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Alle leden van de Ontmoetingskerk kunnen
elkaar weer volop gaan ontmoeten in het
nieuwe seizoen. Natuurlijk in alle kerkdiensten
die gehouden worden, maar daarnaast ook op

We hopen dat je een

heel veel andere manieren tijdens activiteiten

keuze kunt maken!

die georganiseerd worden door de commissie
gemeentepastoraat.

Omdat onze kerk met

Voor elke doelgroep is er iets te vinden wat

de tijd mee gaat kun

aanspreekt. Zo is er veel aandacht voor jonge
gezinnen en opvoeders, maar er zijn ook

je je voortaan digitaal

onderwerpen voor verdieping of ontspanning,

aanmelden!

of informele ontmoetingen tijdens een maaltijd.
Ook is er natuurlijk altijd een mogelijkheid
voor een persoonlijk huisbezoek door een
wijkouderling.

WE HOPEN OP EEN GOED EN GEZEGEND
We vinden het belangrijk dat de e-mailadressen

SEIZOEN, WAARIN WE GOD EN ELKAAR ZULLEN

van onze gemeenteleden actueel zijn. Vul

ONTMOETEN IN ONZE GEMEENTE.

daarom je gegevens in via deze website, ook
als je niet deel wilt nemen aan één van de

Voor uitgebreidere informatie over de avonden

activiteiten.

kijk op:

Als je je NIET digitaal kunt opgeven, neem dan

www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden

contact op met:
Alide Oosthoek tel: 06-10886243 of
Trijnie Hoogsteen tel: 0548-517354.

1. Kritische zoekers
Door: Sander Ris met een aantal gemeenteleden
4 Avonden voor Kritische Zoekers
Kritiek hebben op het geloof, mag dat? Scherpe vragen stellen
over God, kan dat in de kerk? Wij denken van wel. Wij denken
zelfs dat de kerk daar dé plek voor is. Wij geloven in God- en
tegelijkertijd zetten we vraagtekens bij dingen die anderen
vanzelfsprekend vinden. Als jij zoekende bent en je hebt kritische
vragen bij het christelijk geloof of de Bijbel, dan zijn deze avonden echt iets voor jou. We willen
met elkaar ons verdiepen in het geloof middels uitdagende stellingen en diepgaande gesprekken.
Iedereen is welkom, de avonden zijn afzonderlijk te bezoeken en geschikt voor alle leeftijden. Elke
avond heeft een eigen thema.

2. Loofhuttenfeest
Door: Kees Bloed
Tijdens deze avond kunt u kennis maken met het
Loofhuttenfeest door de ogen van een christen die dit feest
viert. Voor Kees Bloed is het zelfs een fundament van zijn geloof
geworden. Hij gelooft niet alleen in Jezus, maar heeft ook het geloof van Jezus omarmd en daar
hoort het Loofhuttenfeest bij.
In 1 Korinthe 10 zegt Paulus dat de woestijnreis van Israël een beeld is waaruit we veel mogen
leren. In die woestijn woonde het volk in Loofhutten. Zowel Joden als sommige christenen vieren
nog steeds het Loofhuttenfeest om zich die tijd te herinneren. Wat is daar het nut van en waarom
is dit feest belangrijk om te vieren?
Deze avond zult u versteld staan van de rijkdom van dit feest vanuit Leviticus 23. In het tweede
deel van de lezing zal Kees ingaan op de diepere betekenis van Leviticus 12. Dit hoofdstuk werd
oorspronkelijk door het Joodse volk op Loofhuttenfeest gelezen in het tweede leesjaar van de
driejaarlijkse Toracyclus. Ook Jezus was met deze lezing vertrouwd. Wat zou dit hoofdstuk over de
reiniging na geboorte met Loofhuttenfeest te maken hebben?
Kees Bloed: spreker en schrijven van Messiaans onderzoek. Zie ook www.keesbloed.nl
We vinden het belangrijk dat de e-mailadressen van onze
gemeenteleden actueel in ons bestand staan. Vul daarom je
gegevens in via www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden,
ook als je niet deel wilt nemen aan één van de activiteiten.

