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Woord vooraf 
 
Vanaf het begin van de kerk zijn er drie manieren om elkaar als 
gelovigen te ontmoeten. Allereerst is er de ontmoeting in de 
wekelijkse viering. De eerste christenen bleven naar de tempel 
gaan om te vieren. 
Daarnaast ontmoetten zij elkaar in hun eigen huizen. De eerste 
christengemeente is een huiskamergemeente! En natuurlijk waren  
er ook de persoonlijke ontmoetingen. 
Die driedeling is nog steeds van toepassing op de christelijke 
gemeente en dus ook op onze gemeente. 
We mogen elkaar ontmoeten in de dienst op zondag. Er zijn 
mogelijkheden om elkaar van persoon tot persoon te ontmoeten. 
En daarnaast zijn er de groepsontmoetingen. 
Het vlammetje van het geloof mag op die manier brandend 
gehouden worden.  
 
We geloven dat God vandaag in al die ontmoetingen aanwezig wil 
zijn en van Zich wil laten horen. 
In deze gids staan de mogelijkheden genoemd waarin we elkaar als 
gemeenteleden  kunnen ontmoeten in groepsverband. 
 
Van harte welkom op een van deze activiteiten! 
 
Namens de kerkenraad van de Eben-Haëzerkerk, 
ds. Bartho Versteeg 
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Samen eten  
Iedere laatste vrijdag van de maand (behalve december) wordt er 
gezamenlijk gegeten in De Steiger. Rond half zes staan de deuren 
open. Er is maximaal plaats voor 32 personen. Wie mee wil eten, 
kan intekenen op de lijst in de hal van de kerk. 
 
Wanneer:  iedere laatste vrijdag van de maand (behalve december)  

Tijd:   17.00 – 20.00  uur  

Waar:  De Steiger 
 

Kerst/ Paasviering  
Voor een ieder die het gezellig vindt om rond een broodmaaltijd 
samen een Kerst/Paasviering te beleven.  
 

Wanneer:  rond Kerst en Pasen, nadere informatie in het kerkblad  

 

Dauwtrappen  
Jaarlijks organiseert de diaconie in samenwerking met de diaconie 
van de Gereformeerde kerk en fietstocht op Hemelvaartdag.  
Eerst lekker fietsen en dan met z’n allen ontbijten en daarna 
gelegenheid om de eredienst bij te wonen. Dit seizoen wordt de 
tocht door de gereformeerde kerk georganiseerd.  
 
Wanneer:  donderdag 14 mei 2015  

Tijd:   vroeg in de ochtend (nader bekend te maken) 

Waar:  Gereformeerde kerk Nijkerkerveen 
 

Ouderenrit  
Op de laatste zaterdag van juni organiseren we de ouderenrit.  
Een toertocht met de auto van ongeveer 100 km. Onderweg 
gezellig koffiedrinken en bij thuiskomst hebben de bezoekdames  
de tafel gedekt om gezamenlijk brood te eten. 
 
Wanneer:  zaterdag 27 juni 2015  

Tijd:  volgt in het kerkblad van juni 2015 

Waar:   vanaf de Eben-Haëzerkerk 

DIACONIE   { helpen } 
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Kinderclub (ca. 8-12 jaar) 
 
Hallo jongens en meisjes van groep 5 t/m 8. 
 
Club! Misschien ken je het al wel. Dat wordt georganiseerd door de 
Eben-Haëzerkerk en de Gereformeerde Kerk in Nijkerkerveen en is 
voor alle jongens en meiden van groep 5, 6, 7 en 8. 
Daar hoor jij dus ook bij!  
 
Het is elke donderdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur en het 
wordt dit jaar gehouden in de Eben-Haëzerkerk. 
 
Wat is Club dan precies? Vooral heel gezellig! We beginnen elke 
week met een verhaal uit de Bijbel. Wat we daarna gaan doen kan 
van alles zijn. Zoals een spel, knutselen, gourmetten, bowlen, film 
kijken, een speurtocht, verzin het maar!  
 
De kosten zijn 1 euro per keer en de eerste keer dat je komt is 
gratis. 
 
De eerste Clubavond is donderdag 25 september. Die avond 
gaan we bingo spelen en zijn er leuke prijzen te winnen voor 
iedereen.  
We hopen van harte dat jij er ook bij bent dit seizoen. En je 
vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk ook van harte welkom.  
 
