Inleiding
Kerk zijn we samen. Naast een enkele
beroepskracht, zoals de predikanten en de
koster, zijn er veel vrijwilligers actief. Een
aantal vrijwilligers zijn bevestigd in een
ambt en hebben daarom zitting in de
kerkenraad. Andere vrijwilligers, verdeeld
over de diverse ambtsgroepen, verrichten
veel hand- en spandiensten om vorm te
geven aan het kerk zijn in Pwg de Weide.
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen,
diakenen, kerkrentmeesters, predikanten,
scriba en notulist.
Met algemene vragen kunt u terecht bij
de scriba van de kerkenraad via
scriba@pwgdeweide.nl.

In dit informatieboekje kunt u lezen waar de
ambtsgroepen voor staan, welke activiteiten zij
organiseren en wat u nog meer kunt verwachten dit
winterseizoen. Bovendien geven de predikanten een
toelichting op het jaarthema en geeft ds. Jacoline
Batenburg uitleg aan het thema van het beleidsplan.
De meest actuele informatie en adressen vindt u op de
website van de wijkgemeente: www.pwgdeweide.nl .
Ik wens ons allen een inspirerend seizoen toe een
hoop u bij de verschillende activiteiten te mogen
ontmoeten.
Lia Barendregt,
Voorzitter ambtsgroep pastoraat.

Startzondag

Het startsein voor de activiteiten in het seizoen 2019-2020 is op zondag
15 september in de Vredehorst met een feestelijke dienst waarin een
goed verhaal uit Genesis centraal staat.
De startdienst is voor jong en oud, met zang en muziek, gebed en
onderlinge ontmoeting, verhalen van lang geleden, maar wellicht ook van
recentere datum, waarin velen hun steentje bijdragen.
Voor de allerkleinsten is er oppasdienst.
Programma voor startzondag 15 september:
09.30 tot
10.30 uur

Kerkdienst

10.30 tot
11.00 uur

Koffie, thee, limonade

11.00 tot
11.30 uur

Vertrek naar de speelweide Echtens Paradijs

12.00 uur

Activiteiten voor jong en oud met lunch

13.30 uur

Terugtocht naar huis

(als de weersomstandigheden dat toelaten)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ambtsgroep pastoraat
pastoraat@pwgdeweide.nl.
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Jaarthema ‘Een goed verhaal’
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´Een goed verhaal’ is het jaarthema in onze wijkgemeente. In de kerk
leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt
verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost,
bemoediging en inspiratie. Het gaat erom dat we ons eigen levensverhaal
kunnen afstemmen op het verhaal van God met de mensen. Als mensen
iets schokkends meemaken, dan hebben ze tijd nodig om weer op verhaal
te komen. Zo zou het ook in de kerk iedere zondag moeten zijn. Het mag
een plaats zijn waar we weer op verhaal kunnen komen, omdat het grote
verhaal van God met mensen wordt doorverteld. Bijbelse verhalen
nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt
het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse
leven. `(Ver)Tel uw zegeningen´ staat er in ons beleidsplan voor de
komende jaren. Dat betekent: vertel elkaar goede verhalen over uw
geloof in God en over de gemeente waar u lid van bent. Kunnen we nog
vertellen over ons geloof? Willen we nog aan elkaar doorgeven wat het
betekent om gezegende mensen te zijn? Hebben we oog voor wat er
allemaal aan goeds is in onze gemeente of vertellen we alleen aan elkaar
wat er niet is en of niet deugt? In het komende winterseizoen gaan we
onze zegeningen tellen. Luisteren, her- en doorvertellen van goede
verhalen, want we hebben ‘een Goed Verhaal’ van God met mensen. Er
zullen vele activiteiten zijn, waaraan u mee kunt doen. Ga eens in op zo’n
uitnodiging.
De predikanten Jacoline Batenburg en Wim Loosman

Thema beleidsplan: Stad op een berg
Een kerk bestaat uit mensen die samenkomen in Gods naam. Mensen die elkaar
liefhebben, omdat ze hebben gehoord en ontdekt dat God de wereld lief heeft.
Jezus gebruikt voor de kerk het beeld van een ‘stad op een berg’.
Door deze woorden laat onze wijkgemeente zich inspireren.
Het beeld van de stad past bij ons: in onze kerk hebben we de levendigheid van
een stad in huis. Prachtige en bloeiende wijken, waar veel gebeurt en waar
mensen elkaar goed kennen. We hebben kunst, graffiti, hangjeugd en mensen die
graag thuis op hun eigen balkonnetje koffiedrinken. Er is veel verschil en het mag
er allemaal zijn.
Onze stad wordt opgeluisterd door muziek. Muziek van bands en koren, uit
speakers, maar ook live en door straatmuzikanten op onverwachte hoeken. Er is
een diversiteit aan stijlen, en evenementen. Ook is er ruimte voor stilte,
contemplatie en genieten van schoonheid. De eenheid in al die diversiteit wordt
gewaarborgd door degene die de stad tot wording heeft gebracht: de Heer Jezus
Christus.
Wat noemt Jezus als belangrijkste kenmerk van onze stad? Dat ze zichtbaar is:
licht geeft en niet verborgen blijft. Zo verlangen wij als mensen van God te zijn!
Een niet te missen licht van Gods liefde en genade. Een plek waar iedereen zich
thuis mag voelen.
ds. Jacoline Batenburg
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Dichtbij God, elkaar en
de wereld. Onze
gemeente is een
veelkleurige
geloofsgemeenschap
die de verscheidenheid
aanvaardt als een
gave en een opgave
en die de eenheid in
Christus, de opgestane
Heer, als een geschenk
ontvangt

