
 

Activiteitenfolder seizoen 2022/2023
Met de startzondag bieden we u en jou een activiteitenfolder aan. Om u en jou te  
prikkelen: er is een groot aanbod van leerzame activiteiten en ontmoetingen: waar ga jij 
aan meedoen? Op welk gebied wilt u uw geloof verder verdiepen? 

Om duidelijk te laten zien -ook aan de mensen om ons heen- dat we een levende gemeente 
van de Heer zijn, met zin om te leren en te groeien, met ontmoetingsmomenten voor  
jongeren en ouderen, met aanleidingen genoeg om in beweging te komen, weg bij de  
kachel, de tv en de computer vandaan, met de drive om het geloof en de hoop handen en 
voeten te geven… Deze folder kan een start en een uitdaging voor u en jou zijn om  
ergens (op)nieuw aan te beginnen. En deze folder is voor u en jou in onze gemeente, maar 
ook om door te geven!

Alleengaanden groep
Deze groep, in 2013 ontstaan en momen-
teel ongeveer 30 personen, is voor alle 
gemeenteleden die door de dood of het 
leven, alleen zijn komen te staan. Het doel 
is samen zijn, samen gaan, samen doen 
en samen ontspannen. Dit doen we door 
middel van het organiseren van een  
bijeenkomst,  fiets/boot tocht, etentje/
lunch, museum/bioscoop bezoek, etc.   
Het eerstvolgende moment is een koffie-
bijeenkomst op dinsdag 11 oktober a.s.

Belangstelling? 
Info via Anny van de Kraats 
Tel: 06-51861611 of email:  
vandekraats@kpnplanet.nl  

Thema-avond 
geloofsopvoeding

Deze winter willen we een avond aanbieden 
voor ouders met opgroeiende kinderen, 
want opvoeden anno 2022 … Het is vaak 
verrassend met elkaar te delen wat (we als) 
ouders voor verwachtingen en hoop hadden 
voor hun kind toen die geboren werd, en 
wat daarvan is overgebleven in de praktijk 
van alle dag. En hoe ga je om met alle  
keuzes die gemaakt moeten worden? Want 
wat wil je met je kind op het gebied van rust- 
regelmaat- reinheid- relatie, en van sociale 
media of internet/ tv, en wat wil je aanreiken 
op het gebied van normen en waarden en  
geloven… en zo meer? En hoe blijf je  
duidelijk maar liefdevol, consequent maar 
ook zelf mens bij alles wat er moet?

Een avond vooral om te delen waar we  
tegen aan lopen en waar handvaten liggen, 
misschien wel om daarna huiswerk mee te 
nemen of juist een nieuwe start te maken. 
Vooraf al vragen of meedenken? Graag bij 
onze jeugdouderlinge of bij de dominee.


