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CATECHISATIES Wijkgemeente Maarland en Wijkgemeente Loppersum
Kindercatechese
Ook dit jaar ben je weer hartelijk welkom om mee te doen aan kindercatechese! Tenminste… als je
in groep 6, 7 of 8 van de Basisschool zit.
Kindercatechese is in het gebouw Elthato naast de toren van de kerk in Zeerijp. Dit jaar gaat het
over de kerk, dus dat komt mooi uit! We kunnen gemakkelijk eens een uitstapje maken en luisteren
naar wat een koster doet, kijken naar hoe het orgel werkt en noem maar op. Ik hoop dat je na de
kindercatechese iets meer begrijpt van de kerk en de kerkdienst.
kindercatechese is elke dinsdag, vanaf Startzondag tot het begin van de Veertigdagentijd. Maar
natuurlijk niet in de schoolvakanties. De eerste keer is op dinsdag 20 september. Het duurt steeds
van 19.00 uur tot 19.30 uur.
We sluiten het jaar af met patat en film.
Ik hoop dat je ook komt!
ds Tjalling Huisman
Catechisatie Klas 1 - 3 van het Voortgezet Onderwijs
Dit jaar is er een catechisatiegroep voor de klassen 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs. Ga
je naar één van deze klassen, dan ben je van harte welkom. Catechisatie gaat over wat geloven
betekent. Wat is dat nu: geloven? Is dat geloven dat God bestaat of is het nog heel veel meer? Kan
dat nog, vandaag de dag? De bron van het christelijk geloof is de bijbel en daar zullen we ook in
lezen. We beginnen op donderdag 6 oktober om 19:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk in
Loppersum. We maken dan afspraken over het vervolg van de serie catechisaties en daar hoort ook
de planning van de datums bij.
ds. Marco Roepers
Catechisatie klas 4 en hoger van het voortgezet onderwijs
In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ben je de pubertijd voorbij. Het toegroeien naar
zelfstandigheid begint steeds vastere vormen aan te nemen. Zelfstandigheid betekent ook keuze
maken voor je eigen leven: Hoe wil je leven, waarvoor wil je leven. Gaat het geloof daar een rol bij
spelen, hoe kan het geloof daar een rol bij spelen. Daarover gaan we nadenken tijdens deze serie.
We gaan ons bezinnen op de bronnen van het christelijk geloof. Iedereen die in klas 4 en hoger van
het voortgezet onderwijs zit of vindt dat deze groep voor hem of haar de juiste catechisatiegroep is,
is van harte welkom. We beginnen op donderdag 29 september om 19:30 uur in het Jeugdhonk van
de Vredekerk. We maken dan ook verdere afspraken over het vervolg.
ds. Marco Roepers
18+ gespreksgroep
Ik nodig je van harte uit om dit jaar (weer) mee te doen aan de achttienplus gespreksgroep.
Deze groep is bedoeld voor jongeren vanaf 18 tot ongeveer 25 jaar.
We komen samen in de consistorie van de Petrus en Pauluskerk (ingang Wirdumerweg) in
Loppersum, maar we belanden ook wel eens bij iemand thuis aan de keukentafel.
Onze gesprekken gaan over de betekenis van Bijbelverhalen en geloven voor ons eigen leven en de
wereld waarin we leven. Iedereen kan er aan meedoen.
We komen op een aantal zondagavonden samen, dat blijkt steeds voor iedereen de meest geschikte
avond te zijn. We beginnen met koffie en thee om 20.00 uur en gaan door tot 21.30 uur.
De (voorlopige) data zijn: 25 september, 9 en 30 oktober, 13 november 2016; 15 en 29 januari, 12
februari en 5 maart 2017.
Voor informatie: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl
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Belijdenis doen
Iemand heeft aangegeven dat hij het komend jaar graag in de kerk belijdenis wil doen van zijn
geloof. Hij wil uitspreken dat het geloof waarmee zijn ouders hem ooit als kind ten doop hebben
gehouden, ook voor zijn leven belangrijk is. En die persoonlijke keuze wil hij delen met ons als
gemeente.
Dat betekent dat we dit jaar weer een aantal keer belijdeniscatechisatie gaan doen. Wanneer precies,
dat bepalen we in overleg.
Iedereen die erover denkt om ook belijdenis te gaan doen – of je nu 20 of 80 jaar bent - willen wij
uitnodigen om mee te doen aan de belijdeniscatechisatie.
Voor informatie bel of mail een van ons:
marco@roepers.net / 0596 57 29 29 of tjhuisman@kpnplanet.nl / 0596 57 13 93
ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman

