PROGRAMMA
NAJAAR 2022
ALPHA!

ALPHA - YOUTH!

PREMARRIAGE COURSE

MARRIAGE COURSE

ROUWVERWERKING

OCHTENDEN VOOR VROUWEN

TAIZÉ-BIJEENKOMST

FILMAVOND: ‘FAITH LIKE POTATOES’

DIETRICH BONHOEFFER

IK BEN ZO ALLEEN

ALPHA!

ALPHA – YOUTH!

Ontmoeten, vragen en ontdekken.

Is er meer tussen hemel en aarde? Wat is

Dat doe je op Alpha!

de zin van jouw leven? Wat weet jij van het
christelijke geloof?

Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten
ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Tien interactieve bijeenkomsten. Open praten over

Start: Lekker eten!

het christelijk geloof. Gezellig, zonder gedoe.

En dan even serieus…
Het belangrijkste: het gesprek (in kleine groepjes)

Ben je 15 t/m 20 jaar? Dan is Alpha – Youth iets

Alles kan, maar… de belangrijkste regel is: Respect.

voor jou!

Leiding:

Jacoline Voorhorst

Leiding:

Johan Meijer

Locatie:

in overleg

Locatie:

in overleg

Datum:

start najaar 2022

Datum:

start najaar 2022

graag voor 23 september aanmelden

graag voor 23 september aanmelden

Aanvang:

19.30 uur

Aanvang:

19.30 uur

Kosten:

€ 15,- (incl. maaltijden en lesmateriaal)

Kosten:

€ 15,- (incl. maaltijden en lesmateriaal)

PREMARRIAGE COURSE
MARRIAGE COURSE
Al lang getrouwd of misschien een paar jaar?
Willen jullie je relatie blijvend versterken? Dan is de

Wat is belangrijk voor jullie relatie?
Na de eerste verliefdheid loop je toch vaak aan tegen
onderlinge verschillen. Een relatie opbouwen gaat

Marriage Course echt iets voor jullie!

niet vanzelf.

Praat samen over wat écht belangrijk is in je relatie.

Maar… de Premarriage Course kan helpen. We

Op een leuke, ontspannen en leerzame manier
verder bouwen aan jullie relatie. De cursus duurt
zeven avonden.

behandelen onderwerpen waar ieder stel mee te
maken krijgt. De cursus helpt je om meer inzicht te
krijgen in jezelf, jouw partner en jullie relatie.
Elke bijeenkomst een maaltijd, een aansprekende

Leiding:

Hugo en Esther Schouten

Locatie:

in overleg

Datum:

start najaar 2022

inleiding op een thema en dan met elkaar in gesprek.

graag voor 23 september aanmelden

Leiding:

Charles en Dita Rommelaar

Aanvang:

19.30 uur

Locatie:

in overleg

Kosten:

€ 75,- per stel

Datum:

start najaar 2022

(incl. maaltijden en lesmateriaal)

graag voor 23 september aanmelden
Aanvang:

19.30 uur

Kosten:

€ 15,- per stel

Meer informatie op: www.leerhuiszwartewaterland.nl

TAIZÉ-BIJEENKOMST

ROUWVERWERKING

Beleef de sfeer van Taizé in Zwartewaterland.

Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw.

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk. In 1940 stichtte

Kort na een overlijden van een dierbare is er

broeder Roger hier een gemeenschap, waarin

vaak veel contact met familie, vrienden en

verzoening en gemeenschap centraal staan.

gemeenteleden. Maar na enige tijd kan het stiller om
u heen worden.

Tijdens de bijeenkomst in Zwartewaterland kunt u
hier mee kennismaken. Eerst zal een korte uitleg

Vanuit het Leerhuis willen wij u graag helpen.

gegeven worden over de Taizé-gemeenschap en de

U kunt zich aansluiten bij een gesprekskring

inhoud van de bijeenkomst. Samen bidden, zingen

die vier bijeenkomsten houdt met als thema:

en Bijbellezen en in stilte overdenken.

‘Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw.’

Dit zijn geen avonden van moeten, maar van mogen.
Laat, in de stilte, God tot je spreken.

Leiding:

Willy Dekker

Pastoraal medewerker: Tineke van Streun
Leiding:

Karin Pierik

Locatie:

De Poort, Zwartsluis

Locatie:

Gereformeerde Kerk, Genemuiden

Datum:

12 en 19 september, 3 en 10 oktober

Datum:

25 novemer 2022

Aanvang:

19.30 uur

Aanvang:

19.00 uur

Kosten:

vrijwillige bijdrage

Kosten:

Vrijwillige bijdrage

Leeftijd:

vanaf 12 jaar

FILMAVOND: ‘FAITH LIKE POTATOES’
Vind je ‘vertrouwen op God’ makkelijk?
Hoe reageer jij op tegenslag? Sta je alleen in jouw
strijd?

