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REDACTIE
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:
8 juli
26 augustus

23 september
28 oktober

2 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd
kan niet meer worden geplaatst.
Opmaak KSSK
Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de
kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun
Privacyverklaring.
Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:
Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl
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CONTACTADRESSEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE
‘DE GRAANKORREL’

HERVORMDE
GEMEENTE
KORTENHOEF

HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

Predikant:
Vacant

Predikant:
Vacant

Predikant:
Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG ’s-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:
Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl

Scriba:
Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com
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Scriba:
Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl
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EREDIENSTEN
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of
downloaden.
Zondag
19 juni
Openluchtdienst

10.00 uur

Ds. G. J. van Meijeren
Collecte: Open Doors / College van Kerkrentmeesters

Zondag

26 juni

10.00 uur

Ds. G. Kansen, Amersfoort
Collecte: diaconie / College van Kerkrentmeesters
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

3juli

10.00 u

Ds. J. Meertens, Rhenen
Collecte: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

Zondag

10 juli

10.00 u

Ds. H. Dankers, De Bilt
Collecte: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
en heb ik de neiging te denken dat ze het
allemaal wat te makkelijk opnemen, te
hooggestemd, dat ze de wanhoop niet in
rekening brengen.
Maar dat de dingen van God je ook kunnen
overspoelen, dat ze je kunnen vervoeren en
verrukken, dat je er helemaal van opknapt,
dat God je verwondert, dat Hij je echt iets
doet, goed doet, dat het je allemaal vervult,
zodat het lijkt of je dronken bent - die
ervaring wens ik u toe. Ik bid erom, voor u en
voor mezelf. Misschien is het zo dat het geloof
tegen de klippen op téért op de momenten
van vervulling.

Meditatie
Ik deel met u twee fragmenten uit de preken
van Gerrit de Kruijf, voormalig hoogleraar in
Leiden. De fragmenten komen uit
Pinksterpreken.
Fragment I
Wat is er met Pinksteren nu eigenlijk aan de
hand geweest? Dat is nooit vaststelbaar. Je
kunt alleen vragen wat Pinksteren in de bijbel
betekent, hoe Lucas dat vreemde gebeuren
beschrijft. En dan valt op dat Lucas vaak het
woord 'vervullen' gebruikt. Lucas beschrijft
het pinksterfeest als het feest der vervulling.
De tijd wordt vol gemaakt en het huis, de
ruimte, kortom: mensen worden vol gemaakt.
Waar leegte is, daar komt de Geest om vol te
maken. Zo vertelt Lucas ons het
pinkstergebeuren. Jezus heeft een leegte
achtergelaten, die wordt nu weer volgemaakt
door de Heilige Geest. De discipelen voelden
zich verlaten na Jezus' verdwijning. De Heilige
Geest 'zoekt de lege plaatsen, de lege harten,
de lege kerken - om die te vervullen met
liefde, vrede, blijdschap en genade'. 'Waar het
al vol is - daar komt de Geest niet.' Waar
mensen vol zijn van zichzelf of waar ze vol zijn
met een zogenaamd 'rijk geloofsleven', daar
komt de Geest niet. Gezonden hebben geen
dokter nodig. Maar die ziek zijn, leeg,
troosteloos, arm en verlaten, die worden
bezocht door de Heilige Geest.

Meeleven
We leven mee met br. en zr. H. (Kortenhoef)
Zr. H. verblijft op moment van dit schrijven in
Gooizicht, maar zoals het er nu naar uitziet zal
zij niet meer thuis kunnen wonen en zijn br.
en zr. H. op zoek naar passende woonruimte.
Dat is een enorme verandering die ook met
de nodige snelheid tot stand komt. Wij bidden
voor hen en dragen hen in onze gebeden.

Examens
Twee jongeren uit de gemeente zijn geslaagd!
Van harte gefeliciteerd! Hard werken en
zweten is beloond, heel veel geluk en zegen.
Het zijn Sjoerd (Ankeveen) en Kaj (Hilversum).

Fragment II
Bij ons, bij mij in elk geval, is het vaak zo karig,
zo zuinig als het over God gaat. Geloven doe
je tegen de klippen op, een beetje, het is
meer met je tenen aan het water voelen dan
zwemmen. Daar is ook alle reden toe, zowel
bij ons als in de bijbel zelf, in de psalmen
bijvoorbeeld. En als mensen erg enthousiaste
gelovigen worden, kom ik vaak weer niet mee
-5-

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 6 2022

Onze talenten en gaven
We blijven u uitdagen uw door God gegeven
gaven en talenten in te zetten voor het bouwen
aan Gods gemeente en kerk. We denken graag
mee en kijken of bepaalde ideeën met elkaar
gecombineerd kunnen worden, immers samenspel
doet overwinnen!
Laten we Hem groot maken, wees daarom een
zegen voor je omgeving en onze gemeente.

