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Startkrant 2017-2018 

Een goed begin / een goede start…. is het halve werk! 

Misschien is deze uitdrukking wel een beetje ouderwets , maar hoe meer ik er over nadenk,  hoe 
meer ik er van overtuigd ben. 

Een voorwoord schrijven voor de startkrant 2017-2018 is mij gevraagd. 

We staan aan het begin van een nieuw seizoen en een  nieuwe aanpak (structuur) van het 
gemeentewerk is aan de orde. 
Dat is een uitdaging, maar dat is  ook best spannend! 

We hebben als kerkenraad, nominatiecommissie  en structuurcommissie geprobeerd om een goed 
tijdpad uit te zetten, mensen gezocht voor verschillende functies/ambten, waarbij  de contacten 
positief waren en er vertrouwen was in een goede afloop… en we zijn heel blij dat we 4 nieuwe 
ambtsdragers mogen verwelkomen in de kring. 

Natuurlijk zullen we in de toekomst onderweg obstakels tegenkomen, maar die kunnen we ook 
overwinnen of misschien omzeilen en we zullen alert moeten zijn dat de ‘’hardlopers’’ ook eens om 
moeten kijken of de ‘’achterblijvers’’ het ook bijhouden… (citaat: juffrouw Wissel) 

We zijn in ‘’goed gezelschap’’ met één doel: werken aan een stukje Koninkrijk op Aarde…. 

Hier kan iedereen aan meedoen, er is plaats en werk voor allemaal, dus sluit je aan…. sluit je niet 
af… want we gaan samen op weg! 

We hebben een prima captain en beste stuurlui (die niet aan wal staan) en met elkaar willen we 
graag jong en ouder binnenboord houden! 

Zowel met de clubs, de catechese, de ontmoetingen als met de eredienst  zullen er verschillende 
accenten komen te liggen waarbij er aandacht zal zijn voor  de behoeften en de wens van de 
gemeente en zal het Woord van de Bijbel uitgangspunt zijn voor ons handelen. 

Wij gaan vol goede moed van start… gaat u mee? 

Namens de kerkenraad, 

Rieneke Bak  
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Deze startkrant is tot stand gekomen met dank aan de vele vrijwilligers in onze gemeente.  
 
Actuele informatie wordt in de loop van het seizoen bijgehouden in Trefpuntjes, via 
www.trefpunkerk.nl en op het infoblad.    

http://www.trefpunkerk.nl
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Startdag van het gemeentewerk van de Trefpuntkerk op 17 september. 
Deze dag wordt wel een bijzondere  omdat we dit keer voor het eerst de bevestiging van nieuwe 
ambtsdragers combineren met de start van het gemeente-/clubwerk. 

Ook gaan we van start met een nieuwe structuur waarbij de kerkenraad is ingedeeld in verschillende pijlers 
die aangevuld met werkgroepleden zich op speciale aspecten gaan richten van het samen gemeente zijn nl. 
gericht op de toekomst, lerend, dienend en een gastvrije gemeente. 

Op deze dag zal er ook aandacht zijn voor het feit dat ons kerkgebouw dit jaar 50 jaar bestaat. Enkele 
gemeenteleden hebben foto’s en anekdotes uit de oude doos gezocht en ook  gevonden en zij willen dat 
graag met ons delen.  

De start is al rond half 10 met koffie/thee, dit om elkaar alvast te ontmoeten en welkom te heten voordat de 
dienst begint.. om 10 uur. 

Na de dienst is er weer koffie en ontmoeting en gaan we aan de gang met het thema van de dag: 

 ‘’ Proef de Kerk’’ 

Er zijn 4 activiteiten waar je aan mee kunt doen en dat zijn: 

*cup-cakes versieren 

*Bijbel en bier o.l.v. Jolien 

*traditionele liederen verpakt in een modern jasje o.l.v. Bert 

*gespreksronde/spel rond het thema: ‘’ een kerk naar uw smaak’’ 

Voor de jonge jeugd zal Ard een activiteit (binnen of buiten) plannen maar dat is nog geheim. 

Rond 13.00 ronden we af met een buffet met lekkere hapjes en wensen we elkaar alle goeds voor een 
enthousiast en vruchtbaar kerkelijk jaar.  

Natuurlijk is iedereen van de partij en van harte welkom… 

Als je een actief aandeel wilt hebben om b.v. wat te bakken voor bij de koffie of als je iets mee wilt nemen, 
meld je dan bij ondergetekenden (recept erbij is helemaal leuk) 

In de hal van de kerk is een flap-over waar je je kunt aanmelden voor deelname. 
 

