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In tegenstelling tot de wijkgids 
van najaar 2019, waarin uitleg 
gegeven werd over de 
werkzaamheden en activiteiten 
van de diverse ambtsgroepen, 
heeft u nu een boekje in uw 
handen, waarin o.a. te lezen is 
hoe toch geprobeerd wordt om 
kerk te zijn in deze tijd en wat 
daarbij komt kijken en wie zich 
daarvoor inzetten. Een soort 
kijkje achter de schermen dus. U 
zult ontdekken dat er door veel 
mensen hard gewerkt wordt en 
creatief nagedacht over samen 
kerk zijn, maar dan net even 
anders. Het is goed om daar 
bewust van te zijn en wellicht 
een stimulans om ook aan te 
sluiten bij de groep vrijwilligers. 
Schroom niet; er is altijd plaats 
voor nieuwe talenten!  
Verder wordt het thema van het 
jaar geïntroduceerd en van het 
beleidsplan nog eens belicht, een 
aantal activiteiten 
geïntroduceerd, zoals de kerk op 
schoot dienst van 4 oktober a.s. 
en een aankondiging van een 
aantal activiteiten met de 
predikanten.  Kortom de moeite 
waard om te lezen. 
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  Thema beleidsplan: Stad op een berg 

 

 

 

 

 

Onze kerk is geen gebouw, maar bestaat uit mensen. Mensen die zich in hun leven willen 

laten inspireren door Jezus Christus. 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze zichzelf mogen zien als een ‘stad op een 
berg’. Een stad die zichtbaar is voor de wereld om haar heen. Een licht dat 
niet verborgen kan blijven.  
Het beeld van de stad past eigenlijk heel goed bij onze wijkgemeente. In 
onze wijkgemeente heerst een levendigheid en een verschilligheid, die bij 
een stad hoort. De stad van onze gemeente heeft prachtige en bloeiende 
wijken, waar veel gebeurt en waar mensen elkaar goed kennen. Ook zijn 
er plaatsen waar gebouwd wordt, of gebouwd zou mogen worden. We 
hebben kunst, graffiti, hangjeugd, buitensporters 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 zelf.  
Jezus zegt dat een stad op een berg niet verborgen kan blijven. Ook dit 
jaar weer nemen we dat aan als een gave en een opdracht. Wij verlangen 
mensen van God te zijn! Een niet te missen licht van Gods liefde en 
genade. Een plek waar elk mens zich thuis mag voelen.     

ds. Jacoline Batenburg 
 

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 

ontvang 
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‘Laat je horen!’ is het jaarthema van onze wijkgemeente in 2020-2021. Een thema 

gekozen naar aanleiding van de Psalmen. Het bijbelboek dat volstaat met 

opdrachten, uitnodigingen en muziek. Eén van de taken van de kerk is dat zij de 

‘lofzang gaande houdt’. Een oud besef is dat wij onder alle omstandigheden reden 

hebben om God te eren en te prijzen om zijn goedheid en trouw, die wij kennen 

door het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus. 

Nu gaat het er erom onze eigen stemmen te vinden en die van onze gemeente 

gezamenlijk in hoe wij God de eer kunnen geven in ons leven.  

We willen daarom bezighouden met muziek, lofprijs, de wijk om ons heen en gebed. 
Zo geven we stem aan onze dank en ons worstelen in dit leven. We willen met 
andere woorden dat dat onze gemeente voor de mensen om ons heen niet alleen 
zichtbaar is als een lichtende stad op een berg, maar ook dat zij hoorbaar is en de 
ruimte vult met goede klanken van het volle leven dat wij mochten ontdekken in 
Jezus Christus.   
 
‘Laat je horen!’ is zodoende een opdracht om je stem te gebruiken. Met je stem kun 
je de toon zetten, bekrachtigen of gaande houden. We onderzoeken in onze 
erediensten en activiteiten de Bijbel op opdrachten om te jubelen, te juichen, stil te 
zijn, de waarheid te spreken, muziek te maken, te dansen en nog zoveel meer. Hoe 
klinkt ons geluid voor God en mensen anno 2021?  
 
