PROGRAMMA GEMEENTEPASTORAAT
2016 – 2017
In het nieuwe seizoen hopen we elkaar weer te ontmoeten als leden van
de Ontmoetingskerk. Dat kan natuurlijk in de zondagse ere- diensten,
maar ook steeds vaker door de week.
De commissie gemeentepastoraat heeft alweer voor het derde seizoen
een gevarieerd programma hiervoor samengesteld.
We zijn blij dat veel gemeenteleden daar gebruik van hebben gemaakt
en enthousiast waren.
Iedereen kan weer een keuze maken uit diverse pastorale onderwerpen.
Soms is er een avond voor een specifieke doelgroep: mannen, vrouwen,
opvoeders, kartrekkers, gehuwden of zoekers.
Er zijn avonden voor verdieping en bezinning, voor het oefenen in
Bijbellezen en bidden, of om rust en ruimte te krijgen in je leven.
Ook aan ontspanning en gezelligheid is gedacht en aan het
“samen maaltijd houden".
We hebben dit jaar voor het eerst een jeugdactiviteit in het programma
opgenomen.
Als u een persoonlijk huisbezoek op prijs stelt, kunt u dit natuurlijk ook
aangeven.
We hopen dat u een keuze kunt maken. Voor meerdere avonden
opgeven mag natuurlijk ook.
Iedereen is van harte welkom!
Wij hopen op een gezegend seizoen waarin we God en elkaar gaan
ontmoeten.
Kijk voor meer informatie op: www.ontmoetingskerkrijssen.nl

1.

Sedermaaltijd
Door: Ds. A. van der Spek
Datum: vrijdag 30 september
Aanvang: 19.00 uur

Ds. Van der Spek zal deze avond met ons stilstaan bij de Joodse
Sedermaaltijd.
Dat is de maaltijd die in het Jodendom al sinds de uittocht uit Egypte
wordt gevierd aan het begin van het zevendaagse Pesachfeest. Waar
Joodse mensen zich ook ter wereld bevinden, ze zullen deze maaltijd
nooit overslaan. Voor Christenen is deze maaltijd ook van betekenis
omdat Jezus deze maaltijd vierde met zijn leerlingen en tijdens die
maaltijd het Avondmaal instelde. Ten tijde van Jezus was het al een
maaltijd met een geschiedenis van meer dan 1000 jaar. Op deze avond
zal ds. Van der Spek niet alleen vertellen over de lijn tussen Pesach en
het Avondmaal, er is tevens gelegenheid om zelf te proeven van
ingrediënten die allemaal een symbolische betekenis hebben.
Door te proeven: bitter - dan zout- dan zoet of wrang, worden we
telkens bepaald bij de bijzondere betekenis daarvan.
In de preek van de Israëlzondag 2 oktober zal
Ds.Van der Spek over deze thematiek spreken.
Het aantal deelnemers is maximaal 50.
Let op: de opgave voor deze activiteit dient
vòòr zaterdag 24 september binnen te zijn via
e-mailadres: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl (en niet
via het opgave formulier.)
2.

Marriage course
Door: Derk en Wilma Vosgezang
Data: donderdag 22, 29 september, 6, 13, 27 oktober, 3 en 10
november

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 voor meer informatie op: www.marriagecourse.nl

3.

Als je alleen de geloofskar trekt.
Door: Ds. Hanneke Paas
Data: woensdag 12, 26 oktober, 2, 16, 30 november.
en 7 december
Aanvang: 20.00 uur

Als je verliefd bent, lijkt het geen probleem om je leven te delen met een
ongelovige partner. Maar hoe gaat het als er kinderen komen en je wilt
je kinderen graag een christelijke opvoeding geven? Of hoe reageer je
als je elkaar niet altijd begrijpt als het om essentiële zaken gaat?
Of hoe ga je om met een partner die beschadigd is door het christelijk
geloof en er niets meer van moet weten? En zegt de Bijbel er ook iets
over?
Ds. Hanneke Paas uit Nijverdal schreef gespreksmateriaal voor 6
avonden voor gemeenteleden met een ongelovige of anders gelovige
partner.
Wat kan mogelijk als struikelblok of knelpunt ervaren
worden en hoe kunnen we hier mee omgaan en wat
kunnen we van elkaar leren?
Hoe kunnen we elkaar tot steun zijn, en welke rol speelt
de kerk/gemeente hierin?
Ds. Hanneke Paas heeft veel ervaring met en veel
bewogenheid voor deze doelgroep. Zij gaat graag aan de
hand van haar boekje, dat is uitgegeven door het Evangelisch
Werkverband, met u en jou in gesprek hierover dit seizoen.
4.