Namens de voorbereidingsgroep, 

Ard, Wilma, Jolien, Siem en Rieneke, (met medewerking van vele vrijwilligers) 
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Beste gemeenteleden, 
 
Het eerste jaar met elkaar zit er alweer op. Het is inmiddels echt een jaar geleden dat ik mijn intrede 
officieel bij jullie deed. Ik heb een jaar lang veel gedaan van wat in deze gemeente gebruikelijk is en 
daarnaast een aantal nieuwe activiteiten bedacht en uitgevoerd. De warmte en hartelijkheid in deze 
gemeente zijn de uitwerking van de opdracht die wij als christelijke gemeenschap hebben: God liefhebben 
en de naaste als onszelf.  
Met veel plezier begin ik dan ook aan een tweede seizoen en ditmaal starten we opnieuw met de rode 
kleur van de Heilige Geest in de dienst van zondag 17 september waarin we de ambtsdragers bevestigen.  
 
Vlak na de startzondag ga ik van start met een aantal groepen: de catechesegroep voor tieners uit groep 
7/8, de catechesegroep Intermezzo die is voortgekomen uit de belijdenisgroep van afgelopen jaar en waar 
een ieder welkom is die aan de slag wil met het integreren van geloof in het dagelijks leven, en de Breek in 
de week op woensdagochtend voor ontmoeting.  
 
Voor het tienerwerk heeft Da. Yvonne een nieuwe opzet gemaakt. De basiscatechese blijft nog onder mijn 
beheer. Dit is voor tieners van groep 7 en 8. We zullen met elkaar Bijbelse verhalen lezen en daar creatief 
mee aan de slag gaan. De data voor het hele jaar zijn bekend. Het is evenals afgelopen jaar op 
dinsdagavond om 18.30 uur op: 19/9, 26/9, 3/10, 10/10 (Blok 1) 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 (Blok 2) 9/1, 
16/1, 23/1, 30/1 (Blok 3) 20/2, 27/2, (vakantie), 13/3, 20/3 (Blok 4). 
 
Verdere informatie over de Breek in de week en Intermezzo is te vinden in deze startkrant.  
Ik verheug me erop om iedereen weer te ontmoeten en dat we rijk gezegend mogen zijn in de gesprekken 
die we met elkaar voeren.  
 
Hartelijke groet, 
Da. Jolien van Zelderen 
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Intermezzo 

 
In het nieuwe seizoen gaan we van start met een gespreksgroep. 

Ben je 18 jaar of ouder dan ben je welkom om daar aan mee te doen. 
We gaan met elkaar in gesprek over ons geloof, vragen die er leven, de plek van God in 

deze wereld en hoe we dit kunnen inpassen in ons leven gedurende de week. 
De avonden zullen worden ingevuld door jullie zelf en Jolien, daarbij geholpen door de 

mensen die ook betrokken waren bij enkele Toppers avonden. 

We zullen elk Intermezzo beginnen met een maaltijd, samen eten is altijd gezellig 
natuurlijk! 

 
 

De avonden beginnen om 18.00 uur en zullen duren tot 20.30 uur. 
Data zijn:24/9, 15/10, 19/11, 17/12 

17/1/2018, 18/2, 18/3, 15/4 
 

Je kunt je opgeven bij Jolien of via de mail: wilmabosman65@gmail.com 
Graag tot ziens! 

 
p.s. We zoeken nog vrijwilligers die op deze data kunnen zorgen voor een maaltijd. 
Dat doen we in overleg, eventueel kunt u dan ook mee eten, altijd heel leuk! 

  

mailto:wilmabosman65@gmail.com
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De kindernevendienst in 2017 - 2018. 
 
