




     
Vorming & Toerusting (Leren en Ontmoeten) 

Programmaboekje seizoen 2021-2022 

 
Voorwoord: 
 
Wij hebben als commissie Vorming & Toerusting geprobeerd om een 
mooi jaarprogramma voor u op te stellen. Helaas moesten wij in het 
afgelopen seizoen het gehele, geplande, programma afgelasten. Wat 
heeft corona in al z'n omvang een invloed gehad!  
 
Ondanks alles hopen we dat we u nu weer 
welkom mogen heten bij de verschillende 
activiteiten binnen onze kerk. De grote vraag 
is natuurlijk: wat hebben we als 
gemeenteleden, persoonlijk, nu het meest 
gemist? Daarover zal een ieder zeker 
verschillende reacties kunnen geven.   
 
Blij mogen we zijn met de brochure uitgegeven door de PKN “De kerk 
na corona, heft op uw hoofden”, waarin handreikingen staan om met 
elkaar weer verder te kunnen.  
 
Dat zou voor ons een goede start kunnen betekenen tijdens de eerste 
geplande thema-avond op 4 oktober a.s. “Heft op uw hoofden”, maar 
hóe dan, na alles wat we hebben meegemaakt? Dat zal zeker ook een 
belangrijke vraag zijn en blijven in het aanbod na de startzondag.  
Tijdens “speeddates” gaan we ontmoetingsavonden in andere vorm 
aanbieden. Gedacht wordt daarbij ook uitdrukkelijk aan alle leeftijden.  
Voor de invulling van de thema-avonden, alsook over andere 
activiteiten, verwijzen wij u graag naar de toelichting in dit 
programmaboekje.  
 
Samen met u als gemeenteleden, van jong tot oud, hopen wij op een 
geslaagd mooi winterseizoen.  
 
Namens de commissie Vorming & Toerusting,  
Gerrit Westerink, voorzitter. 
 
 
 
 
 



 
 

Ontmoetingsavonden - middagen / Speeddaten 

 
Hoe fijn en belangrijk is het om als gemeenteleden met elkaar in 
gesprek te gaan. Wat vindt u belangrijk binnen de kerk? Wat verwacht 
u van uw medegemeenteleden? Wat betekent het voor u om lid te zijn 
van onze kerk? Is uw geloof gegroeid door de afgelopen jaren? Is uw 
verbinding met mede gemeenteleden toegenomen? Bent u blij met onze 
kerk? Zomaar tal van vragen; die op deze middag / avond aan de orde 
kunnen komen.  

 
Op de ontmoetingsavond / middag zal het 
thema “Het goede leven” centraal staan. De 
middagen / avonden zullen plaatsvinden in 
Irene en in het Anker. De 
ontmoetingsavonden / middagen zijn in de 
vorm van een speeddate. Aan de hand van 
vragen op een kaartje kun(t) u / jij in 
gesprek gaan met een ander, er zal 

meerdere keren gewisseld worden van plaats, waardoor iedereen 
meerdere korte gesprekjes heeft met mede gemeenteleden. Er zullen 
kaartjes op de tafel liggen met verschillende vragen, zodat u altijd wel 
iets te vragen heeft aan de ander. Wij zien uit naar deze ontmoetingen 
met elkaar, zeker nu we dit afgelopen jaar zo gemist hebben.  
 

 
 

Na de startzondag kunt u in de Kerkbode lezen hoe u 
kunt deelnemen aan één van deze middagen/avonden. 
We zullen meerdere mogelijkheden aanbieden, waar u 
/ jij zich kunt aanmelden.  
Wij gaan uit van veel belangstellenden. Want het biedt 
toch een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen 
en in contact komen. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Woensdagochtend-gespreksgroep  

 
Inmiddels is er al vele jaren een levendige gespreksgroep, waarin 
onderwerpen uit ons christelijk geloof aan de orde komen in verband 
met onze levensweg. We hebben te maken met grote uitdagingen, 
persoonlijk of ook door wat zich voordoet in de wereld. Soms wordt er 
vooraf een klein hoofdstuk gelezen of we kunnen starten met een 
onderwerpenreeks uit een handreiking.  
 