Lectio Divina: Bewust Bijbellezen
Door: Ds. Jos Douma
Woensdag 12 oktober
Aanvang: 20.00 uur

In een tijd waarin alles snel moet, is het een uitdaging om te
verlangzamen. Dat geldt ook voor ons lezen en voor het lezen van de
Bijbel.
In de traditie van de kerk wordt er al eeuwenlang een manier van
Bijbellezen beoefend die je ‘slow reading’ zou kunnen noemen.
Langzaam lezen. Zó lezen dat de woorden echt binnenkomen. Omringd
door stilte en rust. In een sfeer van aandachtigheid.

Dit is het zogenaamde Lectio Divina dat stamt uit de
traditie van het klooster. Een monastieke manier van
Bijbellezen dus.
Het is een manier die niet allereerst als doel heeft dat je
meer kennis opdoet of je een mening vormt (een meer
informatieve leeswijze). Maar het gaat om een lezen
met het oog op ontmoeting en verandering (een meer
transformatieve leeswijze).
Lectio Divina betekent letterlijk: goddelijke (Divina) lezing (Lectio). Je
kunt het ook geestelijk lezen of spiritueel lezen noemen. Of: Bijbellezen
met je hart. Waar gaat het in deze Lectio Divina eigenlijk om? Ik probeer
dat samen te vatten in vijf woorden die met een ‘l’ beginnen: langzaam,
liefdevol en luisterend leren lezen.
Ds. Jos Douma uit Zwolle zal deze avond met ons invullen. Kijk ook op
www.josdouma.nl
5.

Geloofsopvoeding voor ouders met kinderen van 0-12 jaar
Door: Harjan Otten
Maandag 31 oktober, 14 en 28 november
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Als gelovige ouder vraag je je af hoe andere ouders dat doen: hun
kinderen opvoeden.
Je zou graag met hen in gesprek gaan. Of je wilt graag meer weten over
de geloofsontwikkeling van kinderen en hoe je daar op kunt inspelen
met de geloofsoverdracht.
De basis geloofsopvoeding bestaat uit 3 avonden en behandelt de basis
elementen van de geloofsopvoeding
Avond 1: over de Bijbelse opvoeding en jouw rol als geloofsopvoeder.
Avond 2: de dagelijkse gezinssituatie en de geloofsontwikkeling en de
betekenis daarvan voor je geloofsoverdracht. En over
de morele ontwikkeling en de betekenis daarvan voor
de regelgeving in je gezin.
Avond 3: over de praktische invulling van bidden,
Bijbellezen en de viermomenten( het vieren van o.a.
de christelijke feestdagen) met de daarbij behorende
praktische zaken.

De avonden worden geleid door Harjan Otten uit Westerhaar en hij
werkt o.a. in opdracht van de HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugd
Bond).
Kijk voor meer informatie op: www.hgjb.nl
6.

His Masters Voice
Door: Ds. Van der Weij
Dinsdag 8 november
Aanvang: 19.30 uur

“Op zoek naar de stem van God”, “Wie hoort er nog wel eens de stem
van God?”
Een avond over dromen en profetieën, Bijbel en natuur. Waar en hoe
horen wij de stem van God? Spreekt Hij nog? Hoe weet je het zeker?
Valse en ware profetie, de gave van de profetie, Jozef, Elia, Daniël, het
paradijs, 1 Korinthe 13 en nog veel meer. Kortom: op
zoek naar de stem van God. Tijdens de avond zal er
ook gelegenheid zijn om hier en daar eigen
ervaringen naar voren te brengen.
Ook catechisanten zijn deze avond van harte
uitgenodigd.

7.