‘Laat je horen!’ is ook een uitnodiging aan ons allen. Een uitnodiging om te luisteren. 
Luisteren naar de stem binnen in ons en hoe die mag gaan samenklinken met Gods 
Geest. Luisteren naar wat anderen zeggen en doen. En luisteren naar de stem van 
God en hoe die tot ons wil komen. Het gaat daarin ook om gerechtigheid. Ons oor te 
openen voor wie en wat niet gehoord wordt in dit leven.  
 
Met het jaarthema ‘Laat je horen!’ gaan we ons in dit kerkelijke seizoen verdiepen 
in ‘doen’ van ons geloof! Juist in dit jaar waar het coronavirus al onze plannen 
onzeker maken, nemen we ons voor om van ons te laten horen. In wie of wat 
geloven wij? Wat houdt ons op de been? En hoe geven we dat handen, voeten en 
stem? Dat mag doorklinken in hemel en op aarde. 
Doe je mee?  
 
De predikanten Jacoline Batenburg en Wim Loosman.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarthema: Laat je horen 
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We leven nu in een tijd, waarin het ons sinds half 

maart verboden is om met de hele gemeente 

samen te komen vanwege de coronacrisis. We 

zijn vanaf zondag 12 juli weer met kleine 

groepjes mensen voorzichtig begonnen met 

vieren op anderhalve meter afstand van elkaar. 

De koffie op het plein na de dienst smaakt na de 

dienst ook weer goed. Er moet wel vooraf 

gereserveerd worden via onze website. Ook de 

pastorale bezoeken, vergaderingen en andere 

vormen van gemeente-zijn zijn op gang gekomen. Alles volgens de 

protocollen van het RIVM.  

Het prachtige lied van Huub Oosterhuis ‘Zomaar een dak boven wat 

hoofden’ (Lied 276) laat zien en horen wat er gebeurt als wij samen 

komen. Wij zoeken als gemeente een dak boven wat hoofden om 

bescherming te vinden tegen de regen of de zon, maar onmiddellijk laat 

de poëzie van Oosterhuis zien dat er op het moment van vieren en samen 

komen een wissel omgaat die van het huis waarin wij samenkomen een 

levend lichaam maakt. ‘………deur die naar stilte openstaat./ Muren van 

huid, ramen als ogen/ speurend naar hoop en dageraad.’. Als predikant 

heb ik al in veel kerkgebouwen gevierd, maar de mensen die er in samen 

kwamen maakten pas dat het een huis van God werd. Zoals Oosterhuis 

dicht: ‘Huis dat een levend lichaam wordt/ als wij er binnengaan/om recht 

voor God te staan.’ Niet het gebouw heeft het laatste woord, maar de 

mensen die er naar binnengaan. Het gebouw is ‘Zomaar een dak boven 

wat hoofden/…….’, maar de mensen vormen dat ‘Huis dat een levend 

lichaam wordt/‘. De mensen, die God toelaten en zo het eigen gebouw 

weten te relativeren vormen een huis waarin gastvrijheid centraal staat.  

Natuurlijk doet het pijn als je een huis los moet laten, waarin bijna iedere 

dag een levend lichaam werd gevormd. De woorden ‘Zomaar een dak….’ 

betekenen voor nu eerst met kleine aantallen om weer een levend 

lichaam te worden. We gaan zien hoever we komen. Het aantal 

besmettingen neemt weer toe, maar we blijven hopen dat de tweede golf 

uitblijft. Moed blijven houden, lief hebben en vertrouwen blijven houden 
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dat in de Vredehorst in de toekomst weer een levend lichaam gevormd zal 

worden. De woorden ‘Zomaar een dak’ geven ondertussen ook aan dat er 

ondertussen ook naar andere vormen gezocht wordt. In tuinen en parken 

onder de blauwe hemel als dak. In huiskamers op anderhalve meter 

afstand. In grotere zalen op afstand van elkaar met een goede ventilatie. 

