onder Dak. De deur
staat vanaf 10.00 uur open voor iedereen die het fijn vindt anderen te ontmoeten voor een praatje, een spelletje,
wat gezelligheid en/of behoefte heeft aan een luisterend oor. (lidmaatschap van een kerk is niet nodig!) Indien
nodig kan er vervoer van en naar huis geregeld worden.
De koffie en thee staan klaar en de toegang is gratis.
Contactpersoon: Gerda Kroon

Ouderen middag

Elkaar ontmoeten, luisteren naar een spreker, doen van een spel/quiz. Iedereen die 75 jaar en ouder is, krijgt een
uitnodiging toegestuurd.

Wanneer: dinsdag 13 en donderdag 15 maart
Waar: Honswyc
Hoe laat: 14.00 uur
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Maaltijden
Lunch

Iedereen vanaf 65 jaar is welkom om tijdens een lunch met elkaar in contact te komen. Ook niet-gemeenteleden
zijn van harte uitgenodigd!
Is het moeilijk om op eigen gelegenheid te komen, dan kunt u dat doorgeven en wordt u opgehaald.
Wanneer: vrijdag 29 september
Waar: Ontmoetingskerk
Hoe laat: 12.30 uur, vanaf 12.00 uur welkom
Aanmelden voor 22 september via:
- Mail: kerkproeverij@pknkoudekerk.nl o.v.v. “lunch 29-09”
- Telefoon: Adrie van der Vis, 071-3414758
We vragen een vrijwillige bijdrage (ong. € 5.- pp).

Pannenkoekenmaaltijd

Eén keer per jaar wordt er een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd. Hiervoor worden gezinnen met kinderen t/m
16 jaar uitgenodigd. We eten gezellig samen en er is tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en misschien wel beter
te leren kennen.
Wanneer: zaterdag 28 oktober
Waar: Honswyc
Hoe laat: 16.00 uur

Koorzaalmaaltijd en BBQ

Ontmoeten, lekker eten en de kas van de kerk vullen.
De koorzaalmaaltijd en de jaarlijkse barbecue worden verzorgd door gemeenteleden onder verantwoordelijkheid
van de geldwervingscommissie.
De data zoals in de kalender vermeld zijn onder voorbehoud vanwege de wens seizoensgebonden producten te
gebruiken.
Aanmelden kan t.z.t. via in de maandbrief of website genoemde adressen.
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39

38

37

36

35

week

Dinsdag

Woensdag

25

18

1e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: Delen
20:00, Honswyc

11

4

Gespreksavond
Thema: ‘Verdriet delen’
20:00, Honswyc

26

Bijbelstudie
20:00, Honswyc

19

12

Open Huis
10:00, Onder Dak

5

27

20

13

6

Deze week starten de blokken 2, 4 & 6 van de basiscatechisatie

Maandag

Donderdag

28

21

14

7

Lunch 65+
12:30, Ontmoetingskerk

29

22

MUS, Roeien
19:00 verzamelen bij de
Ontmoetingskerk

15

30

Uitje van de
Basiscatechisatie
10:00 – 15:00, locatie volgt
via website en maandbrief

23

16

Kliederkerk
16:00, Ontmoetingskerk

Afscheid ambtsdragers &
Jongerennevendienst
10:00, Ontmoetingskerk

24

Oecumenische viering
Vredeszondag
10:00, Bernarduskerk

17

Startdienst
10:00, Ontmoetingskerk

Kick-off
Jongerennevendienst
10:00, Ontmoetingskerk

3

Open Monumentendag
met Middeleeuwse Markt
Droomavond
10:30 – 16:00
20:00, Honswyc
Brugkerk