Schuif aan tast toe, er is op je gerekend.
Twee avonden (datum nader te bepalen) in november 2016 en
februari 2017

Samen aan tafel gaan is een sociaal gebeuren. Tijdens het diner is er
ruimte voor ontmoeting, ruimte voor gesprek. Als alleenstaande/single
heb je van tijd tot tijd ook de behoefte aan gezellig samen eten, een
goed gesprek, andere mensen ontmoeten.
Dit seizoen organiseren we twee maaltijden waarbij dit mogelijk is. Je
wordt samen met anderen uitgenodigd te komen eten bij gemeenteleden thuis. Waar je eet, wie de gasten zijn blijft tot het laatste moment
een verrassing, wat de pot schaft ook. Je eet gewoon mee wat er op
tafel komt, maar het eten is dan ook bijzaak. Het belangrijkste doel van
de avond is de ontmoeting met elkaar.

En die ontmoeting kan over alles en nog wat gaan. Christenen die even
bij elkaar stil staan om vervolgens weer zelf op pad te gaan. Dus ben je
single en wil je je laten verrassen? Geef je dan op voor deze activiteit.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen (singles en niet-singles) die hun
huis en maaltijd een avond willen delen met enkele andere gemeenteleden. Een culinair hoogstandje is niet het doel, dus je hoeft geen topkok
in huis te hebben. Vind je het fijn om bij de maaltijd anderen te leren
kennen? Wil je je laten verrassen door de mensen die aan tafel komen?
Meld je dan aan om een maaltijd/avond te verzorgen. We gaan er van
uit dat je op een avond 2 tot maximaal 4 gasten op de stoep hebt staan.
8.

Mannenkracht – Man en kracht
Door: Johannes Douma en Frans Nawijn
Dinsdag 15 november en 14 februari
Aanvang: 20.00 uur

Samen met andere mannen 2 avonden in gesprek over man zijn in deze
wereld. Waar loop je tegenaan, welk doel heb jij in je leven, zit je op het
juiste pad? Op welke vragen moet je als man in deze wereld antwoorden
bedenken?
Vragen van alle tijden en alle plaatsen.
Ook de grote namen uit de Bijbel
kenden in een andere context dezelfde
vragen. Wat vertellen die verhalen uit
de Bijbel over de mannen met de
"grote namen” ons over geroepen
worden, omgaan met tegenslagen,
uitdagingen, macht en onmacht? Hoe hielden zij stand of juist niet?
Samen zoeken we naar antwoorden op de vragen van nu, waarbij we de
wijsheid van de mannen uit de Bijbel als inspiratie gebruiken.

9.

Een avond over dopen
Door: Ds. Sander Ris
Woensdag 11 januari
Aanvang: 20.00 uur

Deze avond gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die er bij ons
leven over de doop.
Dopen is een eerbiedig en uitbundig feest. Kinderen worden deelgenoot
van Gods verbond en vriendschap met mensen. Kleine kinderen kunnen
nog niet (rationeel) denken: ze voelen des te meer. Hoe mooi is het om
hun hart vanaf de eerste stapjes te laten beléven dat ze bij Vader, Zoon
en Heilige Geest horen? Als dominee doop ik kinderen met hart en ziel.
Tegelijkertijd heb ik mijn eigen kinderen niet laten dopen.
Huh?
Daar zit vast een verhaal achter.
Inderdaad. Als gemeente is het goed om het verhaal te kennen waarom
één van uw dominees kinderen doopt met hart en ziel en tegelijkertijd
zijn eigen kinderen niet.
Wanneer je met elkaar praat over de doop van kinderen komen er
vanzelf meer vragen naar boven. Want er zijn genoeg christenen die hun
kinderen ‘opdragen’. Vanuit de overtuiging dat hun kinderen later zélf
mogen kiezen voor God en de doop (alvast een spoiler: dat is niet de
overtuiging van deze dominee). Er zijn ook christenen die als kind zijn
gedoopt en zich als volwassene afvragen ‘wat ze daar mee moeten’.
En er zijn óók christenen die op volwassen leeftijd een diepe bekering of
opwekking ervaren en denken: ‘ik zou graag opnieuw gedoopt willen
worden’.
Veel verschillende gedachten. Binnen één kerk van Christus.
Wat maken we daarvan mee binnen de Ontmoetingskerk?
Denkt iedereen binnen de Ontmoetingskerk hetzelfde?
Heb jij vragen rondom de doop of rondom je
eigen doop?
Zijn er vrienden om je heen die andere
keuzes maken dan jij?
Vraag je wel eens bij jezelf waarom je
kinderen ‘moet’ laten dopen?
Ben je benieuwd waarom christenen hier
onenigheid over hebben – of zelfs ruzie?