Vakantie
Mijn vakantie valt een beetje vreemd dit jaar,
maar van maandag 20 juni tot en met 3 juli
heb ik vakantie. Dan werk ik weer een weekje,
en vervolgens heb ik van 8 tot en met 15 juli
een weekje vakantie. In die periode kunt u
contact opnemen met de ouderlingen en ook
br. Wim K.

We drukken u op het hart te blijven omzien naar
elkaar. Er zijn nog altijd mensen die het lastig
vinden de eerste stap te zetten voor zomaar een
gesprek. Help daarom om die eerste stap richting
hem of haar te zetten. Ook roepen we u op, om te
zien naar de kinderen en jongeren in onze
gemeente. Vraag waarmee zij bezig zijn, op
school, werk, hobby’s en sport. Interesse en zorg
voor elkaar is waar Christus het ook over heeft
wanneer Hij spreekt over de Liefde.

Openluchtdienst
19 juni is de openluchtdienst op de
Sperwershof. Mw. Clara R. stelt haar tuin
beschikbaar, waarvoor wij haar zeer dankbaar
zijn. Om 10.00h begint de dienst. Van harte
welkom! In een brief heeft u uitgebreide
informatie gehad. Heeft u vragen? Neem
gerust contact op met Bert, 06- 45 41 21 00.

Vanuit de Kerkenraad
Eredienst
Dankbaar en blij dat we in vrijheid de erediensten
met elkaar mogen beleven en we samenkomen
om te luisteren naar wat Onze Vader ons zeggen
wil en we kunnen zingen tot Zijn eer. Het is goed
dat we na de eredienst met elkaar koffie, thee en
limonade kunnen drinken en met elkaar als
zusters en broeders verbonden zijn in Hem, onze
Vader.
Kerk kun je ook zijn
Kerk kun je ook zijn! Zichtbaar in je doen en laten,
in je gesprek met buren en bekenden. Het is altijd
fijn wanneer je voor iemand aandacht of een
vriendelijk woord hebt. Wees daarom een licht in
deze wereld en doe het voor Hem!
Laten we een verwelkomende houding aannemen
en meer omzien naar elkaar en de mensen om ons
heen. Het is een blijvende opdracht om de band in
Christus vorm te geven, hiervoor willen wij ons
inzetten.

-6-

Kerkenraadsvergadering
Op dinsdag 5 juli zal er een
kerkenraadsvergadering zijn. Wilt u daarvoor nog
wat inbrengen? Neemt u dan contact op met de
voorzitter (gegevens zie volgende pericoop) en
natuurlijk kunt u ook iemand anders van de
kerkenraad aanspreken.
Vanaf september zullen we het inloop spreekuur
weer instellen.
Gemeentebrief
Regelmatig versturen wij een gemeentebrief om u
zo goed mogelijk te informeren. Mocht u deze
gemeentebrief om welke reden dan ook (nog) niet
ontvangen en wilt u deze ook krijgen, laat dit ons
weten of bel ondergetekende, bereikbaar op 0645 41 21 00 of per e-mail bert@betes.nl , dan
zorgen wij ervoor dat ook u voortaan
geïnformeerd bent.
Namens de kerkenraad wens ik u Gods onmisbare
zegen en nabijheid toe.
Met vriendelijke groet,
Bert ter S.
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praktische hulp, zoals traumazorg en
noodhulp. Wij mogen vrij en in de openlucht
ons geloof vieren en belijden, laten we dan
vooral meeleven met onze broers en zussen,
overal ter wereld, die lijden vanwege hun
geloof, van harte aanbevolen!

Diaconie
De jaarmarkt op 14 mei was een groot succes.
We hebben € 1.051,99 opgehaald voor st.
Kinderen in Nood. Onze hartelijke dank aan
allen die geholpen hebben op deze gezellige
dag!
Op Pinksterzondag hebben we gecollecteerd
voor de actie noodhulp voor Afghanistan van
Kerk in Actie. Afghanistan is een land wat al
jaren geteisterd wordt door oorlog en de
Taliban en na de Coronapandemie en de
ergste droogte in 27 jaar is de economie
ingestort en de voedselprijzen torenhoog
gestegen. Hongersnood dreigt voor ruim acht
miljoen Afghanen. Kerk in Actie geeft, samen
met de Engelse hulporganisatie Christian Aid
en lokale partners, hulp aan kwetsbare
gezinnen.

