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Bierum-Holwierde-Krewerd, Spijk-Losdorp,
’t Zandt-Godlinze, Loppersum-Maarland

INHOUD:
Bezinning en groei
-

Dichter bij God leven
Bijbelcursus ‘Wandelen met God’
Alpha-cursus
Johannesleeskring
Het Heilig Avondmaal, de Tafel van de Heer…
Groep voor Ontmoeting en Gesprek
Soulfulness, veertigdagenavonden
Filmcyclus

Catechese
-

Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd
Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
Gereformeerde Kerk ’t Zandt-Godlinze
PKN Loppersum-Maarland

Jeugdwerk
- Jeugdclubs en MAFF
- Club, 12 jaar en ouder
Evenementen
- ds. Zelle
- Kloosterweekend meditatie
- De Kerk Draait Door: Jean Pierre Rawie in de Petrus en
Pauluskerk in Loppersum
- Jongerenreis naar Taizé
Overig
- Passage afd. ’t Zandt
- Passage afd. Loppersum
- CGB afd. Eemsmond

Bezinning en groei
Dichter bij God leven
Er is een tijd geweest dat God vanzelf sprak.
Die tijden zijn voorbij.
Gelovigen en ongelovigen hebben moeite om God als realiteit te aanvaarden en te ervaren.
De weerzin tegen God en geloof heeft alles te maken met het korzelige idee dat wie in God
gelooft braaf moet zijn, niks mag of niet mag genieten van het leven.
Alsof God per definitie te maken heeft met vijandigheid tegen het leven.
Dit gezichtspunt kom je maar al te vaak in films tegen.
Is het ook mogelijk om God te ervaren als versterking en intensivering van het leven?
Genieten van het leven, van harte leven in de wereld lijken haaks te staan op geloven in God.
Het is duidelijk dat dit laatste het momenteel verliest van het eerste.
En wat betekent omarming van de realiteit van God voor de manier waarop je leeft?
Ik merk steeds meer dat gewoontechristendom en de traditionele christelijke benadering
niet helpen om de realiteit van God te ontdekken.

Ik nodig je uit om deze zaken samen met mij te verkennen.
Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met mij op:
- gerardknol02@gmail.com,
- 0596 769049 / 06 20654594.
Als deze uitnodiging vragen bij jou oproept, wil ik die graag horen.
Een één-op-één gesprek stel ik zeer op prijs.
Als er voldoende interesse is voor een gespreksgroep (ik denk aan minimaal zes
deelnemers), maken we afspraken om elkaar te ontmoeten.
Gerard Knol

Wandelen met God
De gemeente ’t Zandt-Godlinze biedt in seizoen 2018-2019 een Bijbelcursus aan met als
thema: ‘Wandelen met God’
Een bijbelcursus/gespreksgroep over kracht a.d.h.v. Mozes (Exodus) en de brief aan Efeziërs.
Eigen kracht?
1 (Als Mozes) Ontdekken dat je vastloopt en het zelf niet kan
2 (Efezebrief) Zitten=je positie in Christus ontdekken en begrijpen
Zonder kracht….
1 (Als Mozes) Loslaten, afhankelijkheid
2 (Efezebrief) Wandelen=niet door geweld, maar door Mijn Geest
Gods kracht!
1 (Als Mozes) Dienen in Gods kracht
2 (Efezebrief) Standhouden in Gods kracht
Open avond: Film Mozes
donderdag 27 sept. 2018
aanvang 19.30 uur
in Agora naast de Geref. Kerk, Hoofdstraat 58,
‘t Zandt

Data:

donderdagavond van 19.30-21.30 uur (in Agora)

18 okt.
15 nov.
13 dec.

