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Voorwoord 
 
Voor u ligt het nieuwe Activiteiten-programma voor het seizoen 2019-2020. Het is ieder jaar een 
zoeken, schikken, passen en meten om een gevarieerd en interessant programma samen te stellen. 
Een antenne voor wat er leeft in de maatschappij en in onze gemeente is daarbij nodig. Suggesties en 
ideeën uit de gemeente zijn dan ook van harte welkom. 
Zo zijn er dit jaar ook weer activiteiten met het Protestants samenwerkingsverband Klein Salland  en 
met de RK parochie Engelbert Wijhe-Boerhaar.  
 
Als u belangstelling heeft voor een activiteit wilt u zich dan aanmelden hiervoor. Dit om 
teleurstelling te voorkomen als er vele aanmeldingen zijn bij een activiteit.  
 
Het opgaveformulier kunt u inleveren bij de buurtwerker, in de postbus doen bij ‘t Langhuus of bij 
Everdien Maat, Sleedoorn 8. Aanmelden kan ook via e-mail: dzmaat@t-mobilethuis.nl   
Of u kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de contactpersoon die bij de activiteit staat genoemd. 
 
 
PASTORAAT 
 
Persoonlijk contact 
Als u graag persoonlijk huisbezoek wilt, kunt u dat aangeven op het opgaveformulier.  
De predikant kunt u het beste bereiken tussen 8.00 uur en 9.00 uur of ’s avonds tussen 18.00 uur en 
19.00 uur op tel. 545842. De pastoraal werker is bereikbaar op dinsdag en donderdag op tel.  
06-24120655. 
 
Gemeenteavonden 
De gemeenteavonden worden zoals gebruikelijk gehouden na de viering op dankdag 6 november 
2019 en op biddag 11maart 2020. Het thema voor de avonden is nog niet bekend, maar daarover 
kunt u t.z.t. lezen in Onderweg. Ook wordt u op de gemeenteavonden geïnformeerd over allerlei 
zaken in onze gemeente.  
 
Ouderenbijeenkomsten 
Jaarlijks worden er door de Taakgroep Ouderen in samenwerking met predikant en pastoraal werker 
de kerst- en paasbijeenkomst georganiseerd.  
 
Begeleiding: Taakgroep Ouderen, Lenie van Geenen en Martje Veenstra-Oving 
Data:   woensdagmiddag 18 december 2019 en 1 april 2020 
Tijd:   15.00 uur – 18.00 uur 
Plaats:   ‘t Langhuus 
 
Huiskamer-/appartement gesprekken – Het Weijtendaal 
In de maandelijkse bijeenkomsten wordt er met een klein groepje mensen, 4-6 personen, actuele 
onderwerpen besproken. Dit kunnen levensvragen zijn, maar ook thema’s uit een boek, bijvoorbeeld 
positief ouder worden. Wilt u meedoen geef het dan door aan Lenie van Geenen, tel. 06-24120655 
 
 
MEDITATIE-MOMENTEN  
 
 
Vesper in de Vredesweek 
Het thema van de Vredesweek is dit jaar: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Juist in de onrustige wereld 
van vandaag is het goed om stil te staan bij hoe het misschien anders kan. Waar kunnen we elkaar als 
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verschillende groeperingen bereiken in onze multiculturele samenleving, maar ook over grenzen 
heen? Daarom organiseren we dit jaar in oecumenisch verband weer een vesper om ons te bezinnen 
op vrede.  
 
Begeleiding: Mariet Leerkes en Martje Veenstra-Oving 
Datum:  dinsdag 24 september van 19.00 uur – 19.30 uur 
Plaats:   Nicolaaskerk 
 
Viering in de sfeer van Taizé 
In het winterseizoen wordt eens in de maand op woensdagavond in samenwerking met de Rooms 
Katholieke parochie Wijhe-Boerhaar een viering in de sfeer van Taizé georganiseerd. In oktober, 
november, februari en maart in de Dagkapel van de Rooms Katholieke Kerk in Wijhe. In januari in de 
Rooms Katholieke Kerk Boerhaar. 
 
