Winterprogramma
2020- 2021

Cluster Hogeland-Oost

Bierum-Holwierde-Krewerd, Spijk-Losdorp,
’t Zandt-Godlinze, Loppersum-Maarland
Door de nog steeds zeer onzekere situatie rond het Corona-virus is het voor de gemeenten
uit het cluster lastig gebleken om een winterprogramma samen te stellen.
Wanneer u wilt weten wat er wel wordt georganiseerd bezoek dan de website van de
betreffende gemeente. (onderstaand is de link opgenomen bij het bericht van de
betreffende gemeenten)
Er geen reactie ontvangen van de Protestantse Kerk Bierum-Holwierde-Krewerd.
https://www.pknbierumholwierdekrewerd.nl/
Van de wijkgemeente Maarland PKN Vredekerk/Maarland
(https://pknvredekerkmaarland.nl/) ontvingen we het onderstaand bericht:
Vanuit Maarland zijn nog geen activiteiten gepland ivm de Corona.
We wachten nog even af hoe het allemaal gaat lopen
De Protestantse Gemeente Spijk/Losdorp (https://pknsl.pkn-spijklosdorp.nl) stuurde bij
monde van Ds. Jake Schimmel de onderstaande activiteiten gaan geheel volgens de
voorgeschreven Corona-regels. Bij aangescherpte regels vanuit de regering zullen activiteiten
wellicht komen de vervallen.
Catechese:
Als je opgroeit, ga je steeds meer zelf denken, je eigen keuzes maken. Dan is het fijn om met
leeftijdsgenoten na te kunnen denken: wat is voor mij belangrijk? Ook als het gaat over
geloof en God is het fijn om daar met leeftijdsgenoten over in gesprek te kunnen gaan, en
van gedachten te kunnen wisselen. Want zoveel mensen om je heen geloven niet meer, of

gaan niet meer naar de kerk. Waarom zou jij dat wel doen? Hoe kun je geloven? En wat voor
God is het eigenlijk waar de Bijbel over gaat? Heeft die God ook betekenis voor jouw leven?
Daarover en meer ga je in gesprek op catechisatie. Dat is een heeel oud woord, het betekent
‘onderwijs’. Maar eigenlijk is het veel meer en veel leuker dan onderwijs. Het is ontspannen,
en gezellig. Je maakt vrienden, bespreekt boeiende onderwerpen en leert ook nog eens een
hoop!
In Spijk-Losdorp en Bierum-Holwierde-Krewerd hebben we dit jaar twee groepen:
-Lekker Belangrijk (12-15)
Deze groep is op zondagochtend, om 11.15 uur, na de dienst, eens in de twee weken. Hij
wordt geleid door Kornelia Keizer en Jake Schimmel. Meer info: ds@jakeschimmel.nl; 0641745065
-To the Point (18+)
Deze groep is op vrijdagavond, eens in de drie weken. Hij wordt geleid door Jake Schimmel.
Meer info: ds@jakeschimmel.nl; 06-41745065
Cursus ‘Bronproeverijen’
Met een groepje uit het cluster volgen wij eind dit jaar de online cursus ‘Bronproeverijen’.
We kijken de filmpjes, en gaan hierover in gesprek.
Ook als u niet meedoet met de gespreksgroep, kunt u de filmpjes alsnog zelf thuis kijken:
https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/bronproeverijen/
Meer informatie bij ds. Jake Schimmel
Middaggebed
Een keer per maand is er een korte viering op de donderdagmiddag, om 13.00 uur in Elim in
Spijk. We komen bij elkaar om te luisteren naar liederen, te lezen uit de Bijbel, stil te worden
en te bidden voor dingen die de groep aandraagt. Mocht je nieuwsgierig zijn, doe gerust ook
eens mee!
Komende tijd is het op:
-Donderdag 29 oktober
-Donderdag 26 november
-Donderdag 14 januari
-Donderdag 18 februari
-Donderdag 18 maart
-Donderdag 15 april
De Gereformeerdekerk ’t Zandt/Godlinze melde het volgende :
Voor geplande activiteiten verwijzen we u naar onze website;
http://www.gktzandtgodlinze.nl/

Laten we hopen dat er volgend seizoen weer gewoon een
Winterprogrammaboekje kan worden uitgegeven.
Bid voor de wereld en denk om elkaar.