1e avond; eigen kracht – Exodus 2:1-22; Fil. 3:2-16
2e avond; zonder kracht – Exodus 3, 4; 2 Kor. 12:1-10
3e avond; dienen in Gods kracht – Exodus 33:12 – 34:35; 2 Kor. 3

17 jan.
21 febr.
21 maart

4e avond; wie wij zijn in Christus (zitten) – Efeziërs 1:3-14;
5e avond; wandelen als lichtdragers – Efeziërs 5:1-21; Zach. 4:1-6
6e avond; standhouden in Gods kracht – Efeziërs 6:10-20

11 april

reserve/afsluiting

Docenten:

Corry en Sijbrand Alblas, en kw. Jeltsje Elzinga,
in samenwerking met commissie V&T
vergoeding voor de koffie
J. Elzinga (06-25013645); j.bakker61@hetnet.nl
Fam. Alblas (050-3011885); salblas@solcon.nl / kcalblas@solcon.nl

Kosten:
Meer info?

Johannesleeskring
Bij de Johannesleeskring wordt het Johannesevangelie van voor naar achter gelezen en
besproken. De leeskring komt maandelijks bij elkaar. De eerstvolgende keer is op woensdag
5 september om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk (Burgemeester van der
Munnikstraat 16, Loppersum). Iedereen die mee wil lezen is van harte welkom.
Het Johannesevangelie is het meest afwijkende van de 4 evangeliën in de Bijbel. In dit
evangelie staan gedeelten die niet zo bekend zijn. We lezen het als een boek met een eigen
lijn en we gaan op zoek naar de boodschap. Dat is een interessante zoektocht wat dit
evangelie biedt een heel eigen kijk op Jezus en legt steeds weer de verbinding met de lezer.
De Johannesleeskring wil die lezer zijn.
ds. Marco Roepers

Het Heilig Avondmaal, de Tafel van de Heer….
Wat kan het betekenen? Waarom doen we er aan mee (of niet)? Wat betekent het voor
ons, nu?
o.l.v. dr. Riet Bons-Storm
Jezus uit Nazaret gaat ondanks dat hij door zijn leven en zijn uitspraken gevaar loopt, toch
naar Jeruzalem, het centrum van de wereldlijke en godsdienstige macht. Hij is een vrome
Jood en viert daar met zijn leerlingen het Pesachmaal.
Dat is de aanleiding. Deze maaltijd van Jezus en zijn leerlingen wordt herhaald, gevierd in de
wereldwijde christelijke kerk en ook in onze kerken. Waarom doen wij dat? Hoe beleven wij
dat? Wat doet het ons?
Hierover zullen we in een leerhuis samen denken en spreken.
Tijden: de donderdagavonden 6, 20 en 27 september en 4 oktober 2018;
van 19.30 u. tot 21.30 u.
Plaats: een van de zalen van de Vredekerk.
Opgave graag bij
Bertus Huizing (lhuizing14@hetnet.nl, 571575),
Riet Bons-Storm (bonstorm@hetnet.nl, 574111) of
Gerda Flikkema - Schuil (albertengerda@gmail.com, 572297).

Groep voor Ontmoeting en Gesprek
Wij zijn een groep van tien tot vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig.
Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, omdat iedereen een drukke agenda
heeft. Het afgelopen seizoen hebben we bezoeken gebracht aan oudere gemeenteleden om
met hen in gesprek te komen over hun leven, hun levensvisie en hun geloof. Ook hebben we
een aantal avonden een Bijbelstudie gedaan over groeien. Het leverde interessante en
persoonlijke gesprekken op over de Bijbel en ons leven. Verder hebben we een kerkdienst
voorgesproken, om eens te ervaren of je dan anders in de kerk zit.
Wat we het komende seizoen precies gaan doen, gaan we nog bespreken maar het zal er
waarschijnlijk wel op lijken.
Als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan!
We komen eens per maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis, bij wie daarvoor
ruimte heeft. De data voor het komend jaar zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet
bekend, maar wel als dit blad uitkomt. Je kunt even bellen of mailen:
Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82
ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Soulfulness, veertigdagenavonden
Tijdens vijf maandagavonden in de Veertigdagentijd bespreken we het boek Soulfulness van
Brian Draper. In Groot Brittanië is hij onder meer bekend van ‘Thought for the day’ op BBC
radio 4. In het boek Soulfulness begint hij met zijn waardering uit te spreken voor
‘mindfulness’, leven in het hier en nu. Hij wil van daaruit zijn lezers verder leiden naar
‘bewust leven van uit de ziel’ – soulfulness oftewel bezield leven: je bewust worden van je
eigen innerlijke leven en van daaruit verbinding zoeken met de ander, met de natuur en met
God. Hij doet dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is.
We zullen zijn boek gaan bespreken, maar dat zeker niet alleen doen door te praten. Via
eenvoudige lichaamsmeditaties en het mediteren over een gedicht of een stukje Bijbeltekst,
proberen we de waarde van zijn benadering te ervaren.
We komen bijeen op de maandagavonden 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Steeds van
19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Plaats van samenkomst is de Petrus en Pauluskerk in
Loppersum. We zullen van de consistorieruimte daar gebruik maken, maar soms ook in het
koor van de kerk gaan zitten.
Opgeven kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

