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VOORWOORD
Beste gemeenteleden,
Dit boekje weerspiegelt de vele kanten van onze protestantse gemeente. Er is voor
ieder wel iets te vinden wat bij haar of hem past.
Het is mijn wens dat dit boekje aan het einde van het seizoen kapot is, omdat het zo
vaak is opgepakt om iets op te zoeken.
De bedoeling van dit boekje is dat we groeien in geloof, hoop en liefde.
Achter elke activiteit staat vermeld vanuit welke wijkgemeente deze georganiseerd
wordt. Daarbij staat DB voor De Brug, OK voor De Ontmoetingskerk, DK voor De Kern
en DV voor De Dorsvloer.
Ik wens je Gods zegen toe in het komende seizoen
Pieter Both
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GEGEVENS WIJKGEMEENTEN
Wijkgemeente De Brug
Kerkgebouwen:
Dorpskerk, Kerkring 1
Michaëlkerk, Anjerplein 1
Diensten:
elke zondag om 9.30 uur in de Dorpskerk
en 11.00 uur in de Michaëlkerk
Predikant:
ds. Pieter Both
T 283770 – E cpieterboth@gmail.com
Pastoraal werker: Jan van Egmond
T 0180-427933 – E pastoraalwerker@debrugspijkenisse.nl
Kerkelijk werker:
Rob van Mourik
T 675670 – E kerkelijkwerker@debrugspijkenisse.nl
Website:
www.debrugspijkenisse.nl

Wijkgemeente Ontmoetingskerk
Kerkgebouw:
Ontmoetingskerk, Koningin Wilhelminalaan 1
Diensten:
elke zondag om 10.00 uur
Predikant:
ds. L.L. van Berkel
T 851398 – E predikantok@gmail.com
Website:
www.ontmoetingskerkspijkenisse.nl

Wijkgemeente De Kern
Kerkgebouw:
De Kern, Eikenlaan 2
Diensten:
elke zondag om 10.00 uur
Predikant:
vacant
pastoraal werker: Hans van der Linden
(voor het maken van afspraak contact opnemen met Mw. R. Andressen
T 640917 – E th.b.andressen@planet.nl)
Website:
www.dekern-spijkenisse.nl

Wijkgemeente De Dorsvloer
Kerkgebouw:
De Dorsvloer, Zomerakker 415
Diensten:
elke zondag om 10.00 uur
Predikant:
ds. M.L. Meijer
T 06-36501973 – E predikant@dorsvloer.nl
Kerkelijk werker:
mw. G. van der Linden
T 0181-453348 – E geravanderlinden@dorsvloer.nl
Website:
www.dorsvloer.nl
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SAMEN STARTEN
Running dinner 17 sept. – Deel je leven (DK, DV, OK)
Ook dit jaar wordt er voor alle leden van de drie
wijkgemeenten, De Ontmoetingskerk, De Kern en De
Dorsvloer een running dinner georganiseerd. Dit vindt
plaats op zaterdag 17 september in en rondom de betreffende kerken.
Bij een running dinner wordt iedere gang (voor-, hoofd- en nagerecht) op een andere
locatie gegeten. Tussen de gangen door verplaatsen de gasten zich naar een ander
kerkgebouw. Het voorgerecht krijgt u/jij voorgeschoteld in de Ontmoetingskerk, het
hoofdgerecht in de Dorsvloer en het nagerecht in de Kern.
Een prima start voor het nieuwe jaarthema “Deel je leven”.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we in ontspannen sfeer in
gesprek gaan met elkaar en iets van ons leven en ons geloof met elkaar delen
In elk kerkgebouw is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven ter bestrijding
van de onkosten, bij meeropbrengst gaat het bedrag naar de Stichting ondersteuning
Sovata. (zie voor informatie: www.stichtingsovata.nl)
Programma zaterdag 17 september
17.00 uur opening en welkom in De Ontmoetingskerk, gevolgd door het voorgerecht
18.00 uur vertrek naar De Dorsvloer voor het hoofdgerecht
18.15 uur start van het hoofdgerecht
19.45 uur vertrek naar de Kern voor het nagerecht
20.00 uur start van het nagerecht
21.00 uur afsluiting waarna het u vrij staat om nog te blijven voor een kopje
koffie/thee of een drankje.

