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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

.
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Thema van de startdag van het gemeentewerk: “Een goed gesprek”
Wat is eigenlijk een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig?
In ieder geval moet je met minimaal 2 personen zijn: een spreker en iemand die luistert, want als er
niemand luistert heeft spreken geen zin!
Een geloofsgesprek is een kwetsbaar onderwerp, je praat niet zomaar over wat diep zit en je leven raakt
Waarom zou de PKN dit jaar voor dit thema hebben gekozen? Misschien om ons te oefenen om woorden te
vinden over de grote vragen van ons leven:
‘’Was er een moment in je leven dat je God hebt ervaren, wie is jouw voorbeeld als het gaat om het geloof,
wie heeft je geholpen om te gaan geloven en welk Bijbelverhaal gaat met je mee of wat is je lievelingslied?‘’
Ik heb daar eens over nagedacht en me verdiept in de vraag: hoe kom je tot een goed gesprek en waarom
is dit van belang, ook voor ons als kerkelijke gemeente.
Om iemand tot zijn recht te laten komen, moet iemand zich gekend weten en gehoord worden. Soms kun je
je zelfs wel eens afvragen of we werkelijk wel horen wat de ander te zeggen heeft, maar ook mogen we
alert zijn op het feit dat we vaak niet veel hoeven te zeggen en er eigenlijk genoeg is aan een luisterend oor.
Als kerk hebben we ook een belangrijke taak om in gesprek te blijven met elkaar en te luisteren wat de
ander / DE ANDER ons te zeggen heeft.
Dat kan in de huiselijke kring, op een clubavond zijn of op zondag in en / of na de dienst. Als we ons
openstellen voor elkaar en echt belangstelling tonen voor de ander ontstaat er groei en onderlinge
verbondenheid die ook het gemeentewerk ten goede zal komen.
Via het internet kwam ik een paar tips tegen die ik u niet wil onthouden en die kunnen helpen om inhoud te
geven aan een GOED GESPREK!







Leg je mobieltje eens wat vaker weg…. doe niet of je alles al weet en zet je eigen mening eens opzij.
Stel een open vraag (niet alleen een ja of nee) dan krijg je een veel interessanter antwoord.
Laat je meevoeren door het gesprek, blijf luisteren en vermijd: ja… maar….
Stel je ervaring niet gelijk aan die van de ander d.w.z. vertel niet gelijk wat jij hebt meegemaakt!
Luister oprecht, het is een belangrijke vaardigheid!
Samengevat: praat met mensen, luister naar hen en sta open om verrast te worden.
dan wens ik dat we in ons nieuwe seizoen tot ‘’goede gesprekken’’ mogen komen.

Namens de kerkenraad: Rieneke Bak (voorzitter)

2018/2019 wordt een kerkelijk jaar met hopelijk veel goede gesprekken. Althans, dit zou kunnen naar
aanleiding van het jaarthema van de PKN. Er zijn in ieder geval vele kansen om aan te grijpen.
Op zondag kunt u na de dienst bij de koffie de preek als aanleiding gebruiken voor een fijn gesprek. Mocht u
al vrij snel na de dienst naar huis moeten, dan is er nog kans om bij Breek in de week aan te schuiven op
woensdag. Intermezzo gaat dit jaar ook verder, maar daar gaan de jongeren zelf mee aan de slag.
Zelf hoop ik op maandagavond voor de tieners het een en ander te faciliteren, zodat ook zij zich kunnen
ontwikkelen op persoonlijk vlak en geloofsgebied. Dit is nog niet heel concreet en daar zal ik met
verschillende jeugdleiders nog over spreken om tot een goed concept te komen. De tieners zullen hier t.z.t.
over worden ingelicht en een uitnodiging ontvangen.
Naar aanleiding van het gezinnenproject zal ik proberen meer contact met gezinnen met thuiswonende
kinderen te leggen en hen bij het kerkenwerk te betrekken.
Geloven doen we immers niet alleen, maar samen. Dat maakt het een stuk makkelijker en doet ons steeds
enthousiast de wereld in gaan.
Hartelijke groeten, Da. Jolien van Zelderen
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LERENDE GEMEENTE
Activiteiten in het kader van Geloven Nu worden voor een deel opgezet samen met de Protestantse
Gemeente te Sint Pancras.
Voor het seizoen 2018 - 2019 staan de volgende activiteiten op het programma:
Lezingen en Bijbelstudie
Drie middagen Bijbelstudie met dominee Bart Seelemeijer uit HHW
DATA:
16 oktober, 30 oktober en 13 november 2018
TIJD:
14:00 uur
LOCATIE:
Trefpuntkerk
ONDERWERP: Lees maar, er staat niet wat er staat, toch?
Een nieuwe kijk, nieuwe informatie, nieuwe vergezichten, op aloude Bijbelse begrippen, beelden en
woorden, kan heel verassend en verfrissend zijn.
We hebben daarmee al een start gemaakt met Psalm 23, maar we willen ons graag door ds. Seelemeijer
nog verder mee laten nemen in zijn boeiende onderzoek van de Schrift.
De verassingen van de rabbijnse traditie op onze omgang met zowel het Oude als het Nieuwe Testament
zullen ons geloofsleven zeker verdiepen.
NB.