Filmcyclus: Geloof in crisis
Net als voorgaande jaren staat er ook komend seizoen in de Vredekerk weer een serie films
op het programma. Het thema van de reeks is 'Geloof in crisis', een titel die op twee
manieren op te vatten is. Aan de ene kant kan het slaan op iemand wiens geloof onder vuur
ligt, aan de andere kant op hoe mensen vast blijven houden aan hun geloof in tijden van
spanning of moeilijkheden.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
21 september: Des hommes et des dieux (2010)
19 oktober: De avondmaalsgasten (1963)
16 november
14 december
15 februari: Silence (2017)
15 maart:
Babette's Feast (1987)
12 april
17 mei
U ziet dat er nog enkele open plekken zijn in bovenstaand lijstje. Dat komt omdat ik ook uw
suggesties wil meenemen in het programma. Kent u dus een film die mooi zou passen
binnen het thema, laat het mij dan weten. Ik ben benieuwd naar uw suggesties!
De films beginnen om 20:00 uur en worden voorafgegaan door een (korte) inleiding. Koffie
en thee staan vanaf 19:45 klaar. Na afloop is er ruim gelegenheid om na te praten met een
glas wijn en iets lekkers.

Catechese
Bierum-Holwierde-Krewerd
Catechese:
Lekker Belangrijk (12-15.
@Home (15-17).
Op dit moment zijn wij nog bezig om de catechese samen met de protestantse gemeente
Spijk-Losdorp te regelen.
Jong Volwassenen: ± 5x per winterseizoen komen wij samen op een zondagavond.

Gespreksgroep 30-50:
In het winterseizoen komen wij ± 5x samen op een doordeweekse avond.

Onderwerpavonden:
In dit winterseizoen zullen wij gemeenteleden de mogelijkheid geven om elkaar te
ontmoeten rondom een bepaald thema of onderwerp. Men krijgt de gelegenheid om in te
tekenen op avond en onderwerp. Onderwerpen en avonden worden op dit moment nog
vastgesteld.

Groepje Holwierde:
Een groepje van oudere dames en heren komt geregeld samen om elkaar te ontmoeten.
Gezelligheid en diepgang gaan daarbij hand in hand. De eerste keer zal zijn op
woensdagmiddag 19 september 2018 om 15.00 uur.
Voor meer informatie: gerardknol02@gmail.com of 0596 769049.

Spijk-Losdorp
Lekker Belangrijk – 12-14 jaar
Voor de jongeren van 12-14 uit Spijk en Bierum (en alle mooie plaatsen daaromheen) is er
Lekker Belangrijk. We hangen gezellig wat met elkaar, praten over de afgelopen week, en
gaan dan dieper in op een thema. Afgelopen jaar hebben we het aan de hand van filmpjes
gehad over personen uit de Bijbel: o.a. Noach, Mozes, Ruth, David, en gepraat over: wie was
deze persoon? En wat kunnen we nu van hem/haar leren? Komend seizoen gaan we
daarmee verder.