3. Living Together Course
Locatie: wordt na inschrijving bekend
Je staat op het punt te gaan trouwen of samen
te wonen. Of je bent al enkele jaren samen, of
misschien zit je al in een andere fase in je relatie
en heb je kinderen en je wilt een paar avonden
stilstaan bij jullie relatie en deze wellicht
verdiepen. Dan zijn de living Together avonden
een mooie gelegenheid om je relatie een boost
te geven. Samen te leren van wijsheid uit de Bijbel en uit de ervaringen van andere stellen.
Op deze avonden ga je met je partner in gesprek over datgene wat jij en je partner belangrijk
vinden in jullie relatie.
Wil je meer informatie, stuur een mailtje naar jddouma@gmail.com

4. Bidden is goed
Door: Caroline Burger
Het Onze Vader kun je naast een mooi gebed ook zien als een
‘mini-college’ van Jezus over bidden. Opvallend is het verschil
tussen het “Onze Vader” en onze eigen gebeden. Wat kunnen
we leren van Jezus als het gaat om bidden? Waarom bidden we eigenlijk? Ik schreef het boekje
‘Bidden is goed’ primair voor mijn eigen vier kinderen, maar inmiddels zijn ook vele volwassenen
geïnspireerd door het boek. Bid je zelf regelmatig? Of misschien juist niet, omdat je het moeilijk
vindt? Heb je kinderen en wil je hen graag de kracht van bidden helpen leren ontdekken? Kom dan
naar deze interactieve avond. Ik zal theorie over bidden aan de hand van de Bijbel afwisselen met
praktische opdrachten om zelf en samen meer te ontdekken op het gebied van bidden.

5. Doet HIJ het? Ja of nee?
Door: Ds. Van der Weij
Een avond waarop we nadenken over de vervulling van beloften
en profetieën uit de Bijbel. Aan de orde komen zaken zoals:
vechten met God, onverhoorde gebeden, het duizendjarige rijk,
de opname van de gemeente, de positie van Israël, de laatste dagen, wat staat ons nog te
wachten, letterlijk lezen of niet, literatuurgenres in de Bijbel, hoe lees je de Bijbel?
Na een inleiding zal er gelegenheid zijn vragen te stellen en is het de bedoeling om met elkaar in
gesprek te komen.

6. Ministry-cursus
Door: Sander Ris en een aantal gemeenteleden
De Ministry cursus is een vervolg op de cursus “Luisteren naar
Gods stem” waar in het vorige seizoen ongeveer 70 mensen aan
hebben deelgenomen.
Door 15 mensen is aangegeven dat ze graag een vervolg- of
verdiepingscursus willen volgen.
Aan deze mensen wordt deze Ministry cursus aangeboden van 3
à 5 avonden.
De reeds aangemelde personen krijgen een uitnodiging.
Er zijn er nog enkele plaatsen vrij voor belangstellenden; voorwaarde is wel dat je de cursus:
“Luisteren naar Gods stem” al hebt gevolgd.

7. Bijbels culinair
Door: Ds. Han Wilmink

|

Locatie: CSG Reggesteyn

Vanwege een overweldigend succes van vorig jaar willen
we ook dit seizoen onder leiding van de landelijk bekende
‘kookdominee’ Han Wilmink samen een vijf gangen diner
bereiden, dat geïnspireerd is door de Bijbelse traditie. Bijbels Culinair is samen koken en genieten
van maal en verhaal. De bedoeling is dat wij na afloop met een schat aan nieuwe smaken en
ervaringen huiswaarts gaan. Na de ontvangst met een drankje en hapje gaan we aan de slag om
het diner te bereiden. De kookdominee assisteert op pollepelafstand.
Kosten: € 25, = p.p. voor een hoogwaardig 5 gangendiner.
•

Je kunt komen eten en het eten koken: aanvang 16.00 uur.

•

Je kunt ook alleen komen eten: aanvang 18.30 uur.

Han Wilmink is predikant van de Gereformeerde Kerk (PKN) in Ommen.

8. Schuif aan tast toe, er is op je gerekend.
Twee avonden (datum nader te bepalen) in november 2017 en voorjaar 2018

Laat je verrassen door een heerlijke maaltijd met geloofsgenoten in huiselijke kring. Een
ontmoeting waarbij lekker eten én een goed gesprek centraal staan.

Wil je graag aanschuiven óf juist graag een heerlijke maaltijd bereiden (je hoeft hiervoor geen
topkok te zijn), geef je dan snel op.
Waar je eet of wie je gasten zijn, blijft tot het laatste moment een verrassing. En eten wat de pot
schaft is het menu.
De commissie zorgt ervoor dat mensen aan elkaar gekoppeld worden. Als zij eenmaal gekoppeld
zijn, kunnen ze onderling afspraken maken over datum en tijd.