SPIRITUALITEIT EN GELOOFSVERDIEPING
Vespers (Gezamenlijk)
In de adventsperiode en de veertigdagentijd worden er Vespers gehouden in de
Dorpskerk. Elke woensdag in die periodes. We starten om 19.30. We zingen, zijn stil
en lezen uit de bijbel. Mooi om samen naar Kerst of Pasen toe te leven .
Huiskringen: Het hart van de gemeente (DB)
Naast de kerkdiensten vormen de huiskringen het kloppende hart van Wijkgemeente
‘De Brug’. In een kerkdienst komen zoveel mensen dat het niet eenvoudig is om echt
contact met elkaar te maken. Veel van de pastorale zorg in onze gemeente vindt dan
ook plaats in de huiskringen. Met andere woorden: als je niet deelneemt aan een
huiskring, mis je heel veel! Hoe werkt het?
Er zijn op dit moment 19 kringen, die heel verschillend van samenstelling zijn. Ze
komen ook op verschillende dagen en verschillende tijden bij elkaar. De kringen
ontmoeten elkaar om de week en in dit seizoen staan de Psalmen centraal.
Alle huiskringen draaien in de oneven weken, beginnend in week 37 (dus al vóór de
startzondag op 18 september). Dus: in week 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 en 51 (8x in
2016) en week 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 17 (8 x in 2017).
De toerustingsavonden voor de huiskringleiders worden gehouden op:
dinsdag 20 september ’16 en op maandag 14 november ’16 , 9 januari en 3 april ‘17.
We komen bij elkaar in de Michaëlkerk, aanvang 19.45 uur.
We gebruiken weer het materiaal van het Evangelisch Werkverband, dat dit jaar voor
het thema ‘Leven met de Psalmen’ heeft gekozen. Dit Bijbelboek wordt benaderd
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vanuit de emoties die wij als mensen kennen: o.a. boosheid, onrust, verbijstering,
vreugde, intimiteit en depressiviteit. Op de site van het EW (www.ewv.nl) is meer
informatie te vinden.
De gegevens van de verschillende huiskringen staat op de site:
www.debrugspijkenisse.nl. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Jenny
Verwey (610508 jm.verwey1@upcmail.nl) of Corry Stam-Timmermans (664541)
corrytimmermans@upcmail.nl).
Zij hebben het overzicht en kunnen een goed advies geven welke kring het beste bij
je past. Ook starten er regelmatig nieuwe kringen. Het is ook altijd mogelijk om gewoon
een avondje geheel vrijblijvend te proberen.
Leerdiensten (DB)
In het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 zullen er weer leerdiensten worden
gehouden in de Michaelkerk om 19.30 uur. De opzet is elke keer hetzelfde: we zingen
een paar liederen en denken na over een bepaald thema of Bijbelgedeelte. Vaak is er
ook gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar. OP 11 september zal ds. Pieter
Both spreken over de Heilige Geest. Op 9 oktober zal dhr. Johan Kamies spreken over
Israël en op 13 november ds. Jan Maarten Goedhart over getuigen in de wereld. Deze
thema’s worden nog exacter vastgesteld en gecommuniceerd via kerkblad en
nieuwsbrief. In het voorjaar van 2017 worden deze diensten ook georganiseerd. Die
data en onderwerpen moeten nog gekozen worden.
Stiltediensten (DB)
Ook het komende seizoen zullen er weer stiltediensten georganiseerd worden. Deze
diensten zullen op 4 september, 2 oktober en 6 november ’16 worden gehouden in de
Dorpskerk. We beginnen om 19.30 uur. Veel stilte, luisteren naar muziek, samen rustig
zingen en overwegen. Een aanrader in onze hectische tijd.
Vernieuwingsavonden Regio Rijnmond (DB)
Ook dit jaar worden er vanuit het Evangelisch Werkverband vernieuwingsavonden
georganiseerd in samenwerking met New Wine Nederland in Spijkenisse. Het doel van
deze avonden is om een stimulans te zijn tot geestelijke vernieuwing en verdieping
voor de christenen in de Regio Rijnmond. De avonden worden gehouden op
zaterdagavond in de Michaëlkerk (Anjerplein1), vanaf 20.00 tot 22.00 uur. De kerk is
open vanaf 19.30. Er wordt tijd genomen voor lofprijzing en aanbidding, gevolgd door
een Bijbels thema. Daarna is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede.
De eerste avond is op 12 november 2016. Deze avond gaat over de Psalmen, in
aansluiting bij de huiskringen. Willem Ouweneel zal deze avond spreken.
De andere avond wordt op 25 maart georganiseerd. Ook dan zal het gaan over de
psalmen. Het psalmenproject komt die avond naar Spijkenisse. (kijk eens op
www.thepsalmproject.com).
Meer informatie is te krijgen bij: Arie Korengevel, amkorengevel@hetnet.nl of Pieter
Both predikant@debrugspijkenisse.nl
Toerustingsavond (DB)
Op woensdag 22 maart is er een toerustingsavond gepland voor een aantal
onderdelen van de kerk. Kinderwerk, jeugdwerk en pastoraat in ieder geval.
Andere jaren planden we deze toerusting op een zaterdag. Dat bleek voor jonge
gezinnen toch lastig organiseren. Daarom is deze toerusting nu op een doordeweekse
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avond. We beginnen vroeg, omdat we dan een maximaal rendement uit deze avond
kunnen halen. Verdere informatie volgt nog.
Doop en belijdenis (DB)
De doop symboliseert dat je sterft met Christus om met hem op te staan. Gedoopt
worden betekent dat je lid wordt van de gemeente. Wie als kind gedoopt is, wordt
dooplid van de gemeente. Op latere leeftijd kan je dan belijdenis doen. Dat betekent
dat je in het midden van de gemeente uitspreekt dat het de keuze van je hart is om
Jezus te volgen en met God te leven. Belijdenis doen is ja zeggen tegen je doop.
Daarna wordt je belijdend lid van de gemeente. Wie op volwassenleeftijd wordt
gedoopt, wordt direct belijdend lid.
Deze stap wordt voorbereid in een aantal avonden. De eerste avond is op woensdag
14 september. Opgave bij Pieter Both. Ook wie overweegt om een stap te zetten is
welkom. Deze avond is in de Michaelkerk en begint om 20.00 uur. Dan maken we ook
afspraken over het vervolg.
Dominee Pieter Both 0181 283770 of cpieterboth@gmail.com
Tussen doop en belijdenis (DK, DV, OK)
De meeste volwassen leden van onze wijkgemeenten zijn (als kind) gedoopt. Gedoopt
vanuit dankbaarheid, vanuit een verlangen, op het geloof van je ouders/verzorgers.
Toch heeft lang niet iedereen ook die vervolgstap gezet: als volwassene JA zeggen
tegen God en daarmee je doop bekrachtigen. Het geloof van je kinderjaren is
veranderd, soms verwaterd of je hebt nog teveel vragen voordat je JA kunt zeggen.
Graag nodigen we je uit om met elkaar die vragen te delen en te zoeken naar
antwoorden waar je mee verder kunt. Gesprekken waarin we elkaar en God beter
kunnen leren kennen. En tegelijk daarmee een vraag: gaat het alleen om ‘kennen’ of
is geloof ook of vooral een zaak van het hart, de ziel? En hoe kan ik dan iets voelen,
ervaren van God, zijn Geest of wat Jezus voor ons heeft gedaan? Als je jezelf in het
bovenstaande herkent kun je je aanmelden bij ds. Lennart van Berkel
(predikantok@gmail.com of 851398) en hopelijk kunnen we een groepje vormen om
met elkaar op ontdekkingstocht te gaan. En wie weet groei je er naar toe om JA te
kunnen zeggen.
Vacare – meditatiegroep (DK, DV, OK)
Vacare is een oude kloosterterm voor ‘vrij zijn voor God’. Het is een levenskunst waarin
je leert omgaan met God. Het is een meditatieve levenskunst. Wat betekent vrij zijn?
Vrij zijn betekent niet alleen dat je bevrijd bent van knellende banden. Het betekent
ook dat je je in alle vrijheid kunt inzetten voor je eigen ontplooiing, voor dienst aan
medemensen en aan God. En het betekent ook dat je in vrijheid genieten kunt in liefde
voor jezelf, God en de medemens.
Meditatie is een belangrijk middel om in die vrijheid te leren leven. Het is een oefening
in aandachtig leven, stil en leeg worden om zo des te ontvankelijker te kunnen zijn.
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in meditatie. Ook vormen van meditatie
vanuit de christelijke traditie zijn erg in trek. Om dit te bevorderen is Vacare opgericht,
platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland
(www.pkn.nl/vacare).
Sinds een paar jaar hebben we in Spijkenisse ook een meditatiegroep die onder
Vacare valt. We beoefenen afwisselend verschillende vormen van meditatie. Iedereen
die aan wil sluiten bij deze groep is van harte welkom. Iedere keer zal er een korte
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introductie bij de meditatievorm zijn en dat is voldoende om mee te kunnen doen. Na
afloop is er gelegenheid om gedachten en gevoelens te delen voor wie dat wil.
De data voor het nieuwe seizoen zijn: 6 sept., 11 okt., 1 nov., 6 dec., 10 jan., 7 feb.,
7maart, 11 april, 9 mei en 6 juni. We komen in principe om 20.00 uur in het
stiltecentrum van De Dorsvloer bij elkaar. Uitzondering is 1 nov., dan is er een avond
meditatie en dans, dan beginnen we om 19.30 uur.
Je hoeft niet alle avonden aanwezig te zijn om toch mee te kunnen doen! Voor meer
informatie en aanmelding kunt u terecht bij Gera v.d. Linden, tel. 453348, e-mail:
geravanderlinden@dorsvloer.nl of Gilles van der Have, tel 0629417287, e-mail:
g.have36@upcmail.nl
Innerlijke pelgrimage (DK, DV, OK)
Pelgrimeren, onderweg zijn naar een heilige plek. Onderweg zijn en tot de ontdekking
komen wat belangrijk is in jouw leven. Onderweg zijn en zicht krijgen op jouw weg in
het leven. Onderweg zijn en nieuwe inspiratie op doen.
Maar ja, het is niet iedereen gegeven om een aantal weken vrij te zijn om te
pelgrimeren. En sommige mensen hebben fysieke beperkingen waardoor ze niet op
pelgrimstocht kunnen gaan. Toch is er bij veel mensen de behoefte om eens even uit
de waan van alle dag te stappen. Stil staan bij dat wat in het leven belangrijk is of kan
worden. Daarom bieden we dit jaar opnieuw een andere vorm van pelgrimeren aan:
innerlijke pelgrimage.
Een paar maanden onderweg zijn aan de hand van verschillende opdrachten die je in
je eigen omgeving en op je eigen tijd kunt uitvoeren. Om uit te komen bij een heilige
plek: God in jou. Ieder pelgrimeert op eigen tijd en op eigen wijze, maar wel in
gezamenlijkheid met anderen die ook pelgrimeren. Het feit dat je niet alleen je weg
gaat helpt om het vol te houden op je weg.
We zullen een aantal gezamenlijke momenten hebben, maar verder gaat ieder dus
een eigen pelgrimsweg. Gidsen op deze weg zijn Marloes en Gera, evt. aangevuld met
Gilles v.d. Have en Irene Bronsveld.
De bedoeling is dat je met een persoonlijke vraag op pelgrimsreis gaat. De gidsen
zullen aan de hand van je “reiservaringen” telkens nieuwe opdrachten geven voor het
volgende stuk van je reisweg. Deze pelgrimsreis vraagt wel om reisverslagen. Want
ook al maak je fysiek niet veel kilometers, de bedoeling is wel dat je kilometers gaat
schrijven. Schrijven helpt je nl. om bewust bezig te zijn met je weg en om de opgedane
ervaringen te verwoorden. Per week verwachten we minimaal gemiddeld twee uur
inzet, meer mag natuurlijk altijd.
Vooraf zullen we een gesprek met elke deelnemer hebben, zodat we de wederzijdse
verwachtingen met elkaar kunnen delen.
Tijdens de introductiedag op 4 oktober maak je kennis met je medepelgrims, kijken we
naar je beginvraag en krijg je handvatten voor onderweg.
Tussendoor komen we op 24 jan. bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.
Op 25 april ronden we gezamenlijk af.
Lees- en gesprekskring rond Hildegard van Bingen (DK, DV, OK)
Komend seizoen gaan we ons verdiepen in het leven en het werk van Hildegard van
Bingen (1098-1179).
Hildegard van Bingen leefde in een periode van grote veranderingen. Haar blik op
mensen en op een leven met God is kritisch en creatief en weerspiegelt het geestelijk
denken in de 12e eeuw. Haar kernpunten zijn nog steeds verrassend helder: wie zich
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in handelen laat leiden door liefde en wijsheid creëert een hemel op aarde. Hildegard
nodigt ons uit om verbondenheid te voelen met al wat is en daagt ons uit om iemand
te zijn die herschept. Bovenal moedigt ze ons aan om te werken vanuit ons hart.
We beginnen dit seizoen met een DVD over haar leven, Vision. (Zie hieronder).
Verder zullen we aan de hand van het boek ‘Leven met Hildegard van Bingen’ van
Désirée den Braber ons gaan verdiepen in haar leven en in haar werk. We zullen
daarnaast ook telkens een meditatief moment hebben, met afwisselend één van haar
teksten, haar beroemde miniaturen en haar muziek.
We komen bij elkaar op de volgende data:
20 sept. (DVD), 25 okt., 15 nov., 13 dec., 17 jan., 21 feb., 21 mrt., 18 apr., 16 mei.
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: De Dorsvloer
DVD Vision – over het leven van Hildegard van Bingen – 20 sept. (DK, DV, OK)
In dit prachtige kostuumdrama verfilmde Margarethe von Trotta, de grand dame van
de Duitse cinema, het leven van Hildegard von Bingen (1098-1179). Als abdis van een
Benedictijns vrouwenklooster ontpopte Von Bingen (Barbara Sukowa) zich als groot
intellectueel en humanist, die de strenge kloosterregels veranderde en een menselijker
beleid voerde. Zij was niet alleen spiritueel leider en filosoof, maar ook dokter,
wetenschapper en politicus. Leonardo da Vinci en Dante noemden de Duitse abdis als
één van hun grote voorbeelden. Hildegard von Bingen wordt beschouwd als één van
de meest fascinerende geesten van de Europese geschiedenis.
Ook als je niet deelneemt aan de gespreksgroep de rest van het seizoen ben je de
eerste avond van harte welkom.
Aanvang: 20.00 uur in De Dorsvloer
Muziekavond rond Hildegard van Bingen op 27 jan. (DK, DV, OK)
Hildegard van Bingen heeft prachtige en unieke muziek geschreven.
Op 27 jan. zullen we op verschillende manieren met die muziek kennis maken (zie voor
meer informatie blz. 23)
Kloosterweekend Brecht – op zoek naar de bron (DK, DV, OK)
Na een geslaagd kloosterweekend in januari 2016, zijn we in het weekend van 27
januari 2017 weer te gast bij de zusters van Nazareth in de abdij te Brecht(België).
We verblijven van vrijdagmiddag 14 uur tot zondagmiddag 14 uur in het klooster en
gaan met elkaar op zoek naar de bron. We leven mee op het ritme van de getijden van
de zusters en daarnaast is er voldoende ruimte voor bezinning en stilte voor ieder
persoonlijk.
Op 8 december 2017 zal er een voorbereidingsavond georganiseerd worden om
kennis te maken met elkaar en invulling te geven aan het weekend.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Gilles van der Have tel 0629417287 of Irene Bronsveld 06-13755819.
De kosten van het weekend liggen rond 90 euro.
Graag aanmelden voor 15 november via het mailadres
opzoeknaardebron@gmail.com.
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Op zoek naar de bron… (DK, DV, OK)
In het komend seizoen willen wij als gezamenlijke wijkgemeentes op zoek naar de
Bron. Op zoek naar wat ons inspireert, wat ons drijft. Ons voornemen is 1 x per maand
op zondagavond in een alternatieve viering op zoek te gaan naar de Bron. We denken
hierbij aan verschillende vormen van vieren met telkens andere accenten. De ene keer
met het accent op zang (Taizé, Iona, psalmgebed), een andere keer met het accent
op stilte of met aandacht voor de meditatieve verwerking van een tekst, een bijbel
gedeelte, een gedicht of anders.
Deze vieringen kunnen voorafgegaan worden door een gezamenlijke maaltijd, een
gezamenlijke wandeling, een meditatief moment of andere vormen die kunnen helpen
bij onze zoektocht naar de Bron. Kortom we zoeken naar nieuwe vormen van bezieling
die we met elkaar vorm geven.
Deze vieringen zullen plaatsvinden in de Dorsvloer, we beginnen (tenzij anders
aangegeven) om 19.00 uur.
Er zijn al enkele leden uit de Dorsvloer en de Ontmoetingskerk die meedoen met onze
Brongroep maar het zou fijn zijn als er uit de Ontmoetingskerk en de Kern nog mensen
aanmelden om mee te doen.
De vieringen voor het komend seizoen staan gepland op onderstaande
zondagavonden:
2 oktober 2016
19.00 uur
6 november 2016
19.00 uur
11 december 2016
19.00 uur
22 januari 2017
18.00 uur
12 februari 2017
19.00 uur
12 maart 2017
19.00 uur
9 april 2017
19.00 uur
14 mei 2017
19.00 uur
11 juni 2017
19.00 uur
Aanvullende informatie komt via het kerkblad.
U bent van harte uitgenodigd om met elkaar op weg te gaan, op zoek naar inspiratie
op zoek naar de Bron.
Voor meer informatie:
Irene Bronsveld, tel. 06 13755819
Anneke Klavers, tel. 06 12748565
Gilles van der Have, tel. 06 29417287
E-mail: opzoeknaardebron@gmail.com
Wie gaat er mee naar……. Terschelling? (DK, DV, OK)
In het weekend van 28, 29 en 30 oktober wordt op Terschelling het Inspiratiefestival
gehouden. Het wordt een weekend van geestelijk uitwaaien en is bedoeld om op te
laden voor een nieuw seizoen, een nieuwe fase, een nieuwe start. De organisatie is in
handen van de Protestantse Theologische Universiteit, PKN en de kerken op
Terschelling.
Er is al een veelzijdig, veelkleurig en intensief programma opgesteld maar een deel
van het programma is nog in ontwikkeling. Het is een programma vol inspiratie en
ontspanning. Een aanrader, bedoeld voor iedereen die zich betrokken weet bij de kerk.
Concreet staan op het programma onder meer:
 Lezingen van inspirerende theologen
 Spirituele wandelingen
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 Vieringen
 Vertellingen
 Theater
 Dans
 Muziek en andere culturele uitingen
 Workshops over verschillende onderwerpen
 Verschillende vormen van meditatie
We zouden het fijn vinden met een grote groep mensen uit de drie wijken naar
Terschelling af te reizen. Om de belangstelling te peilen vragen we u zich uiterlijk 17
september aan te melden bij Gera van der Linden (geravanderlinden@dorsvloer.nl) of
Gilles van der Have (g.have36@upcmail.nl). Wij willen op basis van de aanmeldingen
de benodigde overnachtingsgelegenheid reserveren. Voor meer informatie: zie de
website van de PKN onder agenda, U kunt ons ook even bellen.
Het programma wordt geopend op vrijdagmiddag 28 oktober om 14.00 uur en de boot
terug naar het vasteland vertrekt zondagmiddag 30 oktober om 12.30 uur.
De kosten voor deelname aan het festival bedragen € 45,00 per persoon. Dit is
exclusief de kosten van overnachting en de reiskosten.
Wij kijken uit naar uw reactie en hopen op een mooi, inspirerend en ontspannen
weekend met hopelijk fraai herfstweer.
Gera van der Linden 0181-453348
Gilles van der Have 0181-672123
Bibliodrama (DK, DV en OK)
Bibliodrama is een andere manier om aan de hand van een bijbeltekst in gesprek te
gaan met jezelf, de ander en de Ander.
Het is geen toneel, het gaat niet om het spel zelf, het gaat erom dat je je in gaat leven
in het verhaal en al spelend gaat ontdekkend hoe dat verhaal raakt aan jouw leven. Je
maakt al pratend en spelend de beweging van je hoofd naar je lijf en naar je hart.
Daardoor komen de bijbelverhalen op een heel ander nivo binnen en komen ze op een
nieuwe manier tot leven in en door jezelf.
Wat zou Abraham gevoeld hebben toen hij zijn zoon moest offeren? Wat zou jij tegen
Eva zeggen als jij de boom van kennis van goed en kwaad was? Hoe zou het voelen
als jij een verlamde man bent bij Bethesda die door Jezus niet gezien en genezen
wordt? Je blijft liever in Egypte en wil niet achter Mozes aan die eindeloze woestijn in.
Wat zegt dat over jou? Hoe voelt het om in je rol boos te kunnen zijn, terwijl je dat
normaal gesproken zelf niet zo durft? Bibliodrama biedt de kans om dit alles en nog
veel meer zelf te gaan ervaren.
Telkens zullen we eerst het bijbelverhalen lezen en verkennen met elkaar. Vervolgens
mag je zelf weten welke rol je wilt spelen en wat je in die rol wilt ontdekken rond het
verhaal en de personages in het verhaal.
Bibliodrama levert unieke ervaringen op. Bijna iedereen die weleens die ervaring heeft
opgedaan weet vaak nog exact om welk verhaal het ging, welke rol je speelde en wat
het voor inzichten heeft gebracht. Dat kun je van veel preken die je gehoord hebt niet
zeggen!
In het voorjaar van 2017 hopen we met bibliodrama te gaan starten. Er kunnen max.
10 mensen deelnemen, dus heb je belangstelling en wil je dit niet missen, meld je snel
aan bij Gera v.d. Linden (tel. 453348 of geravanderlinden@dorsvloer.nl).
Dag en tijd zullen we met elkaar af gaan spreken, dus geef bij aanmelding aan welke
dag jouw voorkeur heeft en wanneer je echt niet kunt!
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Soberheidsmaaltijd in De Dorsvloer – Aswoensdag (DK, DV, OK)
De veertigdagentijd wordt ook wel vastentijd genoemd. Een tijd om je bewust te worden
van je geloof, door dingen te laten. Daardoor ontstaat ruimte om andere dingen juist
wél te doen. Het is een oud gebruik om in deze tijd te vasten.
Als start van een periode van bewustwording houden we een eenvoudige,
vegetarische maaltijd met elkaar. We collecteren voor een goed doel.
Rondom de maaltijd zoeken we naar vormen om deze tijd ook in ons eigen leven
bijzonder te maken: iets achterwege laten (snoepen, tv-kijken, koffie drinken) of juist
iets doen (je inzetten voor een ander, wandelen, Bijbellezen). Aansluitend op de
maaltijd is de Aswoensdagviering in de kerkzaal. Wie alleen graag mee wil eten, is ook
van harte welkom.
1 maart18.00-19.15 maaltijd, 19.30 Aswoensdagviering
Kerk en Israël Spijkenisse (gezamenlijk)
Er is een Commissie Kerk en Israël voor alle PKN wijkgemeenten in Spijkenisse.
De Commissie Kerk en Israël valt sinds 2009 onder de Algemene Kerkenraad. In de
kerkorde (art. 1-1 en 1-7) en ordinantie 1-2 van de Protestantse Kerk in Nederland is
tot uitdrukking gebracht dat de relatie met Israël fundamenteel is: we zijn geroepen om
“onopgeefbaar met het volk Israël” te zijn. De kerk is ‘geworteld’ in Israël en met Paulus
kun je zeggen: niet jij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de wortel draagt jou
(Romeinen 11:18). Over de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament, tussen
Jodendom en Christendom, tussen Joden en de staat Israël en over het Israëlisch
Palestijns conflict bestaan veel meningen. Eén van de doeleinden van onze commissie
is om deze verhouding en dit conflict vanuit verschillende invalshoeken en stromingen
te belichten. We doen dat door lezingen en excursies. Maar ook andere onderwerpen
komen ter sprake zoals Joodse feesten, gebruiken, gewoonten en kunst.
Ook in het komend seizoen 2016-2017 zullen er activiteiten plaatsvinden,
georganiseerd door Commissie Kerk & Israël Spijkenisse.
Op vrijdag 28 oktober 2016 is er een excursie naar Joods Amersfoort met o.a.
- Bezoek aan de synagoge
- Wandelen door de Joodse buurt
- Een lunch
Vervoer met eigen auto’s / meerijden.
Voor deze dagtochten /excursies vragen wij van u een eigen bijdrage.
Op 22 november 2016 Lezing door Esther Noordermeer,
Thema: De hemelse voedselbank
Op 7 februari 2017 Lezing door Rabbijn Albert Ringer,
Thema: wordt nog besproken
Op 7 maart 2017 Film: Broken Wings
Op 4 april 2017
Lezing door Rabbijn Shmuel Katz.
Thema: Geschiedenis van een joodse familie uit Veenendaal.
De lezingen worden gehouden in De Kern, Eikenlaan 2 te Spijkenisse.
Aanvang: 19.45 uur
Voor vragen kunt u terecht bij Anneke Cats, tel. 622782 of per e-mail:
annekecats@hetnet.nl
Al onze activiteiten zullen worden aangekondigd in het kerkblad “Samen”.
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DE BIJBEL GAAT OPEN
Bijbelcursussen (DB)
Veel mensen willen meer weten van de Bijbel. Daarom wordt er twee keer een
bijbelcursus gegeven: 4 avonden over een boek uit het Oude Testament en 4 avonden
uit het Nieuwe testament. De ene keer gaan we dieper in op het boek Ezechiël. Deze
profeet uit het Oude Testament vertelt in prachtige beelden van Gods grootheid. We
bestuderen met elkaar vier hoofdstukken uit dit imponerende boek. Deze avonden zijn
op maandag 5 en 19 september en 3 en 17 oktober. Vanaf 19.45 uur inloop en 20.00
uur start van de avond in de Michaëlkerk. Pieter Both leidt deze avonden. De kosten
zijn ongeveer 10 euro voor een boekje met achtergrond informatie. Opgave is nodig
bij cpieterboth@gmail.com.
De andere cursus gaat over Galaten. Deze avonden zijn op dinsdag 7 en 21 maart en
4 en 18 april. Vanaf 19.45 inloop en 20.00 uur start van de avond in de Michaëlkerk.
Jaap Visser leidt deze avonden. De kosten zijn ongeveer 10 euro voor een boekje met
achtergrond informatie. Opgave is noodzakelijk bij j.visser@solcon.nl
De betekenis van Israël in Gods handelen met de volken (DB)
(start 18 september 2016)
In deze studie richten we ons op wat Gods Woord hierover zegt, zowel in het Oude als
in het Nieuwe Testament. Sinds 1948 heeft God een zichtbaar begin gemaakt met het
herstel van het volk Israël, door het terug te brengen naar Zijn land, vastgelegd in Zijn
Verbond met Abraham (Gen.17), Izaäk (Gen.26) en Jakob (Gen. 28). Het is boeiend
om meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van Israël en te zien hoe Gods liefde
uitgaat naar Zijn volk.
Data: 1ste en 3de zondag van de maand (behoudens een noodzakelijke wijziging).
Tijd: Zondagavond van 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Michaëlkerk, Spijkenisse
Docent: Johan Kamies, tel. 0181 - 413864, aanmelden jkamies@kpnmail.nl
Info: Louis van Dongen, tel. 0181 – 625117
Het ontstaan van de bijbel (DK, DV, OK)
Dit seizoen gaan we met elkaar wat dieper in op het ontstaan van de bijbel.
In de begintijd van de bijbel konden mensen nog niet schrijven. Hoe werden verhalen
dan doorgegeven?
Wanneer zijn de verschillende boeken uiteindelijk geschreven en door wie? Welke
bronnen zijn daarbij gebruikt? Maakt het uit wanneer de boeken geschreven zijn en
door wie?
Zijn de brieven van Paulus ook echt van Paulus? Waarin verschilt het beeld van Jezus
dat de vier evangelisten ons geven?
Wat zijn de verschillen tussen de diverse bijbelvertalingen die wij kennen?
Naast het verkennen van al dit soort vragen zullen we aan de hand van de opgedane
kennis en inzichten een aantal bijbelteksten gaan lezen en bespreken.
Zo zullen we in de adventstijd zeker de geboorteverhalen van Matteüs en Lucas lezen
en vergelijken. Waarom plaatst Matteüs een geslachtsregister aan het begin van zijn
evangelie? Waarom begint Lucas met een verhaal in de tempel?
Iedereen die belangstelling heeft voor de bijbel en er graag meer van wil weten is van
harte welkom.
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Dit leerhuis wordt aan twee groepen gegeven, één keer op maandagavond om 20.00
uur en één keer op donderdagmiddag om 14.00 uur. Als je je aanmeldt, dan is het wel
de bedoeling dat je zoveel mogelijk bij dezelfde groep blijft komen.
De data voor de maandagavondgroep:
24-10, 21-11, 12-12, 23-1, 20-2, 20-3, 24-4 en 22-5
De data voor de donderdagmiddaggroep:
29-9, 27-10, 24-11, 12-1, 9-2, 9-3, 6-4, 11-5, 8-6
Voor meer informatie en aanmelding: Gera v.d. Linden,
geravanderlinden@dorsvloer.nl of tel. 453348
Bijbelkring De Kern (DK, DV en OK)
Ook na de zomer komen we op dinsdagmiddagen weer bij elkaar in De Kern voor onze
Bijbelkring. Dit keer zullen we een begin maken met de brieven van Paulus met van
daaruit af en toe een uitstap maken naar de OT-wortels waar Paulus zelf uit put. Ook
als u/jij niet eerder deelnam aan deze kring ben(t) u/jij van harte welkom. De frequentie
zal zijn eens in de drie weken en wel op de volgende data: 13 sep (10.00-11.30), 4 en
25 okt (14.30-16:00), 15 nov (10.00-11.30) en 6 dec (14.30-16.00). Voor 2017 zullen
de data in overleg worden gekozen. De middagen zijn in 2016 onder leiding van ds.
Lennart van Berkel. De bestaande deelnemers hoeven zich niet opnieuw aan te
melden. Nieuwe deelnemers graag wel, zodat we ook een geschikte ruimte hebben.
Ook voor eventuele vragen kunt u bij mij terecht.
Woensdagmiddaggroep De Dorsvloer (DK, DV, OK)
Er zijn nogal wat bijbelverhalen die je verwarren en die aanstoot geven. Bijvoorbeeld
het verhaal waarin God een vrouw in een blok zout verandert, omdat zij omkijkt naar
de stad waar ze jaren heeft gewoond. Of waarin iemand wordt geprezen, omdat hij
kinderen te pletter gooit...
Je kunt deze verhalen negeren of uit je bijbel scheuren. In deze groep willen we deze
verhalen echter met elkaar lezen en bespreken. Wat doet een tekst met ons en
waarom staat dit in de bijbel? We zouden zomaar verrast kunnen worden door deze
teksten - en door elkaar.
De groep komt bij elkaar in De Dorsvloer, elke 1e woensdag van de maand van
15.00 - 16.30 uur en staat open voor iedereen. De middagen worden in eerste
instantie geleid door ds. Marloes Meijer, maar zullen op termijn worden geleid door
de nieuw te beroepen predikant van De Kern.
Rondom 40 bijbelstudie (DK, DV, OK)
Vanuit De Dorsvloer is vorig jaar een gespreksgroep gestart met een groep vrouwen
van rond de 40 (ruim genomen). We gaan met elkaar in gesprek over ons leven en wat
het geloof daarin voor je kan betekenen. We luisteren, steunen en inspireren elkaar.
We bespreken onderwerpen uit verschillende boeken en we bereiden dit om de beurt
voor (wie dit wil).
De groep komt 1x per 2 weken bij Sylvia Kranenburg bij elkaar.
Deze groep is vol, maar mocht je interesse hebben dan helpen we graag met het
opzetten van een tweede groep.
Voor informatie, Sylvia Kranenburg 0181506298/0628802783
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Het Vervolg (DK, DV, OK)
De groep van 'Het vervolg' gaat door met het bespreken van bijbelteksten aan de hand
van een dieptepsychologische uitleg, die raakt aan onze eigen levens en ervaringen.
Nieuw instromen in deze groep kan alleen na overleg met Marloes. In De Kern start
de groep Bijbel en jij. Hier is een ieder van harte welkom.
Data Het Vervolg (gebouw De Dorsvloer): 2e woensdag van de maand, m.u.v. oktober,
dan is het donderdag 13 oktober.
Bijbel en jij (DK, DV, OK)
We lezen de bijbel en weten vaak wel zo'n beetje wat de boodschap van een verhaal
is. Maar de verhalen stellen ook vragen aan jou. Hoe doe jij dat dan? En wat betekent
het voor jou?
In deze groep bekijken we bijbelverhalen vanuit de psychologie en symboliek. Waarom
heeft de dochter van Jaïrus geen naam? Heb jij je wel eens 'zonder naam' –
onbeduidend - gevoeld?
Zo krijgt de betekenis van een verhaal veel meer diepgang. Het gaat namelijk over jou.
En soms kom je uit op een heel andere uitleg dan je gewend bent. Dat is verrijkend.
Ook als je het er misschien niet mee eens bent.
Je krijgt 'huiswerk': een tekst om van tevoren te lezen.
Elke 2e woensdag van de maand, van 15 tot 16.30 uur in De Kern.
Wil je wel meedoen, maar liever 's avonds? Neem contact op met Marloes.
Bijbelkring voor mensen met een verstandelijke beperking (DK, DV, OK)
De gezelligste en meest verrassende catechese van Spijkenisse, speciaal voor
mensen met een verstandelijke beperking. Al vele jaren komen we één keer in de twee
weken bij elkaar op donderdagavond van 19.30-20.30 uur. We lezen een verhaal uit
een bijbel, bidden, zingen, kletsen....het is in ieder geval altijd gezellig! De bezoekers
komen uit heel Spijkenisse (o.a. de Vijverhof en de Zuidwester).
Deze bijeenkomsten zijn in 'De Vijverhof' aan het Libelleveen 200 in Spijkenisse.
Hebt u vragen of wilt u meedoen met deze gezellige groep, dan kunt u bellen met de
leiding: Annelies Rootert (tel. 632387) en Marianne Koudijzer (tel. 642742).