We gaan met elkaar in gesprek over de vragen die er bij ons leven over
de doop.
 Geen discussie.
 Geen aanzet om dingen binnen de Ontmoetingskerk te veranderen.
Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom! Er zijn wel twee
voorwaarden. Dat klinkt streng, maar dit soort gespreksavonden kunnen
snel ontaarden in verbale strijdavonden. Om dat te voorkomen:
Laat je O.M.A. thuis: je Oordelen, Meningen, Adviezen
Wees deze avond een O.E.N.: Open, Eerlijk, Natuurlijk
Echte oma’s zijn wél van harte welkom, maar dat begreep u vast wel.
10.

Calvinisme en vreemdelingschap
Door: Dr. Jan Dirk Wassenaar
Dinsdag 17 januari
Aanvang: 20.00 uur

Dr. J.D. Th. Wassenaar is als predikant verbonden aan de protestantse
gemeente in Hellendoorn. Hij is een van de coördinatoren van ‘500 jaar
protestant’ en verzorgt deze avond.
Bij 500 jaar protestantisme in 2017 denken we vooral aan de Reformator
Maarten Luther. Maar Johannes Calvijn heeft in ons land meer invloed
gehad. Hij was de voorman van een eigensoortige Hervorming, namelijk
die van de refugiés, de vluchtelingen, de vreemdelingen.
Hij is het zelf ook geweest. Omwille van zijn
geloofsovertuiging moest hij zijn vaderland Frankrijk
verlaten. In Genève, waar hij lange tijd gewerkt heeft,
werd hij een keer als ‘ille Gallus’ (‘die Fransoos’)
aangeduid. Pas aan het einde van zijn leven verkreeg hij
het burgerschap van de stad. Dat Calvijn zelf refugié,
vluchteling, vreemdeling geweest is, heeft niet alleen zijn
leven, maar ook zijn theologie bepaalt. Hij was doordrongen van de
gedachte dat christenen op deze aarde vreemdelingen zijn. Dat heeft
nogal eens tot het misverstand geleid dat hij wereldmijding zou
propageren, onder het motto ‘Hier beneden is het niet’. Vooral aan de
rechterkant van het kerkelijke spectrum, in bevindelijk-gereformeerde
kring, heerst die gedachte nog wel. Er zijn meer verwijten aan het adres
van ‘de’ calvinistische levenshouding gericht, bijvoorbeeld van de visie
op arbeid en genot.

Dr. J.D. Th. Wassenaar, die in 2014 het boek Vreemdelingschap.
Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie publiceerde,
zal hier nader op ingaan. Hij zal ook onder de aandacht brengen dat het
Bijbelse begrip ‘vreemdelingschap’ vandaag de dag vaak gebruikt wordt
om de minderheidspositie van de kerk in ons land aan te duiden. In de
begintijd van het calvinisme in ons land was de situatie nog veel
penibeler. De beweging is ooit begonnen als een samenstel van
vluchtelingengemeenten. Zijn we zo langzamerhand weer terug bij af?
Kijk voor meer informatie op: www.500jaarprotestant.nl
11.

Luisteren naar Gods stem
Door: Ds. Sander Ris, Jolien Ligtenberg en Annelies Voortman
Woensdag 25 januari, 8 februari en 1 maart
Aanvang: 20.00 uur