Vieringen
In het kerkgebouw zijn
beamers aanwezig. Alle
liederen en teksten
tijdens een dienst worden
geprojecteerd. Met deze
apparatuur is het mogelijk
om op een toegankelijke
manier gebruik te maken
van andere liederen en
teksten. Ook kunnen we
op deze manier beelden
projecteren. Liedboeken
zijn beschikbaar en staan
in de boekenkasten in de
kerkzaal.
De diensten worden
uitgezonden via kerk-tv
(voor abonnees). Ook
worden ze op dvd
opgenomen,
belangstellenden kunnen
deze opname verkrijgen
bij de koster. Er is
ringleiding aanwezig in de
kerkzaal.

De eredienst op zondag is het
moment waarop we als
geloofsgemeenschap de
ontmoeting met God en elkaar
vieren. Hier gaat de Bijbel open,
hier bidden we, worden we
bemoedigd en uitgedaagd. Het is
een eredienst naar God toe waarin
we onszelf brengen en in geloof
Gods genade ontvangen. Het is
ook het moment waarop de
veelkleurigheid van onze
gemeenschap zichtbaar is. Het is
daarbij de uitdaging om die
eredienst levend te houden voor
ons allen en tegelijkertijd de
eerbied en heiligheid naar God toe
te bewaren. Dat vraagt van ons
ruimte, de bereidheid te zoeken
om het mooie te ontdekken in die
vormen die verder van onze eigen
voorkeur afliggen. Maar biedt ook
de kans om kennis te maken met
datgene wat andere leden van
onze geloofsgemeenschap in het
hart raakt. Zo worden we verrast
en gevormd door Gods geest.
De vele talenten binnen onze
gemeente worden wekelijks
ingezet door de medewerking van
lectoren, musici en een cantorij uit
eigen gelederen. Daarnaast zijn er
diverse projectmatige activiteiten
zoals musicals en kinderkoor.

In de Vredehorst is een stilte- en bezinningsruimte ingericht. Hier liggen
onder andere de boeken waarin de namen van overleden gemeenteleden
worden bijgeschreven. U heeft de mogelijkheid om een kaarsje aan te
steken.
Ook hangt hier een doopketting, waaraan kralen worden geregen met de
namen, geboorte- en doopdatum van kinderen die in onze wijkgemeente
gedoopt zijn.
Maaltijd van de Heer

Doopdiensten

Ontmoeten

Op verschillende zondagen
in het jaar vieren en delen
we de maaltijd van de
Heer.
Ook op Witte Donderdag
wordt brood en wijn
gedeeld.
De deelname aan de
maaltijd van de Heer staat
open voor alle
gemeenteleden en
eventuele gasten, ongeacht
hun leeftijd. Naast wijn (in
de zilveren bekers) wordt
ook druivensap (in de
kleinere beker)
aangeboden.

In de Vredehorst is
er regelmatig een
doopviering.
Ouders die hun
kind willen laten
dopen, kunnen
contact opnemen
met hun
wijkpredikant.

Elke zondagmorgen
is er gelegenheid
voor of na de dienst
om elkaar te
ontmoeten onder
het genot van een
kop koffie of thee, of
limonade.

De Vredehorst
Zuidwoldigerweg 32
Hoogeveen
0528-273966
Viering elke zondag om 09.30
uur.
Raadpleeg
www.pwgdeweide.nl
voor afwijkende tijden.
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Pastoraat
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In onze wijkgemeente vinden we het belangrijk dat je met vreugde en
verdriet, grote en kleine zorgen bij elkaar terecht kunt. We willen naar elkaar
omzien
Soms ziet dit omzien naar elkaar er eenvoudig uit: een groet, een hand op de
schouder, een bloemetje, samen een kopje koffie drinken. Andere keren
vragen de gebeurtenissen in iemands leven meer aandacht. Het gaat dan
bijvoorbeeld om ziekte, rouw of om geloofsvragen. Het kan goed zijn om
daar met een ander over te praten. Om samen te zoeken naar troost,
verheldering of inspiratie. Soms wordt er samen uit de Bijbel gelezen.
Dankbaarheid, vreugde en zorgen kunnen ook in een gebed bij God worden
gebracht.
Heeft u behoefte aan pastoraal contact?
Stuur een berichtje naar: www.pastoraat@pwgdeweide.nl of neem contact
op met uw wijkpredikant (zie colofon).