PASTORAAT
Opvoedcursus (DB)
(start 19 oktober 2016)
Opvoeden is lastig. Hoe geef je grenzen aan bij je kind? Hoe maak je duidelijk hoe je
van je kind houdt? Wat doe je als je kind maar niet wil luisteren? Hoe vertel je je
kinderen over Jezus Christus? Genoeg vragen om met elkaar over na te denken en
ervaringen uit te wisselen. In vijf bijeenkomsten gaan we aan het werk met onze eigen
vragen. Deze cursus is ontwikkeld door de Alpha cursus en draait om het gesprek
tussen ouders onderling. De ouders zijn de beste deskundigen.
Data : woensdag 19 oktober, 2, 16, 30 november en 7 december ‘16.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie/thee.
Locatie: Michaëlkerk
De kosten zijn 10 euro en bestaan uit het cursusboekje. Gerdien Drop leidt deze
cursus. Opgave is noodzakelijk.
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Marriage course (DB)
Het is goed om van tijd tot tijd als getrouwden elkaar in de ogen te kijken en opnieuw
te ontdekken en onder woorden te brengen wat je samen bindt. Daarvoor hoef je niet
lang of kort getrouwd te zijn. Dit is voor iedereen goed. In het voorjaar wordt er een
marriage course georganiseerd. De precieze data zijn nog niet bekend.
Vrij om te zijn (DB)
Een cursus van 6 avonden in het begin van 2017 met als doel om
persoonlijk te groeien en meer vrijheid te gaan ervaren
Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassen, vrije mensen
kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we anders reageren
dan we als christen zouden willen. We worden boos om dingen waar we ons niet druk
om hadden willen maken of trekken ons terug uit contact. We zijn soms impulsief in
het tegemoet komen aan onze behoeften of zijn juist meer gericht op de behoeften van
anderen. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken waar dit gedrag vandaan
komt en hoe we kunnen groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. In de cursus zullen
we kijken naar het gezin waarin we zijn opgegroeid en hoe dat ons beïnvloed heeft.
De cursus is door Mary Pytches voor New Wine Engeland ontwikkeld. Met
medewerking van Agnes Huizinga, coach en contextueel therapeut, is er een
Nederlandse versie van deze cursus beschikbaar op DVD. Daar zullen we gebruik van
maken.
De avonden zijn afwisselend: luisteren naar een inleiding op DVD, zelf bezig zijn (bijv.
een invuloefening in het werkboekje), met elkaar in een kleine groep (met
groepsleiding) van gedachten wisselen. Regelmatig zal er ook ruimte zijn voor gebed.
Het ‘huiswerk’ na elke cursusavond is bedoeld om een en ander praktisch te maken in
eigen leven.
Data: woensdagavond 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart 2017
(Optioneel 5 en 19 april 2017 voor de thema’s communicatie en vieren).
Tijd: 19.45 – 22.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie/thee
Locatie: Michaëlkerk
Leiding: Jan van Egmond en enkele leden van het team gebedspastoraat.
Kosten: € 10,-- (incl. koffie/thee en materiaal).
Het is aan te raden om de cursus in zijn geheel te volgen, dus elke avond aanwezig te
zijn.
Meer informatie:
Marjo de Ligt, tel.010-4743165, e-mail: g.ligt66@upcmail.nl
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Toerustingsavonden pastoraat ( DK, DV, OK)
Dit seizoen willen we opnieuw voor alle werkers binnen het pastoraat gezamenlijke
toerustingsavonden organiseren. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn in de
Ontmoetingskerk.
Begeleiding van Lennart van Berkel en Gera van der Linden. Graag vooraf aanmelden
bij één van de voorgangers.
Praten over geloof, hoe doe je dat? – 6 okt.
Hoe breng je in een pastoraal gesprek geloof ter sprake? Wanneer vertel je iets over
je eigen geloofservaringen?
We gaan eerst oefenen door aan elkaar geloofservaringen te vertellen, daarna gaan
we in op hoe je dat dan binnen het pastoraat kan doen.
Rondom echtscheiding – twee avonden voor iedereen – 3 en 17 nov.
Tijdens deze twee avonden gaan we in op verschillende onderwerpen die te maken
hebben met echtscheiding. Hoe denk je over relaties en huwelijk? Wat kun je er vanuit
de bijbel over zeggen? Welke juridische aspecten zitten er aan een echtscheiding?
We kijken naar het aspect rouw en verlies, maar ook naar de context van het echtpaar.
Wat is de invloed van de familie, van het werk, etc. Wat betekent echtscheiding voor
een kind?
Traumasporen – 1 dec.
‘Traumatische gebeurtenissen uit de jeugd zijn niet verloren maar, als de
voetafdrukken van het kind in natte cement, vaak levenslang bewaard. De tijd heelt
geen wonden uit de kindertijd, tijd verbergt ze. Ze zijn niet verloren, ze zijn
geïncorporeerd” (Vincent Felitti, 2010)
Van harte welkom op deze avond waarin Anja Vlasblom ons zal trachten duidelijk te
maken hoe groot de impact kan zijn van een stille, huiselijke strijd in de kindertijd. In
Nederland is er veel bekendheid over de gevolgen van seksueel en fysiek misbruik
maar deze avond zal in het teken staan van littekens die door geestelijke mishandeling
zijn aangebracht. Uit eigen ervaring zal Anja vertellen over haar jeugdtrauma, haar
schaamte hierover en de psychische gevolgen die het gevolg waren.
Op haar zoektocht naar herstel van deze wond kwam zij (onder andere) in contact met
een PKN predikant en kreeg inzicht in het verband tussen haar huidige klachten en het
kindertrauma. Een avond die de weg naar hoop ontvouwt.
Aanvang: 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Basisvaardigheden in het pastoraat – 12 jan.
Pastoraat doe je vanuit je hart. Toch is het goed om ook even stil te staan bij een aantal
basisvaardigheden die je kunnen helpen in het pastoraat. Welke vragen zijn helpend,
welke niet, welke vragen helpen je om bij het gevoel van die ander te komen, hoe kun
je stiltes gebruiken in een gesprek, etc.
We oefenen met elkaar aan de hand van een denkbeeldig gespreksverslag.
Rituelen in het pastoraat – 23 feb.
Soms schieten woorden tekort. Soms zoek je naar symbolen en gebaren die dan
helpend kunnen zijn. In de kerk kennen we het ritueel van ziekenzalving. Maar soms
vieren we ook de Maaltijd van de Heer in kleine kring bij mensen thuis.
Misschien zijn er ook nog andere rituelen denkbaar.
We gaan er deze avond met elkaar over in gesprek.
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Rouwgroep (DK, DV, OK)
Als je iemand verloren hebt die je dierbaar was, heeft dat grote invloed op je leven.
Het is gebleken dat het heel helpend en troostrijk kan zijn om je ervaringen met
anderen te delen. Natuurlijk is elk verlies anders, maar het blijkt dat er bij rouwen ook
veel overeenkomsten zijn.
In zes bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over rouw. Wie heb je verloren,
hoe was het afscheid, wat gaf troost en wat niet, wat geeft kracht om verder te gaan.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze er elke bijeenkomst zijn (behoudens
bijzondere omstandigheden). Er kunnen maximaal acht mensen deelnemen aan deze
groep.
Gera v.d. Linden en Hennie Mast (pastoraal ouderling de Kern) zullen samen deze
groep begeleiden. Aanmelden graag vooraf bij Gera v.d. Linden. Als de deelnemer
voor ons onbekend is zullen we vooraf een gesprek voeren, om kennis te maken, maar
ook om wat meer te horen over het verlies en om te kijken of deze groep op dit moment
wel geschikt is binnen het rouwproces.
Geadviseerd wordt om pas deel te nemen aan deze rouwgroep als het verlies langer
dan een jaar geleden is.
Data: 5-1, 19-1, 2-2, 16-2, 2-3 en 16-3
Aanvang: 19.30 uur, in de Kern