Tegelijkertijd merk ik dat mensen voorzichtig blijven en afwachtend zijn.  

Er is ook nog een andere kant. De winst van deze crisis is dat veel mensen 

die al afgehaakt waren nu door de online kerkdiensten de kerk weer 

(her)ontdekken. De anonimiteit speelt daarbij een grote rol, omdat je niet 

fysiek aanwezig hoeft te zijn in een dienst. Niemand kan een opmerking 

maken over jarenlange afwezigheid. Als een Zacheüs tussen de bladeren 

in de vijgenboom kunnen mensen zicht op Jezus krijgen door mee te 

kijken en te luisteren. Niemand die ons ziet op zondagmorgen in onze 

pyjama’s, met onze kopjes koffie en croissants. Achter elke weergave via 

Kerktv of YouTube kan een heel gezin schuilgaan die niet eens allemaal de 

hele dienst hoeven te volgen, maar misschien wel weer wat oppakken van 

de kerk. Kruimels van geloof die van de tafel vallen. Het is een 

laagdrempelig binnenkomen in de huiskamers van de mensen. Alsof Jezus 

tegen de Zacheüs in deze moderne tijd zegt: ‘Ik wil heden in uw huis zijn’. 

Ik hoor van mensen dat hun (puber)kinderen soms ook weer meekijken, 

terwijl ze al een al jaren met geen stok naar de kerk zijn te krijgen. Ook is 

het aantal mensen dat de kerkdienst later bekijkt groot te noemen. 

Ouderen die niet voor 9.30 uur klaar zijn met wassen en aankleden 

vanwege lichamelijk ongemak en jongeren die willen uitslapen, kunnen 

allemaal later inschakelen. Mensen reli-shoppen soms bij elkaar. Er wordt 

later even gekeken hoe het in de andere kerken bij de familie is geweest. 

Even aanklikken. Van deze ontwikkeling kunnen we van alles vinden. ‘Je 

moet wat over hebben voor de kerk. Kom je bed uit en zorg dat je er 

bent.’ is een veelgehoorde mening. ‘Je hoort bij een levend lichaam en 

daar moet je naar toe’, maar misschien moeten we elkaar ook een eigen 

plaats en ontwikkeling gunnen.  

Laten we elkaar in ieder geval blijven vasthouden in deze crisis en er heel 

proberen doorheen te komen.  

Houd moed, heb lief. 

ds. Wim Loosman. 
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Het tweede deel van het afgelopen jaar was het elke zondag mogelijk om 
een viering mee te maken. Weliswaar niet fysiek in de Vredehorst, maar 
via onlinediensten waren we toch verbonden met elkaar.  
Wat komt er zoal kijken bij het maken van zo’n uitzending? De mensen 
van de techniek leggen het uit. 
 
De predikant maakt het script 
(een uitgebreide liturgie) van de 
dienst, met naast de standaard 
indeling die voor de kijkers 
herkenbaar is, de nodige links 
naar de diverse liederen uit de 
verschillende bibliotheken, 
afbeeldingen, filmpjes en 
teksten. 
 
 
Geluid: welke headset wordt 
gebruikt en op welk kanaal zit 
deze headset, gebruiken we de 
loopmicrofoon en nog extra 
microfoons, zo nodig wordt de 
sterkte van het geluid geregeld 
naar de persoon die de 
microfoon gebruikt, zijn de 
batterijen vol en staat de 
ringleiding aan? Is het volume 
van de PowerPoint filmpjes 
goed, etc. Dit wordt allemaal 
bestuurd via een mengpaneel. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Presentatie en regie: Deze wordt 

thuis al gemaakt en alle 
onderdelen van de dienst 

worden hierin verwerkt. Alle 
liederen, teksten van het script 

toegevoegd. Daarna 
gecontroleerd en vele malen 

getest of alles naar  
tevredenheid werkt.  