OVERZICHT CATECHESE Spijk-Losdorp

Catechese 12-14 - GGG: Gezellig, geloven, God!
Vanaf donderdag 29 september, elke twee weken om 19.15 uur.
De eerste keer gaan we met elkaar eten, dus zijn jullie welkom om 18.15 uur!
Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk
Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl
Catechese 15-17 - Gezamenlijk met Spijk/Losdorp en Bierum/Holwierde/Krewerd
Vanaf vrijdag 30 september.
Tijd/hoe vaak: wordt nog bekend
Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk
Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl of annebaljeu@gmail.com
Bijbelstudie 18+ - To The Point
Eerste keer: donderdag 6 oktober; daarna elke twee weken op dinsdag, 18.30 uur.
We beginnen de avonden met gezamenlijk eten.
Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk
Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl
Belijdenisgroep
Eerste keer: zondag 9 oktober, 11:00 uur (na de kerkdienst); daarna in overleg.
Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk
Voor wie: alle leeftijden, vanaf ong. 17-18 jaar. Ook als je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt
doen maar er wel over nadenkt, ben je van harte welkom.
Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl

OVERZICHT JEUGDACTIVITEITEN Bierum-Holwierde-Krewerd
Serieus Lekker (leeftijd: vanaf brugklas tot 15 jaar)
Vanaf oktober elke eerste vrijdag van de maand. Eerst is er programma, daarna gaan we eten met
elkaar.
Locatie: Irene, Hereweg 25 in Bierum
Opgave/meer info: jeugd@pknbhk.nl
Catechese 15-17 - Gezamenlijk met Spijk/Losdorp
Vanaf vrijdag 30 september.
Tijd/hoe vaak: wordt nog bekend
Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk
Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl of annebaljeu@gmail.com
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Jong Volwassenen (leeftijd: rondom 20/20+)
Datum wordt per keer kortgesloten in de groepsapp
Regelmaat: nog onbekend
Locatie: bij iemand thuis
Opgave/meer info: jeugd@pknbhk.nl
30-50 groep (leeftijd: dertigers, veertigers, vijftigers)
Datum wordt per keer kortgesloten in de groepsapp
Regelmaat: 1 x in de 2 maanden
Locatie: bij iemand thuis
Opgave/meer info: jeugd@pknbhk.nl

BEZINNING EN GROEI
Met Petrus en Paulus op reis
Die Hem het hardst verloochende, Petrus, en zijn felste tegenstander, Paulus, zijn de hoofdpersonen
van het boek Handelingen. Petrus in Handelingen 1-12, Paulus vanaf hoofdstuk 13. Het boek
Handelingen laat zien, dat ondanks zwaar weer en tegenstand het evangelie vanuit Jeruzalem naar
Rome gaat. Dat is het doel van het evangelie: het moet de wereld in. Ook vandaag. Maar hoe? En
hoe kan God mijn ‘arme ik’ gebruiken? Dit winterseizoen staan we stil bij die wonderlijke gang van
de blijde boodschap. Je zou het van tevoren geen schijn van kans geven en toch heeft het zelfs
Noordoost-Groningen bereikt. Maar nu is het onze beurt om op te staan. Dat kan alleen maar door
het wonderlijke werk van Gods Geest, het geheim achter Paulus en Petrus. Wat kunnen wij daarin
leren van toen? Eén ding is zeker, de belofte van Jezus Christus “Ik ben met jullie elke dag”, staat
ook vandaag als een muur.
De eerste avond is ieder welkom om zomaar even te kijken. U kunt ook eenmalig een van de andere
avonden bezoeken. Maar de hele cursus is natuurlijk ook prima.
Data cursus over het boek Handelingen seizoen 2016/2017 ’t Zandt-Godlinze
Introductie eind september / 3x voor de kerst / 3x na de kerst.
29 september 2016
13 oktober

Introductieavond:
Handelingen 2

10 november

Handelingen 8

08 december
12 januari 2017
09 februari

Handelingen 9
Handelingen 10-11
Handelingen 16

09 maart
Handelingen 27
Reserve datum: 6 april

Uitleg opzet cursus + korte voorbeeldstudie
Uitstorting van de Geest en onze opdracht Gods goede
nieuws te verspreiden
Profetie en hoe bereiken wij mensen in de wereld van
vandaag
Bekering en Gods leiding in je leven
Een visioen en onze eigen vooroordelen
Vervolging en hoe jouw wanhoop verandert in nieuwe
hoop
Schipbreuk, maar door vertrouwen ontvang je moed