Na de schoolvakantie gaan we samen met de kinderen een nieuw kerkelijk jaar tegemoet. 
Afgelopen jaar hebben we als kinderen en leiding van de kindernevendienst veel mooie 
momenten beleefd. Ik wil wat voorbeelden in herinnering roepen zoals: de adventperiode en de 
kerstdienst, de 40 dagentijd en het afscheid van groep 8. 
Bijna iedere zondag is in de kerk een aparte kindernevendienst waarin de kinderen kunnen praten, 
spelen, luisteren en op hun eigen manier vieren en leren. De kinderen die naar de 
kindernevendienst komen zijn tussen 3 en 12 jaar. We hebben 1 kindernevendienstgroep. 
Aankomend jaar zullen we als kindernevendienst samen met de kinderen weer een aantal 
activiteiten organiseren waarin we zichtbaar zijn in de kerkzaal. Door het uitvoeren van die 
activiteiten ervaren de kinderen hoe het is om onderdeel te zijn van de kerk. In die activiteiten 
willen we laten zien dat we God dankbaar zijn, dat we God willen dienen en dat we willen vieren 
dat we horen bij God. Als kinderen meehelpen en meedoen in de kerk leren ze spelenderwijs veel 
over God. 
De kindernevendienst zal samen met de kinderen aankomend jaar een rol spelen in de adventtijd 
in de aanloop naar de kerst, de 40 dagentijd en met Pasen, maar ook bij het afscheid van groep 8. 
Als in de kerk een kind wordt gedoopt is er ook altijd een rol voor de kinderen van de 
kindernevendienst. 
De leiding van de kindernevendienst bestaat dit jaar uit  Linda Endel, Manouk Olie, Carla Antoons 
en Ard Ligthart. De leiding wordt geholpen door een aantal tieners en dat zijn: Dorien Bak, Debora 
Olie en Jan Ligthart Maaike Wagenaar, Maartje de Kroon, Annemarie Neefjes. Ook zijn dit jaar Joke 
Bak, Margreet de Kroon en Marit Balder tijdelijk als leiding actief. 
We verwachten dat het weer een fijn kerkjaar wordt waarin we veel zullen leren, veel kunnen 
vieren en waarin we onze dankbaarheid kunnen uiten met onze bijdrage aan een kerkdienst. 
 
Een hartelijke groet van de kindernevendienst. 
 
 
De Trefgroep. 
 
Wat is dat?   Een groep mensen tussen de 55 en 72 jaar. 
    Maar we kijken niet op een jaartje. 
Wat doen wij?  Een keer per maand bij elkaar komen op zondagavond om  20.15 uur. 
     Meestal op de derde zondag van de maand. 
Waar?    In het Trefpunt. 
Waarover praten wij? Over kerk, geloof, maatschappij en wat ons nog meer bezighoudt. 
Wie verzorgt de avond? De leden zelf om toerbeurt. 
 
Tijdens de avonden die worden verzorgt door de leden zelf komt er een keur aan verschillende 
onderwerpen langs en altijd zijn ze wel interessant. 
De avonden voor het seizoen 2016/2017 zijn op de volgende data: 24 sept., 15 okt., 19 nov., 21 jan., 
18 feb., 18 maart en 15 april. De slotdag zal ergens eind april/begin mei zijn. Hier maken we altijd 
een gezellige dag van. 
Indien men interesse heeft om een keer een Trefgroepavond mee te maken dan ben je van harte 
welkom. 
 
Het “bestuur” van de Trefgroep bestaat uit: 
Kees Bak (inwendige mens en penningmeester) en Henk Wagenaar. 
Voor meer informatie mail naar henkenina@live.nl of bel met Henk 0226 340280. 
  

mailto:henkenina@live.nl
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GelovenNu seizoen 2017-2018 

Ook dit seizoen willen we U, als Gemeente, de mogelijkheid geven om aan verschillende activiteiten deel te 
nemen. De volgende mogelijkheden zijn er: 

Meditatie  

Stil zijn voor God. 
Vijf keer in het najaar en vijf keer in het voorjaar komen we bij elkaar om in stilte ons geloof te beleven. 
Eens per 14 dagen, steeds op de donderdag van 19.15-20.00 uur. 
De meditatie wordt geleid door Corrie Kaas. 
De data dit najaar zijn: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november. 
De data in het voorjaar van 2018 zijn: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 22 maart. 
 
Het is een meditatie waarin we ontspannen en stil worden. 
Stil zijn en helemaal tot rust komen is belangrijk voor iedereen, voor je lichaam en voor je geest. 
Zijn we stil geworden, dan lezen we een stukje uit de Bijbel, of soms een zegenbede. 
Dat maakt de meditatie tot Christelijke meditatie. 
We stellen ons open wat er in stilte op ons afkomt. 
In 1 Koningen 19 staat: God was niet in de storm, niet in het vuur.  
    God was daar in het suizen van de zachte stilte. 
Iedereen is van harte welkom regelmatig te komen of om een keertje te proberen. 
 