Op zondagmorgen  
is er een laatste  

check in de kerkzaal. 
 

Beeld: De “cameraman”  
is ook gelijk de regisseur. Hij 

zorgt voor een mooie uitzending 
met de afwisselende beelden, 

wordt er ingezoomd of juist niet, 
en deze persoon is ook 

verantwoordelijk voor de 
verbinding met het internet 

 
Dit team  zorgt ervoor dat we 

deelgenoot kunnen zijn van wat 
er in de Vredehorst gebeurd: op 

zondagmorgen, maar ook  
tijdens de vier-uurtjes op 

woensdag in het afgelopen 
voorjaar stonden zij  

paraat en tijdens rouwdiensten. 
 

 

(Online)-vieringen 

 

©eigen materiaal 
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De vieringen worden 

regelmatig aangevuld 

met muzikale 

intermezzo’s: zowel 

instrumentaal als 

vocaal. Jong en oud 

zetten hun talenten in 

om samen een dienst 

compleet te maken. 

Zo is er, naast een 

organist een 

kinderkoor dat geleid 

wordt door Aliena van 

Dalen, een 

gelegenheidsband, 

muzikale solisten 

maar ook een cantorij 

die wekelijks oefent. 

Er is zijn bijdrages van 

elk genre en voor elke 

leeftijd ook in tijden 

dat fysiek samenzijn 

niet gewenst is. 

Nieuwsgierig of 

enthousiast 

geworden? Heeft u zin 

gekregen om uw 

talenten in te zetten 

voor onze kleurrijke 

gemeente? Neemt u 

dan contact op met de 

ambtsgroep vieringen: 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond: freepik 
Foto’s: facebook eigen materiaal 

Muzikale ondersteuning 

vieringen@pwgdeweide.nl 
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Pastoraat 

 

Wijkpastoraat 
Pastorale zorg aan 
gemeenteleden in zorgelijke en 
verdrietige omstandigheden. En 
voor een gewoon gesprek 
waarin geloof centraal staat. 
 

Vreugde 
Aandacht en meeleven bij 

vreugdevolle gebeurtenissen 
zoals geboorte en 
huwelijksjubilea. 

 

Ouderen 
Aandacht en 

meeleven met 
gemeenteleden van 

80 jaar en ouder 
door ouderlingen en 

contactteam-
medewerkers. 

 

Welkom 
Welkom heten  
van nieuw ingeschreven 
gemeenteleden in onze 
wijk door mondelinge en 
schriftelijke informatie te 
verstrekken. Het is de 
bedoeling dat eens per 
jaar speciale welkom 
bijeenkomsten 
georganiseerd worden 

 

Beperkten 
Deze groep 
vrijwilligers 
besteedt 
aandacht aan 
gemeenteleden 
met een 
beperking in 
welke vorm dan 
ook. 
 

Ontmoetingen 
Jaarlijks organiseert  

een groep  
enthousiaste  

vrijwilligers activiteiten waarin  
we elkaar op informele manier 

ontmoeten. Heeft u meegedaan met 
de fietspuzzeltocht op de startzondag? 

Daarnaast zijn voor komend jaar nog 
meer voorstellen gedaan: bingo en 

pubquiz op afstand en zou het running 
dinner ook door kunnen gaan? Volg de 
berichtgeving in de Kerkentrommel, de 

website en de facebookpagina! 

 

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging 

krijgt. In onze wijkgemeente is dat voor de diverse doelgroepen georganiseerd. 