Plaats: Agora (naast de Gereformeerde Kerk), Hoofdweg 58, ’t Zandt.
Docenten: Jeltsje Elzinga, Corry en Sijbrand Alblas
Informatie: J. Elzinga (06-25013645; j.bakker61@hetnet.nl of familie Alblas (050-3011885;
salblas@solcon.nl; kcalblas@solcon.nl)
Aanvangstijd alle avonden: 19:30 uur tot en met 21:30 uur.
Kosten: kleine vergoeding voor de koffie.
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Uitnodiging leeskring Johannes-evangelie
Op woensdag 5 oktober 2016 om 20.00 uur in de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat
16 in Loppersum) willen we beginnen met een leeskring over het Johannes-evangelie. De bedoeling
is om het hele evangelie van a tot z door te lezen en daarop met elkaar te reflecteren. Wat heeft het
ons te zeggen en hoe zouden we er vanuit kunnen leven?
We lezen en spreken met elkaar en wisselen uit wat we in de tussenliggende tijd meegemaakt of
gedaan hebben. Daarbij betrekken we ook de vorige keer en eventueel ook de keren daarvoor op
wat die tekst voor ons heeft betekend.
We lezen het Johannes-evangelie uit de NBV. Dat doen we hardop. We kunnen één voorlezer
hebben, maar kunnen het ook afwisselen en dat kan ook weer op verschillende manieren. We
kunnen één of meerdere hoofdstukken per keer doen. Die stukken verschillen erg in lengte, maar
toch is het een bepaalde indeling die gestoeld is op de inhoud.
De bijeenkomsten zijn maandelijks.
De avond ziet er wat betreft indeling dan als volgt uit:
1. Opening (met inleiding uit de proloog).
2. Wat is er in de tussenliggende tijd gebeurd? Wat heeft de vorige keer voor je betekend? Heb
je er nog over nagedacht of heeft iets speciaals je geraakt in de dingen die gebeurd zijn?
3. Lezen tekst uit Johannes-evangelie.
4. Discussie: Wat zegt deze tekst je? Waar heb je vragen bij? Wat zijn moeilijke dingen? Wat
raakt je? Wat roept associaties op?
5. We proberen een soort conclusie te formuleren. Wat heeft deze tekst ons vanavond gebracht
en wat denken we de komende week mee te nemen?
6. Sluiting (met inleiding proloog).
Opgave kan bij Marco Roepers (marco@roepers.net, 0596-572929) en
Agnes Klunder (agnesswaagman@gmail.com, 0596-571370).