Begeleiding:  Thom Letteboer en Martje Veenstra-Oving 
Data:  woensdagavond 23 oktober, 27 november, 22 januari, 19 februari, 18 maart 
Tijd:  19.00 uur – 19.30 uur 
 
Kloosterweekend   
Het gastenverblijf van het Trapistinnenklooster ‘Koningsoord’ in Arnhem staat open voor iedereen 
die verlangt om in een omgeving van stilte en afzondering tot zichzelf te komen. Het ritme van het 
getijdengebed en de eucharistie, waartoe gasten worden uitgenodigd, is een bron van inspiratie, 
kracht en verbondenheid . 
Er zijn 15 kamers waaronder enkele tweepersoonskamers. Elke kamer is voorzien van douche, toilet 
en internetaansluiting. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt in de refter. In de abdijwinkel zijn 
ambachtelijke producten te koop. Er zijn verschillende mogelijkheden om ons programma in het 
weekend in te vullen. Wacht niet te lang met opgeven. Vol is vol. 
 
Begeleiding :  Almah Koops en Martje Veenstra-Oving 
Data:               15, 16 en 17 mei 2020 (aankomst vrijdagmiddag , vertrek zondagmiddag) 
Plaats:             Johannahoeveweg 79 Arnhem 
Vervoer :        Eigen auto’s (in overleg) 
Kosten :          € 45 a € 50 euro per etmaal  
 

GESPREKSGROEPEN 

2G@THER 

Dit is een groep (jong)volwassenen die op zoek zijn naar verdieping in geloof en dit met anderen 

willen delen en/of nieuwsgierig zijn naar hoe anderen hierover denken. 

De avonden worden ingevuld en geleid door de groep zelf. Soms wordt er iemand uitgenodigd om 

een avond te verzorgen. De avonden vinden maandelijks, op een vrijdagavond, bij iemand thuis 

plaats.  

Data:  14 september, 18 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 7 februari, 13 

maart, 10 april, 8 mei, 12 juni     

Belangstelling? Dan horen we graag van je! Je kunt contact opnemen met Marieke van Ravenhorst 

(mariekevanravenhorst@hotmail.com) of Judith Stoter (judithstoter@hotmail.com) 

Gespreksgroep Lenie van Geenen 
Het komende seizoen zal er onder leiding van Lenie van Geenen weer een gespreksgroep zijn waarin 
diverse thema’s worden besproken. 
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Begeleiding:        Lenie van Geenen 
Data:                    donderdag 10 oktober, 21 november, 16 januari, 27 februari en 23 april 
Tijd:   15.00 uur  – 16.30 uur 
Plaats:                  ‘t Langhuus 
 
Tafelgesprekken gespreksgroep 25-55 jarigen 
Vanwege de zinvolle en verdiepende tafelgesprekken vorig seizoen worden er dit seizoen ook weer 
enkele avonden georganiseerd voor de 25-55-jarigen. We spreken met elkaar  naar aanleiding van 
het spel ‘Tafelgesprekken’ over jouw kant van het verhaal als het gaat over God en zo, de 
samenleving, de toekomst en het doel van je leven.  
  
Begeleiding: Martje Veenstra-Oving 
Data:   woensdag 16 oktober, 13 november, 15 januari, 12 februari  
Tijd:  20.00 uur – 21.30 uur 
Plaats:   ‘t Langhuus 
 
Bibliodrama 
Bibliodrama is een vorm van speels omgaan met Bijbelverhalen. Tijdens het spelen proberen 
deelnemers zich in te leven in één of meerdere verhaalfiguren uit een Bijbelverhaal. Door je in te 
leven gaat het verhaal op een andere manier voor je leven en blijken Bijbelverhalen ook 
hedendaagse verhalen te zijn.   
 
Begeleiding: Martje Veenstra-Oving 
Data:   woensdag 27 november en 22 januari  
Tijd:  20.00 uur – 21.30 uur 
Plaats:  ‘t Langhuus  
 
Rebible, ontdekking van vergeten bijbelverhalen 
Vorig jaar hebben we Klein Salland-breed al kunnen kennismaken met de Rebible van Inez van Oord. 
Gereformeerd opgevoed, liet ze het christendom op een gegeven moment achter zich en 
bestudeerde vele andere spirituele tradities. Toen ze zag dat onze samenleving weer op zoek was 
naar de ‘zin’ van Bijbelse verhalen begon ze de Bijbel te herlezen. Met haar Rebible-verhalen bouwt 
ze voort op de traditie van aandachtig lezen, luisteren, interpreteren en doorvertellen. Op deze twee 
avonden gaan wij Bijbelse en Rebible-verhalen lezen en erover met elkaar in gesprek (met maximaal 
25 personen). 
 