KERK NAAR BUITEN
Glazen Stal (Gezamenlijk)
Glazen Stal 2016 - Het doel van het Glazen Huis (in Breda) van 3FM Serious Request
is bekend: 3FM Serious Request zet zich dit jaar in voor slachtoffers van de stille killer:
longontsteking. En ook als PKN in Spijkenisse willen we ons graag inzetten voor dit
doel. Twee jaar geleden jaar was er de Glazen kerk in de Ontmoetingskerk, in 2016 in
en rondom de Dorpskerk. Dit als gezamenlijk project van de verschillende
wijkgemeentes van de Protestantse gemeente Spijkenisse. Het weekend van 16 tot
en met 18 december staat weer in het teken van de Glazen Stal.
Houd de websites/Facebook en het kerkblad in de gaten. Het is een prachtig initiatief
waarbij kerk en wereld hand-inhand gaan zonder dat muren een scheiding vormen.
Gods geest waait wereldwijd! We rekenen weer op jullie (financiële) steun en
enthousiasme!
Alpha cursus (DB)
De Alpha-cursus is wereldwijd een begrip. Op meer dan 20.000 plaatsen in 130 landen
wordt door kerken en gemeenten een Alpha-cursus aangeboden. Voor miljoenen
mensen betekende het een verrassende kennismaking met het christelijk
geloof. Oorspronkelijk bedoelt als een ‘basiscursus’ over het christelijk geloof voor
mensen die (nog) niet geloven. De cursus is in de loop der jaren bekend geworden om
het grote aantal mensen dat op de vraag: ‘is er meer?’ een ‘ja’ kunnen antwoorden.
Als je iemand wilt introduceren voor de Alpha-cursus, kom dan gerust met
haar/hem mee. Dat geeft meer verbondenheid en kan drempelverlagend
zijn.
De cursus duurt zo'n 11 aaneengesloten donderdagavonden en een kort
weekend.
De vrijblijvende introductieavond en tevens startdatum is donderdag 12
januari 2017 en de cursus wordt gegeven in de Michaëlkerk, Anjerplein 1.
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We beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. Meer informatie is ook te
vinden op de website: www.debrugspijkenisse.nl.
Aanmelden kan via: Rob van Mourik (675670) of alpha-cursus@debrugspijkenisse.nl
Na de Alpha (DB)
Aansluitend op de Alpha cursus start er een vervolgcursus. Centraal in deze cursus
staat het lezen van de Bijbel en de groei die je daardoor krijgt in je geloof. Deze cursus
bestaat uit 8 avonden, om de veertien dagen. De eerste vier worden voor de
zomervakantie gehouden. De andere vier na de zomervakantie. Iedereen is welkom!
Pieter Both organiseert de cursus en leidt de meeste avonden. Opgave is niet nodig.
Missionaire cursus (DB)
Hebt u het ook wel eens? Een gesprek met de buurman komt opeens op geloven uit.
U probeert te vertellen wat geloven is en wat voor betekenis het heeft in uw leven,
soms
lukt
dit
gewoon
niet.
Tijdens deze cursus willen we kijken naar wat een missionaire gemeente is en naar
geloofsgesprekken die wij voeren met andere mensen. Hoe kunnen wij met hen in
gesprek gaan over geloven, wat kunnen wij zeggen en ook wat kunnen wij vragen.
De cursus zal bestaan uit 4 avonden en start op 27 oktober in de Michaëlkerk, verdere
data zijn: 10 en 24 november en 8 december. Meer informatie en opgeven bij Rob:
kerkelijkwerker@debrugspijkenisse.nl
Kliederkerk (DB)
Kliederkerk is er voor kinderen en de mensen om hen heen.
Kliederkerk is een missionair initiatief en geen vervanging voor het kinderwerk binnen
onze gemeente. En om die reden hebben wij de volgende stelling bedacht, als
gemeenteleden kun je mee helpen of je kunt iemand van buiten de kerk meenemen.
We kunnen hier en daar nog wel wat handjes gebruiken. Neem dus iemand mee en
kom naar de Kliederkerk. Meer informatie op de site
www.kliederkerkspijkenisse.nl en op Facebook. Een
keertje vrijblijvend meehelpen kan altijd, vraag
gerust om wat meer informatie.
Wat is Kliederkerk?
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor
kinderen en de mensen om hen heen. Kliederkerk is
geïnspireerd door het Engelse Messy Church.
Voor wie is Kliederkerk?
Kliederkerk is in principe voor iedereen, van 0 tot 99 en daarboven. Wij richten ons met
name op kinderen en de mensen om hen heen. Dit kunnen ouders, maar bijvoorbeeld
ook grootouders zijn. Kliederkerk wil er zijn voor mensen buiten en aan de rand van
de bestaande kerken. Door meer naar mensen toe te gaan in plaats van te wachten
tot mensen naar de kerk toe komen, hopen we ook hen te bereiken.
Wanneer is Kliederkerk?
Kliederkerk is op de eerste zondag van de maand, om 15:30. Kliederkerk wordt
gehouden in de basisschool de Rank, Lisstraat 15 in Spijkenisse. Kliederkerk is gratis.
Opgeven is altijd wel gemakkelijk in verband met de maaltijd die wordt voorbereid.
Wat doen we bij Kliederkerk?
Elke kliederkerk bestaat uit drie onderdelen. Samen ontdekken, samen vieren en
samen eten.
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Samen vieren houdt in dat we op allerlei verschillende creatieve manieren het
Bijbelverhaal willen gaan ontdekken. Dit kan doormiddel van spellen, knutselen,
workshops, kleuren, bouwen, experimenten en nog veel meer. Samen vieren is een
kleine viering midden in de Kliederkerk. Samen duiken we wat dieper in de verhalen,
we zingen, we dansen en we praten. Samen eten is de afsluiting van de Kliederkerk.
Een lekkere maaltijd met leuke gesprekken en nieuwe ontmoetingen.
Kliederkerk is een missionair initiatief en geen vervanging voor het kinderwerk binnen
onze gemeente. En om die reden hebben wij de volgende stelling bedacht, als
gemeenteleden kun je mee helpen of je kunt iemand van buiten de kerk meenemen.
Kijk voor meer informatie eens op www.kliederkerkspijkenisse.nl en/ of
www.facebook.com/KliederkerkSpijkenisse/ Mail: kliederkerk@gmail.com
Lichtjesavond (DB)
Mensen verlangen naar licht in het donker. Daarom wordt ook dit jaar weer de
lichtjesavond georganiseerd. 13 december om 19.00 uur samen zingen van
kerstliederen op het marktplein bij het licht van kaarsjes. Aansluitend een kerstconcert
in de Dorpskerk. Wat komt die oude ruimte in die sfeer tot zijn recht. We werken hierbij
samen met de Boekenberg.
Kliedervieringen (2-6 jaar) (DK, DV, OK)
Vanuit Zinterest zijn er regelmatig Kliedervieringen. Dit zijn vieringen, speciaal voor
kinderen van 2 tot 6 jaar. We spelen, kliederen en vieren en na afloop eten we samen
wat de kookopa's voor ons gemaakt hebben. Broers en zussen, vrienden en
vriendinnen zijn uiteraard ook van harte welkom.
De eerstvolgende kliedervieringen zijn op:
28 augustus
9 oktober
11 december
22 januari
26 maart
21 mei
telkens op zondagmiddag van 16.00-18.00 uur.
Voor overige data, zie Facebook (evenementen van Zinterest) of www.zinterest.nl
Kerktuin De Oase, een visitekaartje
Dromen van een paradijs is dromen van een aarde met een rijke schakering van flora
en fauna, met welzijn en welvaart en waar mensen in gezondheid en vrede wonen,
werken en recreëren. Zo’n klein paradijsje is er geschapen bij De Kern op de drempel
naar de wijk. Het is een groen visitekaartje van de kerk in Spijkenisse naar buiten. Het
is een oase voor bezinning, inspiratie, even tot rust komen en ontmoeten. Met de
mogelijkheid van contact met een medemens wat ook een plek van ontmoeting met
God kan worden. Misschien wel een gesprek dat je nodig hebt en je goed doet.
De tuin met zijn natuurlijke pracht, met zijn rust en stilte, en zoals op het bordje bij de
ingang
staat:
Op die dag - spreekt de HEER - zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en
onder de vijgenboom.
(Zacharia 3: 10)
Die wijnrank slingert zich over de pergola, de toegangspoort tot deze tuin. Ga er maar
onder door en wees welkom!
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Om De Oase “levend” te houden is er regelmatig vernieuwing en onderhoud nodig.
Op elke tweede woensdagmorgen en iedere vierde dondermorgen van de maand zijn
er een vier- tot een achttal personen actief in de tuin. Het is altijd weer verrassend wat
de
natuur
aan
werk
voor
je
in
petto
heeft.
Zoek je ontspanning en wil je nuttig bezig zijn in de buitenlucht, wees van harte
welkom, ongeacht de wijkgemeente waarbij je in de administratie opgenomen bent. In
een paradijs zijn zeker geen wijkgemeenten.
Contactpersoon is Trijnie Huisman, tel.: 616067, mail: trijnie.huisman@upcmail.nl.