Cursus meditatie, Bijbellezen met hart en ziel
Graag nodig ik u / jou uit om mee te doen aan de cursus meditatie, Bijbellezen met hart en ziel.
Het is de bedoeling dat we vier keer samen komen. Iedere bijeenkomst zullen we een
lichaamsmeditatie doen: met je gedachten ga je je lichaam langs. Dit is bedoeld om tot rust te
komen, om de dingen van alledag even de dingen te laten.
Daarna zullen we iedere keer een ander Bijbelgedeelte lezen en overdenken. Het gaat er daarbij niet
in de eerste plaats om het stuk zo goed mogelijk uit te leggen; het gaat in de eerste plaats om de
vraag wat het met jou doet. Om daar achter te komen, maken we gebruik van verschillende vormen
van christelijke meditatie. Natuurlijk leg ik je uit wat die inhouden, het zijn simpele handreikingen.
We sluiten de bijeenkomst na ongeveer een uur af.
Data: 24 en 31 oktober, 7 en 14 november
Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur
Plaats: Donatuskerk in Leermens
Kosten: geen
Aanmelden bij: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl
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Mintijteer lezen
zes veertigdagentijd avonden
Op zes avonden in de Veertigdagentijd wil ik het boekje Mintijteer van Esther Maria Magnis
bespreken. Het boek is autobiografisch, maar wel in romanvorm geschreven. De hoofdpersoon is de
schrijfster – een Duitse vrouw (geboren in 1980) die religiewetenschappen studeerde. Centraal in
het boek staan de ziekte en dood waarmee het gezin waarin zij opgroeit, te maken krijgt. Vooral
gaat het er daarbij om wat dat met haar geloof doet. Het boek leest gemakkelijk weg, maar tegelijk
schopt het heilige huisjes omver en roept het diepe levensvragen op. Op de achterkant staat: “Ik
geloof dat wij God missen. Ik zou het geloof in God nooit iemand willen aanpraten of mij boven
atheïsten willen verheffen. Ik weet dat er goede gronden zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik
dat de meeste mensen er gewoon verdriet van hebben dat hij er niet is.”
Het is een indrukwekkend boek!
We beginnen na Aswoensdag. op donderdagavond 2 maart 2017; de data daarna zijn: de
donderdagavonden 6, 16, 23, 30 maart en 6 april.
We komen steeds een uur bij elkaar, van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Voor elke keer geef ik de bladzijdes van het boek, waar we over gaan praten.
Plaats van samenkomst is ’t Gebouwtje in Leermens, ingang naast Wierdeweg 16.
Kosten: geen.
Voor informatie en opgave: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Tot de kern komen
Het voeren van een pastoraal gesprek is een hele kunst. Natuurlijk is het prima als je het tijdens een
bezoekje houdt bij de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes, maar het loont de moeite om eens een
stapje verder te gaan. God en het geloof ter sprake brengen is echter niet bepaald gemakkelijk. Niet
voor onze professionals, de predikanten, en zeker ook niet voor al die vrijwilligers die namens de
kerk bezoekjes afleggen. Johan Smit beschrijft in zijn boekje "Tot de kern komen" hoe je van een
gesprek een pastoraal gesprek kunt maken. Dat boekje wordt in vier avonden besproken met
iedereen die het interessant vindt. In het bijzonder geschikt voor mensen die namens de gemeente
bezoekwerk verrichten.
Data: de maandagen 6, 13, 20 en 27 februari 2017.
Plaats: ’t Gebouwtje, Leermens

De realiteit van God
Wij leven in een tijd waarin veel mensen niet meer geloven in God.
Eeuwenlang was het geloof in (een) God bijna normaal, in ieder geval gewoon.
Men was aan God gewend.
Is die ‘gewoonte’ weggesleten en moet die opnieuw terugkomen?
Elders wordt er geloofd in God op manieren waarbij doden vallen.
Is het eigen aan geloof in God dat dit gepaard gaat met agressie?
Wat is er eigenlijk aan de hand?
Wat is de realiteit van God?
In drie avonden willen wij ons verdiepen in die vraag.
En in zaken die bij die vraag opkomen.
De data zijn: woensdag 23 november 2016, 25 januari en 29 maart 2017.
Wij zullen samenkomen in gebouw Irene, Hereweg 25 te Bierum.
Aanvang: 20.00 uur
Inleider: ds. Gerard Knol
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Toerustingscursus voor ouderlingen en wijkbezoekers
Er is gekozen voor de basiscursus pastoraat (gebruik wordt gemaakt van het boek
‘Pastoraat voor iedereen’ van Nynke Dijkstra-Algra).
In de basiscursus pastoraat gaat het om het volgende:
Wat is het pastoraat?
Hoe verhoud je je zelf tot pastoraat?
Hoe voer je een pastoraal gesprek?
Wat doe je wel en wat doe je niet?
Het gaat om verdieping van het gesprek
Ook gaat het om de vraag naar gebruik van bijbel, gebed of andere teksten in een
pastoraal contact.
Er kan ook een verdiepingsslag worden gemaakt naar:
pastoraat en ziekte
pastoraat en rouw / verlies
pastoraat en diaconaat
pastoraat en eenzaamheid
pastoraat aan ouderen
veranderingen in het pastoraat
pastoraal beleid
verdieping bidden en bijbellezen in pastoraat
verdieping gesprektechniek
De basiscursus wordt op 3 avonden gegeven, 13 september, 4 oktober en 25 oktober 2016
in gebouw Pro Rege te Spijk, om 19.30 uur . Daarna kunnen wij afspreken wanneer de
twee verdiepende avonden kunnen worden gepland. De totale cursus wordt gegeven door
mevr. Marga Bloupot-Sloots.
De doelgroep is voor ouderlingen en vrijwilligers met een pastorale taak (bijv. wijkbezoekers).
Minimaal moeten er 10 deelnemers zijn, het maximum is 20 deelnemers.
Het is wenselijk dat zij die aan de cursus deel willen nemen hun e-mailadres doorgeven.
Ik zie graag jullie reactie tegemoet,
Pieter Ritzema, scriba
PKN Spijk-Losdorp
tel.0596-592168.
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PROVIDER PROGRAMMA