Laat alsjeblieft even weten of je komt door te appen/smsen naar 
Henriëtte: (06) 47 54 31 28. Je kunt haar natuurlijk ook een mailtje 
sturen. Het mailadres van Henriëtte is jmelissen@live.nl. 
 
Groetjes van de leiding van de Club, 
Jantine, Jeanette, Martrude, Sharon en Henriette  
 
Wanneer:  elke donderdagavond (vanaf 25 september 2014) 

Tijd:   18.30 – 19.45 uur 

Waar:  Eben-Haëzerkerk

CLUBS   { spelend leren } 
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Tienerclub ‘Rock Solid’ (11-14 jaar)  
 
De leukste tienerclub van Nijkerkerveen 
Rock Solid is de leukste tienerclub van Nederland die je op meer 
dan 230 plaatsen in ons land tegenkomt. Ook het komende seizoen 
start er weer een club in ons dorp. 
Samen met de Gereformeerde Kerk organiseren we Rock Solid: 
één keer in de twee weken (op vrijdagavond) te gekke spellen, veel 
nieuwe vrienden en elke keer weer interessante onderwerpen waar 
je je eigen mening over mag geven. Ook je vrienden zijn van harte 
welkom.  
 
Bij Rock Solid-avonden gaat het bijvoorbeeld over muziek, 
vriendschap, keuzes maken en geweld. Omdat God hele wijze 
dingen gezegd heeft over deze en alle andere Rock Solid-
onderwerpen, besteden we daar ook aandacht aan.  
 
Leiding? Gemeenteleden die hiervoor  
een training hebben gehad van  
Youth for Christ 
 
Kosten?  Slechts € 1,00 per avond  
 
Benieuwd geworden?  
Neem contact op met Annette Geurtsen (033) 246 35 99 / 
annettegeurtsen@gmail.com) of Annemieke van Ramshorst, (033) 
253 63 28.  Zij kunnen je vast nog meer vertellen ! 
 
Eerste avond staat gepland op: vrijdag 26 september 2014 van 
19.40 uur tot 21.40 uur aan de Vrouwenweg 2 
 
Rock Solid, there’s nothing like it !!!      
 

 

Wanneer:  om de week op vrijdagavond  (vanaf 26 september 2014) 

Tijd:   19.40 – 21.40  uur 

Waar:  in de schuur achter Vrouwenweg 2
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Jongerencatechisatie 
 
Ook dit jaar wordt er geloofsonderwijs voor de jongeren in de 
gemeente aangeboden. We zullen met elkaar praten en nadenken 
over het geloof in God en wat dat met je alledaagse leven thuis, op 
school en in je vrije tijd te maken heeft.  
Waar je in de kerkdienst niet de gelegenheid hebt om persoonlijk te 
reageren op wat er gezegd wordt, is dat bij catechese wel het 
geval. Door zelf vragen te kunnen stellen en door mee te denken, 
leer je ook meer dan wanneer je alleen maar iets moet aanhoren. 
 
Voor wie? Jongeren van 12-18 jaar 
 
Wanneer?  Om de week op donderdag van 19.00-20.00 uur 

Dus één keer in de twee weken. De data van de 
catechisaties zijn zo gepland dat de je de ene week 
Rock Solid kunt bezoeken en de volgende week 
catechisatie. Zo ontstaat een afwisseling tussen 
‘leren’ op catechisatie en ‘beleven’ op de clubs. 

 
Data:   
voor de groep van 12-14 jaar:  
18 september   /  2, 16, 30 oktober  / 13, 27 november  /  
8, 22 januari  / 5, 19 februari  / 19 maart 
 
voor de groep van 15-17 jaar: 
25 september  / 9, 23 oktober / 6, 20 november  / 4 december 
15, 29 januari  / 12 februari  / 12 maart 
 
Leiding?  Beide groepen ds. Bartho Versteeg  
 
 
Wanneer:  om de week op donderdagavond  (data zie boven) 

Tijd:   19.00 – 20.00  uur 

Waar:  Jeugdhonk 

CATECHISATIE   { onderwijs } 
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Volwassenencatechisatie 
 
Deze groep is bedoeld voor jongeren die doorstromen uit de groep 
15-17 jaar én voor ‘herintreders’ van welke leeftijd dan ook!  
Iedereen die meer over geloven wil weten is welkom! 
 