@Home – 15-17 jaar
Voor de oudere jongeren uit Spijk en Bierum (en omgeving), van 15-17 jaar, is er @Home!
Ook hier gaan we op een gezellige en uitdagende manier in gesprek over geloven in deze
tijd, wat best spannend kan zijn als bijvoorbeeld vrienden niet geloven. Hoe ga je daarmee
om? Bid je wel eens op school? En wat merk je van God in jouw leven?
Meer informatie over Lekker Belangrijk en @Home volgt bij het begin van het seizoen, eind
september/begin oktober. Bij interesse, ook als je eerst eens keertje wilt kijken wat je ervan
vindt, kun je je aanmelden bij ds. Jake Schimmel: ds@jakeschimmel.nl

To The Point – 18+
Voor de jonge mensen die al bezig zijn met een studie of werk, is er de 18+-groep. We
komen eens in de paar weken op de vrijdagavond bij elkaar, eten met elkaar (koken doen we
om de beurt), en hebben diepe gesprekken aan de hand van de Bijbel. Bijvoorbeeld: Wie is
Jezus? Hoe zit de Bijbel in elkaar? Hoe maak ik keuzes vanuit mijn geloof? Naast serieus
bezig zijn met geloof en met God, is het ook gewoon heel gezellig.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met ds. Jake Schimmel: ds@jakeschimmel.nl

Doop- en belijdeniscatechese
Denk je erover om belijdenis te doen, om je te laten dopen en/of om je kinderen te laten
dopen? Ook als je daar nog niet over uit bent, dan ben je welkom op de doop- en
belijdeniscatechese. Hier hebben we het over vragen als: wat betekent het om je te laten
dopen, of om belijdenis te doen? Wat zeg of beloof je dan? Waarom zou je dat doen? Ook
komen de basics van het geloof ter sprake. Hoe zit het nou met God? En met Jezus? En de
Heilige Geest?
Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ds. Jake
Schimmel: ds@jakeschimmel.nl

’t Zandt-Godlinze
12-17 groep
Iedereen vanaf 12 jaar krijgt een uitnodiging voor de 12-17 groep. Het is behalve erg gezellig,
ook serieus. Iedereen loopt wel eens tegen moeilijke vragen aan waar je zo 1, 2, 3 geen
antwoord op weet. Voor de levensvragen gaan we op ontdekkingstocht wat het Christelijk
geloof hierover verteld. Wat zegt de Bijbel wie je bent en waarvoor je bent bedoeld? We
gebruiken dit seizoen het boekje ‘Is er meer?’ van de Alpha cursus. Ongeveer 1x per maand
komen we bij elkaar bij de jeugdouderling thuis.
Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com

18+groep
Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom bij de 18+groep. Op een leuke en
gezellige manier proberen we bewust te worden van ons leven en onze leefomgeving en wat
de Bijbel ons hierover verteld. Dit doen we onder het genot van een kopje koffie of thee en
we sluiten af met soep met broodjes. Twee mensen bereiden een onderwerp voor. Enkele
onderwerpen waar tot nu toe we over gepraat hebben, zijn: Angst voor aanslagen; Je naaste
helpen/wat doe jij en hoe?; Toekomst: voor jezelf, je geloof en de kerk.
Waar is het? Bij iemand van de groep thuis.
Wanneer? 1 x per maand op zondag.
Hoe laat? Van 11 uur tot ongeveer 13.15 uur.
Gespreksleider is Petra Rijkens.
Voor informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com

Loppersum-Maarland
Kindercatechese
Als je in groep 6, 7 of acht zit van de basisschool, is er kindercatechese voor jou.
Kindercatechese is een uitleg over alles wat met kerk en geloof en Bijbel te maken heeft. We
lezen en praten en tekenen en kleuren, en soms gaan we even in de kerk kijken.
Kindercatechese wordt gegeven in het gebouwtje naast de toren van Zeerijp, Elthato.
Het is er elke week op een vaste tijd: dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur. In de
schoolvakanties is er geen kindercatechese.
We beginnen op 25 september en gaan door tot de veertigdagentijd begint, de laatste keer
is 5 maart.
Daarna is er natuurlijk nog een feestelijke afsluiting. Dan gaan we film kijken en patat eten.
Leuk als je ook meedoet dit jaar!
ds. Tjalling Huisman