9. Mannenkracht
Door: Johannes Douma en Frans Nawijn
We staan dit seizoen stil bij keuzemomenten in de Bijbel en in
ons eigen leven. In alle levensverhalen over “grote” mannen in de
Bijbel komen bepalende keuzemomenten voor. Een voorbeeld
met verstrekkende gevolgen vind je bijvoorbeeld in Genesis 13,
waarin Abraham Lot de keuze laat.
Op deze avonden laten we een aantal van dit soort keuzemomenten de revue passeren. Ons
uitgangspunt is dat dit niet verhalen zijn van duizenden jaren geleden, maar geloofsverhalen
van mannen zoals jij en ik. Verhalen met actuele thema’s toepasbaar in ons eigen leven. Alle
ingrediënten voor een mooi gesprek tussen heel veel verschillende mannen.
Beide avonden hebben het thema: keuzemomenten, maar zijn afzonderlijk van elkaar te bezoeken.

10. Hoe krijg ik meer rust en ruimte in mijn leven?
Door: Jannie Douma
In deze tijd waar aan alle kanten aan ons getrokken wordt is
het soms moeilijk om bij de rust en de stilte te komen. De Bijbel
geeft veel aanwijzingen hoe we daar wel kunnen komen. In
drie avonden krijg je de kans om de stilte te ervaren. Er zijn veel
praktische oefeningen in een boekje, waardoor je na gaat denken over waar je tijd naar toe gaat
en of dat ook activiteiten zijn die aansluiten bij de waarden die jij nastreeft in het leven. Elke avond
is opgebouwd met korte meditatiemomenten, het invullen van het werkboek. Vervolgens ga je in
kleine groepjes van vier personen, met elkaar bespreken waar jullie bewust van geworden zijn.

Aanmelden en meer info is erg eenvoudig te vinden via

www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden

11. Van patatje oorlog naar…: Hoe je weer kunt gaan
communiceren met je pubers…
Door: Nienke Ris & Coby van der Zee
Als ouders vinden we het niet altijd makkelijk om aan te sluiten
bij onze opgroeiende kinderen. Als puber maken ze steeds meer
hun eigen keuzes en doen ze niet zomaar meer wat jij van
hen vraagt. Ze houden zich niet bezig met de dingen die jij als
ouder belangrijk vindt en schoppen het liefst tegen jouw regels. Onenigheid en strijd zijn dan geen
onbekende ingrediënten in huis. Is het nog mogelijk om zelfs met je puber in contact te blijven? In
deze workshop bieden we je een handvat om op een andere manier naar je kinderen te kijken en
te luisteren

12. Islam: Wat is de roeping van de kerk in haar
verhouding tot de islam?
Door: Prof.Dr.Ds. Bernhard Reitsma
Steeds meer mensen maken zich zorgen om de islam. Moslims
zijn nadrukkelijker aanwezig in onze samenleving, er worden
aanslagen gepleegd en ook christenen vragen zich af wat hun
in de toekomst te wachten staat. Toch weten we niet zo heel veel van de islam. Er zijn toch ook
“vriendelijke moslims”. En de eerste slachtoffers van geweld in het Midden-Oosten zijn moslims.
Wat moeten christenen hiermee? Wat is de roeping van de kerk te midden van deze verwarring?
Bernhard Reitsma hoopt ons deze avond hierin mee te nemen. Recent is zijn boek verschenen
Kwetsbare Liefde, “de kerk, de islam en de drie-enige God.”

13. Family Factory/Spelenderwijs opvoeden
Door: Nienke Ris
In ieder gezin heb je van die dingen die steeds weer gebeuren
en waarvan je je soms afvraagt of het ooit zal stoppen. De tv
staat alwéér te lang aan. De jongens maken de hele dag ruzie
om niks. Je dochter ruimt nog steeds haar rommel niet op...
Deze Inspiratieworkshop gaat over de vraag hoe je dit soort grote en kleine opvoeddilemma’s
‘spelenderwijs’ kunt oplossen.

14. Van Pesach naar Pasen
Door: Heleen Bénard
Actueel – Bijbels – Profetisch - Pastoraal
Heleen Bénard van de Stichting Christenen voor Israël, zal
spreken over het thema ‘Van Pesach naar Pasen’.
Heleen spreekt met heel veel liefde over Israël en het Joodse
volk op gemeenteavonden, vrouwenbijeenkomsten en nog veel meer.
“Wonen en werken in Jeruzalem als gezin was een tijd van leren en begrijpen, wat Gods Woord
ons toont over Zijn volk”. De diepe bewogenheid met het Joodse volk groeide, want met eigen
ogen zagen wij de terugkeer uit de volken, hun innerlijke kracht tijdens oorlog en pijn. Maar ook
de vreugde over het land en tijdens de feesten. Dat mag ik nu al weer vele jaren delen tijdens mijn
spreekbeurten.
“Verlangend om het Joodse volk, dat zo dicht bij het hart van de Vader ligt, bij uw hart te brengen,
geeft mij blijdschap en enthousiasme om te spreken.”