Op 17 juli collecteren we dan voor
Compassion. Een stichting die d.m.v.
sponsoring kinderen in ontwikkelingslanden
ondersteunt. Vanuit het sponsorprogramma
ontvangt ieder kind zorg. Is er specifieke hulp
nodig dan wordt dit betaald vanuit de
aanvullende fondsen. Denk bijvoorbeeld aan:
medische zorg, noodhulp en hulp bij misbruik.
We investeren ook in de gemeenschap door
te faciliteren in schoon drinkwater, het
starten van nieuwe kerken en het bouwen
van nieuwe Compassion-projecten. In 25
ontwikkelingslanden wereldwijd krijgen bijna
2,2 miljoen kinderen hulp via ruim 7000 lokale
kerken.

Op 2e Pinksterdag mochten we met een
mooie groep kinderen en jongeren op pad
naar het Klimbos in Lage Vuursche. We
hebben het ontzettend leuk gehad en zijn
dankbaar dat veel kids met ons mee wilden.
Jammer dat de regen net iets te vroeg kwam.
De natte kleren waren gelukkig snel droog in
een warme kerk met pannenkoeken en
broodjes kroket van team verbinding als
troost. We hopen volgend jaar weer iets leuks
te doen!

Hieronder nog de mooie opbrengsten van de
afgelopen periode
Week 19
€ 118,55
St baby Hope
Week 20
€ 141,75
diaconie
Week 21
€ 203,55
de Herberg
26 mei/HV
€ 75,90
diaconie
Week22
€ 141,70
diaconie
Week 23
€ 258,30
Afghanistan
Hartelijk dank voor al uw gaven!
Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Anders dan in de vorige KSSK was vermeld, is
de collecte van zondag 19 juni voor stichting
Open Doors. We hebben het even
omgedraaid omdat het dichtbij de Zondag
voor de Vervolgde Kerk is , dat is een initiatief
van st. Open Doors en vindt traditiegetrouw
de 1e zondag na Pinksteren plaats, want na de
uitstorting van de Heilige Geest begon ook de
vervolging. Tijdens de openluchtdienst op
buitenplaats Sperwershof collecteren we dan
graag voor Open Doors. Een stichting die
christenen steunt die om hun geloof worden
vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt
Bijbels en christelijke lectuur naar landen die
daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open
Doors training en verleent de organisatie

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
Met een groet namens de diaconie,
Iris A.
diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

Kerkrentmeesters
De volgende opbrengsten zijn te vermelden:
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Collecten per bank t/m zondag 5 juni: 161,01
CvKrm en 25,-- IPP, totaal 186,01

De blijvende voltrekking van de eenheid komt
tot uiting in het HA. Het gaat om eenheid met
God door Christus. Het is meer dan een
symbool alleen. Het is iets van samen
beleven, met God en elkaar. Het geeft
verbondenheid. Christus verbindt zich ook aan
ons, zeker in het HA.

Collecten in de kerk t/m zondag 5 juni:
CvKrm € 715,11 + 93,85 IPP, totaal 808,96
waarvan € 439,25 collectebonnen.
Totaal € 994,97

*Bezinning over de verschillende manieren
om het H.A. te vieren
- Drinken uit één beker met reiniging na elke
slok, om de ene beker als symbool te houden,
dit kan erg belangrijk zijn voor velen.
Maar is dat in deze tijd houdbaar? Veel
kerken stappen af van de ene beker.
-Kleine bekertjes met aparte dienbladen waar
de bekertjes in staan. Het doorgeven daarvan
kan onhandig zijn.
-Aan tafel en de dienbladen staan op een
tactisch punt in het midden waar iedereen bij
kan. Dit kan bij HA oude stijl ingezet worden
-HA nieuwe stijl zou lopend kunnen zijn,
waarbij het brood áángereikt wordt. Wellicht
met een hoek/rij voor mensen die niet zo
mobiel zijn.
-Andere optie voor HA nieuwe stijl: tafel in
het midden, 1 rij met stoelen voor niet
mobiele gemeenteleden. De overige
gemeenteleden in een kring staande erom
heen. Diakenen delen brood, we wachten tot
iedereen heeft ontvangen en eten
gezamenlijk, daarna delen de diakenen wijn in
bekertjes en we wachten met drinken tot
iedereen ontvangen heeft.