Catechisatiegroep klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs
Op maandag 1 oktober zijn degenen die naar klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs gaan
van harte uitgenodigd om mee te doen met hun catechisatiegroep. We beginnen om 19:00
uur in het jeugdhonk van de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in
Loppersum. We zullen kennis met elkaar maken en het vervolg plannen van de catechisaties
tot Pasen 2019. Ook zullen we de opzet van de avond bespreken.
Die bestaat uit 2 delen.
Het eerst deel wordt ingevuld door de catechisanten die iets vertellen over wat hen
aanspreekt, bezighoudt of waarmee ze het liefst hun tijd vullen. Dat kan natuurlijk muziek
zijn, maar het kan ook een computerspel, serie op Netflix of een boek zijn.
Het tweede deel over gaat over geloof en de Bijbel.
Wat betekent het geloof nu? Hoe geef je het handen en voeten. Wat levert het je op?
Iedereen die in een van deze klassen zit is van harte welkom.
ds. Marco Roepers

Catechisatiegroep klas 4 en hoger van het voortgezet onderwijs
Op maandag 1 oktober om 20.00 uur komt in het jeugdhonk van de Vredekerk
(Burgemeester van der Munnikstraat 16, Loppersum) de catechisatiegroep voor klas 4 en
hoger voor het eerst in het nieuwe seizoen bij elkaar.
Na kennis gemaakt te hebben, gaan we de rest van de serie plannen en ook de opzet van de
catechisatie bespreken.
Het eerste deel is voor een catechisant die iets vertelt of laat zien of horen wat voor hem of
haar belangrijk is.
In het tweede gaan we bezig met de bron van christelijk geloof, de Bijbel. Is de Bijbel maar
een oud en saai boek of kan die tegenwoordig ook iets betekenen in het leven van alledag?
Daar gaan we naar op zoek. Iedereen uit klas 4 en hoger is van harte welkom bij deze
zoektocht.
ds. Marco Roepers

Achttienplus gespreksgroep
Voor iedereen die 18 jaar is of bijna, en ouder natuurlijk.
Ook dit jaar gaan we weer Bijbelverhalen lezen en die bespreken met verhalen erbij uit de
maatschappij van vandaag en onze eigen kijk daarop. Als de groep dat wil, werken we mee
aan een of twee kerkdiensten. Waarschijnlijk nodigen we ook weer een keer gasten uit, om
met hen in gesprek te gaan over een thema of een Bijbelverhaal.
We komen samen op zondagavonden, afwisselend bij iemand thuis (als dat tenminste
uitkomt). We beginnen altijd om ongeveer 20.00 uur met koffie of thee en we gaan door tot
half tien.
Voor dit jaar heb ik de volgende data uitgekozen:
de zondagavonden 7, 21 en 28 oktober, 25 november.
En in 2019 de zondagavonden 20 januari, 3 februari, 3 en 17 maart.
De eerste keer – dat is dus 7 oktober om 20.00 uur – komen we samen bij mij thuis, Borgweg
10 in Zeerijp. Van harte welkom!
Meer info kun je krijgen bij ds Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

Belijdenis doen
Als je (of u) er over denkt om belijdenis te doen, nodigen we je / u uit om met één van ons
beiden contact op te nemen. Of je nu 18 bent of (veel) ouder, dat maakt niets uit.
We willen graag met degenen die daarover nadenken, een groep vormen om te praten over
een eventuele belijdenis.
Het zal gaan over vragen als: Wat houdt belijdenis doen in? Wat kan het betekenen? Wat
spreek je uit als je belijdenis doet? Hoe gaat dat, zo’n belijdenisdienst?
In overleg prikken we dan geschikte data en plaatsen om samen te komen.
Informatie en aanmelding kan bij ds Marco Roepers (0596 57 29 29; marco@roepers.net) en
ds Tjalling Huisman (0596 57 13 93; tjhuisman@kpnplanet.nl )