Wanneer u mee wilt doen, kan Carl Klamer zorgen dat u vooraf materiaal over Psalm 23 krijgt.
Laat hem dat weten: telefoon 06 8321 9256 of email: carl.klamer@quicknet.nl

1 avond met dominee Willem Venema uit Noord Scharwoude
DATUM:
25 januari 2019
TIJD:
20.00 uur
LOCATIE:
Trefpuntkerk
ONDERWERP: In tastend geloof
Hoe gaan wij als gelovigen in een na-christelijke samenleving met ons geloof om?
Als men de moderne inzichten rond de tekstkritische en historische benadering van de Bijbel op een rij zet,
wordt er wel verzucht: wat kunnen we nog geloven?
4 avonden met dominee Willem Venema uit Noord Scharwoude
DATA:
14-02, 28-02, 14-03, 28-03 2019
TIJD:
20.00 uur
LOCATIE:
Trefpuntkerk
Onderwerp:
De hemel, een aardse geschiedenis
In vier avonden ontdekken we hoe er de eeuwen door over de hemel, haar stoffering en haar bewoners is
gedacht.
Ontbijten met Aaldert
DATA:
januari - mei 2019 (vijf zaterdagochtenden)
TIJD:
8.00-10.00 uur
DOELGROEP: 30-55 jaar (???)
Wat is de betekenis van werk? Waarom raken veel mensen burn-out? Welke invloed hebben (sociale)
media op ons? Verandert de relatie tussen kinderen en ouders in de 21e eeuw? Kunnen we nog omgaan
met ziekte en lijden?
Als journalist bij het Nederlands Dagblad houdt Aaldert van Soest zich bezig met actuele en ethische
vraagstukken. Hij is daarnaast theoloog en vraagt zich af wat je vanuit het geloof over actuele thema’s kunt
zeggen. Op vijf zaterdagochtenden gaat hij hierover graag het gesprek aan. De sessies zijn interactief en
beginnen met een ontbijt.
NB.

Afhankelijk van de locatie zal er gevraagd worden om een bijdrage in de kosten.
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Momenten van stil zijn, gebed en ontmoeting
Algemene informatie
Het met elkaar stil zijn, al dan niet zwijgend wandelen al of niet in combinatie met gebed, de behoefte
hieraan groeit. Binnen de PKN kennen we " Vacare" een bovenkerkelijke activiteit die lokale meditatie
groepen ondersteunt, motiveert.
Op lokaal niveau zijn er daarnaast vaak meditatiegroepen die niet zijn aangesloten bij Vacare, zoals bij ons.
Overwogen wordt om ons in de toekomst aan te sluiten.
Verder is er het PKN pioniersproject project Nijkleaster te Jorwerd, die onder andere elke
woensdagochtend de Kleaster kuier organiseert vanuit het kerkje in Jorwerd.
Verwezen wordt naar hun website https://nijkleaster.frl/programma/
KLEASTER KUIER Jorwerd
DATA:
9 oktober 2018, 7 november 2018, 6 februari 2019, 6 maart 2019
TIJD:
7:30 Vertrek naar Jorwerd. Terugkomst ca.14:30
LOCATIE
Jorwerd
OPGEVEN:
Bij Carl Klamer: telefoon 06 8321 9256 of: carl.klamer@quicknet.nl
Op basis van deelname aan een Kleaster kuier op een woensdagochtend en kennisname van de opzet en
gedachtegoed van het Nijkleaster project, is er besloten om 2 maal in het najaar en 2 maal in het voorjaar
met een auto af te reizen naar Jorwerd.
Aangekomen in Jorwerd ziet het programma er als volgt uit:
9.30
Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)
10.00
Koffie of thee (voorstellen en indien je dat wilt, reageren op onderwerp)
10.30
Begin van de Kleaster-kuier
12.00
Lunch (zelf meebrengen)
Kosten: € 5,- per persoon
De wandeling bestaat uit drie delen: in stilte wandelen, dan weer in stilte wandelen maar met een
meegegeven gedachte, tot slot (facultatief) met z'n tweeën de wandeling al pratend afsluiten.
MEDITATIE onder leiding van Corrie Kaas
Stil zijn voor God.
Vijf keer in het najaar en vijf keer in het voorjaar komt men bij elkaar om in stilte het geloof te beleven.
Eens per 14 dagen, steeds op de donderdag van 19.15-20.00 uur.
DATA:
TIJD:
LOCATIE:

4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november 2018,
7 en 21 februari, 7 en 21 maart en 4 april 2019
19:15 - 20:00 uur
Trefpuntkerk

De meditatie wordt geleid door Corrie Kaas:
Het is een meditatie waarin we ontspannen en stil worden. Stil zijn en helemaal tot rust komen is
belangrijk. Belangrijk 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.
In de stilte laten we de woorden hun werk doen, we stellen ons open voor wat er 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.
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Filmhuis Broek op Langedijk
Hoewel geen data bekend waren bij het ter perse gaan van de startkrant zijn er vaste plannen om 2
filmavonden te organiseren. De films worden gekozen in nauwe samenwerking met de GJV. Er wordt
gestreefd naar films die uitnodigen tot napraten.

KinK Broek op Langedijk
Vanaf 21 oktober t/m 18 november zullen er twee grote – aan elkaar passende - doeken in de kerk komen
te hangen. Henriette Alexander, de kunstenares van ons huidige doek, heeft op haar eigen wijze het
verhaal over Jona hierop afgebeeld.
Het ene doek heeft als titel “Bang” en het andere doek “Boos” .
Op twee zondagen zal er speciale aandacht aan dit onderwerp worden besteed, en wel op 28 okt. door
onze dominee Jolien en op 11 nov. door ds. Alex van Ligten (uit Sneek).
Zangavonden, samen met Sint Pancras
In het najaar van 2018 en het voorjaar 2019 zullen zangavonden worden georganiseerd, vergelijkbaar met
de zangavond van het afgelopen seizoen. Eenmaal in Broek op Langedijk en eenmaal in Sint Pancras. De
data zijn nog niet bekend.
De zangavonden worden geleid door Mia Koedijk. Vooraf kunnen "verzoeknummers" worden ingediend bij
Mia.
Activiteiten in Sint Pancras waar Broekers welkom zijn
Ontmoetingsmiddagen
In het nieuwe seizoen organiseren de vrijwilligers van de Ontmoetingskring in KC de Regenboog op dinsdag
ontmoetingsmiddagen met een lezing over een bepaald onderwerp. De volgende data kunt u noteren: 6
november 2018, 18 december 2018, 29 januari 2019, 13 maart 2019 (net als afgelopen jaar een muzikale
middag in de Veertigdagentijd), 16 april 2019 en 25 mei 2019.
Open Kerk
Iedere woensdag is één van de kerken in Sint Pancras opengesteld van 14.00 uur - 16.00 uur.
Met ruimte voor een gesprek met de predikant, een moment van stilte of het aansteken van een kaars.
Tevens is de bibliotheek opengesteld. Twee woensdagen zijn ingevuld als zangmiddag en als een middag
van stilte bij liederen uit Taizé.
Musical ‘Met de groeten van Paulus’
Na een jaar van repeteren is het dan eindelijk zover! Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november zal in
KC de Regenboog de musical ‘Met de groeten van Paulus’ worden opgevoerd. Vrijdag en zaterdag betreft
een avondvoorstelling. Zondag een middagvoorstelling. Verdere informatie:
https://www.facebook.com/MusiaclPaulusSintPancras/, maar ook: www. PGSP.nl
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TOEKOMSTGERICHTE GEMEENTE
Lieve gemeenteleden,
Een nieuw seizoen staat te beginnen! We genieten nog steeds van een prachtige, warme zomer maar de
voorbereidingen voor het club- en catechesewerk zijn al in volle gang.
Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor onze kinderen, tieners en jongeren. Daar zijn we als
team heel dankbaar voor. Want er zijn altijd mensen nodig om de clubs en catechesegroepen,
kindernevendienst en eenmalige activiteiten draaiende te houden. We hopen dat de ouders het ook
belangrijk vinden dat hun kind, naast alle sport-, muziek-, schoolactiviteiten, ook een activiteit, onder het
dak van de kerk, bezoekt. Het daar fijn vindt, en zo opgroeit met onze gemeente waar ze deel van
