
Kindercatechese over 
avondmaal 1 oktober

Dat de kerk een grote familie is van kleine 
en grote mensen die bij de Heer horen, 
mogen we ook doorgeven aan onze  
jongeren. Daarom nodigen we de kinderen 
van groep 5 - 8 van de basisschool twee 
maal per jaar een uurtje uit. 

Deze eerste keer om te praten over het 
avondmaal: dat het een feest is om te  
vieren dat we door God vrije mensen zijn, 
dat het God is die ons uitnodigt, dat we 
met elkaar brood en wijn/ druivensap  
delen … er is genoeg te ontdekken, te zien 
en te leren! Zo verwachten we een  
plezierige en leerzame middag, die we 
afsluiten met wat lekkers te eten.

Zaterdag 1 oktober van 16.00 uur tot 
18.00 uur staat de Akker voor hen open 
en als ze een vriendje of vriendinnetje 
meenemen, is die natuurlijk ook welkom. 

Alle kinderen binnen deze groep  
ontvangen zelf een uitnodiging, maar 
beste ouders: mocht in de veelheid van 
berichten een uitnodiging niet overkomen, 
dan hopen we dat u uw zoon/ dochter 
erop attent maakt. 

Ds. Gerrold Olde en 
Nelleke Harlaar - Reedijk

Aan tafel, gemeenteavond 
Op 8 maart 2023 staat na de biddag-
dienst het jaarlijkse gemeente-beraad  
gepland. Met natuurlijk enkele financiële 
punten, maar ook met de bedoeling dat 
we spreken over (onze wijze van) de  
viering van het Avondmaal: (hoe) werkt dit 
door op onze geloofsbeleving, (hoe)  
worden we gevoed? 

Deze winter zullen we na de coronatijd 
zonder vieringen aan de vergader-tafel 
van de commissie eredienst en kerkenraad 
bespreken of de huidige avondmaals-
praktijk aansluit bij wat we nodig hebben. 

Op de gemeente-avond van 8 maart luidt 
ook het bezinningsonderwerp met u:  
Aan tafel!  Nadere info volgt.

Keek op de preek, 
of nagesprek over de dienst

Ook dit seizoen willen we na de kerkdienst 
geregeld in gesprek gaan onder het genot 
van een kopje koffie. Wat was volgens u 
de kern van de preek, kunt u er wat mee, 
mist u een aspect in de preek of in de 
dienst, hebt u sowieso aanbevelingen?  
Als voorganger hoor je graag wat er leeft 
en wil je ervan leren, maar ook leert de 
ervaring dat zo`n nagesprek voor  
onderling gesprek en verdieping zorgt. 

U/ jij bent welkom direct na de dienst,  
allereerst op zondag 4 december in de 
Akker. En daarna denk ik aan zondag  
5 februari en …