Ouderlingen en contactteamleden zijn daarin het eerste aanspreekpunt. Zo ook in 

tijden dat afstand houden een vereiste is gaan de medewerkers, in overleg, op pad 

om hun werk te doen. Schroom dus niet om contact met hen op te nemen: 

pastoraat@pwgdeweide.nl 

 

©Pixabay.com 
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Mijn naam is Anne van Leeuwen 

en ik ben 64 jaar. Ik ben geboren in 

Wijk bij Duurstede. Mijn jeugd bracht 

ik grotendeels in de sporthal door, 

turnen was mijn grote passie. In 

Utrecht heb ik mijn man leren kennen 

en we verhuisden in 1997 naar 

Dronten. We zijn gezegend met 4 

kinderen en 5 kleinkinderen. En er is 

weer een kleintje op komst! Na mijn 

opleiding tot ziekenverzorgende heb ik 

in verschillende instellingen mogen 

werken. Verpleeg-en 

verzorgingshuizen, in de wijk, in een 

revalidatiecentrum en in een 

woongroep voor mensen met niet 

aangeboren hersenletsel. Lange tijd 

heb ik de wens in me meegedragen 

om ooit een keer theologie te kunnen 

studeren en in 2010 was daar de 

gelegenheid voor. Ik schreef mij in 

voor de deeltijdopleiding hbo-

theologie op Hogeschool Windeheim 

in Zwolle. Daar heb ik in enorm 

intensieve en boeiende jaren mogen 

genieten van vele rijkdommen die in 

de studie en in de omgang met 

studiegenoten en docenten besloten 

lag. Na mijn diploma behaald te 

hebben kon ik vrijwel direct aan de 

slag als kerkelijk werker. Het 

alledaagse is voor mij een vindplaats 

van geloof. Samen met mensen die 

aan mijn zorgen worden toevertrouwd 

wil ik, indien gewenst, op zoek gaan 

naar de aanwezigheid van de Eeuwige 

in het geleefde leven. Verhalen van 

ons mensen, ze lijken soms zo nauw 

aan te sluiten bij de Bijbelse verhalen. 

Het reiken naar verbondenheid, naar 

geluk, naar respons op indringende 

levensvragen, het lijkt van alle tijd. 

Welk een geborgenheid te beseffen 

dat ons leven is ingebed in dat Grote 

verhaal van God en mensen. Ik ervaar 

het telkens weer als bijzonder 

wanneer ik een stukje met iemand 

mee mag lopen op het levenspad. En 

ben dankbaar voor het geschonken 

vertrouwen. 

Even voorstellen 

Vanaf medio september komt een 

pastoraal werker ons team versterken. Zij 

zal allerlei pastorale werkzaamheden 

oppakken die nu blijven liggen. Zij stelt 

zich even aan ons voor: 
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Activiteiten in de wacht? 

Er zijn een aantal activiteiten uitgesteld. Wanneer en hoe krijgt dat een vervolg?  
Lees daarover meer in de Kerkentrommel, de website en op de facebookpagina. 

 

! Kunst in de Herberg: 14-11-2021  
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Eindtijd of niet? 

We hebben geen kalender waarop staat aangegeven op welke dag Jezus terug 

zal komen. In de Bijbel staat dat alleen God zelf weet heeft van ‘die dag’. Er is 

altijd wel veel aandacht voor ‘het einde der tijden’ als er tegenslagen zijn. Veel 

mensen zien daarom vandaag de dag door de coronacrisis, de klimaatcrisis en 

de daaropvolgende verwachte economische crisis ‘het einde der tijden’ 

naderen. Zij zijn er vast van overtuigd dat we ‘de tekenen des tijds’ goed 

moeten verstaan en dat dit gepaard zal gaan met het vergaan van de oude 

boze wereld en het verrijzen van een nieuwe wereld. De christenen onder hen 

vinden hun inspiratiebron in de Bijbel, met name in het de boeken Daniël en de 

Openbaring van Johannes. Dat zijn boeken, die in de Bijbelwetenschappen ook 

wel gerangschikt worden onder het kopje ‘apocalyptiek’ (onthulling of 

openbaring). Het aanwijzen van een precies tijdstip waarop de wereld vergaat 

is één van de religieuze bijverschijnselen van deze ‘apocalyptiek’. Op drie 

avonden in oktober willen we samen in gesprek raken over deze problematiek 

en in het boek Openbaring gaan lezen. Ook kijken we naar hoe kunstenaars de 

beelden uit het boek Openbaring hebben verwerkt in hun schilderijen. 