uitmaken. En hun vriendjes en vriendinnetjes zijn meer dan welkom. We zijn een gastvrije gemeente en
onze deuren staan open voor iedereen.
Hoe fijn is het om als kind, samen met je vriendjes en vriendinnetjes, naar bijvoorbeeld een club te gaan.
Een club met leiding die iets moois met je gaan knutselen, een leuk spel met je gaan doen, met je gaan
bowlen, zwemmen of lasergamen.
De meisjesclub voor groep 4, 5 en 6 heeft een paar fijne leidsters. Die boordevol ideeën zitten voor een
mooie clubavond. Ik zag foto’s in de club app voorbij gaan, met voorbereidingen voor prachtige
knutselwerkjes. We zijn heel dankbaar voor deze vrouwen! Succes Linda, Esther en Judith!
En dat willen we ook zo graag voor de jongens van deze leeftijdsgroep opzetten. Zijn er een paar vaders, die
1x in de 2 weken een uur club willen geven. Samen voetballen, spoorzoeken, bootje varen, kampvuur op
het strand. Gezamenlijk Sinterklaas en Kerst vieren. Een avondje film kijken. We hebben al een aantal
personen benaderd, maar het is tot nu toe niet gelukt. We hopen dat er 2 mensen zich aanmelden om ook
de jongens van deze leeftijdsgroep een mooi clubseizoen te bieden.
Dan start ook de Tienerclub voor de leeftijd 12 t/m 16 jaar. Geleid door Cees Peter Huibers. En daar zoeken
we nog een leider bij. Arjen Rademaker heeft het een aantal jaren gedaan en voor hem zoeken we nu een
vervanger!
Dan hebben we natuurlijk onze GJV. Jongeren vanaf 17 jaar zijn daar van harte welkom. Een actieve groep
jongeren die het goed en gezellig hebben met elkaar. In een prachtig opgeknapte ruimte komen ze op de
zondagavond bij elkaar.
Voor wat betreft de catechesegroepen hebben we de basiscatechese voor groep 7 en 8 en voor de eerste
en tweede klas van het Voortgezet Onderwijs.
Nieuw is dit jaar een Verdiepingsgroep voor jongeren vanaf 16 jaar. Jongeren die, onder leiding van Jolien,
met elkaar willen spreken over het geloof, over de bijbel. En ook is er de mogelijkheid om na te denken
over belijdenis doen.
Er zijn ook plannen voor Intermezzo 2.0. Een groep jongeren die, na de GJV, graag bij elkaar willen blijven
komen. Zij gaan deze avonden zelf organiseren en leiden.
Ook de kindernevendienst is dit jaar weer actief. We zijn heel blij met Esther de Geus, die, als opvolger van
Ard Ligthart, deze groep vrijwilligers gaat leiden.
Het team van de Toekomstgerichte pijler gaat ook weer een aantal activiteiten organiseren. Net als
afgelopen seizoen willen we graag samen naar The Passion, Kerst op de Dam, de EO Jongerendag,
Opwekking. Als er voldoende animo is regelen we begeleiding en vervoer. Want hoe mooi is het om als
groep gemeenteleden samen naar bv de Passion te gaan.
We wensen elkaar een mooi, actief, gezellig en bovenal inspiratievol nieuw seizoen toe.
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Dat wij als gemeente er mogen zijn voor elkaar. Voor jongeren en ouderen. Tot opbouw van Gods
koninkrijk.
Vader van het leven, Ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van Liefd’ en kracht.
U, die via duizend wegen ons hier samen bracht;
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Uw Koninkrijk!

Een hartelijke groet van de leden van het team van de toekomstgerichte gemeente:
Femke Greveling
Cees Peter Huibers
Jolien van Zelderen
Niek Hogeveen
Jeannette Snijder

Elke laatste zondag van de maand: Familievieringen!!
Ook komend seizoen hebben we elke laatste zondag van de maand een familieviering.
Hierbij alvast op een rijtje en voor in de agenda! Meer nieuws volgt in Trefpuntjes, Infoblad,
de website en Facebook.
30 september 2018
28 oktober 2018
2 december 2018

30 december 2018
27 januari 2019
24 februari 2019
31 maart 2019
28 april 2019
26 mei 2019
30 juni 2019

