HERVORMDE GEMEENTE ‘S GRAVELAND
Ω

WEEKBRIEF
18 september 2022

VOORBEDE EN AGENDA
GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR:
Marijke Alberts is weer in Overbosch waar ze verder revalideert. Haar korte ziekenhuisopname heeft haar
gelukkig geholpen.
We bidden vanochtend voor onze gemeente aan het begin van een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen waarin van
alles gebeurt en ook een nieuwe predikant gezocht moet gaan worden.

AGENDA KOMENDE PERIODE:
Het nieuwe kerkelijk seizoen betekent de start van de verschillende kringen en clubs!
Voor de jeugd:
Catechisaties
Je bent van harte welkom op een nieuw seizoen catechisatie!
Wie is God? Wie is Jezus? Hoe lees je de bijbel? Wat heeft dat te maken met mij? Dat zijn vragen waar catechisatie over
gaat. Er is meer dan genoeg om bij te praten over van alles en nog wat. Welkom!
De catechisaties zijn op maandag en dinsdag in de kerk aan het Noordereinde:
• Ben je 11 t/m 14 jaar dan ben je welkom op maandag vanaf 19.00 -19.45 in de consistorie.
• 15+ is op dinsdag van 19.00 -19.45 in de consistorie.
Mocht je op de ene avond niet kunnen, dan mag je aanschuiven op de andere avond. De eerste keer van dit seizoen is op
resp. maandag 26 september en dinsdag 27 september.
Het wordt een beetje een vreemd seizoen omdat de dominee natuurlijk halverwege weg gaat. Ongetwijfeld zal
catechisatie doorgaan met iemand anders die de avonden leidt, maar misschien op een ander tijdstip etc. Tegen die tijd
wordt dat wel duidelijk.
Bij vragen kun je mailen, of bellen, of appen: 0624490831, dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl
Graag tot ziens!
Belijdeniscatechisatie.
Jongeren die belijdeniscatechisatie willen doen, nodigen we eerst graag uit voor de Youth Alpha.(zie onder). Na de Alphacursus is er voor jullie in het voorjaar een kort traject aan avonden(4 á 5) waarin dan extra tijd is om voor te bereiden op
het belijdenis doen. Hierover word je benaderd. Bij vragen kun je contact opnemen met de predikant.
Youth Alpha (18-30 jaar) - Ontdek wie Jezus is!
Op zondag 9 oktober starten wij met Youth Alpha - een serie van 11 toffe avonden van ontmoeting en bezinning over het
geloof, voor iedereen tussen de 18 en 30 jaar. Aan de hand van filmpjes praat je met andere deelnemers over Jezus en
zijn betekenis in je dagelijks leven. Tijdens het gesprek kun je al je vragen stellen, geen vraag is te gek en elke mening telt.
Zo kunnen jullie in een gezellige en vertrouwde sfeer met elkaar en met ons ontdekken wie Jezus is.
Het krijgen van een onderlinge band is belangrijk voor een goed gesprek. Daarom starten wij de avonden met een
gezellige maaltijd, vervolgens kijken we een filmpje, gaan in gesprek en sluiten af met een drankje.
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Wanneer?
Startdatum: 9 oktober om 19.00 uur
Locatie: Hervormde Kerk aan het Noordereinde 14, ‘s Graveland
Vragen?
Voor vragen kun je terecht bij ds. Geert van Meijeren, gjvanmeijeren@gmail.com
Aanmelden
We starten met een maaltijd en daarom willen we graag weten of je komt. Meld je aan via
gjvanmeijeren@gmail.com
Doe je mee?
Proef de sfeer, ontmoet elkaar, ga in gesprek. Kijk of het iets voor jou is! Wil je iemand meenemen? Welkom!
We kijken ernaar uit om je op 9 oktober te ontmoeten! We nemen binnenkort nog even contact met je op.
Clubs
Ook de woensdag- en vrijdag avondclub gaan weer van start.
Op woensdag 5 oktober start de woensdagavond club. Tijd: 18.45 uur-20.00uur
De vrijdagavond club gaat weer van start op 28 oktober. Mocht je je willen opgeven, dan kan dat bij Maaike
van ’t Riet: 0615124542.
Voor de ouderen onder ons:
Bijbelkring
De Bijbelkring gaat van start! Op 19 oktober bij fam. Aalberts, Kortenhoefsedijk 97. Zeer welkom! Het is goed
en gezellig om bij elkaar te zijn. Ook als u voor de eerste keer wilt komen bent u uiteraard van harte
uitgenodigd. Het begin van een seizoen is een mooi moment om mee te gaan doen. We lezen in de
Filippenzenbrief over vreugde in de Heer.
Leeskring
Het is inmiddels ook goed gebruik geworden om met een aantal gemeenteleden die daar zin in hebben een
boek te lezen. Een fijne avond met een goed gesprek en een borrel achteraf. Houd de mededelingen en de kssk
in de gaten voor het onderwerp. De eerste avond zal 12 oktober zijn.

Verder
Dit winterseizoen zullen er ongetwijfeld nog veel meer activiteiten zijn en talloze momenten worden
georganiseerd waarop wij elkaar kunnen ontmoeten. Ook breekt er een spannende periode aan met het
vertrek van onze predikant en het traject dat daarop volgt. Dit betekent dat bepaalde taken meer gezamenlijk
opgepakt moeten worden, maar daarin hebben we alle vertrouwen. Ook als het gaat om een nieuwe predikant
en het traject dat daarbij hoort, zult u als gemeente uitgebreid betrokken worden, want uw inbreng is
belangrijk en nodig.
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