Pastoraat in de straat
Contactteams
Algemeen
Welkom

Het pastoraat in de straat
vormt de basis voor de
pastorale zorg.
De wijkgemeente is
ingedeeld in vier secties.
(zie kaartje wijkindeling op
de volgende pagina) Elke
sectie is verdeeld in
clusters van vijftien tot
twintig adressen. Het
straatpastoraat in de
clusters wordt verzorgd
door straatcontactleden.
Het straatcontactlid heeft
een aantal keren per jaar
tijdens het bezorgen van de
kerkelijke post, een
heuglijke of verdrietige
gebeurtenis persoonlijk
contact met de mensen in
de straat/buurt en kan dan
informeren hoe het gaat.
Contactleden hebben een
signalerende functie.
Indien gewenst geven zij
signalen door aan de
ouderling, diaken of
predikant.

Welkom heten van
nieuw ingeschreven
gemeenteleden in
onze wijk door
mondelinge en
schriftelijke
informatie te
verstrekken. Een
aantal keer per jaar
worden speciale
welkom
bijeenkomsten
georganiseerd.

Beperkten
Ouderen
Aandacht en meeleven
met gemeenteleden
van 80 jaar en ouder.

Vreugde
Aandacht en meeleven
bij vreugdevolle
gebeurtenissen zoals
geboorte en
huwelijksjubilea.

Aandacht voor
gemeenteleden met
een beperking in
welke vorm dan ook.

Wijkpastoraat
Pastorale zorg aan
gemeenteleden in
zorgelijke en
verdrietige
omstandigheden.
En voor een gewoon
gesprek waarin geloof
centraal staat.
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Wijkindeling
U ziet hier een plattegrond van Pwg de Weide.
De wijk bevat geografisch gezien alle pastorale eenheden ten
westen van snelweg A28.
Dit gebied is opgedeeld in 4 wijken:
Wijk 1: tussen A 28 en de Schutlandenweg/ Kinholtsweg.
Wijk 2: ten noorden van de Zuidwoldigerweg en ten westen van
de Kinholtsweg, behalve de Zaaier en de Maaier.
Wijk 3: ten westen van de Schutlandenweg en ten zuiden van de
Zuidwoldigerweg.
Wijk 4: alle eenheden buiten de voornoemde grenzen.

Pastoraat op eigen initiatief
Ieder lid van de gemeente is geroepen om naar de ander om te zien.
Wij zorgen voor elkaar. Er wordt daarbij van u als gemeentelid ook
eigen initiatief gevraagd.
Het bezoeken van de eredienst, deelname aan een musical of een
koor, samen koffiedrinken op de koffieochtend, enzovoort vallen
onder ‘Pastoraat op eigen initiatief’.
U kunt ook meedoen aan één van de vele activiteiten
(‘Ontmoetingen’) die we binnen Pwg De Weide organiseren, zoals:
• geloofsgesprekken,
• running dinner
• pubquiz
• picknick
• ontmoetingsochtenden
• programma Leeftocht (in samenwerking met andere
wijkgemeenten)
• herbergmaaltijden
Op de volgende pagina’s staat het programma van het komende
winterseizoen. Deelname aan activiteiten kunt u melden op
ontmoetingen@pwgdeweide.nl
Op www.pwgdeweide.nl vindt u meer informatie.
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Ontmoetingen
Elkaar ontmoeten, de tijd nemen om met elkaar te praten of samen
iets doen. Dat vinden we belangrijk binnen de Protestantse
wijkgemeente de Weide, onze wijkgemeente rond de Vredehorst.
Daarom is er ook voor het komende seizoen een gevarieerd
programma met ontmoetingsmomenten opgezet. De ene keer staat
verdieping op de voorgrond, de andere keer meer het samen zijn. En
vaak loopt het in elkaar over. We hopen dat het omzien naar en
aandacht hebben voor elkaar hierdoor een impuls krijgt. Want kerk
zijn we samen en u bent niet alleen!
U bent van harte uitgenodigd om aan een of meer van de volgende
Ontmoetingen deel te nemen.

1

De Nazit:
Napraten over de Preek

Soms blijft een kerkdienst of een
preek langer hangen dan anders. U
kunt dan de behoefte hebben om er
met anderen nog even over door te
praten. Die gelegenheid willen we dit
jaar bieden. Op zes zondagen
(meestal de eerste zondag van de
maand, behalve de tweede keer van
deze reeks) in de periode oktobernovember-december en februarimaart-april, is er na de ochtenddienst
gelegenheid om in zaal 1 met elkaar
in gesprek te gaan. We wisselen met
elkaar van gedachten hoe het Goede
Verhaal ons dagelijkse leven raakt.
Wanneer de groep te groot is, maken
we kleine groepen.

