
	  

	  

Seizoen	  2014-‐2015	  Jaarthema	  en	  Jaarprogramma	  Kerkgemeente	  
	  
Samen	  Onderweg	  
De	  kerk	  is	  geen	  gebouw	  maar	  een	  beweging	  van	  mensen	  onderweg	  naar	  de	  toekomst	  van	  God.	  In	  de	  Bijbel	  zijn	  
mensen	  voortdurend	  onderweg.	  Denk	  aan	  Abraham,	  maar	  ook	  aan	  Jona,	  de	  jongste	  zoon,	  Jezus	  die	  onderweg	  is	  naar	  
Jeruzalem,	  Paulus	  op	  reis.	  Die	  reisverhalen	  in	  de	  Bijbel	  zijn	  een	  prachtig	  beeld	  voor	  onze	  eigen	  levensreis.	  Wij	  gaan	  
dit	  seizoen	  samen	  verder	  op	  onze	  levensweg:	  samen	  onderweg,	  oud	  en	  jong,	  	  gelovig	  en	  randkerkelijk.	  	  
	  
Pelgrimsroute	  	  
We	  beginnen	  het	  seizoen	  als	  pelgrims.	   In	  de	  Meermin	  organiseren	  we	  op	  zaterdag	  13	  september	  een	  Pelgrimsreis	  
met	  verhalen	  en	  beelden.	  Op	  startzondag	  14	  september	  ontvangen	  we	  alle	  pelgrims	  vanaf	  9.30	  in	  de	  Grote	  Kerk.	  We	  
gaan	  na	  de	  viering	  ook	  echt	  op	  pelgrimsreis.	  Met	  proviand	  voor	  onderweg,	  langs	  allerlei	  verhalen.	  Aan	  het	  eind	  van	  
onze	  pelgrimsreis	  ontvangen	  we	  de	  pelgrimszegen	  en	  een	  herinnering	  aan	  onze	  pelgrimstocht.	   In	  de	  Bijbel	  zijn	  de	  
pelgrims	  op	  weg	  naar	  de	  toekomst	  van	  God,	  een	  land	  van	  melk	  en	  honing,	  een	  maaltijd	  waar	   iedereen	  welkom	  is.	  
Dat	  is	  ook	  het	  eindpunt	  van	  onze	  reis.	  Een	  maaltijd	  waar	  iedereen	  kan	  aanschuiven	  en	  waar	  genoeg	  is	  voor	  iedereen.	  	  
	  

Jong	  
Dit	  seizoen	  lezen	  we	  met	  de	  kinderen	  de	  mooiste	  verhalen	  uit	  de	  Bijbel.	  We	  laten	  ons	  inspireren	  door	  de	  
Prentenbijbel	  en	  de	  bijpassende	  filmpjes.	  	  Er	  is	  om	  de	  week	  kinderkerk	  en	  oppas.	  	  
We	  organiseren	  twee	  kerk-‐op-‐schoot	  vieringen	  voor	  (groot)ouders	  en	  kleine	  kinderen,	  een	  Kinderkookcafé	  en	  voor	  
de	  jongeren	  een	  running-‐diner.	  Vanaf	  10	  jaar:	  op	  reis	  door	  de	  Bijbel:	  wat	  hebben	  die	  verhalen	  ons	  te	  zeggen?	  En	  
vanaf	  15	  jaar:	  Wat	  doe	  ik	  hier	  -‐	  	  samen	  praten	  over	  levensvragen.	  
In	  de	  adventsperiode	  maken	  we	  samen	  en	  kerststal	  en	  in	  de	  veertigdagentijd	  is	  extra	  aandacht	  voor	  ‘kinderen	  aan	  
het	  avondmaal’:	  uitleg	  	  en	  een	  speciale	  avondmaalsviering	  met	  kinderen.	  
	  

Op	  reis	  
Ook	   dit	   seizoen	   gaat	   de	   kerk	   weer	   op	   reis.	   In	   de	   voorjaarsvakantie	   2015	   organiseert	   de	   werkgroep	   “Kerk	   op	  
Wintersport”	  weer	  de	  jaarlijkse	  wintersport	  vakantie.	  In	  mei	  2015	  organiseren	  we	  een	  kerkreis	  naar	  Engeland,	  met	  
als	  thema	  de	  Engelse	  Reformatie	  en	  de	  Nederlandse	  Reformatie	  in	  Engeland.	  En	  wat	  te	  denken	  van	  een	  pelgrimsreis	  
in	  Nederland	  naar	  Nijekleaster	  in	  Jorwert?	  	  
	  