In deze groep nemen we de hoofdlijnen van het geloof door: Wie is 
Jezus? Wat houdt geloven in? Wie is de heilige Geest? En dat alles 
proberen we bovendien te vertalen naar ons eigen leven. Voor 
diegenen die dat willen is er de mogelijkheid om aan het eind van 
het seizoen toe te werken naar het afleggen van geloofsbelijdenis. 
Dat is dus geen verplichting wanneer je deelneemt aan deze groep, 
wel een mogelijkheid!  
 
Voor wie?  
Voor iedereen in onze gemeente vanaf 18 jaar die nog geen 
belijdenis heeft gedaan. 
 
Wanneer?  
Tweewekelijks op donderdagavond van 20.00-21.30 uur. 
25 september  / 9, 23 oktober  / 6, 20 november  / 4 december 
15, 29 januari  / 12 februari  / 12 maart 
 
 
Leiding?   
Ds. Bartho Versteeg 
 
 
 
 
 
 
Wanneer:  om de week op donderdagavond  (data zie boven) 

Tijd:   20.00 – 21.30  uur 

Waar:  Jeugdhonk 
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Bijbelkringen 
 
Maandagavond 
Eénmaal in de maand op maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in 
het Jeugdhonk. We behandelen het boekje “David beter 
begrijpen” van Niels de Jong. Dit boekje ontvangt u vóór de eerste 
bijeenkomst,  zodat u vast de introductie kunt lezen. Elke avond 
behandelen wij een hoofdstuk. Gert van den Ham zal deze kring 
leiden. 
 
Data 
22 september  /  20 oktober  / 24 november 
12 januari  / 9 februari  / 9 maart  / 13 april  / 11 mei 
 
Dinsdagochtend 
Eénmaal in de maand, op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur in 
het Jeugdhonk. 
Ook hier wordt iedere keer een hoofdstuk uit het boekje “David 
beter begrijpen” van Niels de Jong behandeld dat u ontvangt vóór 
de eerste bijeenkomst, zodat u vast de introductie kunt lezen.  
Deze ochtenden heeft Bep van Essen de leiding.  
                                       
Data  
23 september  / 21 oktober  / 25 november   
13 januari  / 10 februari  / 10 maart  / 14 april  / 12 mei 
 
U kunt zich opgeven bij Gert van den Ham, 
tel. (033) 258 25 11, info@bbfmetaal.nl  
of bij Bep van Essen, tel. (033) 257 16 86, eavessen@online.nl. 
of kom op de betreffende tijd bij ons binnenlopen. 
 
Wanneer:  maandelijks op maandagavond / dinsdagmorgen   

   (data zie boven) 

Tijd:   19.00 – 20.00  uur 

Waar:  Jeugdhonk 

KRINGEN   { inzicht | gebed } 

mailto:info@bbfmetaal.nl
mailto:eavessen@online.nl


9 
 

 

 
 
 

Kring ‘Luisterend lezen’ 
 
Veel mensen vinden bijbellezen moeilijk. Ook al ben je met de 
Bijbel opgegroeid en weet je er veel van, dan nog is het niet altijd 
eenvoudig.  
In deze kring gaan we oefenen in luisteren. Want dáár begint het 
mee! Uitgangspunt is dat bijbellezen bedoeld is om een gesprek 
met God aan te gaan. Je luistert eerst naar wat Hij tegen je zegt 
door de bijbelwoorden. Daarbij spelen je eigen gedachten en 
gevoelens, zoals dat in luisteren altijd het geval is, een grote rol.  
We oefenen dus in het luisteren naar onszelf, naar anderen in de 
groep en op die manier worden we ons meer bewust van wat we in 
bijbelwoorden horen.  
We oefenen dus in ontvankelijkheid, in openheid voor de woorden 
van God. 
 
Leiding: ds. Bartho Versteeg 
Data:  dinsdagen 6 en 20 jan. en donderdag 5  feb. 2015 
Aanvang:  19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer:  dinsdagen 6 en 20 januari  en donderdag 5 februari 2015    

Tijd:   19.45 inloop / start 20.00 uur 

Waar:  Jeugdhonk
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Gebedskring 
 
Twee keer per maand komen wij met enkele mensen bij elkaar om 
dank te zeggen voor zegeningen en te bidden voor noden. 
 