Kinderuitmarkt
10:30 – 16:00
Da Costasingel, H’woude

2

Zondag

10

8

1

Zaterdag

9

Vrijdag

September 2017

44

43

42

41

40

39

week

9

2

3e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: Delen
20:00, Honswyc

30

31

Gespreksavond
Als delen niet meer lukt
20:00, Honswyc

24

17

16

23

Bijbelstudie
20:00, Honswyc

25

Afsluiting diaconale
actie Kids
‘Delen met elkaar’
??.00, Honswyc

18

Country avond
20:00, Honswyc

26

19

Nagesprek over de film
‘De Zevende Hemel ’
20:00, Ontmoetingskerk

12

5

10

11

4

Donderdag

Filmavond
‘De Zevende Hemel ’
20:00, Ontmoetingskerk

3

Woensdag

Open Huis
10:00, Onder Dak

Dinsdag

Open-deur-dienst
Thema: Delen
20:00, Honswyc

2e voorbereiding

Maandag

6

Opening Onder Dak
19:30, Onder Dak

27

20

Droomavond
20:00, Honswyc

13

Vrijwilligersavond
19:30, Honswyc

Vrijdag

28

21

14

7

Pannenkoekenmaaltijd
16:00, Honswyc

Zaterdag

1

29

Kerkdienst &
Jongerennevendienst
10:00, Brugkerk
Muziek avond
19:00, Brugkerk

Kerkdienst
10:00, Brugkerk
Agapèviering
18:00, Koorzaal, Brugkerk

22

Jongerennevendienst
10:00, Brugkerk

15

Gezinsdienst
‘Beren op de weg’
10:00, Ontmoetingskerk

8

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

Zondag

Oktober 2017
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47

46

45

44

week

6

2e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: Bidden & Stil zijn
20:00, Onder Dak

27

20

13

1e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: Bidden & Stil zijn
20:00, Onder Dak

Maandag

Christelijke Meditatie (3)
20:00, Koorzaal

29

22

21

28

Christelijke Meditatie (2)
20:00, Koorzaal

Bijbelstudie
20:00, Onder Dak

15

14

8

Christelijke Meditatie (1)
20:00, Koorzaal

7

1
Dankstond
voor gewas en arbeid
19:30, Brugkerk

Woensdag

Open Huis
10:00, Onder Dak

Dinsdag

Donderdag

30

23

16

9

2

3

24

Sirkelslag KIDS
(kinderen uit groep 7 & 8)
19:00, Honswyc

17

Droomavond
20:00, Honswyc

Bazaar
19:30 – 22:30
Ontmoetingskerk

10

MUS
Spelletjesavond
19:30, Honswyc

Vrijdag

11

4

25

18

Bazaar
11:00 – 17:00
Ontmoetingskerk

Zaterdag

5

Dienst van gedenken en
maaltijdviering
10:00, Ontmoetingskerk
Iconen als
geschilderde gebeden
19:00, Ontmoetingskerk

26

Kerkdienst &
Jongerennevendienst
10:00, Ontmoetingskerk

19

Kerkdienst & Afsluiting
Basiscatechese
10:00, Ontmoetingskerk

12

Open-Deur-Dienst
Thema: Delen
10:00, Ontmoetingskerk

Zondag

November 2017

52

51

50

49

48

week

11

4

9:45, Brugkerk

Kerstviering

26

19

18

25

20:00, Onder Dak

Bijbelstudie

12

10:00, Onder Dak

5

Open Huis

Dinsdag

Thema: Bidden & Stil zijn
20:00, Onder Dak

3e voorbereiding
Open-deur-dienst

Maandag

Woensdag

27

20

13

6

7

28

21

14

Verdiepingsavond
Thema: Bidden
20:00, Onder Dak

Donderdag

29

22

15

Droomavond

20:00, Honswyc

8

1

MUS, Sinterklaas
19:30, Honswyc

Vrijdag

17

10:00, Brugkerk

30

23

20:00, Ontmoetingskerk

19:00, Brugkerk

Oudejaarsviering

17:00 – 19:00, Brugkerk

Lichtjesavond

10:00, Brugkerk

Jongerennevendienst

31

21:45, Brugkerk

Kerstnachtdienst

18:45, Brugkerk

Gezinskerstdienst

Ochtend gebed
10:00, Brugkerk

24

10:00, Brugkerk

Christmas Night of Open-Deur-Dienst Thema:
the Proms i.s.m. orkest
Bidden & Stil zijn &
KNA en Chris van der Ouw
Adventsproject (3)