Verdiepen	  
Vorig	  seizoen	  bestudeerden	  we	  het	  boekje	  ‘Wat	  doe	  ik	  hier	  in	  Godsnaam’	  van	  Carel	  ter	  Linden.	  Deze	  gespreksgroep	  
wil	  samen	  ‘studieus’	  verder.	  We	  organiseren	  thema	  avonden,	  over	  geloofsopvoeding	  bijvoorbeeld	  of	  een	  avond	  over	  
poëzie,	  maar	  ook	  een	  geloofscursus/belijdeniskring.	  Als	  voorbereiding	  op	  de	  Engelandreis	  is	  er	  een	  avond	  rond	  
Anglicaanse	  kerkmuziek.	  In	  het	  komende	  kerkelijk	  jaar	  (vanaf	  Advent)	  staat	  het	  Marcus	  evangelie	  centraal,	  het	  
kortste	  evangelie,	  het	  telt	  ruim	  15.000	  woorden.	  In	  het	  voorjaar	  organiseren	  we	  een	  aantal	  avonden	  rond	  dit	  
evangelie,	  met	  behulp	  van	  het	  boekje	  ‘Het	  Doorns	  Evangelie’:	  lezen,	  navertellen,	  schilderen,	  uitbeelden.	  
We	  organiseren	  een	  aantal	  keren	  in	  het	  seizoen	  een	  gesprek	  na	  de	  kerkdienst	  over	  de	  preek.	  
	  

Ontmoeten	  
Elke	  woensdagmorgen	  van	  10.30	  tot	  12.00	  is	  er	  in	  de	  Hulpkerk	  een	  koffie-‐ontmoeting.	  Ontmoeting	  en	  gesprek	  met	  
elkaar	  maar	  ook	  met	  de	  predikant.	  We	  organiseren	  weer	  zinvolle	  maaltijden	  en	  wijkbijeenkomsten	  rond	  een	  thema.	  
We	  starten	  een	  experiment	  met	  maaltijden	  voor	  alleen-‐gaanden.	  
	  
Muziek	  
Muziek	  is	  belangrijk	  in	  de	  Kerkgemeente.	  Het	  afgelopen	  seizoen	  heeft	  het	  Nieuwe	  Liedboek	  ons	  zeer	  geïnspireerd.	  
Ook	  dit	  seizoen	  zullen	  muzikanten	  en	  koren	  zoals	  	  de	  zondagscantorij,	  het	  projectkoor,	  Psallite	  en	  de	  Nicolaascantorij	  
hun	  medewerking	  verlenen	  aan	  de	  diensten.	  En	  verder:	  een	  Taizé	  viering,	  een	  zangavond	  rond	  Engelse	  Kerkmuziek.	  
	  



	  

	  

Noteer	  vast	  de	  data	  
	  
Startweekend	  zaterdag	  13-‐14	  september	  	  
Ø 13	  september	  	  om	  14.30	  uur	  in	  de	  Meermin	  	  
Ø 14	  september	  startzondagdienst	  10:00	  uur	  in	  de	  Grote	  Kerk.	  
	  
Kinderkerk	  en	  oppas:	  om	  de	  week	  
In	  2014:	  14/9	  (start);	  28/9;	  12/10	  (begin	  herfstvakantie);	  26/10;	  9/11;	  23/11	  (herdenking	  gestorvenen);	  
30/11	  (Advent	  1),	  7/12	  (Advent	  2)	  en	  14/12	  (Advent	  3);	  25/12	  (Kerst).	  	  
	  
In	  2015:	  4/1;	  18/1;	  1/2;	  15/2;	  1/3;	  15/3;	  29/3	  (Palmpasen);	  5/4	  (Pasen);	  19/4;	  10/5;	  24/5;	  7/6;	  14/6	  
(Afsluiting).	  
	  
	  
High	  tea,	  Kerk-‐op-‐Schoot	  viering	  en	  Kinderkookcafé	  
Ø High	  tea	  voor	  ouders	  met	  jonge	  kinderen:	  5	  oktober	  2014	  
Ø Kerk	  op	  Schoot	  viering	  voor	  (groot)	  ouders	  en	  peuters/kleuters:	  2	  november	  2014	  om	  15.30	  uur	  
Ø Kinderkookcafé	  16	  november	  2014	  
	  
	  
Gespreks-‐groep	  	  
18	  september,	  23	  oktober,	  20	  november,	  22	  januari,	  19	  februari,	  19	  maart,	  23	  april	  
	  
	  
Belijdeniscatechese-‐geloofscursus	  
25	  september,	  27	  november,	  15	  	  januari,	  12	  februari	  en	  12	  	  maart	  
	  
	  
Thema	  avonden	  
thema	  avonden,	  gemeenteavonden,	  groothuisbezoeken.	  
Op	  woensdag	  avond,	  data	  nog	  niet	  bekend.	  
	  
	  
Kerkreizen	  
Wintersport:	  20	  tot	  28	  februari	  2015	  
Reformatie	  in	  Engeland:	  2	  tot	  9	  mei	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Meer	  weten?	  
www.kerkgemeente.nl	  
of	  neem	  contact	  op	  met	  de	  predikant:	  
ds.	  Juup	  van	  Werkhoven-‐Romeijn	  
Predikant@kerkgemeente.nl	  
telefoon	  0623042861	  	  
	  
	  