LITERATUUR
Leeskring in de Ontmoetingskerk (DK, DV, OK)
Al een aantal jaar is er in de Ontmoetingskerk een leeskring. Ook dit jaar gaan wij met
veel plezier een nieuw seizoen starten. De boekbespreking is op een maandagavond
en via het kerkblad wordt tijdig aangegeven welk boek daarvoor gelezen moet worden.
De eerste boekbespreking zal zijn op maandag 19 september. Margje van Jan
Siebelink is het boek wat wij gaan bespreken. Weet u van harte welkom!
Contactpersoon: Marion Tiessen - 06-51939666.

KUNST
Bijbelse kunst – Anne-Marie van der Wilt (DK, DV, OK)
Vele gemeenteleden van De Kern en Dorsvloer kennen haar prachtige werk al. Zij
heeft nl. al eerder een lezing gegeven in beide wijken.
Voor diegenen die haar nog niet kennen: Anne-Marie van der Wilt is theoloog en
beeldend kunstenaar. Zij heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst
en kleuren binnen de kerk. Momenteel vervaardigt zij hedendaagse glasiconen.
Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid genoemd. Dit
geeft aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding zelf gaat, ook niet om
deze te aanbidden. Iconen laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien. Ze geven een
meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door de icoon heen te kijken
en zo te verwijzen naar het oerbeeld daarachter. Het oerbeeld verwijst naar God,
Jezus, Maria en heiligen. Een icoon bevat een rijke schat aan symboliek.
Maandag 7 november 2016 20.00 uur in De Kern. Kosten: € 5 p.p. incl. koffie/thee.

CULINAIR
Bijbels restaurant (DK, DV, OK)
Wellicht kent u de boeken van ‘kookdominee’ Han Wilmink. In deze boeken legt hij
verband tussen Bijbelse verhalen, cultuur, regels en gebruiken ten tijde van die
verhalen en hoe die tot uiting kwamen in wat mensen aten en dronken. Een
verrassende insteek die ons weer op een andere manier laten kijken naar de (sociale)
betekenis van de maaltijd, reinheidswetten en de geloofsbeleving in de Joodse
‘keuken’ en die van het Midden-Oosten. Het idee is om met elkaar één keer per maand
te gaan koken en elkaar te ontmoeten aan de hand van de boeken van Han Wilmink.
We beginnen met het boek ‘Bijbels culinair’. Het heeft onze voorkeur om per toerbeurt
bij één van de deelnemers thuis te eten, maar als dat niet mogelijk blijkt kan de keuken
van één van de kerkgebouwen gebruikt worden. Aanmeldingen graag voor 20
september. Dan zit het enthousiasme van het running diner er nog vers in. Geef
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daarbij ook aan welke avond uw voorkeur heeft. We beginnen telkens zo rond 17:00
uur tot ongeveer 20:00 uur, maar de praktijk zal moeten uitwijzen af dit ook past. We
gaan uit van één groep, maar bij royale inschrijving kunnen we de groep eventueel
splitsen. We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!
Ds. Lennart van Berkel (predikantok@gmail.com of 851398) en Hans van der Linden
(fam.v.d.linden@outlook.com).

MUZIEK
Muziek voor de ziel (DK, DV, OK)
Op een of andere manier is muziek het middel bij uitstek om je bij de bron te brengen.
Door muziek gaat er iets in jezelf open, dat reikt naar 'het hogere', naar 'meer' of naar
God.
Daar kun je lang of kort over praten, maar dat gaan we dus NIET doen. Wel gaan we
aan den lijve ervaren wat muziek met ons doet tijdens een viertal avonden, zie
hieronder.
Inhoudelijke en muzikale leiding, tenzij anders vermeld: Marloes Meijer, Jaap van
Schelven, Ferrie Bierling.
Alle avonden zijn van 19.30-21.30/22.00 uur, in de Dorpskerk
Vrijdagavond 11 november Liederen vol verlangen
Al eeuwenlang worden 'liedjes van verlangen' gezongen. Een psalmenzanger die met
zijn schapen door een ruig landschap liep, zong hoe hij vertrouwde op de Heer, en
later zong een Israëliet hem na. Weer later zongen hele gemeenschappen op hele
noten over deze ervaring en nog weer later werden ze begeleid door een hippe band.
Waarom zijn psalmen eigenlijk psalmen en waarom werden en worden ze op zoveel
verschillende manieren gezongen?
We gaan het uitproberen: we luisteren naar vroege melodieën en zingen de
psalmenoproer na. We ervaren hoe verschillende stijlen, ons op een andere manier
raken. Van ergerniswekkend tot diep rakend aan ons eigen diepste verlangen.
Uiteraard staat deze psalmenavond in het teken van de laatste zondag van het
kerkelijk jaar en de adventsperiode.
Vrijdagavond 27 januari Muziek van Hildegard von Bingen
Hildegard (1098-1179) was abdis van het vrouwenklooster in Bingen aan de Rijn en
één van de machtigste vrouwen in de Middeleeuwen. Die macht berustte op haar
geleerdheid en de visioenen die ze kreeg. Ze is een spirituele inspirator voor velen
geworden (zie ook blz. 9 en 10)
Naast schrijfster van werken over spiritualiteit en geneeskunde, was Hildegard ook een
creatieve en originele componiste. Haar muziek borduurt voort op het Gregoriaans,
maar volgt daarbij een heel eigen koers.
Deze avond gaan we horen hoe de muziek van Hildegard geklonken heeft. De
vrouwenschola van het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken
laat ons dat horen. We gaan ook zelf ervaren hoe het is om juist deze muziek in de
juiste stemming en sfeer ten gehore te brengen. Uiteraard zijn vrouwen én mannen
van harte welkom op deze bijzondere avond.
Het wordt een interactieve avond waarin spirituele teksten en (uitleg over) muziek van
Hildegard elkaar afwisselen
Toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten.
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Vrijdagavond 24 maart Passie voor Matteus
Veel mensen bezoeken in deze tijd de Matteuspassion van Bach. Een prachtige
klassieker waar iedereen wel een stukje van 'mee kan hummen'. Maar wat weten we
eigenlijk van de beweegredenen van Bach om dit te schrijven. Wat wilde hij bereiken
en waarom deed hij dat zoals hij deed? Hoe komt het dat we meehuilen met 'O lamm
Gottes unschuldig' (o lam van God onschuldig) en dat we op de punt van onze stoel
gaan zitten bij de vraag 'bin ich's?' (ben ik het?).
Wat doet die wonderlijke Bach toch, dat wij nu nog altijd geraakt worden door zijn in
1727 gecomponeerde passie?
We krijgen informatie van een Bach-deskundige, luisteren naar stukken uit
verschillende uitvoeringen van Bachs Matteuspassion en gaan na de pauze zelf ook
zingen.
Vrijdagavond 16 juni Zomerzang
De zomer is in aantocht, en dat geeft ons een bepaalde stemming. Het kerkelijk jaar is
bijna ten einde, de grote feesten zijn gevierd en we beginnen vooruit te kijken naar de
vakantie... het voelt een beetje als een tussentijd. Een mooi moment om weer even stil
te staan bij onze ziel, bij onze beleving. We zingen samen en proberen bepaalde
liederen te koppelen aan ons eigen leven én aan de zondagse liturgie. Je zult
ontdekken hoe sommige liederen je optillen en andere je neerdrukken. Hoe je
sommige liederen uit volle borst mee kunt zingen en andere maar liever aan ánderen
laat.
Met deze avond sluiten we de serie 'Muziek voor de ziel' af.
SING-IN – Ontmoetingskerk (DK, DV en OK – vanaf 2 oktober)
Sinds begin 2013 is er drie keer per jaar in de Ontmoetingskerk een dienst met zang
en samenzang. In 2016 is er op 2 oktober een sing-in. Voor 2017 liggen de data nog
niet vast, maar ze zullen zijn in februari, mei en oktober.
De sing-in’s beginnen telkens om 16.30 uur. Naast een korte meditatie is er in de
diensten uiteraard veel ruimte voor zang en samenzang. Dit alles wordt voorbereid
door de commissie. Aanvullend wordt er bij elke sing-in een ander koor uit de regio
verwelkomd om de samenzang te verrijken en daarnaast is er ruimte voor eigen
repertoire.
Contactpersoon is Jan Voogt, tel. 674624 of e-mail jan.voogt@planet.nl
Zingkring – De Kern (Start 13 september) (DK, DV, OK)
Voor de 10e jaar op rij is er weer een Zingkring. De kring is toegankelijk voor iedereen
die nieuwe en bekende liederen uit ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ wil
oefenen. Veelal eenstemmig, maar soms ook meerstemmig. Samen beoordelen we
deze liederen op de tekst en melodie met als doel het gebruik in de zondagse
vieringen. Geregeld werken we mee aan een viering (in de Kern) bij introductie van
nieuwe liederen. Soms ook als onderdeel van de gemeentezang, of als zelfstandige
functie, wanneer we een speciaal muziekstuk voor één van de feestdagen hebben
ingestudeerd. De zingkring is een grote groep mensen (tot nu toe tussen de 25 en 35
mensen), vooral uit de wijkgemeente De Kern, die letterlijk in een kring de nieuwe
liederen ‘proeven’. Maar de kring is ook toegankelijk voor mensen uit andere
gemeenten. Voor dit seizoen willen we wat meer samenwerken met anderen
wijkgemeenten. Iedereen is van harte welkom.
Zie ook hierna voor de informatie over het kerstoratorium 'Als appelbloesem in de
winter.
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Leiding:
Ferrie Bierling (cantor), Hans van der Linden (Pastoraal werker De Kern)
samen met de organisten (Adrie van der Padt en Kees Heinen)
Datum:
2e en 4e dinsdag van de maand
Tijd:
20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Plaats:
De Kern (en wanneer niet beschikbaar, in De Dorsvloer)
Eerste bijeenkomsten: 13 september (De Kern) en 27 september (De Dorsvloer)
Als appelbloesem in de winter: een kerstoratorium (DK, DV, OK)
Met de Zingkring en hopelijk nog vele andere zangers, willen we de eerste maanden
van het jaar werken aan de uitvoering van het kerstoratorium 'Als appelbloesem in de
winter'.
De teksten van dit oratorium zijn geschreven door Marijke de Bruijne. Zij zegt hierover:
“Centrale vraag bij dit oratorium was waarom een mens in de 21ste eeuw nog Kerstmis
wil vieren. Daarom ben ik begonnen met het verwoorden van een kosmische ervaring
die je kunt hebben, als je in de stilte van een winterse vriesnacht staat.”
De titel geeft een symbool van herleving aan: de tak van de appelboom die in hartje
winter staat te bloeien en zo de hoop op en de belofte van hernieuwde groei in de lente
symboliseert. Symbool van hoop die niet sterft, van licht dat terugkomt: het is de kern
van het kerstverhaal.
In de middeleeuwen zette men daarom op 6 december wel een tak van de appelboom
in huis om die met kerst in bloei te hebben, teken dat het leven na alle duisternis terug
zou komen. Bloesem in de ‘dode’ tijd van het jaar verwijst naar geboorte en
vernieuwing, en daarmee naar wat hoop en belofte inhouden.
De muziek in dit oratorium is van Anneke Plieger-van der Heide, Peter Rippen en Chris
van Bruggen.
Muzikale leiding: Ferrie Bierling
Repetitiedata: 13 september (De Kern), 27 september (De Dorsvloer), 11 en 25
oktober, 8 en 22 november, 13 december (met sologedeelten), zaterdag 17 december
generale repetitie in De Kern.
Uitvoering: kerstmorgen, zondag 25 december, tijdens de viering in De Kern.
Voorganger in deze dienst is ds. Ineke Zuurmond
Musical Op zoek naar Judas (DV, DK, OK)
Met goede herinneringen rondom het succes van de musical Ruth, gaan al weer op
weg naar de volgende musical. De musical “op zoek naar Judas” is de nieuwe
uitdaging die we met elkaar graag aan gaan.
Judas, noem die naam maar op en de beeldencarrousel begint te draaien. Verrader.
Onbetrouwbaar. Oplichter. Geldwolf. Het zijn maar een paar woorden die we aan “een
Judas” toedichten. En we kennen ook veel uitdrukkingen met het woord Judas erin. En
zonder uitzondering zijn die allemaal negatief bedoeld: Een Judaskus, een Judasgroet,
Judasgeld, Judasrol. Dit allesbepalende judasbeeld is eeuwenlang bevestigd. Vaak
met opzet, misschien wel mensen eigen. Bij de dood van Jezus van Nazareth hoort
een dader. En ook al is er historisch weinig overtuigend en definitief bewijs voor wat
Judas al dan niet heeft gedaan, er is een zondebok nodig. Judas dus!
In 2007 werd de tekst van het pas ontdekte evangelie van Judas aan de wereld
gepresenteerd.
En volgens dit Judasevangelie was Judas helemaal geen verrader, maar een held.
Maar klopt dit wel? Judas als iemand die Jezus wilde redden? En daarom probeerde
te voorkomen dat hij naar Jeruzalem zou gaan?
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Wie is Judas! Zeg het maar! Hoe was hij als kind. Vurig? Stil? Een zwart wit denker?
Kon hij tegen onrecht of niet? Wie kon hem doorgronden, en wat bezielde hem?
Waarom maakte hij de keuzes die hij maakte.
In deze musical gaan we - in tekst en muziek - op een speelse manier op zoek naar
Judas.
We hopen net als bij de voorgaande musicals met een grote groep deze zoektocht te
kunnen gaan aanvangen. En als je nog niet weet of zingen en spelen jouw ding is, dan
moet je zeker dat in deze ontdekkingstocht komen ervaren. Voor een ieder is er plek
in deze groep. Niets moet, en vrijwel alles mag.... We repeteren vanaf vrijdag 7 oktober
2016 elke vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Dorsvloer. Met uitzonderingen van
de schoolvakanties. We werken toe naar 3 heuse uitvoeringen in theater de Stoep op
8, 9 en 10 maart 2018. Maar bovenal merken we steeds weer hoe bijzonder het is om
met elkaar hier mee bezig te zijn. Elkaar ontmoeten en er voor elkaar te zijn.
Wil je hier aan meedoen... je bent van harte welkom.
Stuur een mail met vermelding van: Naam, adres, mailadres, telefoonnummer,
geboortedatum en stemsoort (sopraan, alt, tenor of bas) naar Henriette de Ruijter op
mailadres: aanmelden@pknmusicals.nl.
Aanmelden kan vanaf 16 jaar.
The Sound of Christmas (DB, DK en DV) – zondag 18 december 2016
Op 19 december 2015 was het debuut van The Sound of Christmas (TSOC), de
afsluiting van de Glazen Stal die dat jaar ook voor het eerst werd georganiseerd. TSOC
staat voor het aan een breed publiek, op eigentijdse wijze vertellen en vertalen van het
Kerstevangelie. Dit doet de commissie vanuit de overtuiging dat het kerstevangelie
nog steeds een grote zeggingskracht heeft voor de wereld waarin wij leven. Al bij de
geboorte van Jezus worden we uitgedaagd om eerbied te hebben voor het kwetsbare
leven, zien we Gods onverbrekelijke verbondenheid met deze wereld met een
boodschap van liefde en vrede.
Na een door velen goed ontvangen debuut, maar ook met nodige verbeterpunten is
de commissie vol enthousiasme en inspiratie bezig met de organisatie van een editie
2016 van The Sound of Christmas (TSOC) op 18 december. We zijn blij met de
financiële steun van een aantal bedrijven want zonder die steun zou deze avond niet
mogelijk zijn.
Ditmaal is de locatie de Dorpskerk en het thema is Child of Choice (Kind van de
Keuze). De vocale en muzikale medewerking wordt verleend door de één van de
initiatiefnemers Gospelkoor Crossroads en gastkoor Amazing Teens uit Alblasserdam.
Zet zondagavond 18 december alvast in uw/jouw agenda en houd de kerkelijke en
lokale media in de gaten over de precieze tijden.

