Gereformeerde Kerk Nĳkerkerveen

Welkom!
Een prachtig gebouw verrĳst in het hartje van Nĳkerkerveen. Naast de gefuseerde
basisschool vinden straks het dorpshuis, de bibliotheek en kinderopvang hier onderdak. In
een paar jaar tĳd verandert er veel. Nieuwe woonwĳken, een nieuw prachtig gebouw, en
straks een nieuw ingericht plein.
We leven in tĳden van verandering. Niet alleen is dat aan de buitenkant zichtbaar in veel
plaatsen, en dus ook in Nĳkerkerveen. Ook de manier waarop we leven is de laatste
tientallen jaren behoorlĳk veranderd. We moeten daarom vaak het wiel zelf uitvinden: hoe
voeden we onze kinderen op? Welke invulling geven we aan onze vrĳe tĳd? Hoe verdelen
we onze tĳd goed tussen werk en privé? Hoe gaan we goed om met computers en
mobieltjes?
Als kerken zĳn we nog niet zo ver dat we onder één dak bĳ elkaar komen. We hebben
onze eigen geschiedenis die niet zomaar uit te poetsen is. Wel beseffen we meer en meer
dat we in deze tĳden van verandering elkaar nodig hebben. Er is een God die ons al
eeuwen lang de weg wil wĳzen, we hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. De manier
waarop we dat vormgeven staat lang niet meer bĳ voorbaat vast. Daarom hebben we
elkaar zo hard nodig.
Deze folder geeft een mini inkĳkje in wat we zoal samen doen. En natuurlĳk zouden we het
geweldig vinden om zoveel mogelĳk mensen te ontmoeten. Met een kerkelĳke achtergrond
of zonder die achtergrond. Voel je welkom of kom een keer langs!

Vrouwenweg 1, 3864 DX Nĳkerkerveen
www.gknĳkerkerveen.nl
Predikant: Ds. J. Visser
E-mail predikant: j.visser@gknĳkerkerveen.nl
Diensten: zondagmorgen 9.30 uur
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Eben-Haëzerkerk Nĳkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 106, 3864 EG Nĳkerkerveen
https://ebenhaezer.protestantsekerk.net
Predikant: Ds. B.G. Versteeg
E-mail predikant: bgversteeg@hetnet.nl
Diensten: zondag 10.00 uur en 18.45 uur

Ds. J. Visser, Gereformeerde Gemeente Nĳkerkerveen
Ds. B.G. Versteeg, Eben Haëzerkerk
Ds. L.W. van der Sluĳs, Hervormde Gemeente Nĳkerkerveen

Hervormde Gemeente Nĳkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 75, 3864 EC Nĳkerkerveen
www.hervormdnĳkerkerveen.nl
Predikant: Ds. L.W. van der Sluĳs
E-mail: predikant@hervormdnĳkerkerveen.nl
Diensten: zondag 9.30 uur en 18.30 uur

2019 - 2020

Alpha Nĳkerkerveen 2020
Ook het komende seizoen zal in Nĳkerkerveen een interkerkelĳke
Alpha worden georganiseerd.
Alpha is een kennismaking met het Christelĳk geloof voor mensen die geen of
weinig kennis hebben van, of ervaring hebben met het Christelĳk geloof, maar daar
wel meer van zouden willen weten. Alpha wordt in meer dan achthonderd kerken in
Nederland aangeboden en bestaat uit tien samenkomsten in de avond en een
dagvullend programma op een zaterdag.
Wij, van de Hervormde Kerk, de Eben-Haëzerkerk en de Gereformeerde Kerk, werken steeds meer
samen, omdat we vinden dat we bij elkaar horen en eigenlijk één zijn. We zijn tenslotte allemaal
kinderen van één en dezelfde God.

Als 3 kerken, gaan we samen zorgen voor 2 superleuke clubs!
We nodigen jullie van harte uit bĳ:
KinderClub:
Wie:
Waar:
Wanneer:
Wat:

Groep 4/5/6
Eben Haëzerkerk, De Steiger (Nieuwe Kerkstraat 106, ingang van Noortstraat)
Donderdag, 18.30-19.45 uur, start op 26 september 2019
Bijbelverhaal, knutselen, een speurtocht, spelletjes en nog veel meer

Spirit:
Wie:
Waar:
Wanneer:
Wat:

Groep 7/8
De Voorpost bij de Grote Kerk (Nieuwe Kerkstraat 81)
Maandag, 18.45-20.00 uur, start op 23 september 2019
Bijbellezen, zingen, bidden, bakken, knutselen en nog veel meer

Deeerste keer doenwebingo! Kosten: €1 (1e keer gratis)
Iedereen is van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Aanmelden/vragen: Groep 4/5/6:
Aanmelden/vragen: Groep 7/8:

Jeanette:
Daniek:

aenjguliker@zonnet.nl of 033-2538339
daniek97@live.nl
of 06-28956166

In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het
betekent om Christen te zĳn. Iedere avond begint met een gezamenlĳke maaltĳd,
gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt
ingegaan op diverse kernpunten van het christelĳk geloof. In kleine groepjes wordt
daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er volop ruimte is voor
onderling gesprek en ontmoeting.
Alpha biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelĳke
gemeente op vrĳblĳvende wĳze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun
leven. De te behandelen onderwerpen zĳn door iedereen te volgen en zet in bĳ de
persoon, het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om
te leven in een relatie met God.
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 (opnieuw) kennis willen maken met het christelĳke geloof
Luisteren, leren, uitwisselen en ontdekken!
Kosten?
Alpha is helemaal gratis. Ook de maaltĳd kost niets.