De gesprekken op de woensdagochtend nemen vaak een eigen 
wending, met zeker af en toe een zijpaadje…..  Zo komt er een flink 
aantal kanten van een onderwerp naar boven, in een dieper en/of 
breder perspectief.  
 
Er is een vaste trouwe groep. De meeste deelnemers zijn leden van de 
Protestantse gemeente te Vroomshoop, maar ook anderen zijn van 
harte welkom! Dat is uiteraard helemaal goed. Ook worden er 
onderwerpen door de deelnemers zelf aangereikt, omdat er actueel iets 
speelt; of om zich in iets te willen verdiepen. Heeft u belangstelling om 
in het nieuwe seizoen 2021-2022 met ons mee te denken en mee te 
praten, op de zojuist geschetste manier, aarzel dan niet, iedereen is van 
harte welkom! Eerst op proef meebeleven, meeluisteren, meepraten 
kan en mag natuurlijk ook!  
 
Ons seizoen loopt globaal van de startzondag tot Pasen. We komen 
samen in Kerkelijk Centrum Irene op woensdagmorgen, om de veertien 
dagen, van 9.30 uur tot ca. 10.45 uur. 
 
Onze eerste bijeenkomst:  
woensdag 29 september 2021, 
gespreksleider ds. Johan Antonides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrouwencontactgroep “Dient de Here” 

 
Eéns in de veertien dagen komen we op de donderdagavond vanaf 
19.45 uur in zaal 3 in Kerkelijk Centrum Irene bij elkaar. 
Doorgaans bestaan de avonden vóór de pauze uit het bespreken van 
een Bijbels onderwerp òf een actueel onderwerp. 
 
Na de pauze hebben we een vrije bijdrage in de vorm van een puzzel, 
een spel of iets dergelijks; gevarieerde onderwerpen dus. 
Naast al het serieuze dat gedaan wordt, spreekt ook de gezelligheid een 
woordje mee! 
 
Op dit moment zijn zestien vrouwen lid, een grotere groep is wenselijk 
dus……. nieuwe leden zijn van harte welkom! Informatie over de data 
waarop de groep weer kan samenkomen, kunt u t.z.t. vinden in de 
Kerkbode. 
 
Vragen? Neem dan contact op met de secretaresse, 
mevr. Hennie Gielians-Ligtenberg,  tel. 643147. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                               Vrouwengroep “Ruth” 

 

We komen ééns in de veertien dagen bij elkaar in Kerkelijk Centrum Het 
Anker, op woensdagavond vanaf 19.30 uur. 
Een gezellige groep van ongeveer 35 à 40 leden. 
 
Vóór de pauze staat de Bijbel centraal en daarna hebben we zeer 
gevarieerde onderwerpen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, u kunt 
altijd een keer komen kijken, om de sfeer te proeven en daarna te 
beslissen of het óók voor u iets is………………………. 
 

Als start van dit seizoen hopen we op woensdag 15 september 
a.s. ons 40-jarig jubileum te vieren. Het programma is een 
verrassing, maar zal volgens de nog geldende regels vorm 
krijgen.   

 
Of we daarna op woensdag 29 september a.s. weer “gewoon” bij elkaar 
kunnen komen, horen de leden via onze “Ruth”- groeps-app.  
 