KINDEREN EN JONGEREN
Activiteiten voor jongeren (DB)
Alle jeugdgroepen, met uitzondering van de huiskring jong volwassenen, zijn in de
even weken. Voor meer informatie over het jeugdwerk kan gemaild worden naar de
kerkelijk werker: kerkelijkwerker@debrugspijkenisse.nl
KingsCrew
Naast de jeugdgroepen worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd onder de
vleugels van KingsCrew. Dit is een samenwerkingsverband tussen pinkstergemeente
de Schuilplaats, Baptistengemeente Spijkenisse, Young Life en wijkgemeente de
Brug. In de afgelopen jaren hebben we gezamenlijk Nacht Zonder Dak en
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jongerenontmoetingen georganiseerd. Ook het regelen van een bus voor de EO
jongerendag stond op de planning. KingsCrew is ook te vinden op Facebook.
Destination (DB)
Destination is de jeugddienst van de Brug. Het is een dienst waarop alle leeftijden
welkom zijn, maar waarop speciaal de nadruk wordt gelegd op de jeugd. De opzet van
de dienst is gericht op jongeren en wat zij verwachten en willen in een dienst. Denk
hierbij aan bands, drama, video en vele andere interacties. Elke dienst hebben we een
thema uit het dagelijks leven. De diensten worden begeleid door verschillende bands,
zowel van binnen de gemeente als daarbuiten. Ook de sprekers komen zowel van
binnen als van buiten onze eigen gemeente.
Destination is bijna elke 4e zondag van de maand in de maanden september tot en
met november en januari tot en met mei. De dienst start om 19:30 in de Michaëlkerk
Meer weten? Kijk op www.facebook.com/DestinationBrug
Rock Solid (DB)
De leukste tienerclub van Nederland.
Te gekke spellen, veel nieuwe vrienden, interessante onderwerpen waar je je mening
over mag geven, bijvoorbeeld muziek, vriendschap, keuzes maken. Voor jongeren van
11 tot en met 13 jaar, één keer per 2 weken op maandagavond 19.00 – 20.30 uur in
de jeugdruimte van de Michaëlkerk. Informatie: rocksolid@debrugspijkenisse.nl
X-Site (DB)
X-Site is dé groep voor jongeren van 14 t/m 16 jaar! Er wordt serieus gepraat, maar
ook dom gelachen. De onderwerpen zijn divers. Dat houdt het een beetje spannend.
Iedereen is welkom. Eén keer per 2 weken, in de even weken, in de Michaëlkerk. Meer
weten, mail naar xsite@debrugspijkenisse.nl
Impact (DB)
Impact is de avond voor jongeren tussen 17 en 20 jaar. Ontspannen met elkaar praten
en discussiëren over het geloof. Uiteraard met genoeg ruimte voor spel, film, napraten,
lachen, ontspanning, diepgang, vragen en toepassingen in jouw dagelijkse leven. Voor
iedereen tussen 17 en 20 jaar, eenmaal per 2 weken op donderdagavond.
Impact heeft een wisselend programma, de ene keer komen we in Spijkenisse samen,
de andere keer in Hellevoetsluis. In Spijkenisse starten we om 19:30, in Hellevoetsluis
eten we eerst met elkaar en spreken we om 19:00 af.
Info via: impact@debrugspijkenisse.nl
Huiskring jong volwassenen (DB)
Voor jong volwassenen van 20 – 26 jaar. Met elkaar rond thema’s in gesprek komen.
Het gaat met name over wat het christelijke geloof daadwerkelijk in je dagelijkse leven
betekent, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes. We werken met hetzelfde materiaal
als de rest van de huiskringen.
We komen op de oneven weken bij elkaar. Op maandag bij Petra en Steven Favier,
Blankvoornstraat 5, Hoogvliet. Op de donderdag bij Pieter Both, Jan Campertkade 13.
Basics (DK, DV, OK)
Speciaal voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Ontdekken waar
'geloven' nou eigenlijk over gaat, maar ook: vriendschappen sluiten, spelletjes doen
en ontdekken wie je zélf bent en wat jij belangrijk vindt. We gebruiken de methode
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'Basics' van JOP, de jeugdorganisatie van de protestantse kerk. Leiding: Eline Sneijers,
ds. Marloes, ds. Lennart.
Voor meer informatie: ds. Marloes: 0636501973, predikant@dorsvloer.nl
SOVA (DK, DV, OK) – Soos op zondagavond (12-17 jaar) in Ontmoetingskerk
Naast alle tienerdiensten en jongerendiensten is er ook tijd nodig voor ontspanning.
De SOVA (oorspronkelijk de soos op vrijdagavond) is inmiddels een begrip en wordt
enthousiast geleid door Anne Boorsma, Lisanne Kool, Carola van Schaik en Sarijke
Tange. Ook dit seizoen willen zij zich weer inspannen voor een leuk aanbod voor jullie.
Er zal dit seizoen weer film gekeken worden, een BBQ zijn, een spelletjesavond zijn,
een uitstapje naar het zwembad/strand etc. En ook de SOVA vindt het inspirerend om
naar The Passion te gaan. Daarnaast zullen we als SOVA de Glazen Stal dit jaar weer
steunen!
20plus (DK, DV en OK) – Start op woensdag 14 september in de OK
Je bent rond de 20-35 jaar en je wilt eens wat verder nadenken over je leven. Je leeft
in een wereld waarin 'contact' belangrijk is. Je maakt onderdeel uit van diverse
netwerken: familie, vrienden, studiegenoten, collega’s etc. Contact met mensen die
belangrijk voor je zijn. En je relatie met God? Soms ervaar je daarin veel contact en
soms wat minder.
Over jouw contacten gaat het in deze gespreksgroep. We ervaren hoe mensen uit de
bijbel omgingen met hun contacten (met God en mensen) en vergelijken dat met ons
eigen leven, we praten over de actualiteit en hoe je geloof daarbij beleeft, we zijn
creatief om wat dichter bij ons gevoelsleven te komen en we proberen van alles uit:
meditatie, muziek, studie... En natuurlijk gaan we ook mensen ontmoeten. Elkaar, om
te beginnen, maar er is ook ruimte voor eventuele bijzondere gasten of een uitstapje
Uiteraard mag je altijd aangeven wat je (verder nog) graag zou willen in deze groep.
De avonden worden inhoudelijk vorm gegeven door ds. Lennart van Berkel en mw.
Gera van der Linden. De ‘serieuze’ avonden zullen we afwisselen met af en toe een
avond die jullie als deelnemers vrij kunnen invullen: een goede film, een leuk spel,
samen taarten bakken... het is aan jullie. Dus kom je netwerk en geloof versterken,
doe mooie ervaringen op en sluit gezellig aan!
Om zoveel mogelijk deelnemers in de gelegenheid te stellen om ruimte te vinden in de
drukke agenda’s is ervoor gekozen om maandelijks bij elkaar te komen en voorlopig
op de woensdagavond. De eerste keer is op 14 september om 19.30 uur in de
Ontmoetingskerk. Dan maken we een verdere seizoensplanning (data en thema’s)
en een eventuele groepsindeling. Daarnaast willen we met deze groep ieder kwartaal
bij elkaar komen bij de Zinterestborrel op elke 2e vrijdag v/d maand in Merz. We kiezen
voor de maanden oktober, januari, april en juni.
IMPACT! (maar dan anders) (DK, DV, OK)
Ben je 12, 13 of 14 jaar en zit je op de middelbare school? Vind je het leuk om samen
met leeftijdsgenoten meer te ontdekken over geloof en ook te chillen, spelen en gek te
doen? Kom dan naar deze groep. Het is een soort vervolg op Basics, maar als je daar
niet bent geweest, is dat niet erg.
We noemen het even 'IMPACT!' maar die naam bleek al bezet te zijn. Dus we gaan
samen bedenken hoe we dan wél kunnen heten.
Meer informatie: Eline en Wesley van der Reijden - Sneijers: elinesneijers@gmail.com.
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Jeugdactiviteiten 2016-2017 (DK, DV, OK)
Ook dit seizoen zullen er weer verschillende activiteiten georganiseerd worden vanuit
de Dorsvloer. Alle jongeren tot ongeveer 30 jaar zijn van harte welkom. Het cluster
jeugd wordt geleid door Bill van Kammen, Corina Batenburg en (tot 1-1-2017) Mariska
Boer
Een aantal activiteiten is al gepland:
2016
- 11 september

Informatiemiddag Taizé voor een ieder die overweegt om
mee te gaan naar Taizé (16:00 in de Dorsvloer)
- 9 oktober
Briefing voor iedereen die zich definitief heeft opgegeven
om mee te gaan naar Taizé. (16:00 uur in de Dorsvloer)
- 16 tm 23 oktober Taizé-reis
2017
- 8 januari

- 17 februari

Nieuwjaarsreceptie/borrel. We willen vandaag ook met
jullie brainstormen over nieuwe activiteiten en zo nieuwe
ideeën op doen voor het nieuwe seizoen.
Traditioneel doet de jeugd van de Dorsvloer mee aan
Sirkelslag. Kom jij het team versterken?