Voorganger Geert Balder
Voorganger ds. Jolien van Zelderen.
Voorganger ds. S. Rienstra
(vanwege einde kerkelijk jaar een familieviering op de zondag
van eerste Advent)
Voorganger ds. Jolien van Zelderen.
Voorganger ds. Venema.
Voorganger ds. Van Ligten.
Voorganger ds. Jolien van Zelderen.
Avondmaal met liturgie voor kinderen.
Voorganger Aaldert van Soest.
Voorganger ds. J. De Vries.
Voorganger ds. Jolien van Zelderen.
Afscheid groep 8 kindernevendienst.
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Intermezzo 2.0
In één van de vorige edities van Trefpuntjes hebben we het gehad over de afsluiting van Intermezzo.
Wederom hebben we een mooi jaar beleefd met diverse geloofsgesprekken tussen jong en oud. Toch is er
besloten om een andere weg in te slaan waarbij de bal nu vooral bij de jeugd ligt. De kerk en met name de
Toekomstgerichte Pijler zullen ongetwijfeld ondersteuning bieden indien gewenst. Het nieuwe concept staat
nog in de kinderschoenen, maar zal worden georganiseerd door en voor de jeugd. Momenteel wordt er
nagedacht over verschillende factoren zoals de structuur, leidende/ organiserende personen, materiaal en
wordt er ook gekeken naar de behoefte binnen en buiten de kerk. Het doel is om in het begin van het nieuwe
kalenderjaar te starten en in de tussentijd zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.
Mocht u vragen hebben of juist nieuwe ideeën hebben over de aanpak dan kunt u terecht bij de
Toekomstgerichte Pijler (Niek Hogeveen).

Algemene Jongerenactiviteiten 2018/2019:
Het is een aantal keer tijdens de vergaderingen van de TG benoemd; de tijd is het afgelopen jaar
voorbijgevlogen! Wat hebben wij als Toekomstgerichte Pijler genoten van alle inzet en deelname van onze
gemeenteleden. In het bijzonder noemen wij de deelname aan The Passion, waarbij dit jaar 35 mensen zich
aansloten om met de bus naar de Bijlmer te gaan. Een unieke, mooie en tegelijkertijd ontroerende ervaring
om het verhaal van Jezus zo mee te maken. Ook zijn er filmavonden georganiseerd waarbij een groot aantal
jongens en meisjes van de basisschool in de kerk aanwezig waren om samen een leuke film te kijken.
Daarnaast deed de GJV opnieuw een flinke duit in het zakje door de welbekende gemeentebarbecue en een
interkerkelijk voetbaltoernooi te organiseren met succes. Zo zijn er nog vele andere activiteiten waaraan
gedacht kan worden zoals de mooie familievieringen, het afscheid van Thijs en Emma, Opwekking en Jantje
Beton (geweldig hoge opbrengst dit jaar). Dit alles was dankzij een grote groep gemeenteleden niet mogelijk
geweest en daarvoor danken wij u allen hartelijk! Namens de TG, Niek Hogeveen en Jeannette Snijder.

Kindernevendienst
Na de zomervakantie starten we samen met de kinderen een nieuw kerkelijk seizoen.
In de meeste diensten gaan de kinderen van 3 t/m 12 jaar naar hun eigen kinderdienst. Daarin kunnen de
kinderen praten, spelen, luisteren en op hun eigen manier vieren en leren.
We volgen meestal het kerkrooster, maar soms is er een ander thema, zoals bij een familieviering. In een
aantal diensten zal er geen kindernevendienst zijn, maar dan is er altijd iets te doen voor de kinderen in de
kerk. Er zal dan bij de ingang een werkblad, bingo of kleurplaat klaarliggen die de kinderen tijdens de
overdenking kunnen maken. We proberen in elke dienst de kinderen tijdens een kort moment te betrekken
bij het thema van de dienst.
Aankomend jaar zullen we als kindernevendienst samen met de kinderen weer een aantal diensten
organiseren, waarin we zichtbaar zijn in de kerk. Door mee te doen en mee te werken aan een dienst
ervaren kinderen hoe het is om onderdeel te zijn van de kerk en ze leren spelenderwijs veel over God. Zo
spelen we een rol in de adventstijd, de kerstmorgen, de 40 dagentijd en met Pasen, maar ook bij het
afscheid van groep 8.
De leiding van de kindernevendienst bestaat dit jaar uit Manouk Olie, Carla Antoons, Ard Ligthart en Esther
de Geus. De leiding wordt geholpen door een aantal tieners: Maaike Wagenaar, Maartje de Kroon,
Annemarie Neefjes, Willemijn en Jan Ligthart . Daar zijn we heel blij mee! Ook zijn Marieke Slot, Joke Bak,
Margreet de Kroon en Marit Balder tijdelijk als leiding actief, heel fijn!
We verwachten dat het weer een fijn seizoen wordt, waarin we veel zullen leren, veel kunnen vieren en
waarin we onze dankbaarheid kunnen uiten met onze bijdrage aan de kerkdiensten. We zullen dit seizoen
ook gebruiken om nieuwe vormen te vinden en uit te proberen, zodat we de kinderen kunnen blijven
betrekken bij de diensten, ook wanneer er minder kinderen in de kerk zijn.
Een hartelijke groet van de kindernevendienst.
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Dag meiden van groep 4, 5 en 6!!!
Wij gaan dinsdag 11 september weer van start met een nieuw clubseizoen!
Heel gezellig als je ook komt!
Wij zijn al met een gezellig groepje leuke, vrolijke en ietwat gekke meiden, en wij vinden het reuze gezellig
als jij ook komt! Er zijn altijd veel leuke activiteiten die wij met elkaar ondernemen.
Zo knutselen wij de hipste en leukste hebbedingen, maken wel eens iets lekkers om daarna op te snoepen,
spelen spelletjes, en doen vooral heel fanatiek aan nachtwacht.
En met sint, kerst en pasen zijn er speciale avonden die wij op een fijne manier met elkaar doorbrengen.
En ook filmpjes kijken in onze pyama's en met onze knuffels en chips op schoot zijn favoriet.
Aan het einde van het seizoen gaan wij altijd naar tante suus, spelen in het leukste gebouw van
Heerhugowaard en maken daar zelf pizza's om samen te kunnen eten.
Kortom wees en voel je welkom ook aan te sluiten bij ons gezellige en vrolijke boeltje meiden.
Om de week op dinsdagavond komen wij van 19.00 - 20.00 bij elkaar.
Heb je belangstelling mail of bel Linda dan even: lindaensjoerd@quicknet.nl, 0226-313072
Of kom gewoon dinsdag 11 september het nieuwe seizoen met ons aftrappen om 19.00
in zaal 4 van de Trefpuntkerk.
Vrolijke groetjes van de meiden, en de leiding: Judith, Esther en Linda