Opbrengst Jaarmarkt 14 mei € 3.251,77
Opbrengst Boekenmarkt 28 mei € 1.139,84
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bankrekeningnummer College van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat hieronder)
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting
van het bedrag op bankrekeningnummer
NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van
Hervormde Gemeente ’s-Graveland.
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal
waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)
Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de
door u bestelde boekjes ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.
Samenvatting kerkenraadsvergadering dd 10
mei

* agenda wordt vastgesteld
* notulen worden vastgesteld en getekend

*Opening: Gebed door voorzitter

*Kerkrentmeesters
De op de vergadering voorlopig vastgestelde
Jaarrekening zal ter inzage liggen en is
zichtbaar op de Website. (* Er is geen reactie
op binnengekomen, de Jaarrekening is
inmiddels vastgesteld.)

*Openings’meditatie’ N.a.v. een stukje van
Paus Benedictes over Eucharistie. Voor
diakenen dreigt het bedienen van het Heilig
Avondmaal een beetje ‘zakelijk’ geworden. Je
bent bezig met organiseren en risico’s om het
goed te laten verlopen. De Paus haalt
‘broederschap’ uit Galaten aan. Christus is als
Zoon van God mens geworden. Zoals het
Vaderschap van God is, is de broederschap
onderling.

Om kosten te dekken staat ook eventueel
actie met de pastorie op het lijstje, echter is
dit op de langere termijn.
-8-
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De Bankkosten: hier zit negatieve rente op het
vermogen.
De energiekosten zullen zeker stijgen,
voordeel is wel dat het kerkgebouw niet
continue verwarmd wordt.

-Weer als vanouds collecteren, de QR codes
blijven gehandhaafd.
-Voor de Jaarrekening van de Diaconie is
uitstel aangevraagd. Een kascommissie is
benaderd.
-Op de jaarmarkt zal in de kerkzaal koffie en
thee geschonken worden.
-Een vraag was binnen gekomen of de piano
tijdens de koffie open kan voor pianospel. Dit
zou teveel geluidsoverlast geven en dit gaan
we niet doen.

*Moderamen
-Team verbinding over dagje uit; De
tokkelbaan vonden sommigen het leukst
.
Positieve reacties! Samen iets actiefs doen is
het leukste. Volgend jaar weer iets?!
-Over het verzoek van ds. van Katwijk uit Ned.
Den Berg om als gemeente mee te doen met
de gezamenlijke viering van Hemelvaartsdag
in het weiland (zoals al jaren gebeurt) willen
we de gemeente peilen. Voor dit jaar is dat te
kort dag, dus voor volgend jaar.
-Tweede Pinksterdag wordt er gestart met
een meditatie, zoals de andere jaren. Geert
zal pianospelen. Hierna gaan de kinderen
naar het klimbos, de ouderen gaan fietsen en
tot slot schuiven allen aan bij de maaltijd.
-Openluchtdienst:
Dd 19 juni. Iedereen van de organisatie is
aangeschreven. Versterkers/techniek is
noodzakelijk (vorig jaar á € 200,- ), daarmee
kunnen we geluid opnemen en later via de
website doorgeven. Beeld uitzenden is enorm
veel werk, we besluiten dit niet te doen.
Ook uitnodiging plaatsen in Weekblad
Wijdemerenblad, KSSK, en Gemeentebrief.
-Gesprek met de Graankorrel:
Op 31 mei zal een gesprek plaatsvinden met
de beide moderamina en dhr. Jan Boer,
kerkelijk gemeenteadviseur van de PKN. We
moeten heel zorgvuldig hierover
communiceren en zo vroeg mogelijk de
gemeente consulteren.
-In verband met de vakantietijd wordt de
achterwacht van het moderamen geregeld.
-Groot Huisbezoek evaluatie: het waren
mooie avonden met een goede opkomst.
Weer in de planning voor het najaar.
-24 mei Gemeenteavond. Onderwerp: manier van vieren van het HA.
En eventueel Evaluatie Beleidsplan.

*Jeugd en Jongeren
-Evaluatie samen kijken naar The Passion; er
waren ongeveer 20 jongeren, het was een
goede avond.
-We willen een Jeugd-Alfacursus gaan
organiseren in het najaar. Goede PR is
belangrijk.
-Er wordt nog gewerkt aan het Jeugdplatform.
-De jeugd zal helpen bij de Veemarkt.
-De stroopwafel actie is nog gaande.
*Rondvraag
-De Zangdienstcommissie zal weer aan de slag
gaan.
Misschien ook een ‘Eat and Sing’ organiseren
als geldwerfactie.
-De bovenverdieping moet nog geverfd
worden, hiervoor gaan we mensen vragen.
-Team verbinding gaat kijken of er weer een
maaltijd met Bijbelstudie georganiseerd kan
worden.
-De kosters attenderen nog op het schoon
achterlaten van de kerk na een bijeenkomst.
-Het inloop spreekuur stellen we weer in. Het
opsturen of indienen van vragen moet altijd
blijven.
-Er wordt aan gewerkt om een koor te
organiseren voor de Kerstavonddienst.
-De Daniel Stalpaertstichting wil een ‘Tussen
Kunst en Kitsch’ organiseren tijdens Open
Monumenten dag. Leuk idee, wij stemmen
hiermee in.
Volgende vergadering is op di.5.7
Moderamen voorbereiden di 7.6