16

18:00 – 20:30
Da Costasingel, H’woude

Kerkdienst,
jongerennevendienst &
Adventsproject (2)

Kerstkraam bij
Moonlight Shoppen

10:00, Brugkerk

Kerkdienst &
Adventsproject (1)

3

10

2

Zondag

9

Zaterdag

December 2017

5

4

3

2

1

week

29

22

5

16

17

Geloofsopvoeding (1)
20:00, Honswyc

31

24

23

30

Geloofsopvoeding (2)
20:00, Honswyc

Bijbelstudie
20:00, Honswyc

25

18

26

19

Droomavond
20:00, Honswyc

12

11

4

Vrijdag

9

10

3

Donderdag

MUS, Nieuwjaarsdiner
19:00, Honswyc

2

Woensdag

Open Huis
10:00, Onder Dak

Dinsdag

Deze week starten de blokken 1, 3 & 5 van de basiscatechisatie

15

8

1

1e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: Doorvertellen
20:00, Honswyc

Maandag

20

13

6

In gesprek met elkaar 18+
17:00 – 20:00, Honswyc

27

Opa-en-oma-gesprek
met kinderen tot 11 jaar
16:00 – 17:30, Honswyc

Zaterdag

7

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

28

Oecumenische viering
10:00, Ontmoetingskerk

21

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

14

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

Zondag

Januari 2018

9

8

7

6

5

week
2

3e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: Doorvertellen
20:00, Honswyc

26

19

27

21

20

28

Film kijken & Pizza eten
16:00 – 19:00
Ontmoetingskerk

Oecumenische viering
Aswoensdag
19:30, Brugkerk

Bijbelstudie
20:00, Honswyc

Bibliodrama (2)
20:00, Ontmoetingskerk

22

Bibliodrama (1)
20:00, Ontmoetingskerk

23

16

15

13

12

14

Droomavond
20:00, Honswyc

2e voorbereiding

Open Huis
10:00, Onder Dak

Sirkelslag YOUNG
(jongeren 12 t/m 18 jaar)
19:00, Honswyc

Vrijdag

Open-deur-dienst
Thema: Doorvertellen
20:00, Honswyc

7

1
Verdiepingsavond
Het ontstaan en de waarde
van de Bijbel
20:00, Honswyc

Donderdag

Nagesprek over de
verdiepingsavond
Het ontstaan en de waarde
van de Bijbel
20:00, Honswyc

