PROGRAMMA 2017– 2018 V&T - Inspiratieavonden
Dit jaar hebben we als taakgroep V&T een programma voor u proberen samen te stellen
waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het programma is gevarieerd samengesteld.
Via het kerkblad herinneren we u aan deze activiteiten.
De informatie van de verschillende programmaonderdelen vermelden we ook op onze site:
www.gkwierden.nl en dan naar de link: INSPIRATIEAVONDEN
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De hele maand
LUTHERMAAND
Verzorgd door WIO
oktober 2017
Een groep mensen uit verschillende kerken heeft een gevarieerd aanbod van activiteiten
samengesteld in opdracht van het Wierdens Interkerkelijk Overleg. De activiteiten worden
wekelijks gepubliceerd op de site en op de beamer. Start 2 oktober bij het gemeentehuis om
19.00 uur.
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maandag 13
november 2017

De laatste levensfase?
Samen zoeken naar een
waardig levenseinde.

Verzorgd door Koos Valeton enThecla
Cornet in de Hervormde Kapel 20.00
uur

Koos Valeton zal in zijn hoedanigheid van arts en gelovige met ons in gesprek gaan over de
zoektocht die zich aandient als iemand niet meer beter kan worden. Samen zullen we kijken
wat de mogelijkheden dan zijn in medische zorg en aandacht.
Uiteraard zal Koos putten uit zijn eigen ervaring als arts met stervensbegeleiding thuis en in
het Hospice. Tenslotte zullen we verkennen wat er mag volgens de huidige euthanasiewet.
Mevr. Thecla Cornet zal ingaan op enkele ontwikkelingen in het pastoraat rond de
begeleiding van de laatste levensfase.
Uiteraard kunnen we onze vragen en eigen ervaringen inbrengen op deze avond.
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Zondagavond 7 januari

“Eindelijk thuis” – Henri
Nouwen

Verzorgd door Anneke Griffioen en
Johan Bisschop In de Gereformeerde
Kerk 19.00 uur

In plaats van een “gewone” kerkdienst is er in de kerkzaal een interactieve bijeenkomst naar
aanleiding van het inspirerende boekje van Henri Nouwen. Hij was een Nederlands
katholieke priester van het aartsbisdom Utrecht en hoogleraar aan Amerikaanse
universiteiten. Hij schreef onder andere het boekje “Eindelijk thuis”, naar aanleiding van het
schilderij van Rembrandt over “De verloren zoon”. Aan de hand van het schilderij en het
boekje gaan we met elkaar van gedachten wisselen. Wat zien we in het schilderij, wat
herkennen we? Het kan een meerwaarde zijn om dat boekje van tevoren te lezen….
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Donderdag 18 januari
2018

Verzorgd door Imke Wijnhorst,
ontwikkelingspsychologe.
20.00 – 22.00 uur Ontmoetingscentrum
Stichting Gezinsfundament is er voor jou als ouder! We geven je praktische tips, inspirerende
verhalen en leuke ideeën over opvoeding. Dit doen we door middel van blogs, seminars, live
webinars en het beantwoorden van vragen. Bij dit alles combineren we op een praktische
manier Bijbelse en wetenschappelijke inzichten. We hebben Imke Wijnhorst gevraagd om
voor onze gezinnen een boeiend seminar (avondprogramma) te verzorgen.
5 Donderdag 15 februari Jouw gezin: een groeiplaats of een Verzorgd door orthopedagoog
2018
hangplek?
Bert Reinds
In het OC. om 20.00 uur
Bert Reinds kan op een boeiende en inspirerende manier spreken over vele thema’s die te
maken hebben met gezin en opvoeding. Vanuit Bijbelse inspiratie probeert hij in navolging
van Jozua invulling te geven aan: “Ik en mijn huis, dienen de Here”. Vandaar de naam van
zijn bedrijf “meandmyhouse”. We kunnen onze eigen ervaringen spiegelen aan zijn
humoristische anekdotes.
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12 – 23 Maart 2018
Thema PKN: “Een open huis” Verzorgd door: ouderlingen en
Keus uit enkele avonden
ontmoetingsavonden
diakenen 20.00 – 21.30 uur.
Plaats: in één van beide kerken
of in een huiskamer.
Een ontmoetingsavond waarbij ongeveer 10 gemeenteleden van de Hervormde Kapel en de
Gereformeerde kerk hun geloof willen delen, kan heel inspirerend en verrijkend zijn.
Dit seizoen is het PKN thema “Een open huis” uitgewerkt door de ambtsdragers.
Gemeenteleden die de voorkeur geven aan een gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan de
gesprekken, kunnen daarvoor kiezen via het opgavenformulier dat rondgebracht wordt,
samen met de actie kerkbalans in januari.
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Zaterdag 12 mei 2018
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Zaterdag 26 mei 2018

Gezinsfundament

BIBLE, BEER AND BBQ

Verzorgd door ds. Pieter Dekker
17.30 – 20.00 uur in het OC.
Een avond van ontmoeting tussen MANNEN! Onder het genot van een hapje en een drankje
wisselen we van gedachten via een leuke werkvorm over wat ons bezighoudt. Misschien
willen de vrouwen oppassen? Opgave volgt t.z.t. via het kerkblad.
WORD, WINE AND WOMEN

Verzorgd door: ds. Pieter Dekker
17.30 uur in het OC
En natuurlijk ook een avond van ontmoeting tussen VROUWEN! Ook wat hapjes en een
glaasje wijn om met elkaar via een interactief spel met elkaar te praten. Nu zouden de
mannen kunnen oppassen? Opgave volgt t.z.t via het kerkblad.
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Persoonlijk
Zelf aan te geven
Wijkouderling of Pastoraal
huisbezoek
Bezoeker
Opgeven kan via het formulier dat verspreid wordt tegelijk met de actie kerkbalans in
januari.
Tip: Noteer alvast de datum/tijd in uw agenda.
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Johan Bisschop
j.k.bisschop@gmail.com of 06-27890822
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