Groep voor Ontmoeting en Gesprek
Ben je twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger – dan ben je van harte welkom op de Groep voor
Ontmoeting en Gesprek. De naam zegt al wat we zo ongeveer doen. Eens in de maand komen we
samen om elkaar te ontmoeten en daarbij een avond te praten over geloof, Bijbel en ons leven. Dat
gaat altijd in een informele sfeer. De groep bestaat uit zo’n vijftien deelnemers, maar we komen
meestal samen met z’n zevenen of achten. Want iedereen heeft het druk met van alles.
Vanaf september staat een aantal keer Lernen met Lev centraal, Bijbel lezen met behulp van Joodse
bronnen. Het leuke daaraan is dat het weinig voorbereiding vraagt en veel gesprek oplevert. Het is
ook niet moeilijk, iedereen kan meedoen en deelnemen aan het gesprek.
De data voor het najaar zijn: 1 september, 4 oktober, 2 november, 28 november.
Op donderdag 1 september beginnen we dus weer, dit keer bij Hilde op Zorgvlijt 3 in Loppersum.
Voor informatie: ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl
Tweedaagse wandeling
Het afgelopen jaar hebben we een middag gewandeld op het Jacobspad, van Uithuizen naar Zeerijp.
Het komend jaar willen we twee dagen gaan wandelen, op het Pieterpad. Het Pieterpad is geen
pelgrimspad, maar daarmee willen we zeker niet het idee van een wandeling met betekenis
opgeven. Integendeel, al wandelend kun je juist belangrijke dingen met elkaar gaan delen. Dat
willen we dan ook zeker gaan doen.
We beginnen op vrijdag 23 juni 2017, laat in de middag: met de auto vertrekken we naar
Pieterburen. Die avond lopen we de eerste etappe van het Pieterpad, naar Winsum. In Winsum
overnachten we in trekkershut of in tent. Na het ontbijt vertrekken we op zaterdag voor de tweede
etappe van het Pieterpad naar Groningen. Daar eten we gezamenlijk (low budget) en daarna gaan
we weer naar huis. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden; als de kosten toch een stain-de-weg vormen om mee te kunnen, dan is er een subsidie mogelijk.
Opgave en informatie: Ton Werkman (antonwerkman@kpnmail.nl; 0596 57 19 82) of Tjalling
Huisman (tjhuisman@kpnplanet.nl; 0596 57 13 93).
Film en kerkdienst
Ook dit jaar is er weer een combi van film en kerkdienst.
De kerkdienst vindt plaats op zondagmorgen 12 februari in de Petrus en Pauluskerk.
De film bestaat dit jaar uit een serie films over het leven van Jezus. Ze worden getoond op
verschillende vrijdagavonden vanaf januari tot april. We willen proberen in de kerkdienst de films
aan de orde te stellen onder de titel Beelden van Jezus. Dat doen we overigens wel zo dat wie de
films niet gaat bekijken, ook verrijkt kan worden door de dienst.
Vragen die aan de orde komen: welke Jezusbeelden kom je tegen in de films over zijn leven? Wat is
mijn beeld van Jezus? Hoe wordt dat bepaald door mijn eigen leefwereld?
De data van de filmavonden staan te lezen in het stukje daarover.
Melson Zwerver en Tjalling Huisman
Beelden van Jezus:
Een serie van vier films over Jezus
Ook komend seizoen worden er weer enkele films vertoond in de grote zaal van de Vredekerk in
Loppersum. Alle films staan in het teken van Jezus. We zullen zien hoe vier verschillende
filmmakers uit vier verschillende decennia het levens- en stervensverhaal van Jezus hebben
verfilmd. Na afloop van elke film is er ruim gelegenheid om na te praten.
13 januari: King of Kings (1925)
Spektakelregisseur Cecil B. DeMille (ook bekend van zijn The Ten Commandments, met Charlton
Heston als Mozes) bleef met zijn verfilming zeer dicht bij de Bijbelteksten - letterlijk, want alle
gesproken teksten zijn citaten uit de Bijbel.
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10 februari: Het evangelie naar Matteüs (1964)
De Italiaanse regisseur Pasolini gooide het in de jaren 60 over een heel andere boeg. Bij hem geen
megadecors en stralenkransen, maar onervaren acteurs en realistische landschappen.
Twee dagen later staat de kerkdienst in de Petrus en Pauluskerk geheel in het teken van 'Beelden
van Jezus'; zie elders in dit boekje.
10 maart: The Last Temptation of Christ (1988)
Regisseur Martin Scorsese probeerde jarenlang zijn eigen verfilming van het lijdensverhaal van de
grond te krijgen. Uiteindelijk lukte het hem, en hoe. De film zorgde in de jaren 80 voor veel ophef
vanwege het portret van een diep-menselijke Jezus, inclusief menselijke twijfels.
7 april: Jesus Christ Superstar (1973)
Als u geen kaartje hebt kunnen bemachtigen voor het theaterspektakel in Martiniplaza, is de
filmversie van deze musical een prima alternatief. Klassiek geworden liedjes en een hippie-achtige
Jezus zorgen voor een mooie afsluiting van dit filmseizoen.
Alle films beginnen om 19:45 uur. Entree is gratis.
Meer informatie:
Melson Zwerver
melson@melson.nl
0596-851382