Paulus, eerste theoloog of eerste ketter? 
Data: Vier avonden in het najaar: 12 oktober, 26 oktober, 9 november en 23 november. 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
Plaats: Trefpuntkerk 
Leiding: Ds. Willem Venema  

Het vervolg vindt plaats in 2018 maar daar zijn de data nog niet voor bekend. 

Van het begin af aan is het beeld van Paulus gekleurd. De afgelopen eeuw hebben nog al wat theologen 
zich gebogen over de brieven van Paulus. Duidelijk is dat Paulus geen consistente en uitgewerkte 
theologie heeft nagelaten. 
Maar hij heeft brieven geschreven, niet eens aan de Gemeente, maar aan bepaalde mensen in die 
Gemeente, waarin hij heel specifiek plaatselijke zorgen en problemen bespreekt en daarop antwoorden 
geeft voor die heel specifieke plaatselijke situatie. 
De antwoorden van Paulus kunnen niet één op één worden toegepast op en naburige Gemeente, laat 
staat op de Kerk, 2000 jaar later. 
Duidelijk is ook, dat de consequenties daarvan onvoldoende tot de dagelijkse praktijk van het 
Christendom zijn doorgedrongen. 
Desondanks zal Paulus blijven inspireren en irriteren. 
 
Graag vooraf opgave bij Miakoedijk@ziggo.nl 
 
Zangdienst 
De zangdienst (naar het model van de eerste zangavond in de Trefpuntkerk) vindt plaats op  
zondagavond 18 februari  2018 in KC de Regenboog in Sint Pancras. 
Bijbelkring 
De afspraken hiervoor zijn nog niet rond, nadere informatie via Trefpuntjes en Infoblad 
 
 
  

mailto:Miakoedijk@ziggo.nl
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De Bron 
Hallo dames, 
 
Het nieuwe seizoen begint weer en “de Bron” is er helemaal klaar voor. 
We hebben ons leuke en zeer gevarieerde programma voor het nieuwe seizoen al 
geregeld. 
Het ziet er weer gelikt uit. 
Dus als u zin heeft in een leuke, ontspannen en leerzame avond, schroom niet en kom 
gewoon mee genieten. 
Op elke 1e woensdag van de maand komen we bij elkaar. We starten in Oktober. 
Graag tot ziens bij “de Bron”. 
 
Het bestuur bestaat uit:  
Voorzitter:  Nel Wisse 
Secretaris:  Anita Touw 
Penningmeester: Gerda Holtman 
Algemeen lid: Wilma Winters 
 
Elke 1e woensdag van de maand komen wij om 20.00 uur in “Klein Trefpunt” bij elkaar. 
Om 19.45 staat de koffie klaar en iedereen is van harte welkom. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Anita Touw 
Tel 0226-320381 of e-mail: anitatouw@hotmail.com 
 
Jaarprogramma 2017-2018 
4 okt.: Dhr. Bo Baden verzorgt een lezing over een verborgen volksziekte: Vitamine 
  B 12 tekort. Wat zijn de gevolgen en wat is er aan te doen. Naast verhalen 
  uit de praktijk neemt hij ook zelfgeschreven boeken mee en vitamine-B12 
  tabletten, die evt. gekocht kunnen worden. 
1 nov.:  Dhr. Wim Meyles, oud schooldecaan en leraar van het “Jan Arentsz”, geeft 
  een lezing over taal en humor. Ook neemt hij zelfgeschreven boekjes mee. 
6 dec.: Broodmaaltijd en muzikaal optreden van Bodhi Geerlings en Naomi Stern. 
  Bodhi vertelt en Naomi zingt en begeleidt zich zelf op de gitaar. 
3 jan.:  Na de nieuwjaarsreceptie vertelt dhr. Carel de Jong, voormalig medewerker 
  “West-Fries” museum, over de “West-Friese” cultuur in de 19e eeuw. 
7 febr.: Mevr. Marlous Visser, ergotherapeute vertelt over zintuigen en prikkels en 
  hoe er mee om te gaan in het dagelijks leven. Na de pauze zijn er wat 
  praktische oefeningen. 
7  mrt.: Mevr. Margreet Dekker vertelt over enneagrammen. Zij legt het symbool uit 
  en de types met zijn pluspunten en valkuilen. 
4 april:  Alweer de laatste avond van het seizoen. Deze wordt verzorgd door 
  schrijfster Mary Schoon. Ze vertelt over haar boeken en na de pauze spelen 
  we een gezellig spel, waarbij een gesigneerd boek gewonnen kan worden. 

mailto:anitatouw@hotmail.com