2. Running Dinner
Veel mensen kijken er elk jaar naar uit. Dit jaar is het
Running Diner op zaterdag 2 november.
Het Running Dinner is een maaltijd waarbij we in beweging komen
en verschillende mensen ontmoeten. Het voor-, hoofd- en nagerecht
nuttigen we op verschillende adressen (bij gemeenteleden thuis). We
starten om 17.00 uur gezamenlijk met een drankje en hapje in de
Vredehorst. Rond 18.00 uur gaan we in groepjes van ongeveer zes
personen naar gastadressen voor het voorgerecht. Om 19.30 uur
wordt u op een volgend adres verwacht voor het hoofdgerecht. Rond
21.00 uur sluiten we het diner af in de Vredehorst waar het
gevarieerde toetjesbuffet wacht. Tijdens de maaltijd kunt u aan de
hand van vragen of stellingen spreken over het jaarthema ‘Een goed
verhaal’. Vaak komen de goede verhalen al vanzelf op gang!
Jongeren vanaf een jaar of 12 zijn ook van harte welkom om mee te
doen. We gaan deze keer een of meer aparte jongerengroepen
vormen. Dus trommel je vrienden op en doe mee!
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3. Pubquiz
Op donderdag 23 januari om 20.00 uur houden we een oergezellige
Pubquiz in de ontmoetingsruimte van de Vredehorst. In teams van vier
personen spelen we de quiz en deelnemers strijden om de eerste prijs.
De quiz bestaat uit een zestal rondes van tien vragen. Er zijn onder
andere een muziekronde, een fotoronde en een bijbelkennisronde. De
hapjes voor deze avond worden verzorgd, consumpties zijn voor eigen
rekening. Een gezellige en strijdvolle avond voor alle jongeren vanaf 15
tot circa 100 jaar.

4. Zingen op Zondag
met aftertea
Op zondag 9 februari om 14.30
uur bent u welkom bij Zingen op
Zondag in de Vredehorst.
Samen zingen, bekendere en
wellicht onbekendere liederen,
onder begeleiding van muzikaal
talent uit onze wijkgemeente.
Na het zingen gaan we in de
ontmoetingsruimte van de
Vredehorst samen genieten van
een mini High Tea, waarbij
gezorgd wordt voor allerlei
lekkernijen. We hopen op een
muzikale en smaakvolle middag
met elkaar.
Graag horen we vooraf wie er
komt. Wanneer je een favoriet
lied hebt, kunt u dat natuurlijk
doorgeven. Wie weet komt het
die middag voorbij.
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5. Huiskamergesprek
Het huiskamergesprek heeft dit jaar als
thema ‘Een goed verhaal’. In kleine
groepen gaan we met elkaar in gesprek.
Zo delen we iets met elkaar van ons
leven, onze gedachten, onze ervaringen
en ons geloof. Wat betekenen de
verhalen uit de Bijbel voor u? Samen
gaan we ons op verschillende manieren
verdiepen in één van de verhalen.
De huiskamergesprekken vinden plaats
bij gemeenteleden thuis. We hebben
drie gespreksmomenten gepland,
verspreid over verschillende dagen en
dagdelen.
Voor elk van deze dagen zijn we op zoek
naar een gastadres. Wilt u bij het
aanmelden aangeven of u eventueel uw
huiskamer beschikbaar wilt stellen? U
kunt aangeven op welke dag u aan het
gesprek wilt deelnemen.
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6. Fietspuzzeltocht en picknick
Op zondag 7 juni houden we een fietstocht, geschikt voor alle leeftijden. We
starten tussen 11.00 en 11.30 uur vanuit de Vredehorst (na de kerkdienst en
een kop koffie of thee). Het is de bedoeling om in de vorm van een
puzzeltocht een mooie route in de omgeving van Hoogeveen te fietsen.
Onderweg ontmoeten we elkaar tijdens een picknick op een nog nader te
bepalen plaats. Rond 14.30 uur is de fietstocht afgelopen. Dus zet je
speurneus op en fiets mee! Een leuke afsluiting van het seizoen.

Activiteiten
Er zijn in onze kerkgemeenschap veel mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten: voor leren, vieren, dienen en
voor het onderlinge contact.

Ouderencontact
Voor alle oudere
gemeenteleden wordt er
elke tweede dinsdag van
de maand, vanaf 14.15
uur, een contactmiddag
georganiseerd. Deze
middagen vinden plaats in
de Vredehorst. We
nodigen voor deze
bijeenkomsten regelmatig
gastsprekers uit die iets
kunnen vertellen over een
bepaald onderwerp.
Jaarlijks is er een speciale
kerst- en paasviering met
een broodmaaltijd. Ook
wordt er eenmaal per jaar
een uitstapje
georganiseerd.
Meer informatie kunt u
vragen aan Martha Lowijs
(0528-230613) of vindt u
op de website en in de
Kerkentrommel.
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Koffiemorgen
Iedere tweede en vierde
woensdag van de maand is de
kerk tussen 9.30 tot 11.30 uur
open voor een praatje en een
kop koffie. Iedereen is van
harte welkom.
Het is mogelijk een thema aan
de orde te stellen. U maakt als
bezoeker uit wat er tijdens de
koffiemorgen aan de orde
komt. Het is niet nodig de hele
morgen aanwezig te zijn, u
kunt ook rustig naar binnen
stappen om alleen een kop
koffie te drinken. Voor meer
informatie kunt u terecht bij
Erna Berga (0528-271699) of
Ineke Meerman (0528278133).