Wij bidden voor onze eigen gemeente. 
Wij bidden voor de kerk wereldwijd. 
Wij bidden voor vervolgden en verdrukten. 
Wij bidden voor de nood van de wereld. 
 
Als u wilt dat er voor u of iemand anders wordt gebeden, dan kunt u 
dit doorgeven aan Hans Overbeek, tel. 033-253 56 52. 
  
Wij kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Dus als u wilt 
meebidden, dan bent u van harte welkom op elke eerste en derde 
dinsdag van de maand, om 19.00 uur, in het Jeugdhonk. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer:  elke eerste en derde dinsdag van de maand   

Tijd:   19.00 uur 

Waar:  Jeugdhonk  
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Vijftigdagenproject 

 
Net als twee jaar geleden willen we dit seizoen tussen Pasen en 
Pinksteren weer een vijftigdagenproject organiseren. We willen 
wekelijks één avond bij elkaar komen, waarbij om de beurt 
gemeenteleden een thema over bidden zullen behandelen.  
Daarna worden telkens wisselende werkvormen gebruikt om hier 
met elkaar verder over te praten en te bidden. 
 
Ook hier staat onderlinge ontmoeting heel duidelijk voorop. 
Voor verdere gegevens wat betreft data en tijden worden er aan het 
begin van 2015 meer gegevens via kerkblad, website en 
mededelingen bekendgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer:  tussen Pasen (5 april 2015) en Pinksteren (24 mei 2015)   

Data en tijd:  nader bekend te maken 

Waar:  De Steiger 
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Gespreksgroep lidmaten 
 
Sinds oktober 2002 worden er toerustingsavonden gehouden voor 
lidmaten van onze kerk, oftewel gemeenteleden die belijdenis van 
hun geloof hebben afgelegd en verder willen groeien in het geloof 
(het is overigens niet strikt noodzakelijk belijdenis te hebben 
gedaan, ook niet-belijdende leden zijn van harte welkom).  
Aan de hand van een jaarprogramma worden belangrijke thema's 
uit de bijbel of het dagelijks leven ingeleid en besproken. Ook is er 
ruim gelegenheid om vragen te stellen en geloofservaringen uit te 
wisselen. Er is op dit moment nog één lidmatengroep die al vele 
jaren samenkomt op maandagavond. De andere lidmatengroepen 
zijn opgegaan in de Gemeentegroeigroepen. Informatie hierover 
vindt u elders in deze gids.  
 
Voor wie?  
Voor belijdende en niet-belijdende leden. 
 
Waar en wanneer?  
De lidmatengroep komt op de eerste maandag van de maand 
bijeen bij één van de groepsleden. De avond duurt van 20.00 tot 
ongeveer 22.00 uur. 
 
Contactpersoon 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Gert van den Ham  
tel. (033) 258 25 11 of bij ds. Bartho Versteeg. 
 
 
 

 
 
Wanneer:  eerste maandag van de maand 

Tijd:   20.00 – 22.00  uur 

Waar:  bij een van de groepsleden thuis 

 

GESPREKSKRING   { geloofsgroei } 
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Gemeentegroeigroepen 
 
Aan het begin van 2014 zijn we gestart met Gemeentegroeigroepen 
(GGG). Intussen zijn er zes groepen die thuis bij één van de 
deelnemers bij elkaar komen. Elke groep heeft twee 
gespreksleiders. Ontmoeting staat centraal. Dat betekent dat je 
samen deelt welke rol geloven speelt in je dagelijks leven.  
Vandaag de dag zijn veel vaste vormen en gewoontes weggevallen 
en zoeken we naar een manier hoe we het geloof vorm kunnen 
geven.  
Natuurlijk begint het bij jezelf: welke rol neemt God in je eigen leven 
in. Ook dat zal voor iedereen anders zijn. Sommige deelnemers zijn 
al jarenlang bij God en de kerk betrokken, voor anderen geldt dat 
niet en zij zijn op zoek naar wat geloven in hun leven zou kunnen 
betekenen. De praktijk wijst uit dat het opbouwend kan zijn 
wanneer je daar met elkaar eerlijk over door kunt praten. Zo kun je 
groeien met elkaar. 
Wanneer je in het nieuwe seizoen ook voor het eerst wilt 
deelnemen: van harte welkom! Wanneer je jezelf opgeeft bij onze 
predikant (bgversteeg@hetnet.nl of tel. (033) 258 39 20, dan kun je 
samen overleggen in welke groep je het beste past. Groepen 
komen bij elkaar op elke avond van de week, behalve op vrijdag- 
en zaterdagavond.  
 