Vacatures binnen het jeugdwerk
1.

2 leiders voor de jongensclub groep 4,5 en 6.

2.

1 leider voor de Tienerclub, leeftijd 12 t/m 16 jaar.

3.

Secretaris/secretaresse voor het team Toekomstgerichte Gemeente.

4.

2 leiders voor de basiscatechese groep 7 en 8.

Zin om wat van je vrije tijd te besteden aan de toekomst van onze gemeente?
Wij verwelkomen je heel graag!
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GJV
Ook dit jaar is er weer een nieuw seizoen van de GJV!
De GJV is de jongerenvereniging van onze gemeente! Samen met andere jongeren, wel en niet christelijk,
komen wij bij elkaar op de zondagavond in de nieuwe GJV ruimte!
Wat houdt een avond in?
De zondagavonden beginnen altijd om 20.30 uur. We starten met de rondvraag. Dit houdt in dat iedereen
de kans krijgt om iets te vertellen of om iets te vragen. Daarna beginnen we met het onderwerp van de
avond. Dit onderwerp wordt iedere zondag bedacht door een tweetal leden. Het onderwerp duurt tot
ongeveer 21.30. Aansluitend op het onderwerp spelen wij met de hele groep een spel. Na het spel is er
voor iedereen de keuzevrijheid om te blijven voor een gezellig drankje of om naar huis te gaan.
Natuurlijk vinden wij het gezellig dat iedereen nog even blijft voor een drankje.
Dat spreekt voor zich.
Commissies
In de loop van het jaar krijg je de kans om je nuttig te maken voor de GJV door deel te nemen in
verschillende commissies voor bv Sinterklaas, de gemeente BBQ, Kerstgala en het jaarlijkse weekendje
weg!
Gezellig en leerzaam
De balans op de avonden tussen serieus en ontspannen is 1 van de sterkste punten van de GJV.
Er wordt op niveau gediscussieerd en daarnaast veel gelachen. Heel veel.
Vanuit ervaring zien dat naarmate het seizoen vordert het steeds meer een vriendengroep wordt.
Voornamelijk het jaarlijkse weekendje weg wordt als “ onvergetelijk” beschouwd.
Nieuw seizoen
Het nieuwe kerkseizoen start met de startdag op zondag 17 september.
Lid worden?
Lijkt het je leuk om lid te worden?
En ben je 17 jaar en ouder?
Stuur dan een berichtje naar 1 van de onderstaande bestuursleden:
Voorzitter: David Snijder
Secretaresse: Debora Olie
Penningmeester: Dorus de Graaf
Algemeen bestuurslid: Nick de Jager
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Teamlid worden bij de Witte Tent
Heb je er al eens over nagedacht om jouw geloof praktisch handen en
voeten door er voor anderen te zijn?
Iedere zomer staat er in de duinen van Groet een grote Witte tent. Drie
teams van jongeren organiseren in deze tent allerlei activiteiten voor
de vele vakantiegangers.
Kinderclubs, tienerclubs, sport & spel.
Je doet dit in een team van ca. 8/9 jonge christenen uit allerlei
verschillende kerken. Een ieder heeft zo zijn eigen talenten en met zijn
eigen achtergrond.
Zo vul je elkaar aan . je hoeft immers niet alles te kunnen.
Als teamlid zul je merken dat je geloof groeit. Door jezelf voor anderen in te zetten zul je merken wat het
geloof echt voor je betekent.
Je zult kinderen ontmoeten die vol overgave de liedjes leren, naar Bijbelverhalen luisteren en
knutselwerkjes maken.
Voor tieners creëer je een plek waar ze met hun vragen naar toe kunnen. Je zult nieuwe vrienden maken.
Veel van God zien. Mensen een leuke tijd geven en soms met hen spreken over geloof. En geregeld een
frisse duik in de zee nemen, of een paar uurtjes bakken op het strand of in de duinen.
Veel lol maken met elkaar. Gezellig eten. Volleyballen en voetballen en tot in de late uurtjes chillen.
Zon, zee, strand en geloof!
Je bent welkom in het team van de Witte Tent!
Onze kerk ondersteunt het werk van de Witte tent en wil je er meer over weten?
Vraag het Steven Glas of David Snijder. Zij kunnen je vertellen van hun ervaringen als teamlid.