Herbergactiviteiten
Eten in de Herberg
Elke maand wordt een herbergmaaltijd klaargemaakt, meestal op
de derde woensdag van de maand. Vanaf 18.00 uur bent u van
harte welkom voor een drankje en een hapje in de Vredehorst,
waarna er gezamenlijke wordt gegeten. We vragen een bijdrage
gevraagd van € 5,00 per persoon. De herbergactiviteiten kunt u
lezen in de Kerkentrommel en op de website.

Kunst in de
Herberg
Op zondag 10 november is
er weer Kunst in de
Herberg, Voor de elfde keer
tonen (semi)-professionele
kunstenaars uit de
omgeving van Hoogeveen
hun werk in de kerkzaal en
de ontmoetingsruimte van
de kerk.
Door middel van flyers en
www.pwgdeweide.nl wordt
u te zijner tijd geïnformeerd
over de kunstenaars die
deelnemen.
Contactpersoon: Bé
Geurtsen (0528-277746 of
geurtsen-wissink@home.nl )

Levensadem 2018
Niesje Metselaar; Anneke van Venrooij

Feest van de Geest
Feest van de Geest is een
landelijk
samenwerkingsproject
tussen kerken en
kunstenaars. In de weken
rond Hemelvaart en
Pinksteren presenteren en
exposeren professionele
kunstenaars in
kerkgebouwen
nieuwgemaakt en bestaand
werk aan de hand van een
thema en het verhaal van
Pinksteren. Ook het
kerkgebouw kan een rol
spelen bij het gemaakte
werk.
Doel van het project is - om
vanuit het Pinksterfeest, als
feest van inspiratie - een
verbinding te maken met de
hedendaagse kunst.
Daarmee woord, beeld en
klank bij mensen tot de
verbeelding te laten
spreken.

In 2020 doet onze wijk voor de vijfde
keer mee aan dit project. De
Vredehorst is dan één van de kerken
in het cluster Midden en ZuidoostDrenthe. Andere deelnemende
kerken staan onder meer in
Zuidwolde, Koekange, Ruinen,
Hollandscheveld en Oosterhesselen.
Te zijner tijd kunt u via
www.feestvandegeest.nl nadere
informatie vinden. In april 2020 komt
ook een folder beschikbaar.
Contactpersoon: Bé Geurtsen (0528277746 of geurtsenwissink@home.nl).

Kerk over de grenzen
Algemene geschiedenis
De eerste contacten tussen
kerkelijke gemeenten in de
DDR en in Nederland
ontstonden in de loop van de
jaren zeventig van de vorige
eeuw, midden in de 'Koude
Oorlog'.
Het ging er in die tijd om dat
we over harde grenzen heen
contacten onderhielden met
broeders en zusters die leefden
onder totaal andere politieke
en maatschappelijke
omstandigheden. Belangrijk
was dat we aan weerszijden
van het 'IJzeren Gordijn'
werden geconfronteerd met de
vraag:

‘Hoe kunnen we kerk zijn,
hoe kunnen we christen zijn
in een wereld waarin dat
christen-zijn, dat kerk-zijn
steeds minder
(maatschappelijk en
politiek) relevant lijkt te
worden?’

Namens de
Europacommissie,
Nies Muis

Partnergemeente Ferdinandshof
Sinds 1987 is er een gemeentecontact tussen
(nu) Pwg de Weide en de EvangelischLutherse gemeente in Ferdinansdhof in de
Noordoosthoek van Duitsland (www.kirchemv.de).
Dat contact bestaat uit een regelmatig
bezoek van een aantal dagen door onze
gemeenteleden aan de gemeente in het
voormalige Oost-Duitsland en een ander
moment komen er gasten uit Ferdinandshof
bij ons. Een dergelijk bezoek bestaat uit een
uitwisseling van cultuur en religie.
Steevast gaat dan het partnerkleed, waarop
de namen staan van hen die aan de
uitwisseling hebben deelgenomen, mee.
Daarnaast steken we als teken van
verbondenheid op elke vierde zondag van de
maand een speciale kaars aan.
Rondom Ferdinandshof zijn er nog 6 dorpen
die bij deze gemeente horen, die overigens
samen één predikant hebben die de
kerkdiensten leidt!
De Hoogeveensche afvaardiging, die in het
voorjaar van 2019 bij hen op bezoek ging,
werd zeer gastvrij ontvangen en het was
overduidelijk hoe dergelijke bezoeken
gewaardeerd worden. Wellicht een stimulans
voor andere gemeenteleden om kennis te
maken met deze vorm van gemeente-zijn.

Public relations

Diaconie
Het diaconaat neemt een
belangrijke plaats in binnen onze
kerkgemeenschap. De diakenen
geven op een praktische en
concrete manier invulling aan het
geloof. Geloven, helpen en
bouwen zijn de werkwoorden die
diakenen daartoe inspireren:




Geloven in een God die
bevrijdt.
Helpen om mensen tot hun
recht te laten komen.
Bouwen aan een wereld die
voor ieder leefbaar is.