6

Woensdag

9

5

Dinsdag

8

Maandag

Zaterdag

24

17

10

3

4

Kerkdienst &
40-dagenproject (2)
10:00, Ontmoetingskerk

25

Kerkdienst & Start van het
40-dagenproject (1)
10:00, Brugkerk

18

Popsongsdienst
10:00, Brugkerk

11

Bijzondere viering
Thema: Werelddiaconaat
10:00, Brugkerk

Zondag

Februari 2018

13

12

11

10

9

week

26

19

12

Open-deur-dienst
Thema: De wereld in
20:00, Onder Dak

5

1e voorbereiding

Maandag

28

21

20

27

Bidstond voor
gewas en arbeid
19:30, Brugkerk

Ouderenmiddag
14:00, Honswyc
Bijbelstudie
20:00, Honswyc

14

Stille week viering
Witte donderdag
19:30, Ontmoetingskerk

29

Nagesprek over de film
‘Silence’
20:00, Ontmoetingskerk

22

Ouderen middag
14:00, Honswyc
Filmavond
‘Silence’
20:00, Ontmoetingskerk

15

Stille week viering
Goede vrijdag
19:30, Ontmoetingskerk

30

23

Stille week viering
Paaswake
21:30, Ontmoetingskerk

31

24

17

16

Biddag

13

3

Open Huis
10:00, Onder Dak

2

Zaterdag

Opa-en-oma-gesprek
met jongeren van
12 tot 18 jaar
17:30 - 21:00, Honswyc

8

1

Vrijdag

MUS, Bowlen
19:30 verzamelen bij
Ontmoetingskerk
Droomavond
20:00, Honswyc

7

Donderdag

10

6

Woensdag

9

Dinsdag

4

Scholendienst &
40-dagenproject (6)
10:00, Brugkerk

25

Kerkdienst &
40-dagenproject (5)
10:00, Brugkerk

18

Kerkdienst &
40-dagenproject (4)
10:00, Ontmoetingskerk

11

Open-Deur-Dienst
Thema: Doorvertellen &
40-dagenproject (3)
10:00, Ontmoetingskerk

Zondag

Maart 2018

18

17

16

15

14

13

week

30

23

16

2e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: De wereld in
20:00, Honswyc

26

Verdiepingsavond
De geloofsbelijdenis n.a.v.
het boek van
J.J. Suurmond.
20:00, Onder Dak

24

19
Geloof in beeld (3)
20:00, Onder Dak

25

18

Bijbelstudie
20:00, Honswyc

17

Geloof in beeld (2)
20:00, Onder Dak

12

10

9

11

Geloof in beeld (1)
20:00, Onder Dak

5

Open Huis
10:00, Onder Dak

4

Donderdag

Wandel- en fietstocht
langs plekken die getuigen
van geloof en hoop
9:00 – 13:00

Woensdag

3

Dinsdag

2

Maandag

13

6

27

20

MUS
19:30, Honswyc
Droomavond
20:00, Honswyc

Vrijdag

Zaterdag

28

21

14

7

1

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

29

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

22

Kerkdienst
10:00, Brugkerk

15

Kerkdienst
10:00, Brugkerk

8

Afsluiting van het
40-dagenproject
& Paasviering
9:45, Ontmoetingskerk

Zondag

April 2018

22

21

20

19

18

week

28

21

14

7

3e voorbereiding
Open-deur-dienst
Thema: De wereld in
20:00, Honswyc

Maandag

29

22

Bijbelstudie
20:00, Honswyc

15

8

1

Open Huis
10:00, Onder Dak

Dinsdag

Woensdag

30

23

16

9

2

10

3

31

24

17

Kerkdienst,
Hemelvaartsdag
9:00, Brugkerk

Donderdag

11

4

25

Koorzaalmaaltijd
Koorzaal, Brugkerk

18

Droomavond
20:00, Honswyc

Vrijdag

Zaterdag

26

19

12

5

6

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

27

Open-Deur-Dienst
Thema: De wereld in
10:00, Ontmoetingskerk

20

Kerkdienst
10:00, Brugkerk

13

Kerkdienst
10:00, Brugkerk

Zondag

Mei 2018

26

25

24

23

22

week

Maandag

25

18

11

4
MUS, BBQ
19:00, Honswyc

8

1

26

19

27

20

28

21

29

22

15

14

7

Vrijdag

12

13

6

Donderdag

Droomavond
20:00, Honswyc

5

Woensdag

Open Huis
10:00, Onder Dak

Dinsdag

23

16

9

2

BBQ

zie website en maandbrief
voor locatie en tijdstip

30

Afsluiting seizoen jeugd
met o.a. een picknick
zie website en maandbrief
voor locatie en tijdstip

Zaterdag

3

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

24

Kerkdienst
10:00, Ontmoetingskerk

17

Kerkdienst
10:00, Brugkerk

10

Kerkdienst,
Afsluiting Gezinsleerhuis
& maaltijdviering
10:00, Brugkerk

Zondag

Juni 2018