Jeugdwerk
Spijk-Losdorp
Jeugdclubs en MAFF
Kinderen van groep 5 t/m groep 8 zijn van harte welkom bij de jeugdclubs in Spijk. Voor de
jongeren die al naar de middelbare school gaan, is er ook een clubgroep: Meet At Friday
Friends (MAFF). Er is een korte opening, en daarna hebben we een gezellige avond met
elkaar. Het komende seizoen is er weer een leuk en afwisselend programma, met naast de
clubavonden ook andere activiteiten en natuurlijk als afsluiting een kampweekend.
Bij vragen kun je contact opnemen met Jolanda Flikkema, mailadres: patmos@zonnet.nl

’t Zandt-Godlinze
CLUB, 12 jaar en ouder
Hallo jeugdigen…
We willen jullie weer uitnodigen om het komend seizoen weer allerlei leuke dingen samen te
gaan doen.
Niet alleen gezellige dingen, maar af en toe komen er toch ook serieuze bijeenkomsten
voorbij. Ook gaan we er met elkaar weer voor zorgen dat andere mensen ook een beetje
mogen meedelen met onze rijkdom.
Je hoeft geen lid te zijn, koffie/thee is gratis, andere consumpties zijn voor eigen rekening en
er kan gevraagd worden om een bijdrage voor een activiteit.
Vindt je het leuk om een vriend en/of vriendin mee te nemen dan is hij/zij van harte
welkom!
Wil je meedoen aan de afsluiting van het seizoen dan is actieve deelname verplicht. We
verwachten je dan bij alle thema-avonden en acties. Kun je eens niet dan meld je je af bij de
contactpersoon van die avond of actie!
De data worden nog bekend gemaakt en staan straks ook in ons Kerkblad en op de website
www.gktzandtgodlinze.nl.
Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com

Evenementen
ds. Zelle
ds. Zelle was een bekende verschijning op de kansels in het Noorden. Ook in Noordoost
Groningen ging hij voor. Het was een zeer markante prediker en persoonlijkheid en de
verhalen over hem doen nog steeds de ronde. De Friese theatergroep Tryater heeft een
toneelvoorstelling aan hem gewijd waarin Freark Smink hem weer tot leven bracht. De
voorstellingen waren heel vaak uitverkocht. Deze toneelvoorstelling is vastgelegd op video
en deze video willen wij bekijken op vrijdag 11 januari 2019 in de grote zaal bij de Vredekerk
om 20.00 uur. Na de video praten we na over Zelle en de video met en hapje en een drankje.
De voorstelling was gedeeltelijk in het Fries (Zelle zelf spreekt geen woord Fries), maar die
gedeelten zijn ondertiteld in het Nederlands. Iedereen is van harte welkom.
ds. Marco Roepers

De Kerk Draait Door: Jean Pierre Rawie
in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum
Op donderdag 8 november om 20.00 uur komt Jean Pierre Rawie in de Petrus en Pauluskerk
in Loppersum.
Jean Pierre Rawie is bekend als dichter, maar hij is ook een veel gelezen columnist van het
Dagblad van het Noorden. Hij publiceert al gedichten vanaf 1975, zijn laatste bundel
Handschrift verscheen vorig jaar.
Jean Pierre Rawie is één van de best verkopende dichters van Nederland. Voor zijn werk
ontving hij diverse prijzen. Bij de uitreiking van Charlotte Köhler Prijs in 2008, schreef de jury
over zijn werk: "De milde toon, doortrokken misschien van ironische momenten, kan de
ernst van de eeuwige thema’s niet verhullen (…) en past naadloos binnen de tijdloze,
klassieke thematiek, die vanaf het begin de poëzie van Rawie heeft beheerst: liefde, dood,
ontzegging en gemis…."
Jean Pierre Rawie zal op deze avond geïnterviewd worden over zijn kijk op het leven. Daarbij
zal het gaan over zijn leven en zijn werk, zijn gedichten en zijn columns. Uiteraard zal hij ook
een aantal gedichten voordragen.
De avond met Jean Pierre Rawie is een initiatief van de Protestantse gemeente LoppersumMaarland en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, cabaretier
Peter de Haan / Pé Daalemmer en arts - columnist Sander de Hosson te gast waren.
De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage
geven.