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de 
secretaresse,  mevr. Hennie Dooyeweerd-Boes, 0546-642674. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

THEMA-AVONDEN 
Hieronder het overzicht van de avonden in dit seizoen: 
De avonden beginnen steeds om 20.00 uur. 
Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom! 
(koffie en thee worden u gratis aangeboden) 

 
Maandag 4 oktober 2021 

 
Spreker: ds. Jan Droogendijk 
Plaats:         Kerkelijk Centrum het Anker 
 
Thema:  “Kerk na corona” 
In maart 2020 greep het coronavirus om zich heen. Er werden 
maatregelen getroffen die iedereen hebben geraakt. Ook het kerk-zijn 
kreeg een knauw: diensten gingen online, het zingen hield op, er werd 
digitaal vergaderd en het bezoekwerk bleef voor een deel achterwege. 
Het lijkt erop dat wij in Nederland het ergste van de coronacrisis achter 
de rug hebben, omdat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. 
Er mag en er gebeurt weer meer. 
De vraag is hoe we verder gaan als kerk. Wordt 
het weer zoals eerst? Of moet het anders? 
Hierover wordt van alles geroepen. Dit voorjaar is 
er vanuit de landelijke kerk een brochure 
verschenen met al titel: ‘Kerk na corona’. Hierin 
staan suggesties, waarbij allerlei aspecten de revue 
passeren: kerkdiensten, ontmoetingen, pastoraat, 
de financiële kant, de diaconale opdrachten en 
mogelijkheden, en de vraag hoe we deze crisis in 
verband moeten brengen met God. 
Het lijkt me zinvol om aan het begin van het 
nieuwe seizoen stil te staan bij de vraag op welke 
wijze we gestalte willen geven aan het gemeente-zijn en het samen 
geloven. Wat is er veranderd door corona? En blijft dat ook zo? Wat 
staat ons te wachten en wat staat ons te doen? 
Hiervoor put ik voor een groot deel uit bovengenoemde brochure, maar 
ik zal ook uitdrukkelijk verbindingen zoeken met onze situatie in 
Vroomshoop. Ik hoop dat u bereid bent om mee te denken, want meer 
dan een aanzet kan ik natuurlijk niet geven. We moeten samen aan de 
slag!  ds. Jan Droogendijk 
 

 



 
Maandag 7 februari 2022 

 
Spreker: ds. Willem van der Meiden jr. 
Plaats: Kerkelijk Centrum Irene 

Thema: “Kinderbijbels in veelvoud” 

 
Bijna duizend verschillende titels in ruim drie eeuwen, nergens ter 
wereld verschenen méér kinderbijbels. Hoe komt Nederland aan zijn 
grote traditie van kinderbijbels in al hun diversiteit? Willem van der 
Meiden (1954) promoveerde in 2009 op de geschiedenis van de 
kinderbijbel in Nederland – “Zoo heerlijk eenvoudig” uitgeverij Verloren. 
 
Op 23 november 2020 vertelt hij het verhaal over die zo rijke 
geschiedenis. De ontwikkeling van het genre wordt door verschillende 
factoren beïnvloed: de zo bijzondere kerkelijke ontwikkelingen in 
Nederland van de laatste drie eeuwen, de invloed van de Verlichting en 
de moderne Bijbelwetenschap,  de verschuivende pedagogische 
opvattingen, de maatschappelijke ontwikkelingen (onderwijs, 
opvoeding) en de professionalisering van de kinderliteratuur. Dit alles is 
zichtbaar in de teksten en de illustraties, in kinderbijbels.  
 
Van der Meiden deelde de geschiedenis in verschillende tijdvakken in. 
Maar de overgangen tussen deze perioden zijn vloeiend en tot op de 
dag van vandaag blijven verschillende 
tradities naast elkaar voortbestaan. 
Omdat er jaarlijks minstens tien titels 
bijkomen, is het voor ouders en 
grootouders van kinderen lastig 
geworden om een keuze uit het 
aanbod te maken. Van der Meiden 
besluit zijn betoog dan ook met enkele 
praktische overwegingen, die kunnen 
leiden tot een verstandige keuze. 
 