 

Moeder met vluchtend kind 
         (Openbaring 12)  

      Ruud Bartlema 

 

Gespreksleider: ds. Wim Loosman 
Plaats: Vredehorst 
Tijd: 10.00 uur en 20.00 uur (we maken twee kleinere groepen in verband met 
de coronamaatregelen) 
Data: woensdagen 7, 14 en 21 oktober 

 
Opgave vooraf.  
w.loosman@pwgdeweide.nl  
en/of 0528 262612 
Alle coronamaatregelen 
worden in acht genomen.  
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   Verlangen naar een nieuw Christendom – Samuel Lee  
 
Nadenken over de toekomst van de kerk.  
In dit boek vertelt Samuel Lee, wat in zijn ogen wezenlijk is voor het 
christendom vandaag. Samuel Lee is theoloog des Vaderlands of zoals 
hij zelf zegt: ‘theoloog van de straat’.  Hij is verbonden met de 
Pinksterbeweging en voorganger in die beweging. Zijn achtergrond is 
divers. Hij groeide op in het Midden-Oosten, woonde vanaf zijn 
tienerjaren in Nederland en trouwde met een vrouw van Zuid-
Koreaanse afkomst. Hij ontmoette Jezus in een visioen, waarna hij zich 
bekeerde. 
 
Het komende najaar leest ds. Jacoline Batenburg zijn boek. U wordt 
van harte uitgenodigd dit boek mee te lezen. Herkennen wij zijn 
verhaal? Is er toekomst voor de kerk? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

Gespreksleider: ds. Jacoline Batenburg 
Plaats: Vredehorst  
Tijd:   20.00 uur 
Data:  donderdagen 8, 22 en 29 oktober 

 
Aanmelden via jwc.batenburg@pwgdeweide.nl      
NB. Alle coronaregels worden in acht genomen 
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Andere collectevorm 
We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de 
App Kerkgeld of de QR-code op deze bladzij te scannen om uw giften over 
te maken. In beide gevallen komt u op de site van de protestante 
gemeente Hoogeveen, waar u ook collectebonnen kunt bestellen. 
Uiteraard kunt u zelf de hoogte van uw gift en het doel bepalen. 
Mocht u voorkeur toch gaan naar het zelf overmaken op ons 
bankrekeningnummer, dan willen we graag dat u dit overmaakt op 
bankrekeningnummer NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse 
Gemeente Hoogeveen. 
 
 

Aktie!! 
De aanschaf van zonnepanelen is niet alleen goed voor uw portemonnee, 
maar ook voor het milieu. De Vredehorst is een z.g. “Groene kerk”. 
Waarom liggen hier dan geen zonnepanelen op, vraag ik mij dan af. 
Daarom ben ik de actie gestart om de Vredehorst van zonnepanelen te 
voorzien. De energierekening omlaag en het milieu sparen, mooier kan 
niet denk ik. 
Een paneel, inclusief alle bijkomende apparatuur kost ongeveer 350,-.  
Als u dit bedrag kunt missen en u draagt de kerk en het milieu een warm 
hart toe, sponsor dan één of meer panelen. 
Wilt u wel bijdragen maar vindt u 350,- teveel, dan kunt u een bijdrage 
overmaken op NL 78 RABO 0373735480 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Hoogeveen met als omschrijving: Zonnepanelen 
Doet u ook mee? Bel me dan even op 268642 of mail even naar 
h.hospers@inter.nl.net.  
 
Henk Hospers 
Kerkrentmeester 
 
De overige activiteiten van de diaconie staan in de wijkgids 2019 en op 
www.pwgdeweide.nl 

Diaconie 
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Het afgelopen jaar                       

is heel anders                  

verlopen dan we ons 

voorgesteld hadden.               