Kloosterweekend meditatie
Graag nodig ik u / jou uit voor een kloosterweekend, waarin meditatie centraal zal staan. In
dit weekend gaan we samen een aantal meditaties doen, niet alleen zittend maar ook
lopend. En we gaan in gesprek met de kloosterbewoners over hoe zij hun momenten van
meditatie aanpakken en ervaren. Natuurlijk doen we zoveel mogelijk mee in het ritme van
de vaste getijden van het kloosterleven.
Plaats van dit weekend in het Lioba klooster in Egmond. We zitten daar in het gastenverblijf,
waar ook een geschikte groepsruimte is. Ik heb het weekend van 21 tot 23 juni (2019) laten
reserveren voor onze komst. Dat is nog ver weg, maar als je graag mee wilt geef je toch snel
op. Dan kan ik het klooster duidelijkheid geven over of het door kan gaan.
Kosten voor het weekend zijn € 120,--, maar waarschijnlijk kunnen we nog wel wat subsidie
krijgen. En als je dit bedrag niet kunt betalen, kan er altijd meer subsidie geregeld worden.
Graag zo snel mogelijk opgeven bij ds Tjalling Huisman: 0596 57 13 93 /
tjhuisman27@gmail.com

Jongerenreis naar Taizé
Vanuit het jongerenwerk van ons cluster willen we in juli 2019 graag een Taizéreis
organiseren. Taizé is een Frans dorpje, waar een klooster is dat zich speciaal richt op
jongeren. Het is na de oorlog gesticht door frère Roger, er wonen ook Nederlandse broeders.
Vanuit de hele wereld komen jongeren naar Taizé om een week samen te zijn en met elkaar
te praten over hun geloof en ongeloof, hun leven en de wereld waarin ze leven. Een bezoek
aan Taizé - de mooie muziek, de stilte, de ontmoetingen en vriendschappen die ontstaan - is
een ervaring die je nooit meer zult vergeten.
Ben je tussen de 16 en 30 jaar en lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je dan op bij je
jeugdouderling of je voorganger. Wil je liever graag eerst meer weten? Stuur ons dan even
een mailtje, of kom naar de informatieavond die we in januari 2019 gaan houden. Op
YouTube staan verschillende filmpjes die een mooie indruk geven van een week in Taizé, en
nog meer informatie vind je op de officiële website www.taize.fr/nl
ds. Tjalling Huisman, tjhuisman27@gmail.com
Melson Zwerver, melson@melson.nl

Overig
Passage afd. Loppersum
VOOR VROUWEN
MET HART VOOR
DE SAMENLEVING
OOG VOOR HUN
NAASTE EN GEVOEL
VOOR CULTUUR
WAT IS PASSAGE?

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die zich ten doel stelt te
werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden, in al hun verscheidenheid, op het
brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht geloofsovertuiging.
Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd via meer dan 300 afdelingen in Nederland.
De afdelingen organiseren activiteiten, die kunnen gaan over bijv. politiek, economie, geloof,
kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, enzovoort.
Afdeling Loppersum telt 34 leden.
Bent u nog geen lid en wilt u graag eens komen kijken hoe het bij ons is, dan bent u van
harte welkom als gast op één van onze avonden.