*Diaconie
Geert besluit de avond met gebed.
-9-
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gaf een extra dimensie, maar mocht de pret
gelukkig niet drukken. Gerda en Yvar zorgden
onderweg voor wat warmte met een heerlijk
en welkom kopje koffie of thee.
In het Klimbos werd het parcours enthousiast
én dapper afgelegd. Wat een bikkels hebben
we in onze gemeente. En wat hadden de
klimmers een plezier. Echt een uitje om blij op
terug te kijken. En voor herhaling vatbaar!
Ondertussen werd in de kerk een heerlijk
lunchbuffet met luxe broodjes, wraps,
broodjes kroket én pannenkoeken klaargezet.
Bij terugkomst genoten de fietsers,
autorijders en klimmers hier volop van. Dank
aan iedereen die heeft geholpen om van de
lunch een echt feestje te maken!
Fijn om zo als gemeente bij elkaar te mogen
komen.

Kindernevendienst in de zomervakantie
Nog een maand en dan is het zover:
zomervakantie! Graag laten we je weten dat
we ook in de vakantie het
kindernevendienstrooster laten doorlopen.
Dus kom je in de vakantie naar de kerk, één
van ons is er ook. We hopen je te zien!
Hartelijke groet,
De leiding van de kindernevendienst
Voor in de agenda: Vakantiebijbelclub op
woensdag 24 augustus
Ook deze zomervakantie organiseren wij weer
de vakantiebijbelclub. Net als andere jaren
vindt de vakantiebijbelclub plaats in de laatste
week van de zomervakantie, en wel op
woensdag 24 augustus van 9.30 uur ongeveer 15.30 uur.
Aan het programma wordt nog gewerkt,
daarover in de volgende KSSK meer. Maar het
belooft weer een leuke en gezellige dag te
worden!

Hartelijke groet,
Team Verbinding

Uitnodiging Ringbijeenkomst
‘Jeugdwerk is geen eiland’
Op welke manieren kan de kerk als geheel om
de nieuwe generatie heen staan?
In een interactief programma behandelt
Corjan Matsinger de valpartij van Eutychus
(Handelingen 20) en talloze manieren om
relaties met en onder kinderen en jongeren te
versterken. We bespreken deze avond diverse
inzichten vanuit onderzoeken en goodpractices verhalen die vragen om een
vertaalslag naar de praktijk van het eigen
gemeentezijn.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar dan ben je van
harte welkom. Natuurlijk mag je altijd iemand
meenemen, dat vinden we heel gezellig.
Zet je de datum alvast in je agenda?
Groet!
Gabriella, Ella, Gerna, Machteld en Ymkje
Terugblik Tweede Pinksterdag
De Tweede Pinksterdag stond dit jaar weer in
het teken van mooie activiteiten en
ontmoeting. En wat was het leuk!
Na een meditatief moment door dominee
Geert gingen we op stap. Voor een mooie
route door de omgeving op de fiets of met de
auto. En voor de jeugd organiseerde de
diaconie een sportieve activiteit: het Klimbos
in Lage Vuursche.
Het werd een mooie, uitdagende,
avontuurlijke en gezellige dag! Het natte weer
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Corjan Matsinger is vader van vier jongeren
(13-21), eigenaar van Young & Holy, docent
godsdienst en religieus trendwatcher. Hij
schreef diverse boeken over de plek van
jongeren in de kerk en is een veelgevraagd
spreker en trainer. www.youngholy.nl

Namens de Protestantse gemeente Mijdrecht,
ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

Van harte welkom aan alle jeugdwerkers,
gemeenteleden uit de vele kerken in de
omgeving en andere geïnteresseerden!
Als we nadenken over het jeugdwerk dan gaat
het ook over de kerk van de toekomst. Een
thema dat ons allemaal aan het hart gaat.
We kijken uit naar een inspirerend samenzijn
en mooie ontmoetingen op donderdag 23 juni
om 20.00 in de Rank, Prins Bernardlaan 2 in
Mijdrecht.
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