 

 

 

 
 
     
 



 

Thema:  Biddag voor gewas en arbeid 

 

Een extra avond in aanloop naar de “Biddag voor gewas en arbeid”, die 
op woensdagavond 9 maart 2022 in een dienst binnen onze gemeente 
wordt gevierd. Wij willen een avond organiseren die het belang van 
deze speciale dienst eens extra belicht.  

 

Wat is de oorsprong: 
Wanneer is Biddag ontstaan? In de Middeleeuwen werden regelmatig 
zogeheten “Bededagen” gehouden. Als er iets extreems was gebeurd, 
zoals een oorlog of een ramp, dan werd er een dag lang niet gewerkt, 
maar gebeden. In de zestiende eeuw werd het Katholicisme in ons land 
minder belangrijk en kwam het Protestantisme op.  

 

Omdat deze beweging veel 
aandacht had voor de 
“gewone mensen”, werd er 
een Bededag voor de oogst 
ingericht. Toen steeds 
minder mensen boer 
werden, maar andere 
werkzaamheden kregen, 
werd de naam: Biddag voor 
gewas en arbeid. Biddag 
hoort bij Dankdag: deze 
wordt de eerste woensdag van november gevierd en dan wordt God in 
een speciale kerkdienst gedankt voor alle resultaten van het werk in 
het voorbije seizoen.  

 

In de 21ste eeuw worden Biddag en Dankdag minder gevierd, maar 
ook nu nog worden er twee kerkdiensten in maart en november 
gehouden. Ook in streken waar men bijzonder afhankelijk is van het 
weer, is er extra aandacht voor; waarschijnlijk omdat de bewoners zich 
daar bewuster zijn van hun gebrek aan controle over het leven. Staan 
we in deze tijd nog stil bij: Bijzonder afhankelijk te zijn? 

 

In de Kerkbode kunt u t.z.t. lezen hoe, wanneer en waar de commissie 
V&T deze avond, in aanloop op de Biddag, zal gaan invullen. 



 
Maandag 4 april 2022 
 
Spreker:     ds. Arjen van der Spek 
Plaats:        Kerkelijk Centrum Irene 
 
Thema: “Sedermaaltijd tijdens Pesach” 

 

In het Evangelie volgens Lucas wordt het duidelijk dat Jezus het Joodse 
Pascha vierde met zijn leerlingen op de Witte Donderdag. Die maaltijd 
die met haast gegeten moest worden vlak voor de uittocht. Ons 
Avondmaal heeft dus heel veel elementen van dat Pascha. Alleen al 
daarom is het boeiend om kennis te maken met de achtergronden 
daarvan. 

Maar niet alleen kennismaken: óók proeven. Want bij dat Pascha 
worden bijv. vier bekers wijn gedronken, met elk een eigen betekenis, 
(wij zullen uit heel kleine 
bekertjes gaan drinken). 
Maar we gaan ook 
tichelstenen eten en bittere 
kruiden proeven. En er 
komen nog wat ingrediënten 
bij. Kortom, er valt veel te 
beleven die avond; en 
hopelijk krijgt daardoor ook 
onze viering van het Heilig 
Avondmaal een diepere 
betekenis. 

ds. Arjen van der Spek laat de ingrediënten gepaard gaan met een 
boeiend verhaal. Ook deze avond zal beginnen om 20.00 uur. 

Voor deze avond moet men zich van te voren aanmelden. Wanneer en 
bij wie, kunt u op een later tijdstip lezen in de Kerkbode.  

 

 

 

 
 
 
 
  



 

--INKT -- INterkerkelijke Koffieochtenden Team 

 
Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, wordt er een 
interkerkelijke koffieochtend georganiseerd. Vrouwen uit allerlei kerken 
zijn dan welkom in een kerkgebouw in of rondom Vroomshoop. 
 
We ontmoeten elkaar, luisteren naar een spreekster en zingen. 
De bedoeling is elkaar te bemoedigen in het geloof in de dagelijkse 
praktijk.  
 