Dienende gemeente (Diaconie)
Al meerdere keren heeft de diaconie, via de website, op de gemeenteavond en via de beamer informatie
verstrekt over het project wat we ondersteunen dit jaar: De Stichting Present die te hulp komt bij gezinnen
of mensen die het hard nodig hebben en zonder hulp van buitenaf hun doel niet kunnen bereiken.
Een aantal leden van de Dienende Gemeente hebben het eerste project al onderhanden genomen en ik kan
u zeggen, dat geeft een goed gevoel. Iets tastbaars doen voor een ander. Alleen wat lichamelijke inspanning
en een (zater)dagje wat anders doen, dan je normale bezigheden.
Ook dit seizoen zijn er mensen in Langedijk en Heerhugowaard die onze hulp kunnen gebruiken. Dat varieert
van eenvoudig schilderwerk, kamertje behangen, helpen met verhuizen, een tuin opknappen en nog veel
meer.
Door de ervaring weten we hoe het werkt. Present zorgt voor een
klus, de benodigde gereedschappen en hulpmiddelen en na
instructie gaan we aan de slag.
Dus als we komend jaar een keer vragen om mee te doen, laat
het dan niet afweten, maar zet je beste beentje voor en kom in
actie.
Als jullie als groep binnen de kerk gelijk kenbaar willen maken open te staan voor een klus. Laat het weten
bij de secretaris van de Diaconie: Cor de Groot, via telefoonnr. 0226-340044 of mail:
secretarisdg@Trefpuntkerk.nl
We rekenen op jullie.
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De Trefgroep.
Wat is dat?
Wat doen wij?
Waar?
Waarover praten wij?
Wie verzorgt de avond?

Een groep mensen tussen de 55 en 74 jaar.
Maar we kijken niet op een jaartje.
Een keer per maand bij elkaar komen op zondagavond om 20.15 uur.
Meestal op de derde zondag van de maand.
In het Trefpunt.
Over kerk, geloof, maatschappij en wat ons nog meer bezighoudt.
De leden zelf om toerbeurt.

Tijdens de avonden, die worden verzorgd door de leden zelf komt er een keur aan verschillende
onderwerpen langs.
De avonden voor het seizoen 2018/2019 zijn op de volgende data: 23 sept., 21 okt., 18 nov., 20 jan.,
17 feb., 17 maart en 21 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.
Christmas Lite 2018