Er wordt gewerkt aan de hand van een boekje waar ook een dvd bij 
hoort. Elke keer één onderwerp waarbij alledaagse vragen worden 
gesteld, voorbeelden worden gegeven en waarbij stukjes bijbeltekst 
worden voorgesteld om te lezen.  
 
 
 
 
 
Wanneer:  iedere avond van de week (behalve vrijdag- en zaterdagavond)  

Tijd:   20.00 – 21.30  uur  

Waar:  bij een van de groepsleden thuis 
 

mailto:bgversteeg@hetnet.nl
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Alpha-cursus Nijkerkerveen    
    
In januari zal opnieuw in samenwerking met de Grote Kerk en de 
Gereformeerde Kerk in Nijkerkerveen een Alpha-cursus worden 
georganiseerd. 
De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk 
geloof voor mensen die hier geen kennis van hebben en die er wel 
meer over zouden willen weten, en voor mensen die de 
grondbeginselen van het geloof weer eens willen ophalen.  
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door 
een inleiding. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse 
kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt 
hierover doorgepraat. 
 
Voor wie? 
Alpha is er voor iedereen! Speciaal voor: 
- mensen die geen christelijke achtergrond hebben; 
- mensen die pas christen zijn geworden; 
- mensen die nieuw zijn in de kerk; 
- mensen die de basiselementen van het christelijk geloof 

weer eens willen doornemen. 
 
Luisteren, leren, uitwisselen en ontdekken 
U kunt al uw vragen stellen. Geen enkele vraag op een Alpha-
cursus is een domme vraag. 
 
Kosten? 
De Alpha-cursus is helemaal gratis. 
U krijgt een werkboekje dat bij de cursus hoort. Hoewel het een 
‘cursus’ betreft, hoeft u geen huiswerk te maken. In het werkboekje 
kunt u als u dit wenst aantekeningen maken. 
 
Wanneer en waar? 
De Alpha-cursus wordt vanaf januari gedurende tien avonden 
gegeven, van 19.00 tot 21.30 uur.  

ALPHACURSUS   { ontdekken } 



15 
 

 
 
Deze winter in de Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1.  
Als u zich aanmeldt, ontvangt u t.z.t. meer informatie. 
 
Leiding? 
De cursus zal worden gegeven door ds. Jacques Helder, bijgestaan 
door een team van gemeenteleden van alle drie de kerken.  
Nadere informatie kunt u later vinden in het kerkblad. 
 

 

Wanneer:  10 avonden vanaf januari 2015  

Tijd:   19.00 – 21.30  uur (incl. maaltijd) 

Waar:  Gereformeerde kerk, Vrouwenweg 1 
 

 
 
 
 

 
En verder … 
 

… zullen er 20.000 oliebollen worden gebakken ten bate van onze 

kerk.  
Op 29, 30 en 31 december zal deze oliebollenactie worden 
gehouden. Inmiddels een vaste traditie. Ook dit jaar zal er een 
groot aantal oliebollenbakkers en verkopers nodig zijn. Reserveert 
u vast een aantal uren in uw agenda? Het is oergezellig, leuk en 
een goede gelegenheid om (nieuwe) mensen te leren kennen.  
 

… zal er ook in 2015 een verkoopdag worden gehouden. Er zal 

voor jong en oud van alles te doen zijn. Voor de kinderen het 
kidsplaza, voor de ouderen o.a. de verkoop in de kerkzaal en 's 
avonds het Rad van Avontuur. Ook de opbrengst van deze dag zal 
ten goede komen aan de kerk.  
 

… kunt u alle activiteiten met bijbehorende data nalezen op de 

website van onze kerk, www.eben-haezerkerk.nl 

{ ontspanning door inspanning } 

http://www.eben-haezerkerk.nl/
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