VERGADEREN
Wij houden onze vergaderingen elke derde woensdag van de maand in de zaal van de
Gereformeerde kerk aan de Burg. v. d. Munnikstraat te Loppersum. We beginnen onze
vergaderingen om 19.45 uur .
PROGRAMMA SEIZOEN 2017/2018.
19 september 2018
Spreker: mevr. M.Reimert uit Gasthuizen
Onderwerp: werk als tropenarts.
17 oktober 2018.
Spreker: de heer P. v/d Rest. (officier van justitie)
Onderwerp: openbaar ministerie en het strafrecht.
21 november 2018.
Spreker: ds. S. Alblas.
Onderwerp: Openbaring van Johannes.
(voor ons een open boek? )
22 november 2018.
Ontmoetingsdag Zuidhorn.
Onderwerp: transgenders. Thema: “Verborgen in je naam”.
Spreker: prof. dr. H. E. Zorgdrager.
Middagprogramma door Kees Posthumus (verhalenverteller)
en Henk Glabbeek (muzikant) “Esther”, een Perzische sprookje.
19 december 2018 . Kerstviering.
16 januari 2019.
Spreker: mevr. R. Doff en ?? uit Loppersum
Onderwerp: historie Loppersum
20 februari 2019.
Jaarfeest, 70 jarig jubileum en
100 jarig bestaan v/d landelijke vereniging.
20 maart 2019.
Spreker: mevr. A. v/d Louw uit Wagenborgen.
Onderwerp: gekleurd-gekleed.
17 april 2019.
Spreker: de heer J. Schuurman uit Garrelsweer.
Onderwerp: reis door IJsland
?? mei 2019.
Jaarlijks reisje.
Lijkt het programma u wat neem dan contact op met onze PR vrouw
mevr. M. Westers-Schaaphok, telefoon 572039.

Passage afd. ’t Zandt
Wat is Passage?
Passage is Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor
vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of
geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze
grondslag en voor elkaars (geloofs)overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en
verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De
afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (20 leden) maar gezellig, leerzaam en actief.
We vergaderingen iedere derde woensdag van de maand in zaal Agora, Hoofdstraat 58 in ’t
Zandt.
We beginnen om 19.45 uur.
Voor informatie kunt terecht bij onze voorzitter Neeltje Wiersma, tel. 0596-582088
of bij Sanny van Dijk, tel. 0596-582004.

Programma seizoen 2018-2019.
19 september 2018:
Spreker: Ds. Van der Meer uit Akkrum.
Onderwerp: Het leven van Amish en Mennonieten.
17 oktober 2018:
Spreker: Mevr. Switynk uit Delfzijl.
Onderwerp: hartfalen bij vrouwen.
21 november 2018:
Spreker: Dhr. Stoter uit Loppersum.
Onderwerp: brandpreventie.
22 november 2018:
Ontmoetingsdag in Zuidhorn.
19 december 2018:
Kerstviering met broodmaaltijd.
16 januari 2019:
Spreker: een officier van Justitie.
Onderwerp: het werk van het Openbaar Ministerie en strafrecht.
20 februari 2019:
Spreker: Mevr. Admiraal uit Niezijl.
Onderwerp: haar werk als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand.
20 maart 2019:
Spreker: Ds. Elzinga uit Ten Boer.
Onderwerp: Vrouwen in de Bijbel.
17 april 2019:
Spreker: Mevr. Eringa uit Delfzijl.
Onderwerp: wonen in een verpleeghuis.

CGB afd. Eemsmond
Toerustingsavonden
In het seizoen 2018 - 2019 organiseert de Afdeling" Eemsmond"
toerustingsavonden van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad.
De avonden worden gehouden in de zalen achter de Protestantse Kerk te
Garrelsweer, Stadsweg 89 van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
11 oktober 2018
“Wees daders van het Woord ”
Ds. N. Noorlander, predikant uit Onstwedde.
8 november 2018
“Petrus, één en andermaal bekeerd”
Drs. J.W.Th. Mout, uit Well (Gld) / Middelstum.
10 januari 2019
“Openbaring van Johannes, voor ons een open boek?
Ds. S. Alblas, predikant uit Bedum
14 februari 2019
“Betekenis van het lijden en sterven van Jezus voor Israël”
Ds. H. Poot, predikant uit Oosternieland
14 maart 2019
“Door welk Godsbeeld wordt ons leven bepaald
Ds. P.E. Elzinga, predikant in Ten Boer.
Na afloop wordt een collecte gehouden.
Een boekentafel van het C.G.B. is aanwezig.
Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met:
dhr J.Winter,
tel. 0596-571983,
dhr. F.Kuiper,
tel. 0596-616119.