15. Stilte wandeling met Pasen
Het is de dag na Goede Vrijdag. Jezus is gestorven aan het kruis.
Hoe kunnen we de draad weer oppakken?
Tijdens een wandeling gaan we ons in stilte bezinnen op de
gebeurtenissen van Goede vrijdag en Pasen.
Wandeltijd ongeveer 1 uur; afstand 6 km.
Start: 13.30 uur bij de kerk.

16. Women Wine and Worship
Een gezellige ontmoeting voor vrouwen op een leuke
buitenlocatie!
Een goed gesprek voeren over de wonderen van het geloof, met
een wijntje in de hand en genietend van lekkere hapjes.
Samen eten, drinken, praten, lachen en zingen!

17. Alpha-cursus
Alphacursus is voor iedereen! Bijvoorbeeld
voor mensen die meer willen weten
over het Christelijk geloof, of mensen
die hun geloof nog eens van het begin
willen doordenken. De cursus is 10
dinsdagavonden en een weekend. Elke
avond wordt om 19.00 uur begonnen met
een maaltijd, gevolgd door een inleiding
van maximaal een half uur. Nog een goeie tip kijk ook op:
www.alphanederland.org/prayercourse

18. Gemeente groeigroepen
Thema: ‘De hoop die in ons leeft’
De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in
gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.
Er zijn groepen op verschillende avonden van de week. Ook is er een middaggroep. Koﬃe en een
eerlijk gesprek in een gezellige huiskamer: daar gaan we voor!

19. Persoonlijk huisbezoek
Wilt u een persoonlijk huisbezoek, uw wijkouderling zal, op uw verzoek, graag bij u op bezoek
komen. Ook voor de “vacante wijken” wordt gezorgd.

We vinden het belangrijk dat de e-mailadressen van onze
gemeenteleden actueel in ons bestand staan. Vul daarom je
gegevens in via www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden,
ook als je niet deel wilt nemen aan één van de activiteiten.

Verder wordt er ook aangeboden:
21. Lesbiennes, Homo’s, Biseksueel,
Transgender Gespreksavonden
In het voorjaar zijn wij gestart met een interkerkelijke ontmoetingsplek voor Christelijke homo’s
en lesbiennes. In deze groep is plaats voor verhalen over uit de kast komen, de reacties vanuit de
familie en de rest van de omgeving, de plek van het geloof in dit verhaal, de plek in de kerk en in de
gemeenschap.
Dit seizoen hopen we driemaal bij elkaar te komen op een nader te bepalen tijdstip en plaats.
Nieuwsgierig geworden? Meer informatie? Kijk op www.ontmoetingskerkrijssen.nl, of neem
contact op met Johannes en Jannie Douma. Dit kan het beste via e-mail: jddouma@gmail.com

22. Marriagecourse
Door: Derk en Wilma Vosgezang
De Marriage Course is voor ieder stel die wil investeren in hun
relatie. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer
dan dertig jaar getrouwd bent. Het verbetert je relatie. De
avonden zijn van 19.00 - 22.00 uur en beginnen steeds met een
diner voor 2 in de Brasserie van CSG Reggesteyn.
Kijk eens op de website: www.marriagecourse-rijssen. nl, voor
verdere informatie over de cursus in Rijssen.
De cursus wordt gegeven op basis van een vrije gift.
Voor vragen neem contact op met:
derkenwilmavosgezang@hotmail.com of tel. 0653726488

Algemene info
Tenzij anders vermeld, beginnen de avonden om 19.30 uur en zijn de avonden gratis.
Wel is er elke avond de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven. De ruimhartige bijdrage
van afgelopen seizoen heeft het mogelijk gemaakt om een deel van de kosten: koﬃe en thee en
het bijbehorend cursusmateriaal te dekken, waarvoor dank.
Op enkele avonden kan er een beperkt aantal mensen deelnemen.
Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, dan wordt er geloot. We zullen hierover uiteraard zo
snel mogelijk communiceren.
Kijk ook voor verdere informatie op:

www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden

*We vinden het belangrijk dat de e-mailadressen
van onze gemeenteleden actueel in ons bestand
staan. Vul daarom je gegevens in via
www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden,
ook als je niet deel wilt nemen aan één van de
activiteiten.

www.ontmoetingskerkrijssen.nl
E-mailadres: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl
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