Diaconaat is niet alleen een zaak
van de diaconie, het raakt de hele
gemeente. De diaconie is er om
de gemeente daarin voor te gaan.
Wijk- en Binnenlandsdiaconaat
*Oog hebben voor omstandigheden waardoor
mensen binnen de wijk in de knel zijn geraakt
en waar mogelijk de situaties die hiertoe
hebben geleid, proberen te verbeteren.
*Het informeren van de wijk/ gemeente en
deze zoveel mogelijk betrekken bij
maatschappelijke problemen en
samenlevingsvraagstukken.
*Aandacht en steun vragen voor missionair
werk.

De betrokkenheid van de
gemeente vergroten bij
de diaconale taak van de
kerk.
Diaconaat en eredienst
De diaconie in de
eredienst een duidelijke
plaats geven zodat ze
de gemeente kan
informeren over haar
diaconale
verantwoordelijkheden.
Zending,
werelddiaconaat,
ontwikkelingssamenwer
king (ZWO)
*Het informeren van de
wijk/ gemeente en deze
zoveel mogelijk
betrekken bij het ZWOwerk.
*Geld inzamelen ten
behoeve van de verre
naaste.
Sociaal maatschappelijke
hulpverlening
De belangen van die
mensen te behartigen die
vooral financiële steun
nodig hebben.
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Inloopuur
Als diaconale steun - in welke vorm dan
ook - gewenst is, kunt u elke eerste en
derde maandag van de maand tussen
19.00 en 20.00 uur terecht op het
inloopuur in de Haven, Van
Echtenstraat 37. Diakenen en andere
vrijwilligers luisteren graag naar uw
vragen of uw zorgen en proberen daar
samen met u een oplossing voor te
vinden. Wilt u graag eens een gesprek
met een gastvrouw of gastheer dan
kunt u zich telefonisch (06-39401404)
of via de mail
(info@inloopuurdehaven.nl) melden,
maar u kunt ook gewoon binnenlopen
in De Haven. Voor meer informatie:
www.inloopuurdehaven.nl.

Diaconaal Platform Hoogeveen
In het Diaconaal Platform werken veel diaconieën van
kerkgenootschappen uit de gemeente Hoogeveen samen. Samen met
andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke instellingen wordt
geprobeerd de zorg voor de kwetsbare mens in onze samenleving, dus
ook buiten de kerk, te versterken.
Voor meer informatie www.diaconaalplatformhoogeveen.nl.
Voor vragen of informatie over de diaconie kunt u contact opnemen
met diaconie@pwgdeweide.nl.

Musical
Vanaf eind augustus starten de repetities voor musical Kaïn.
Een verrassend verhaal met diepgang en humor en prachtige
liederen.
Er wordt geoefend op vrijdag van 19.30 uur tot ongeveer 21.15 uur.
Voor verdere informatie: musicalsdeweide@outlook.com

Deze musical gaat over de oerverhalen: Genesis 1 tot en met 11.
Daarin speelt Kaïn de hoofdrol. Hij zwerft door de verhalen en komt
elke keer in een andere rol terug. Zo ziet u hem bij de Toren van
Babel, de Ark van Noach, de strijd van de godenzonen, natuurlijk
samen met zijn broer Abel, met Adam en Eva. Ook het
scheppingsverhaal zelf komt aan de orde.
Via Kaïn komen existentiële vragen langs. Vragen die hij verbindt met
wat hij in de verhalen meemaakt en met ervaringen uit zijn eigen
leven. Het publiek zal ervaren dat de zwerver Kaïn iemand van alle
tijden is.

Jeugd en Jongeren
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In dit gedeelte van het
jaarprogramma vind je alles
wat met kinderen en jongeren
te maken heeft in Pwg de
Weide. Te veel om op te
noemen!

Vragen?
Stel ze aan de
jeugdouderlingen

Marijn van Rijswijk
06-52476289
marijn@vanrijswijk.nu

Inge de Vegt
Tel: 06-37455589
inge_krikken@hotmail.com

Richard Fernhout
06-41811637
richardfernhout@gmail.com

We kunnen ons nauwelijks
voorstellen dat je overal bij
kunt zijn, maar het
programma is wel zo
aantrekkelijk dat je eigenlijk
niets kunt missen. Voor veel
programmapunten word je
weer opnieuw uitgenodigd en
komen er berichten op de
website en de
facebookpagina’s. Het blijft
handig om dit boekje te
hebben en dit seizoen te
bewaren. Dan heb je alle
contactgegevens en
aanspreekpunten altijd bij de
hand.

Kinderoppas
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Iedere zondagmorgen is er oppasdienst voor
kinderen tot 4 jaar. Een aantal vrijwilligers zorgt
ervoor dat de kinderen die nog niet naar de kerk
kunnen, op een prettige en vertrouwde manier
worden opgevangen in zaal 3. Aan het einde van de
dienst, tijdens de collecte, kunnen de ouders die dat
willen, hun kind ophalen. Op deze manier ziet de
gemeente hen en zijn we allemaal samen.

Coördinator:
Anneke van den Berg,
06-12484463
aananneke@hotmail.com

Kindernevendienst
Iedere zondag is er
kindernevendienst. In het
begin van de dienst is er een
kindergesprek over het
thema van de dienst en
zingen we een kinderlied.
Tijdens de preek komen de
kinderen vanaf groep 1 in
drie groepen (onder-,
midden, en bovenbouw) bij
elkaar in onder andere de
kelder. De kinderen zijn dan
bezig met het thema van de
dienst, maar dan op hun
eigen manier. Voor het
slotgebed komen de
kinderen weer terug in de
dienst.