THEMA-OCHTEND VOOR VROUWEN

HET LEVEN VAN RUTH

Deze film hoopt je hierover aan het denken te zetten.
Het vertelt het levensverhaal van Angus Buchan, een
Zambiaanse aardappelteler van Schotse komaf, die

Samen ontdekken aan de hand van het

met zijn gezin naar Zuid-Afrika trekt, op zoek naar

bijbelboek Ruth wat Gods plan is met ons leven.

een beter leven. In zijn strijd een nieuw bestaan op te

Een spannende zoektocht. Nieuwsgierig?

bouwen, krijgt hij flinke tegenslagen te verwerken. Al

Van harte welkom om samen op pad te gaan!

snel wordt zijn leven beheerst door angst en woede.
Hoe gaat hij daarmee om? En welke plaats heeft de

Trek makkelijke schoenen aan want een korte

Here God in deze geschiedenis?

wandeling is onderdeel van het programma.

Leiding:

Annemarie Talen

Leiding:

Bart Kock

Locatie:

De Veldschuur, Rouveen

Locatie:

De Poort, Zwartsluis

Datum:

12 oktober 2022

Datum:

15 november 2022

Aanvang:

09:30 uur – 11:30 uur

Aanvang:

20.00 uur

Prijs:

vrijwillige bijdrage

Kosten:

vrijwillige bijdrage

Aanmelden via info@leerhuiszwartewaterland.nl

DIETRICH BONHOEFFER

IK BEN ZO ALLEEN

Een film en een gesprek over zijn werk en zijn

Verbinding houden met elkaar.

leven.
Eenzaam of alleen - dat is niet hetzelfde.
De film ‘Bonhoeffer Agent of Grace’ gaat over de

Wat maakt dat mensen zich eenzaam voelen? Hoe

vraag: ”Mag ik bij onrecht de andere kant opkijken of

blijven we in verbinding met elkaar?

moet ik echt iets doen?”

Zijn er dingen die we kunnen doen om genoeg

Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi’s.

verbinding te ervaren? Helpt het om Christen te zijn

De Joden worden systematisch uitgeroeid en

- of juist niet? Kan je iets doen om open deuren te

tegenstanders van het nationaal-socialisme worden

vinden?

opgepakt. Wat kan ik in mijn eentje tegen zo’n regime
beginnen? Met die vragen worstelt predikant Dietrich
Bonhoeffer en hij neemt een besluit.
Het besluit betekent gevangenschap en uiteindelijk
de dood. In zijn cel heeft hij indringende
overdenkingen over de Bijbel geschreven. Ook voor
onze tijd uitdagend en inspirerend. Centraal staat de

Leiding:

Ds. Margriet van der Kooi

Locatie:

De Poort, Zwartsluis

Datum:

8 november 2022

Aanvang:

20.00 uur

Kosten:

vrijwillige bijdrage

vraag: op welke manier kan ik een volgeling zijn van
Jezus?

Leiding:

Ds. Arjen van der Spek

Locatie:

Ontmoetingskerk, Hasselt

Datum:

24 november 2022

Aanvang:

19.00 uur

Kosten:

vrijwillige bijdrage

INSCHRIJVEN
via de website of per mail
www.leerhuiszwartewaterland.nl of
info@leerhuiszwartewaterland.nl.
Voor zowel de cursussen als thema-momenten is
het gewenst u tijdig op te geven.
Bij geen of weinig aanmeldingen zal de cursus of
het thema-moment niet doorgaan.

ADRESSEN LOCATIES

Voor een cursus geldt dat u zich uiterlijk drie weken

Genemuiden

voor de aanvang van de cursus moet opgeven. Bij een

De Schakel Gereformeerde Kerk Genemuiden
Jan van Arkelstraat 18b, 8281 AB Genemuiden
Boerendiekhuus
Cellemuiden 16, 8281 PX Genemuiden

thema-moment geldt een termijn van twee weken.
Opgave na uiterste inschrijfdatum in overleg
(info@leerhuiszwartewaterland.nl).

Hasselt

Onder de Luifel
Ridderstraat 5, 8061 GH Hasselt
Veldschuur
Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen
Zwartsluis
De Poort Gereformeerde Kerk Zwartsluis
Het Singel 16, 8064 DJ Zwartsluis

Deze brochure is een uitgave van het Leerhuis
Zwartewaterland. Het Leerhuis is een
samenwerkingsverband van een aantal kerken
in Zwartewaterland. Het Leerhuis biedt een ruim
aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten
waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan.

Vormgeving: Henria Meiresonne-Brouwer

Ontmoetingskerk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Hasselt
De Weedebrink 1, 8061 AK Hasselt