In het organiserende team zitten vrouwen uit de: 
-PKN te Vroomshoop 
-PKN te Daarlerveen 
-Baptisten Gemeente te Vroomshoop 
-Pinkstergemeente te Vroomshoop 
-Rooms-Katholieke parochie te Geerdijk 
-Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vroomshoop 
 
In de kerkbladen worden de data en spreeksters van tevoren bekend 
gemaakt. Voor informatie kunt u contact opnemen met Regina de 
Ruiter (reginaderuiter68@outlook.com)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reginaderuiter68@outlook.com


 

Lectuurtafels in de Kerkelijke Centra Irene en Het Anker 

 
In beide kerken beschikken we in de hal over een lectuurtafel. Ook in 

het komende winterseizoen zult u 
weer afdrukken kunnen aantreffen 
van interessante artikelen uit 
landelijke of regionale kerkbladen.  
 
De commissie Vorming & Toerusting 
zal o.a. proberen artikelen te vinden, 
die betrekking hebben op 
onderwerpen die het komende 

seizoen aan de orde zullen komen. Alle bladen, folders en andere 
informatie kunt u vrij meenemen. 
 
 
Tot besluit: 
 
We hopen dat de onderwerpen van de thema-avonden uw interesse en 
nieuwsgierigheid wekken en dat velen in het komende seizoen één of 
meerdere thema-avonden bezoeken. Actief deelnemen aan één van de 
gespreks- of studiemogelijkheden, bevelen we natuurlijk óók van harte 
aan.  
Heeft u opmerkingen, suggesties over thema-avonden voor een volgend 
seizoen, of kritiek? Laat het ons weten! De voorzitter of de secretaresse 
zullen het zeker noteren en meenemen naar een volgende vergadering 
van de commissie. 
  
Wij wensen iedereen een leerzaam en onderhoudend winterseizoen!     
De commissie Vorming & Toerusting 
 

 
Opmerking: Als commissie zijn we ons ervan bewust dat we, óók in 
het komende winterseizoen, misschien toch nog afhankelijk worden van 
de maatregelen rond corona. Toch willen we u graag, net als 
voorgaande jaren, een compleet programma aanbieden. 
Alles is dus onder voorbehoud! Als de omstandigheden ons dwingen om 
het programma aan te passen, zullen we dat steeds via de Kerkbode 
onder uw aandacht brengen. 

 

            



 
Leden commissie Vorming & Toerusting 

 
Voorzitter: Gerrit Westerink, Hoofdstraat 6b,  0546-643477 
Mail: gerritwillywesterink@gmail.com 
 
Secretaresse: Gosien Antonides-Vink,  Boshoek 45, 0546-646629 
Mail:   g.antonides@yahoo.nl 
 
Leden: 
Ria Borneman, Hammerweg 4, 0546-641328 
Mail:    riborn@gmail.com   
Jeanine de Jong-Dekker, Wilgenhoek 11, 0546-645740 
Mail:    jenjmdejong@gmail.com  
Diny de Jonge-Schotman, Boshoek 40, 0546-641021 
Mail:    wnddejonge@kpnmail.nl 
Riëtte Kaas-Kroese, Oranjestraat 5, 0546-645981 
Mail:    riettekaas@hotmail.com    
Johan Kroese,  Hoofdstraat 54, 0546-641787 
Mail:   theakroese@outlook.com  
Anita Timmer,  Boegstaete 4, 0546-642410   
Mail:  anitatimmer@planet.nl 
 
 
Adviserende lid commissie V&T:  
ds. Johan Antonides, Boshoek 45, 0546-646629           
Mail:   ja.ant.58@gmail.com 
 
Contactpersoon Kerkenraad / ouderling-bestuur Taakgroep 
Leren & Ontmoeten: 
Harry Lantink,  Schoolstraat 63, Geerdijk,  0546-643128 
Mail:   hlantink@hotmail.com 
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