Drie avonden oefenen we samen om te leren luisteren naar God en te
groeien in een vertrouwelijke omgang met Hem. De avonden hebben als
uitgangspunt de cursus van het Evangelisch Werkverband.
We behandelen de volgende thema’s: Een
Bijbelse basis: Gods spreken in de Bijbel,
bidden en luisteren naar God en Gods stem
verstaan in ons dagelijks (werk)leven.
De reacties van deelnemers uit de vorige
cursus waren zeer positief. Vooral de
laagdrempeligheid, het Luisterend Bijbellezen
en het delen van persoonlijke ervaringen en bidden in kleine groepjes
werd als heel waardevol ervaren.
Verlangt u ook naar een intieme relatie met uw hemelse Vader?
Wilt u leren luisteren om Gods stem in uw leven te horen?
In de cursus proberen we om ons meer bewust te worden van Gods
aanwezigheid in ons persoonlijke leven, in Bijbellezen en gebed, in de
zondagse dienst, maar ook in allerlei momenten van ons dagelijks leven.
God werkt niet alleen op een grote of spectaculaire manier, maar ook
juist in de kleine dingen. We hopen dat u/jij je niet laat tegenhouden
door het gevoel “dat speciale is niks voor mij”, maar dat we samen
kunnen ontdekken hoe God door de Heilige Geest in ons allemaal leeft
en werkt. Soms heel bijzonder – soms heel gewoon.

12.

Alpha-cursus
Dinsdag 31 januari, 7, 14, (21 februari niet vakantie), 28 februari,
07, 10-11.(weekend), 14, 21, 28 maart en 04 april slotavond

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. Kijk voor verdere
informatie op de site van www.ontmoetingskerkrijssen.nl onder het
kopje verenigingen.
13.

Hoe krijg ik meer rust en ruimte in mijn leven?
Door: Janneke de Leede
Woensdag 1 februari
Aanvang: 20.00 uur

Ik voel me opgejaagd! Er zitten te weinig uren in mijn dag. Hoe houd ik
alle ballen in de lucht? Veel mensen worstelen met deze vragen.
Gezin, huwelijk, werk en kerk, familie, vrienden, ons leven kan behoorlijk
vol zijn.
De verhouding tussen werk en privé groeit soms scheef. De
drukte groeit je boven het hoofd en je energie lekt weg. Je
wilt een goede ouder zijn maar ook een goede werknemer.
En tijd voor God? Dat schiet er vaak als eerste bij in.
Hoe zorg jij dat de balans in je leven niet voortdurend
doorslaat naar de verkeerde kant? Dat er ruimte is voor rust
en ontspanning. En dat je tijd besteedt aan dat wat voor jou
echt belangrijk is in het leven. En welk type persoonlijkheid ben je?
Want dat zegt veel over welke manier van tot rust komen bij je past.
Tijdens deze avond gaat Janneke de Leede ons meer vertellen over
balans in je leven en gaat ze daarover met ons in gesprek. Janneke is
psycholoog, coach en Life Languages trainer.
Zij schreef het boek 'PUUR! In balans. Rust en ruimte in je leven'.
De avond is gebaseerd op dit boek. Het boek zal ook te koop zijn aan het
eind van de avond. Kijk voor meer informatie op:
www.jannekedeleede.nl

14.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijbels culinair
Door Ds. Han Wilmink
Locatie: CSG Reggesteyn
Vrijdag 27 januari
Aanvang: zie in tekst

Onder leiding van de landelijk bekende
‘kookdominee’ Han Wilmink gaan we samen
een vijf gangen diner bereiden dat
geïnspireerd is door de Bijbelse traditie.
Bijbels Culinair is samen koken en genieten
van maal en verhaal. Han’s 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.
Diverse verrassende invullingen voor een middag of avond zijn mogelijk.
De bedoeling is om ervoor te zorgen dat u na afloop met een schat aan
nieuwe smaken en ervaringen huiswaarts gaat. Samen eten verbindt!
Hoe ziet een avond Bijbels culinair er uit?
Ontvangst met Bijbelse hapjes en een aperitief en u kunt alvast een blik
werpen op de oosterse markt.
Kennismaken, uitleg, uitdelen receptuur en kookgroepjes samenstellen
Samen aan de slag om een meer gangen diner of Bijbels buffet te
bereiden
Han assisteert op pollepelafstand
Na het koken: aan tafel! Hierbij zorgt Han voor gekruide verhalen tijdens
het eten.
Achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek
van de maaltijd, anekdotes… Het wordt u allemaal smakelijk opgediend!
Het menu is inclusief een heerlijk wijnarrangement!
De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van biologische oorsprong en
duurzaam.
Voor € 25, = p.p. (bij minstens 40 personen) is er al een hoogwaardig 5
gangendiner inclusief prima wijnen, hapjes vooraf etc.…!
Je kunt ervoor kiezen alleen te komen eten en het koken aan anderen te
laten.