Het Corona-virus heeft een 

enorme impact gehad hoe we 

kerk en gemeente konden en 

kunnen zijn. Ook op het 

jeugdwerk was de impact 

groot. Het clubwerk, de club+ 

(voorheen catechese) en de 

kindernevendienst kwamen 

als gevolg van de 

maatregelen abrupt tot een 

einde. Ook het jaarlijkse 

clubkamp kon niet doorgaan. 

Dit tot groot verdriet van 

zowel jeugd als leiding, want 

het is het toch wel een 

jaarlijks hoogtepunt. Gezellig 

samen eropuit, lol hebben 

met elkaar en afsluiten met 

een gezamenlijke 

‘kampkerkdienst’. Het was 

een gekke tijd.. en juist voor 

jongeren ook met een grote 

impact. Want juist het 

jongerenwerk is gebaseerd 

op ontmoeting. En dat kon 

nou helaas weer niet. Maar… 

Hiernaast kan je zien wat wel 

gebeurde in het afgelopen 

jaar: 

 

kindernevendienst 
vanuit huis 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd en Jongeren ©imgbin.com 

kindernevendienst in de maak 
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Kinderoppas 

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

 

 ©imgbin.com 

©freepik.com 
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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 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.  
Onder de naam “Vredehorst Young” 
is een initiatief ontstaan voor deze 
doelgroep. Normaal gesproken 
worden er diverse activiteiten en 
bijeenkomsten georganiseerd.  
Wil je ook op de hoogte gehouden 
worden? Meld je dan aan bij de 
Facebookgroep Vredehorst Young.  
 

 

 

 

Jonge ouders 

 

Tijdens de doopdienst ontvangen 

doopouders een doopkoffer met 

daarin allerlei materiaal dat kan 

helpen bij de geloofsopvoeding. 

Een aantal weken na de doop is 

het de bedoeling dat een 

terugkomavond georganiseerd 

wordt.  Dan worden ervaringen 

uitgewisseld en gesproken over 

geloofsopvoeding en/of de 

moeilijkheden die men daarbij 

ervaart. Dit initiatief is bedoeld om 

elkaar te ontmoeten en versterken 
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        Kerk op Schoot! Baby-, peuter-, kleuter- kerkdienst  
 

Tijd:  15.30 uur – 16.30 uur.  
Datum: 4 oktober 2020  
Locatie: in/bij/om de Vredehorst (Zuidwoldigerweg 32) 

 
Kerk op Schoot is een bijeenkomst voor kinderen van 0-4 jaar samen met hun ouders 
of grootouders.  We beleven een bijbelverhaal, met liedjes, voelexperimenten en 
bewegingen. Je blijft de hele tijd met je gezin bij elkaar en beleeft zo alles helemaal 
samen. Ook leuk om met je kleinkind, nichtje of neefje te bezoeken.  
Deze keer gaat het over: Vijf broden en twee vissen; een verhaal over een picknick. 
 
In verband met Corona is het gewenst dat je je vooraf aanmeldt. 
Voor meer informatie:  www.pwgdeweide.nl. Of e-mail: jeugdwerk@pwgdeweide.nl 
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Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 

Straks bijeen, het verdriet van de baan. 

Weer bijeen, zonder afstand te houden, 

opgetogen: de morgen breekt aan. 

 

Samen zullen we danken en zingen. 

Samen breken we brood, delen wijn. 

Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 

een gebaar dat bijzonder zal zijn. 

 

En we steunen elkaar en beloven, 

na het leed dat we hebben doorstaan, 

dat wij zien wat het nieuwe betekent 

en daar zinvol mee om zullen gaan. 

 

En ik hoop dat we zullen ervaren, 

In geloof dat de liefde ons leidt: 

Voor elkaar en voor moeder aarde 

goed te zorgen nu en altijd 

 

Tot slot 

…..stond onlangs op de website van “Petrus” onderstaand lied, gezongen door 

Anneke van Giersbergen. U kunt het beluisteren door de QR-code te scannen. 

Een toelichting van de schrijver van dit lied is te lezen op: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/ 
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Een hartelijke groet namens de 

kerkenraad van pwg de Weide. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/