Deze foto hierboven stond 2 jaar geleden in de krant na de prachtige viering in winkelcentrum de
Broekerveiling.
Dit evenement hopen we te gaan herhalen op 24 december van dit jaar.
De voorbereidingen zijn inmiddels weer begonnen.
Dit jaar zal Christmas Lite weer gehouden worden in het winkelcentrum met ondersteuning vanuit alle
kerken.
We hopen weer op een mooie opkomst en een prachtige viering!
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Sinds een aantal jaar wordt er elke eerste zondag van de maand een Refresh dienst gehouden in de
Ontmoeting, Dorpsstraat 128.
De diensten bieden een verfrissende kijk op het geloof en de sprekers zijn heel divers.
Er is altijd een band die speelt en vaak wordt er ook een seculier lied gespeeld en gezongen.
Ook is er ruimte voor ontmoeting en het delen van ( geloofs) ervaringen.
De diensten worden door mensen van alle leeftijden bezocht en graag nodigen we jullie uit om een keer
een dienst te bezoeken!
De inloop is vanaf 19.45 uur, er is koffie en thee en na de dienst iets fris en een hartig hapje.
De data voor het komende seizoen zijn:
2 september
7 oktober
4 november
2 december
6 januari
3 februari
3 maart
7 april
5 mei
2 juni
Graag tot ziens!
Namens de stuurgroep van Refresh: Wilma Glas
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De Bron
Hallo dames,
Een nieuw seizoen gaat weer van start. De spreeksters en sprekers zijn weer geboekt.
Het bestuur heeft er weer zin in, maar om het seizoen te laten slagen hebben we
elkaar nodig, want samen zijn we “de Bron”.
Er is altijd ruimte voor nieuwe leden, voor dames die ook een gezellige, ontspannen en
leerzame avond willen. Eens per maand op de 1e woensdagavond komen we bij elkaar.
Loop gewoon eens binnen en beleef het met ons mee.
Het bestuur bestaat uit: Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen lid:

Nel Wisse
Anita Touw
Gerda Holtman
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 2018-2019
3 okt.: Dhr. Arie Kaan verzorgt een lezing over de impact van de Spaanse griep in
Langedijk.
7 nov.: Mevr. Anneke Derksen geeft een presentatie over kleur.
12 dec.: Na de broodmaaltijd verzorgt Mevr. Ina Eilander de avond. Het thema is op
weg naar Kerst en Oud en Nieuw. Kerstverhaal en liedjes vormen een
onderdeel ervan.
9 jan.: Na onze Nieuwejaarswensen geeft dhr. André Martens een presentatie over
handlezen.
6 febr.: Dhr. Karel Balder verzorgt een lezing over voeding en gezondheid.
6 mrt.: Mevr. Quirina Vreeburg neemt ons mee naar het oude China.
3 april: Alweer de laatste avond van het seizoen. Deze wordt verzorgd door dominee
Venema, die ons iets gaat vertellen over Godsbeelden.
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SENIOREN!

Zouden jullie het fijn vinden als er, op regelmatige basis, een soort senioren soos zou zijn in het Trefpunt?
Wij denken aan het volgende:
Iedere eerste woensdag van de maanden oktober 2018 t/m mei 2019 staat het Trefpunt voor de senioren
open tussen 15.30 en 17.30 uur. In december en januari is het echter de 2e woensdag.
We drinken een kopje koffie/thee, praten wat met elkaar, iemand draagt een gedicht voor, vertelt een
anekdote, misschien zingen we wat en we nemen een drankje.
Maar niets moet, alles mag, want het samenzijn en de gezelligheid staan voorop. De koffie en thee zijn
gratis, maar voor een drankje betaal je € 1,25.
Mocht je hier wat voor voelen, laat dit dan weten aan een van onderstaande mede-senioren. Spreek ons aan
(bijv. op de Startdag), bel of mail.
Als er voldoende belangstelling voor is, beginnen we op woensdag 3 oktober om half vier. Mocht er behoefte
zijn aan vervoer laat dat dan ook even weten.

We horen graag van jullie.
Epi en Henk Leijen

tel. 31 52 67

email: h_leijen@quicknet.nl

Lucy en Henk Stienstra tel. 42 88 78

email: stienstra.h@kpnmail.nl

Ans en Bert Biersteker tel. 31 63 34

email: museum@quicknet.nl

“Breek in de week “
We gaan ook dit seizoen weer van start met : ‘’Breek in de week”
Woensdagmorgen om 10.00 uur staat de koffie (met koek) klaar in het Trefpunt .
U bent welkom voor een : een goed gesprek, of zomaar even een praatje….
We willen graag de onderlinge band verstevigen en het ontmoeten stimuleren.
Af en toe zal da. Jolien ook wel eens aanschuiven ( wie weet met Mylena?)
Als u een kaartje wilt leggen of wat wil breien of wat dan ook, alles kan / mag.
Om half 12 ‘’breken ‘’ we op en zeggen we tot ziens.
Dus elke woensdag zijn wij er, komt u ook (jong en ouder, kinderen ook welkom!)
We beginnen op woensdag 12september

Gerrit en Marry Koedijk, Henken Lucy Stienstra, Jack en Joke Koopman, Henk en Rieneke Bak
(Voor vervoer kunt u bellen met Cor Timmerman : 0226 314949)
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