•
•
•

Ontvangst kokers om 16.00 uur (ontvangst, koken en dekken tafels
vraagt ongeveer 2 ½ uur).
Diner om 18.30 uur
Afsluiting: 21.30 uur Han Wilmink is predikant van de Gereformeerde
Kerk (PKN) in Ommen en auteur van de boeken “Bijbels culinair” (4e
druk), “Koken met Passie” (2009) en “Aan tafel! Koken met groepen”
(nov. 2011, PKN uitgave).
Eind april 2015 verscheen zijn laatste boek over keuken en cultuur van
de Amish: ‘De smaak van de Amish’
15.

Gemeente groeigroepen
Thema: leven met de Psalmen

De Gemeente Groei Groepen (GGG) beginnen alweer
aan het twaalfde seizoen! Jong en oud ontmoeten
elkaar eens in de 14 dagen op een ontspannen
manier bij één van de deelnemers thuis. Koffie en een
eerlijk gesprek in een gezellige huiskamer: daar gaan
we voor!
Er zijn groepen op verschillende avonden van de week. Ook is er een
middaggroep.
Voor het seizoen van 2016-2017 staan de Psalmen centraal. We
benaderen dit Bijbelboek vanuit de emoties die wij als mensen kennen:
onder andere boosheid, onrust, verbijstering, vreugde, intimiteit en
depressiviteit. Het belooft weer een boeiende serie te worden!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de GGG
coördinatoren:
Dianne Nijenhuis Tel. 544124 diannenijenhuis@gmail.com
Gerwin Strieks Tel. 516241 gerwin@strieks.nl
16.

Covoto
Thema: deel je leven
Woensdag 1 maart
Aanvang: 20.00 uur inloop vanaf 19.45 uur

Het jaarthema van de PKN is voor het seizoen 2016-2017 “Deel je leven”.
We maken deel uit van allerlei verbanden: familie, buurt, kerk, vrienden,
werk, sportclub en nog veel meer.

We geloven allemaal in de God van Israël, al zijn er vaak verschillen in
beelden, wat geloof voor je betekent, het verstaan van een tekst, enz.
Hoe is jouw levensweg tot nu toe en wat kun/wil je daarvan delen.
Het kan heel verrijkend zijn om daar met elkaar over te spreken, dit te
delen met elkaar. We willen samen ontdekken dat delen
vermenigvuldigend kan zijn!
17.

Jeugd
Een kerk waar je ff kan blijven hangen (vanaf 16 jaar)
Zondag 19 november

Tijdens het startweekend van vorig jaar bleef een aantal gemeenteleden
en jongeren hangen bij cafetaria De Kroon in de Veeneslagen.
Er waren toen hele mooie gesprekken. Niet te zwaar. Maar wel een
stukje dieper dan normaal. Dat was gaaf/we willen het nog een keer
doen. Vandaar deze avond.
Misschien heb je er helemaal geen behoefte
aan. Oké, no problem. Maar misschien vind
je het zo gek nog niet. Noteer dan alvast 19
november in je agenda! En geef je alvast op.
Vergeet je vrienden en vriendinnen niet.
Verdere informatie volgt nog, kijk op Facebook en like ons.
18.

Persoonlijk huisbezoek

Wilt u een persoonlijk huisbezoek, uw wijkouderling, zal op uw verzoek,
graag bij u op bezoek komen.
19.

Ik neem dit seizoen geen deel

Tenzij anders vermeld, 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 van 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 wordt bereikt, dan wordt er geloot.
We zullen hierover uiteraard zo snel mogelijk communiceren.
De keuze(s) graag op bijgaand oranjeformulier invullen.
Opgave voor de eerste twee avonden via email.
Vergeet niet uw e-mailadres duidelijk in te vullen, zodat wij iedereen per
e-mail op de hoogte kunnen houden.
Voor ons is het prettig om te weten hoeveel mensen er op een avond
komen. Stel ons bij verhindering s.v.p. tijdig op de hoogte door een email te sturen naar gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl
Kijk ook voor verdere informatie op: www.ontmoetingskerkrijssen.nl

Commissie gemeentepastoraat
www.ontmoetingskerkrijssen.nl onder het kopje commissies
E-mailadres: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