Rock Solid - De gezelligste tienerclub van de 3 kerken van Nĳkerkerveen.
Zit jij in groep 8, klas 1 of klas 2, dan ben je van harte welkom bij Rock Solid!

Om de week op vrĳdag avond is er een gezellige avond met
✔
✔
✔
✔
✔

elke keer een ander thema
leuke gezamenlijke spellen
gesprekken, waarbij jouw eigen mening van belang is
gesprekken over wat God betekent in jouw leven
uitstapjes met de hele groep voor een activiteit op een andere plek

Kosten:
€ 1,- per keer
Start:
vrijdag 20 September 19.32 uur
Waar:
in de Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81 in Nijkerkerveen
Informatie/aanmelden: Anita Nederhand 06-38312650 of Gerda van de Beek 06-23516827

Wanneer?
De uiteindelĳke data volgen nog, maar de avonden beginnen om 18.30 uur en duren
tot 22.00 uur (maaltĳd inbegrepen). De nieuwe Alpha gaat op dinsdag 14 januari
om 20.00 uur van start met een kennismakingsavond. Tĳdens deze
kennismakingsavond zal op basis van de aanmeldingen de definitieve avond
worden vastgesteld.
Waar?
In een van de zalen van de Gereformeerde kerk, Vrouwenweg 1, Nĳkerkerveen.
Leiding?
De Alpha zal worden geleid door een team bestaande uit de predikant van de
Gereformeerde Gemeente en leden van de 3 Veense kerken.
Informatie en opgave
Voor nadere informatie en opgave neem contact op met ds. Judith Visser
(j.visser@gknĳkerkerveen.nl 06 23374726).

Siendienst
Jaarlĳks organiseren de drie kerken bĳ toerbeurt een “Siendienst”, in samenwerking
met de belangenvereniging Sien, voor mensen met een verstandelĳke beperking en
hun familieleden.
Kerstmusical
De Gereformeerde Kerk organiseert ieder jaar een Kerstmusical waarin leden van
de drie kerken meespelen. Op 24 december is de uitvoering in de Gereformeerde
Kerk.
Veens Bakje
Iedere vrĳdagochtend kunt u in de Eben-Haëzerkerk, Van Noortstraat 106, een
kopje koffie of thee komen drinken, voor de kinderen is er limonade.
De deur is open van 10.00-11.45 uur! Leeftĳd speelt geen rol. Iedereen is welkom!
Kom gewoon langs voor een praatje, om van gedachten te wisselen of om mensen
te leren kennen in ons dorp. Krantje lezen, breien/haken. Misschien een spelletje
doen?
Sing-in
Meerdere keren per jaar is in de Eben-Haëzerkerk een Sing-in. Een dienst waarin
we veel (evangelische) liederen zingen met muzikale begeleiding, en waar vaak
iemand komt getuigen van zĳn of haar geloof. De volgende data zĳn: 15 september
en 17 november (2019), 23 februari, 26 april en 5 juli (2020), telkens om 18.45 uur.
Zangdiensten
De Hervormde Kerk en de Eben-Haëzerkerk organiseren regelmatig zangdiensten
waarbĳ we zingen met ondersteuning van diverse koren en muzikanten.
Themadiensten
In 2020 organiseren de drie kerken een drietal themadiensten, waarbĳ ze om de
beurt gastheer zĳn. De thema’s zĳn nog niet bekend, de data -onder voorbehoudwel.
Gereformeerde Kerk 22 maart 2020
Eben Haëzerkerk
21mei 2020
(hemelvaartdag)
Hervormde Kerk
25 oktober 2020
(afsluiting herfstvakantie)
Vakantie Bĳbel Club
Ook dit jaar zal in de herfstvakantie weer de Vakantie Bĳbel Club georganiseerd
worden. Het zou té gek zĳn als jĳ erbĳ bent! Wat we gaan doen? Zingen, spelen,
knutselen en nog vééél meer dingen.
Zit jĳ op de basisschool dan zien we je graag op woensdag en op donderdag in de
herfstvakantie in Dorpshuis Concordia in Nĳkerkerveen. Je hoeft je niet op te geven
hoor en het kost ook nog eens helemaal niets!
20+-gespreksgroep
Voor jongeren vanaf 20 jaar organiseren de kerken een aantal gespreksavonden
waarop we met elkaar praten over het geloof. Diverse thema’s worden
aangesneden.
Wanneer en waar?
Voor precieze data en locaties van de verschillende activiteiten: kĳk op de websites
van de kerken of in de Veense Krant of Stad Nĳkerk.
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