In de tijd van advent- en de
veertigdagentijd voor Kerst en Pasen
volgen we meestal bijzondere projecten,
die uitmonden op de kerst- en
paasmorgen. In deze diensten wordt er
veel aandacht aan de kinderen besteed.
Op kerstavond is er vroeg in de avond ook
een speciale ‘kinderkerstnachtdienst’
voor de kinderen. Op de zaterdag voor de
palmzondag maken we ook
palmpasenstokken, die we op
Palmzondag door middel van een intocht
naar binnen dragen.

Club

Club is één van de jeugdactiviteiten van
onze kerk. Ongeveer een keer per
veertien dagen is er een clubavond in de
kelder van de Vredehorst. De meeste
andere jongens en meiden van jouw
leeftijd ken je vast wel, van school, sport
of kerk.

Sirkelslag KIDS spelen we met kinderen
uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
We starten de dvd. We weten niet welke
opdrachten uitgevoerd moeten worden.
Het enige wat we weten, is dat
honderden kinderen in Nederland op
datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de
strijd aan te gaan tegen onze groep.
Wordt onze groep de winnaar van één
van de vier Sirkelslagbekers? Dan worden
we de helden van Nederland! Het spel
brengt op een laagdrempelige en
ontspannen manier christelijke thema's
en onderwerpen over aan kinderen. Let
op de aankondigingen.
Hou de social media en de website in de
gaten voor meer info en aankondigingen!

De clubavonden duren
ongeveer één tot anderhalf
uur. Eigenlijk véél te kort,
want het is vaak erg gezellig!
Wat doen we nu op zo'n
clubavond? Dat is heel
verschillend: een spel, film,
uitstapje of creatieve
activiteit. Ook staan we soms
even stil bij activiteiten uit
het kerkelijk jaar. Maar lekker
kletsen en een glaasje
drinken horen er ook bij. Op
sommige avonden mogen
een paar van jullie zelf iets
organiseren. Iedereen is
welkom, je hoeft niet
aangesloten te zijn bij een
kerk. We vinden het
belangrijk dat iedereen
plezier heeft en zichzelf mag
zijn.
Start seizoen:
Dinsdag 17 september
Inschrijven en
bekendmaking
afspraken in de
Vredehorst van
19.00 tot 20.00 uur.
Willem Kamp,
0528-236743
kampie@hotmail.com.

15 november om 19.00 uur
in de kelder van de Vredehorst.

12 tot en met 15 jaar

CLUB+

In de Club+ (voorheen catechese) voor
jongeren in de klassen 1 tot en met 4
van het voortgezet onderwijs volgen we
het programma van Youth for Christ,
Rock steady.
Een Club+-avond start gezamenlijk met
een korte inleiding op het onderwerp
en daarna gaan we per leeftijdsgroep
uit elkaar om op creatieve wijze met
het onderwerp aan de slag te gaan. We
hopen ook dit jaar weer een goed
programma te hebben waarin jongeren
en volwassenen van elkaar leren. Eens
in de veertien dagen komen we op
zondag bij elkaar in de Vredehorst van
18.30 tot 20.00 uur.
Begin september komen we voor het
eerst bij elkaar. Let op de uitnodigingen
in de Kerkentrommel, social media en in
je brievenbus. We gaan in ieder geval
eerst samen met elkaar eten!

Coördinator: Marjanne Fernhout
catechesedeweide@outlook.com

16 tot en met 18 jaar
De catechesegroep voor jongeren
van 16 tot en met 18 jaar wordt
geleid door ds. Wim Loosman en
komt één keer in de veertien dagen
bij elkaar.
Houd de social media, de website
en de WhatsApp berichten in de
gaten!
Coördinator: ds. Wim Loosman,
0528-262612,
w.loosman@pwgdeweide.nl
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Jongerenviering
Afgelopen seizoen hebben we de jongerennevendienst en keldervieringen
laten samenvloeien in de jongerenviering. De naam zegt wat we er mee
willen zijn: een viering voor én door jongeren. Opzet is een volledige
viering voor en door jongeren. Met alle elementen uit de viering, zoals gebed, kaars
ontsteken, bijbellezing, overdenking, muziek maken, collecte, zegen. We maken
hen op een laagdrempelige manier bekend met vieren en proberen samen te
ontdekken wat geloven voor hen kan betekenen. De viering wordt in principe
geleid door de predikant, maar voorbereid met een klein groepje van vrijwilligers en
enkele jongeren. Streven is om deze vieringen zes keer per jaar te houden.
Houd de social media, de website en de WhatsApp berichten in de gaten voor de
juiste data!