Daarnaast spelen wij in op de actualiteit van het moment en organiseren we ook
spontane activiteiten. Bijvoorbeeld een strandwandeling, gourmetten, een high-tea,
spelletjesmiddag, filmavond/nacht. Zomaar wat ideëen…Natuurlijk zijn jullie eigen
ideëen welkom. Zo kunnen we er voor en met elkaar een prachtig seizoen van maken!
Tot ziens!!!
Taizéreis 16-23 oktober (www.taize.fr/nl) (DK, DV, OK)
Van 16-23 oktober 2016 gaan we een week naar Taizé, dat ligt in Frankrijk. Taizé is
een gemeenschap van broeders die in eenvoud leven. Wij zullen ons voor een week
bij de broeders aansluiten, net als andere grote internationale groepen. Ieder beleeft
Taizé op zijn/haar eigen manier. Het is dan ook erg moeilijk om te omschrijven wat je
kunt verwachten in/van Taizé, behalve de kerkdiensten die drie keer op een dag
plaatsvinden en het corvee waar je aan deelneemt.
Ben je tussen de 15-30 jaar en lijkt het je leuk? Meld je dan z.s.m., maar uiterlijk 15
september aan.
De kosten zijn €175,-. Dit is 'all inclusive', dus met eten, overnachten en vervoer.
In de kerkdienst van 30 oktober willen we aan de gemeente iets laten zien en horen
van onze ervaringen die week. Aansluitend aan de dienst hebben we dan onze reünie.
Voor meer informatie en aanmelden: Mariska Boer, tel. 06-51953043, email
Mariska.boer1986@gmail.com

ONTMOETING
Crea-team (DB)
Het Crea-team is een enthousiaste groep vrouwen die elke maandagmiddag in de
huiskamer van de Michaëlkerk bij elkaar komt. We beginnen om 13.30 uur en eindigen
16.00 uur. Met elkaar maken wij kaarten, versieren we kaarsen en maken nog veel
meer creatieve spulletjes! Alles wat we maken bieden wij te koop aan in onze kerk, op
onze ouderendagen en op onze jaarlijkse bootreis. Neem eens een kijkje bij de
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kaartenstandaard in de Michaëlkerk en maak iemand blij met een kaartje. De
opbrengst is voor een goed doel. Natuurlijk is het niet alleen werken, maar er is ook
voldoende tijd voor een praatje en gezelligheid. Nieuwsgierig geworden? De koffie en
de thee staan klaar. Kom gerust langs of bel met één van ons, wij vertellen U graag
meer over het Crea-team. Emma de Boer tel. 0181- 618146, Adri van Dongen tel.
0181- 625117, Gerrie Dikken tel. 0181- 662374 of Karin Hoogerwaard tel. 0181611375. Het Crea-Team heeft een eigen nieuwsbrief die één keer per twee maanden
wordt uitgegeven. Deze is te zien op de website van onze wijkgemeente en op het
prikbord.
Creatief (DB)
Creatief, opgericht in 1976, is begonnen in de consistoriekamer van de Dorpskerk.
Door groei van het aantal deelneemsters werd verhuizing noodzakelijk, eerst naar de
voormalige gemeente- secretarie en later naar de Ontmoetingskerk. Nu, vele jaren
later, is Creatief weer terug op de plek waar het allemaal begonnen is: de
consistoriekamer van de Dorpskerk. We komen iedere woensdagmorgen bijeen van
9.30-11.30 uur. Wij geven medewerking aan de rommelmarkt en ouderendag van “De
Brug”.
Voor meer informatie kunt u bellen: mevr. v.d. Pijl, tel. 0181- 626031 of mevr. Joppe,
tel. 0181- 653331.
Ouderendagen (DB)
In het voorjaar en het najaar worden er ouderendagen georganiseerd. Deze verheugen
zich altijd in grote belangstelling van ouderen uit onze wijkgemeente. Een fijne
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een gezellig samenzijn met in de ochtend een
actueel onderwerp en in de middag tijd voor ontspanning. De koffie is vanaf 9.30 uur
klaar. Om 10.00 uur begint het programma. Tussen de middag een heerlijke lunch.
Om 15.30 uur is de dag weer ten einde.
De uitnodigingen ontvangt u persoonlijk en er komen uitnodigingen achter in de kerk
te liggen. Graag aanmelden voordien. Deze dag is voor gemeenteleden maar ook
bekenden buiten onze gemeente mogen zich van harte welkom weten!
In 2016 is er op 11 oktober een ouderendag. De datum in het voorjaar moet nog
gekozen worden.
Meer informatie Anneke Cats tel 622782
Ontmoetingsmiddagen (DK, DV, OK) – Ontmoetingskerk
Vijf keer per jaar wordt er een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Deze middagen
hebben soms een thema, soms worden er spelletjes gedaan. Elke middag wordt
afgesloten met een maaltijd. De middagen zijn voor de ouderen in onze wijkgemeente.
De maaltijd echter is voor iedereen die daaraan mee wil doen. Jong en oud.
Vrijdag 28 oktober is er weer de stamppotmiddag. Deze begint om 15.00 uur en
eindigt ongeveer om 19.30 uur. We gaan om 17.30 uur aan de stamppot beginnen.
Aan deze maaltijd mogen ook mensen deelnemen, die niet de hele middag aanwezig
willen zijn. Er komen tegen die tijd weer inschrijfformulieren in de hal komen te liggen.
De kerstviering wordt momenteel geëvalueerd wat betreft opzet, invulling en datum.
Voor 2017 zijn de exacte data op dit moment nog niet bekend:
 De snertmiddag zal ergens in februari plaatsvinden.
 Het beroemde buffet zal waarschijnlijk ergens in mei plaatsvinden.
 Ook van de jaarlijkse boottocht zijn nog geen nadere mededelingen.
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De Chinese maaltijd zal waarschijnlijk de laatste vrijdag van juli of de eerste
vrijdag in augustus zijn.
Houd voor al deze activiteiten goed het kerkblad in de gaten. Het zal allemaal tijdig in
het kerkblad vermeld worden. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Jacqueline v.d.
Meijde, tel. 284915 en of Coby Kweekel, tel. 615708.
Thema café (DK, DV, OK)
In het najaar is er (voorlopig) een tweetal bijeenkomsten gepland, bedoeld voor (jong)
volwassenen, laten we zeggen voor mensen zo ongeveer tussen de 40 en 60 jaar.
Het gaat in deze bijeenkomsten vooral om het uitwisselen van ervaringen en het delen
van de eigen beleving.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 september in de Kern, aanvang
20.00 uur. Het thema is dan: ‘Geloven’.
Toen je een kind was, was geloven eigenlijk best eenvoudig. Er was een God die voor
je zorgde, net als je ouders (hopelijk).
In de loop van de jaren heb je gemerkt dat je geloofsbeleving veranderde. Vanwege
wat je zag in de wereld om je heen, of vanwege gebeurtenissen in je eigen leven of in
de levens van mensen om je heen.
Wat betekent dat allemaal voor je? Hoe kijk je nu aan tegen God, tegen de wereld,
tegen jezelf? Hoe beleef je je geloof nu, in deze tijd?
Daarover gaan we het deze avond hebben.
De volgende bijeenkomst is op donderdag 27 oktober, ook in de Kern, aanvang
20.00 uur. Het thema is: ‘Hoe gaat het met jouw ouders?’
Waar heb je het met je vrienden over? Toen je twintig was over wie met wie ging. Een
paar jaar later over wie met wie ging trouwen. Nog later ging het over werk en over de
kinderen.
Inmiddels is er een onderwerp bijgekomen: je ouders. Ze worden ouder. Natuurlijk is
er niets aan de hand. (Stel je voor, je wilt je kinderen toch niet tot last zijn?) Maar je
merkt een verandering. Je gaat je soms zorgen maken over je ouders. Als vanzelf ga
je meer voor ze zorgen, ze doen misschien toch meer een beroep op je. En je bent
niet de enige.
Hoe ga je om met ouder wordende ouders. Wat betekent dat voor hen en voor jou?
Wat doet dat met je? Wat kan je daarin voor elkaar betekenen?
Dat is het gespreksonderwerp van deze thema-avond.
Seniorensoos De Dorsvloer – iedere maandagmiddag (DK, DV, OK)
Iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er soos in De Dorsvloer, deze
middagen zijn altijd erg gezellig. Daar worden spelletjes gespeeld o.a. rummikub en
vooral sjoelen is erg in trek.
Maar er wordt ook geknutseld of met elkaar praten onder het genot van koffie of thee
met iets lekkers. Om de zoveel tijd wordt er bingo gespeeld met mooie prijzen en de
sjoelcompetitie eens in het halfjaar. Op de sjoelcompetitie wordt er fanatiek gespeeld,
de soosleden sjoelen om drie prijzen. Deze middag wordt volgens traditie, advocaat
met slagroom geserveerd. Om de 14 dagen is er ook klaverjassen.
De hoogtepunten in het soosjaar zijn de kerst- de paasviering.
Het bestuur hoopt dat het aantal soosleden op peil blijft. Mocht u interesse hebben in
een fijne maandagmiddag kom dan gerust binnen en proef de sfeer van de
seniorensoos, de koffie staat op u te wachten. Wilt u alleen maar klaverjassen, meldt
u dan aan bij Teunis Vermeer, tel: 616865.
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Het bestuur bestaat uit: Anneke Broersen (voorzitter), Mattie Klein,
(plaatsvervangende voorzitter), Gury van Baardewijk en Trijnie Vermeer (algemeen
bestuurslid), Teunis Vermeer (notulist en 2e penningmeester), Cees van den Berg (1e
penningmeester). Het bestuur hoopt dat de seniorensoos nog vele jaren actief mag
zijn.
Activiteitencommissie De Dorsvloer (DK, DV, OK)
Elk seizoen probeert het cluster Gemeenschapsvorming van Wijkgemeente De
Dorsvloer activiteiten te organiseren, waar jong en oud elkaar op een ontspannen
manier kunnen ontmoeten.
Komend jaar zullen de bekende activiteiten als het versieren van de kerkzaal met kerst,
het oliebollen bakken rond oud-en-nieuw en het Paasontbijt weer aan de orde komen.
Daarnaast zullen er diverse andere activiteiten zijn, die we eventueel samen met de
andere wijkgemeenten zullen organiseren. De eerste daarvan is het running dinner
tijdens het startweekend.
Onze activiteiten worden aangekondigd tijdens de kerkdiensten, in het kerkblad, op de
website en via flyers/intekenlijsten in de kerk.
We hopen ook dit seizoen weer op veel enthousiaste belangstellenden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitster
Marianne Koudijzer, tel 0181-642742