Jong en oud koken samen
Op zaterdag 21 januari 2017 zijn wij van plan samen te gaan koken. Wij zoeken hiervoor mensen
die in hun huis met een kleine groep (2 à 3 mensen) de maaltijd willen voorbereiden. Het plan is om
vanaf 16 uur te gaan voorbereiden en rond 18 samen te gaan eten in de zaal van de Vredekerk.
Lijkt u/je dit leuk? Geef dan a.u.b. of bij u/jou thuis gekookt kan worden of dat u/je alleen wilt
helpen.
Om overzicht te houden over de verschillende gerechten, willen wij graag dat u/jij opgeeft wat u
wilt gaan maken.
De door u/jou gemaakte kosten worden vergoed.
Opgave kan tot 7 januari 2017 bij:
Siska Sennema: siskasennema@hotmail.com
Aafke Komdeur: beowulfberengar@ziggo.nl
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OVERIG
Passage, afdeling 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 32 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. van der Munnikstraat te Loppersum. We beginnen onze
vergaderingen om 19.45 uur.
Programma seizoen 2016/2017
21 september 2016
Spreker: ds. B.J. Diemer
Onderwerp: Leefomgeving van het Nieuwe Testament destijds.
19 oktober 2016
Spreker: dhr. J. Ellen.
Onderwerp: Transgender
16 november 2016
Spreker: dhr. J. Nijboer (sportarts)
Onderwerp: Artrose
17 november 2016
Ontmoetingsdag Zuidhorn. Politica Mona Keizer van het CDA.
Middagprogramma nog niet bekend.
14 december 2016
Creatieve morgen of -middag.
21 december 2016
Kerstviering samen met Perspectief.
18 januari 2017
Spreker: dhr. H.B. Muda
Onderwerp: Charles Dickens
15 februari 2017
Spreker: dhr. H. van der Klei
Onderwerp: koffer vol herinneringen
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15 maart 2017
Spreker: mevr. F. Taghvai
Onderwerp: haar vlucht uit Iran
?? maart 2017
Creatieve morgen of -middag.
19 april 2017
Spreker: gebr. Afman
Onderwerp: reis naar Ecuador
?? mei 2017
Jaarlijks reisje.
Lijkt het programma u wat, neem dan contact op met onze pr vrouw
mevr. M. Westers-Schaaphok, telefoon 572039.

C.G.B. Afdeling ‘Eemsmond’
Toerustingsavonden
In het seizoen 2016 – 2017 organiseert de Afdeling ‘Eemsmond’ toerustingavonden van de
Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad.
De avonden worden gehouden in de zalen achter de Protestantse Kerk te Garrelsweer,
Stadsweg 89 van 19.45 tot 22.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
13 oktober 2016
‘Leven in de kracht van Zijn opstanding’
Drs. J.W.Th. Mout uit Well (Gld)
17 november 2016 ‘Geschiedenis van Esther’
Ds. N. Noorlander, predikant uit Onstwedde
12 januari 2017
‘De ster van Bethlehem’
Ds. S. Alblas, predikant uit Bedum
09 februari
‘Toekomst van Israël in de Bijbel’
Ds. H. Poot, predikant uit Oosternieland
09 maart 2017
Ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven,
predikant te Garrelsweer
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
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