BAM
Basement after meeting
De ouders drinken koffie of thee na de dienst… voor de jeugd is er BAM!
De jeugd is dan welkom in de kelder om nog even na te praten over de
dienst. Wat zijn de dingen die hun aanspraken, of waar ze vragen over
hebben of over heel wat anders wat er voor hen speelt. Daarnaast is er
ruimte en ontmoeting, gewoon gezellig met elkaar! Houd de social
media, de website en de WhatsApp berichten in de gaten voor de juiste
data!
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Kinderkamp
Wie ooit op kamp is geweest,
kijkt ieder jaar weer vooruit naar
het volgende kamp. Wanneer
mogen we weer? Op kamp gaan
betekent namelijk bijzondere
avonturen beleven. De
nachtwandeling, het
kussengevecht de bonte avond…
Wie wil er nu niet mee op
kamp?
Dit jaar nodigen we alle
kinderen uit. Dus niet alleen de
kinderen die met de clubs
meedraaien, mogen mee. Ook in
2020 wordt het kinderkamp
gehouden voor alle kinderen van
de gemeente, die in de groepen
5 tot en met 8 van de
basisschool zitten. De kinderen
van groep 4 nodigen we uit om
op zaterdag langs te komen. Een
vriendje of vriendinnetje
mee?...Vraag het even.
En…uiteraard is iedereen van
harte welkom in de viering op
zondag. Het zou geweldig zijn
om weer met een grote groep te
gaan, want in Schoonoord
wachten ze al weer op ons.

Kinderkoor
Zingen is laten zien wat je voelt. Ben
je blij of verdrietig? Vind je het
moeilijk om dat te zeggen? Zing het
dan!
Zingen is plezier hebben. Daarom is
zingen in een groep ook zo leuk: want
samen heb je meer plezier. Alleen
zingen is ook leuk, maar in een groep
voel je echt dat je bij elkaar hoort.
Zingen is niet saai: je wordt er blij
van, je leert je stem ontwikkelen en
grote kans dat je ook leert om meer
te durven; je zelfvertrouwen groeit!
Zingen is laten zien dat je gelooft.
Geloven heeft met gevoel te maken.
Voel dat God van je houdt. Als je
daarvan zingt, dan zien mensen dat
en kunnen ze dat meevoelen.
Voor kinderen van 6 tot en met 12
jaar.

Aliena van Dalen
06-10712448
aliena.vandalen@gmail.com

Jonge ouders
Jongvolwassenen en jonge ouders zijn vaak
op zoek naar manieren om binnen de hectiek
van het leven ruimte en tijd te vinden voor
geloof en kerkgang. Het is daarbij niet altijd
makkelijk om bijvoorbeeld je kinderen te
helpen en voor te gaan in hun geloofsleven.
Kinderen hebben vaak veel vragen. Vragen
die je misschien zelf ook wel hebt, of waarop
je even geen goed antwoord weet.

Onderlinge
ontmoeting
staat centraal.
Activiteiten
worden door de
groep zelf
georganiseerd.
Dat houdt het
simpel en
laagdrempelig.
Via een eigen
Facebookpagina
wordt
gemakkelijk
contact gelegd.

Binnen de
wijkgemeente willen
we jonge gezinnen
daarbij helpen. Vanuit
de doelgroep is een
initiatief ontstaan
onder de naam
Vredehorst Young. Er
worden door het jaar
heen diverse leuke
activiteiten en
bijeenkomsten
georganiseerd.
Onderlinge
ontmoeting staat
centraal. Het doel is
om leeftijdsgenoten
binnen de kerk te
leren kennen.

Wil je ook op de hoogte
gehouden worden? Meld je
dan aan voor de
Facebookgroep Vredehorst
Young.
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Tijdens de doopdienst ontvangen
doopouders een doopkoffer met daarin
allerlei materiaal dat ouders kan helpen
bij de geloofsopvoeding, zoals boekjes en
cd’s. Enkele maanden daarna wordt een
doopkofferavond georganiseerd.
De doopouders komen bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over
geloven in deze tijd, over geloofsopvoeding, of ze iets met de inhoud van
de doopkoffer hebben gedaan, om tips en tricks te delen, enzovoorts. De
avond wordt georganiseerd door de predikant en bijgewoond door een
jeugdouderling. Deze avond is bedoeld om elkaar te versterken en
ontmoeten. De doopouders krijgen voor de avond een persoonlijke
uitnodiging. Meer info via de predikant of jeugdouderlingen.
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Diaconale
jongerenactiviteiten
Het woord diaconie betekent dienst. De diakenen in de
kerk zijn dienaren van Christus en proberen de mensen
die hulp nodig hebben te helpen. Het woord diaconaal
heeft daarom alles te maken met je inzetten voor
andere mensen. Gedurende het jaar worden er
activiteiten georganiseerd of sluiten we ons als Pwg de
Weide aan bij dingen die door anderen worden
georganiseerd, zoals:
•
•
•
•

Bezoek aan The Passion
Nacht Zonder Dak
EO-jongerendag
Sirkelslag Kids

Een aantal van deze activiteiten staat in het teken van
het diaconaat. Door deelname aan de activiteiten kun je
sponsorgeld inzamelen dat aan goed doel wordt besteed
die we als gemeente ondersteunen.
Al deze activiteiten kondigen we aan - mits we meedoen
- via Facebook en de website www.pwgdeweide.nl
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