Inloophuizen
Inloophuis ‘t Kernpunt: elke donderdag van 10 - 15 uur
In de Kern is elke donderdag inloophuis. Een plek om even binnen te lopen. Voor een
kopje koffie of thee. Maar ook voor meer: om een krantje te lezen, samen een spelletje
te doen, een gesprek te voeren, voor een luisterend oor en oprechte aandacht. Het
inloophuis wil een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar respect voor
elkaar en gelijkwaardigheid belangrijk is. Tussen de middag wordt tegen een kleine
vergoeding een eenvoudige lunch aangeboden. Er komen gemeenteleden, maar ook
buurtbewoners. Iedereen is van harte welkom. Informatie bij mw. Anke Admiraal;
telefoon 617118.
Inloophuis De Dorsvloer – elke dinsdag van 10.00 – 12.30 uur
Elke dinsdagmorgen is de Dorsvloer open ook in de vakantietijd om een kopje koffie
te drinken, een praatje te maken, een luisterend oor, wat te lezen of voor zomaar even
stil te zijn. Iedereen is van harte welkom. Informatie bij Cor Verkerk, telefoon 0618472985.
Inloophuis ’t Koffiehoekje: elke dinsdag van 10 - 15 uur
Dit inloophuis is gevestigd in recreatiezaal De Boezem aan de B. de Roijstraat 4
(Centrum). Toegang via hoofdingang, in de hal aanbellen op nr. 4 of maak gebruik van
de zij-ingang. Tussen 12.00 en 13.00 wordt er tegen een kleine vergoeding een lunch
aangeboden. U kunt op de aangegeven tijden vrijblijvend binnenlopen. Het hele jaar
door, behalve de erkende feestdagen. Informatie bij mw. Cisca Huijer, telefoon
631764.
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Voor- en najaarsmarkt (DB, DK, DV)
Voor- en najaarsmarkt van gebruikte spullen van de Protestantse Gemeente
Spijkenisse
Met ingang van 2016 zal de Protestantse Gemeente Spijkenisse een voor- en
najaarsmarkt organiseren. De opbrengst van deze voor- en najaar markt is bestemd
voor het plaatselijk kerkenwerk van de vier deelnemende kerkgemeenten.
De voor- en najaarsmarkt zal worden gehouden op respectievelijk de tweede zaterdag
in mei en de vierde zaterdag in oktober van 9.00-16.00 uur in een nieuwe locatie in
de school, ingang Petronella Brugsmastraat, Spijkenisse. Noteert u deze data alvast
in uw agenda
De school ligt dichtbij winkelcentrum Maaswijk. In de lokalen en op het plein van de
school is er dit jaar weer een groot aanbod goede gebruikte spullen en is er een rad
van avontuur. In de tent op het schoolplein kunt u even uitrusten onder het genot van
een kopje koffie, thee, frisdrank of een broodje Hamburger of warme worst. Meer
informatie en een routebeschrijving kunt u vinden op www.rommelmarkt-spijkenisse.nl.
We verzamelen allerhande leuke spullen die nog goed en verkoopbaar zijn. Bijv.
kleding,
boeken,
huishoudelijke
artikelen,
potten
en
pannen,
grammofoonplaten/Cd’s/videobanden,
speelgoed,
kerstspullen,
elektrische
apparaten, radio’s/Tv’s en meubelen. (behalve grote kasten en grote bankstellen)
Geen sterk verouderde computerapparatuur.
Overtollige fietsen ( ook “opknappers”) komen we graag bij u ophalen
Op zaterdagmorgen bent u van harte welkom tussen 10.00 tot 12.00 uur om
overtollige, verkoopbare spullen langs te komen brengen. Vrijwilligers zijn aanwezig
om uw spullen in ontvangst te nemen.
Gaat u verhuizen of heeft u een huis leeg te halen dan komen wij het graag bij u
ophalen.
Volgens afspraak met: Cees Koornneef tel. 0181-615829 of Jan Koornneef tel. 0181612450
Ophaaldag is woensdag. Een mail naar info@rommelmarkt-spijkenisse.nl is ook
mogelijk.
Bazar/Rommelmarkt (DK, DV, OK))
De Kern, zaterdag 24 september 2016
Dé ontmoetingsplaats voor alle drie de wijkgemeenten nl. de Ontmoetingskerk, De
Kern en De Dorsvloer.
Niet alleen op de druk bezochte zaterdag van de Bazar, waar gemeenteleden en vele
andere elkaar kunnen ontmoeten en afspreken. Maar eveneens tijdens de vele, vele
uren en dagen van voorbereiding door een zeer grote groep van gemeenteleden die
dan wel uit alle hoeken en gaten van de protestantse gemeente van Spijkenisse
tevoorschijn komen(zelfs van daarbuiten). Het gaat om een kleine honderden mensen
die in de voorbereidingsfase (inzamelen, selecteren, sorteren, transporteren,
opbouwen) en de zaterdag van uitvoering. Ontmoetingen in Optima Forma.
De doelen waarvoor wij dit al tientallen jaren hebben gedaan zijn in alle 3 de kerken
zichtbaar en tastbaar. Uw kerkrentmeester weet er van.
Wilt u helpen in de voorbereiding of op de zaterdag, neem dan contact op met
onderstaande contactpersoon.
Namens de voorbereidingscommissie Jan Breur tel. 0181 - 614991
jan.breur@upcmail.nl

33

VREDE VOOR DE STAD
Vrede voor de Stad is een beweging die werkt vanuit 13 kerken in Spijkenisse en die
daarnaast wordt gesteund door verschillende kerken uit het geheel van de gemeente
Nissewaard. Onder hen zijn de ook de vier wijkgemeenten van de Protestantse
Gemeente te Spijkenisse. Het doel van deze beweging is om door gezamenlijk gebed
en diaconale activiteiten meer vrede voor de stad te laten ontstaan. Meer dan 100
vrijwilligers, afkomstig uit de verschillende kerken, zijn actief in de volgende projecten:
Jeugdgevangenis de Hartelborgt
De Hartelborgt is een jeugdgevangenis in Spijkenisse voor jongens van 12-23 jaar.
De vrijwilligers bezoeken de jongens één keer per maand op een woensdagavond.
Met teams van 2 of 3 vrijwilligers wordt een leefgroep (10-12 jongens) bezocht. De
vrijwilligers doen die avond een spelletje met de jongens of maken gewoon een praatje.
De meeste jongens vinden het bijzonder dat vrijwilligers hen komen bezoeken. Zij
ervaren de aandacht voor hen als positief. Deze jongens vinden het moeilijk om sociale
contacten te onderhouden. Een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen is hen
onbekend. Een vrijwilliger vertegenwoordigt zo’n vertrouwensrelatie. De aanwezigheid
van een vrijwilliger is op zichzelf al “helend”. Zo mogelijk worden vrijwilligers ook bij
andere activiteiten betrokken.
Contactpersoon: Ben van Duin, b.c.vanduin@gmail.com
Voedselbank
De Voedselbank Spijkenisse is in 2005 opgericht door de gezamenlijke kerken van
Spijkenisse. Het is een initiatief ter bestrijding van (verborgen) armoede én verspilling
in Nederland. Dit houdt concreet in dat de Voedselbank levensmiddelen die kwalitatief
nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelt
en uitdeelt aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun
levensonderhoud te voorzien. De hulp van de Voedselbank is bedoeld om
mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële
problemen. Op 12 februari 2014 is de voedselbank een zelfstandige stichting
geworden onder hetzelfde bestuur als Vrede voor de Stad. In de praktijk verandert er
dus niets: de voedselbank blijft een project van VvdS. Per week worden in Spijkenisse
465 (cijfer 31 december 2015) pakketten verstrekt. Gezinnen worden uitgeschreven
als ze ongeveer 3 keer niet zijn geweest. De aanvragen worden regelmatig
geëvalueerd. Daarbij blijkt soms dat mensen het zelf weer kunnen. Ook laten mensen
zelf weten geen gebruik meer te willen maken van de Voedselbank. Tegelijk komen er
wekelijks nieuwe gezinnen bij.
Contactpersoon: DiniBonninga,06-22066533,
dinibonninga@voedselbankspijkenisse.nl. zie ook: www.voedselbankspijkenisse.nl
Stichting Leergeld Voorne - Putten
In Nederland leven ruim 360.000 schoolgaande kinderen/jongeren onder de
armoedegrens. Zij kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen met een
werkweek/kamp, excursies, sportclub of kunstzinnige vorming. Zelfs de kosten die de
school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor steeds
meer mensen niet meer op te brengen. ‘Meedoen’ vergroot de horizon van kinderen:
zij maken sociale contacten, leren zich te handhaven in een groep, leren winnen en
verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen
niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later “leergeld” voor betalen.
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Stichting Leergeld bemiddelt tussen de aanvrager en hulpverlenende instanties. Ook
kan de stichting zelf hulp verlenen, zodat de kinderen toch mee kunnen doen.
Vrijwilligers hebben een sociaal hart nodig en communicatieve vaardigheden. Zij
komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken
en eventueel te helpen met het invullen van formulieren. De vrijwilligers worden door
Stichting Leergeld gescreend en begeleid. Leergeld is een zelfstandige stichting die
o.a. werkt met vrijwilligers uit de kerken die samen Vrede voor de Stad vormen.
Contactadres: leergeldvoorne-putten@hotmail.com
Project Budgetmaatje VvdS
Het project Budgetmaatjes opereerde eerder onder de naam SchuldHulpMaatje. Maar
omdat vanaf 1 januari 2015 niet meer met SHM wordt samengewerkt, maar met de
Stichting Samen010 in Rotterdam, is de naam gewijzigd. Vanaf 2011 zijn vrijwilligers
binnen dit project actief. Een maatje is een getrainde vrijwilliger die zo mogelijk
preventief hulp verleent aan mensen die moeite hebben met hun administratie en
financiën, die ondersteuning biedt aan mensen die een traject van
schuldhulpbemiddeling van de gemeente doorlopen en die nazorg geeft wanneer de
schuldhulpbemiddeling is afgerond. Iemand die denkt dat vrijwilligerswerk iets voor
hem of haar is, kan eventueel een aantal weken meelopen met een bestaand maatje.
Als na gesprekken met de coördinator blijkt dat men hiermee verder wil, wordt een
verplichte cursus doorlopen, zodat een maatje goed getraind en voorbereid aan de
slag kan.
Samen010 verzorgt de certificering en hercertificering van de vrijwilligers. De
certificering heeft te maken met de waarborging van kwaliteit van de budgetmaatjes.
Als u denkt dat dit werk iets voor u is, neem dan contact op voor verdere informatie.
Coördinator is Bouwen Mooldijk, tel. 06-27146876 (na 17.15uur)
of budgetmaatjes@vvds.nl
Projectgroep WMO&Jeugd
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is in 2007 ingevoerd als een
samenvoeging uit de Welzijnswet, de Wet Voorziening Gehandicapten en delen van
de AWBZ, waarbij de uitvoering van de Wmo ondergebracht is bij de gemeenten.
Volgens de Wmo moet er voor hulp eerst een beroep gedaan worden op familie, de
buurt, de vereniging en …….. de kerk, voordat er een beroep gedaan wordt op de
burgerlijke gemeente.
Vrede voor de Stad is samen met Humanitas vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad
van de gemeente Nissewaard die als taak heeft het college van B&W gevraagd en
ongevraagd te adviseren over onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo. De
projectgroep Wmo heeft contact met de diverse diaconieën via de Wmo-kerngroep.
Vluchteling, Kerk en Samenleving
Via dit project wordt ondersteuning geboden aan asielzoekers die al lange tijd in
Nederland verblijven en die zich nog steeds door slepende juridische procedures
moeten worstelen. Voor dit project zijn we nog steeds dringend op zoek naar
vrijwilligers. Ook met het oog op de komst van vluchtelingen in Spijkenisse zijn
vrijwilligers welkom. Voor meer info: gvanbuuren_sr@solcon.nl
Meer informatie: www.vredevoordestad.nl
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Bij verschillende projecten zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom. Hebt u interesse in
het vrijwilligerswerk van Vrede voor de Stad, neem gerust contact op met een van de
coördinatoren. Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan aan via de
website.
De jaarverslag 2015 van zowel Vrede voor de Stad als de Voedselbank zijn te lezen
via de website. De verschillende bijdragen van de coördinatoren geven een goed beeld
van het werk binnen de projecten.

KERKDIENSTEN SAMEN MET VERSTANDELIJK BEPERKTEN
(voor Voorne- Putten, Rozenburg, Poortugaal en Rhoon)
Het nieuwe jaarthema voor 2016 is "ONDER DAK".
Op zondag 11 september begint het nieuwe seizoen. De diensten
beginnen om 15.30 uur en worden, tenzij anders vermeld, gehouden in
de Kern. Iedereen is van harte welkom.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de komende diensten.
Data:

Voorganger:

Thema verhaal:

11 sept., startdienst

Marloes Meijer

De tent (Abraham)

30 okt., avondmaal

Gera van der Linden

Woning in je hart

11 dec. Kerstdienst:

Lennart van Berkel
De stal
(kerstdienst is in gebouw Leger des Heils)

22 jan.

Jan Schep

12 mrt., voedselinzameling Helene Perfors
23 apr.

Huis van God (Tabernakel en
tempel)
Het schip/de Ark

Auke Hamstra
Paleis
(deze dienst is in de Welkomkerk, Zuidland)

18 juni, afsluiting seizoen: Tineke Flim

De herberg

Kerkdiensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking
worden al 42 jaar gehouden. De diensten worden voorbereid door een
enthousiaste groep vrijwilligers samen met een evenzo enthousiaste
groep predikanten diensten. Het zijn zeven diensten met een eigen
open karakter. De doelgroep is erg enthousiast dat al vele jaren. We
vieren en beleven. Zo is iedereen van harte welkom. Ook enthousiaste
vrijwilligers zijn van harte welkom om onze groep aan te vullen, want
om dit dankbare werk te kunnen blijven doen hebben we versterking
nodig.
Contact: Dhr. Pieter Landman, E pieterlandman@hetnet.nl
Voor meer informatie zie: www.ckvb.nl, e-mail: info@ckvb.nl of Twitter:@InfoCkvb.
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