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De mannenvereniging 

Gemeente  
project  

Door  de  Bijbel  te  lezen  en  er  
met  elkaar  over  te  praten,  leren  
we  steeds  meer  van  Gods  
grootheid!  God  krijgt  de  eer  en  
wij  mogen  als  gemeente  steeds  
meer  naar  Hem  en  naar  elkaar  
toe  groeien.  

  

God  heeft  ons  aan  elkaar  
gegeven  en  daar  mogen  we  blij  
mee  zijn!  Samen  God  beter  
leren  kennen  en  samen  Hem  
groot  maken.  

De  Here  God  dienen  in  ons  
leven  is  het  mooiste  wat  we  
kunnen  doen!  In  ons  
persoonlijk  leven  van  elke  dag,  
maar  ook  gezamenlijk  als  
gemeente  hier  in  St.  
Jansklooster  –    Kadoelen.      

Zondag 1 maart 

DV zondag 1 maart  staat de vierde thema 
zondag gepland. In de middagdienst zal 
hoofdstuk 4 ”Charismatisch of profetisch?”  
centraal staan. Na de middagdienst wil de 
mannenvereniging met de gemeente 
doordenken en samen zingen over de 
Heilige Geest. Op film is vastgelegd wat  
onze eigen gemeenteleden ervaren van de 
Heilige Geest en hoe ze Zijn werk in de 
gemeente ervaren en zien. In een Vesper 
willen ze de uitkomsten hiervan laten zien 
en zingen over de Heilige Geest. In overleg 
met dominee De Braak ziet deze zondag er 
als volgt uit: 

14.30 uur aanvang middagdienst + HA 

15.30 – 16.00 uur ontmoeten in Ons 
Gebouw met koffie, thee, fris 

16.00 – 17.15 uur Thema Vesper: ”Wie is 
de Heilige Geest voor mij? 

U komt toch ook? 
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(Vervolg)  

1  maart  2015  
Themazondag  hfdst.  4  ”Charismatisch  of  profetisch”.    

Als  voorbereiding  hfdst.  4    uit  het  boekje  lezen!  
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De	  Jeugdsamen-‐
komst	  commissie	  is	  
druk	  bezig	  met	  de	  
voorbereidingen	  
van	  hoofdstuk	  5	  
”De	  mooie	  oorlog”.	  
De	  thema	  zondag	  
voor	  dit	  hoofdstuk	  
staat	  gepland	  op	  DV	  
zondag	  29	  maart	  
a.s.	  	  

Terugblik	  hoofdstuk	  3	  

Naar	  aanleiding	  van	  hoofdstuk	  3	  kunnen	  we	  terug	  kijken	  op	  
twee	  gezegende	  avonden.	  De	  eerste	  avond,	  21	  januari	  jl.	  
hebben	  we	  kunnen	  genieten	  van	  een	  heerlijk	  buffet,	  bereid	  
door	  verschillende	  opa’s	  en	  oma’s	  en	  andere	  gemeenteleden.	  
Het	  was	  heerlijk.	  Daarna	  heeft	  dhr.	  Knoll	  uit	  Staphorst	  zijn	  
indrukwekkende	  levensverhaal	  verteld,	  na	  het	  overlijden	  van	  
één	  van	  zijn	  zoontjes.	  	  

Op	  11	  februari	  jl.	  hebben	  oud	  en	  jong	  samen	  gesproken	  over	  
een	  voorwerp	  wat	  hun	  geloof	  symboliseert.	  Er	  zijn	  mooie	  
gesprekken	  gevoerd.	  Daarna	  is	  er	  een	  Lagerhuis	  debat	  
gevoerd.	  	  

Het	  waren	  waardevolle	  avonden	  op	  verschillende	  manieren.	  
Fijn	  om	  op	  deze	  manier	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  zijn.	  	  

Het	  Catecheseteam	  	  

Vrijdag(27(maart(

(
Ac/viteit(bij(Hoofdstuk(5(van(Thuis(in(Gods(huis.(
Lee@ijd(16+.(Meer(informa/e(volgt(nog(in(het(

kerkgezin.(Opgeven(kan(bij(Nina(Boxum(
Annemiek(Pot(en(Gerike(Slot((

“Wie(is(de(Mol?”(