Begeleiding:  Martje Veenstra-Oving 
Data en plaats:  woensdag 29 januari in Wijhe , woensdag 19 februari in Raalte  
Tijd:   20.00 uur – 21.30 uur 
Plaats:   ’t Langhuus in Wijhe, Annahuis in Raalte 
 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Pelgrimeren in Klein Salland 
Afgelopen seizoen zijn de laatste etappes gelopen van het Geert Groote Pelgrimspad. Tijd voor iets 
nieuws! Daarom gaan wij dit seizoen op vrijdagmorgen pelgrimeren rondom onze eigen gemeenten 
Raalte, Wesepe, Olst en Wijhe. De gemiddelde afstand is ongeveer 13 kilometer. We starten elke  
etappe samen met koffie/thee en krijgen enkele woorden ter overweging mee voor onderweg. Het 
doel van het pelgrimeren is enerzijds bezinning, maar anderzijds ook om elkaar te ontmoeten als 
Klein Sallanders en met elkaar in gesprek te gaan!   



 
Begeleiding: Martje Veenstra-Oving 
Data en plaats:  vrijdag 4 oktober in Raalte, start Annahuis 

29 november in Wesepe, start De Beukenoot, 
7 februari in Olst, start De Bastiaan  
27 maart in Wijhe, start ‘t Langhuus 

Tijd:  8.45 uur 
 
Walking dinner 
Om eens op een andere manier gezellig met elkaar te gaan eten en in gesprek te gaan, doen we dat 
met een walking dinner.  
We beginnen met elkaar in ‘t Langhuus met een voorgerecht. Daarna gaan we in groepjes van 
ongeveer 5 à 6 mensen naar een adres waar het hoofdgerecht wordt geserveerd. Hierna vertrekken 
we weer in groepjes (nu in een andere samenstelling) naar een adres voor een  nagerecht. We sluiten 
af in ‘t Langhuus met een kopje koffie . 
U kunt in de opgavelijst aangeven of en hoe u mee wilt doen. Alleen eten, of misschien een 
hoofdgerecht of nagerecht maken en thuis serveren. We hopen dat er goede koks in Wijhe zijn… 
Maar een eenvoudige maaltijd is al prima, het gaat om de gezelligheid. Kosten ongeveer € 8,00 per 
persoon. Graag opgeven voor 15 oktober. 
 
Begeleiding: Almah Koops, Everdien Maat en Martje Veenstra-Oving 
Datum:           1 november 2019. 
Tijd:                 17.30 uur tot ongeveer 21.30 uur 
 
Bijbelquiz in Raalte 
Wat weet u van de Bijbel? Wilt u nieuwe dingen ontdekken? Ga dan de uitdaging aan met uzelf en 
met anderen. Elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag wordt in veel plaatsen de Bijbelquiz 
georganiseerd. Dit jaar in Raalte alweer voor de vierde keer en deze keer samen met Klein Salland. 
Oud deelnemers zijn erg enthousiast dus we hopen dat er veel mensen komen! 
 
Het wordt een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De vragen worden 
ondersteund met filmpjes. De quiz is van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en bestaat uit een 
aantal meerkeuzevragen en een finaleronde. Presentatoren zijn Henk Nijkamp en Hans Beens. U kunt 
zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. 
 
De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur. Toegang is gratis. Er zal ook aandacht worden besteed aan 
het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap.  
 
 
Datum:  dinsdag 29 oktober 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:   Annahuis in Raalte 
Opgave: Everdien Maat of via de website van de Plaskerk (www.pknraalte.nl).  
  
Lezing Manu Keirse: omgaan met verdriet  Manu Keirse:’Verlies is hard werken’ 
Wat kan ik doen als een ander in tranen is? Ik word dan ook geraakt, is dat erg? Verlies speelt een rol 
in ieders mensenleven. Denk daarbij niet alleen aan verlies van een dierbare, maar ook aan ziek 
worden, je baan verliezen, een scheiding van je ouders, … 
Op woensdag 20 november geeft klinisch psycholoog en hoogleraar Manu Keirse in Kl;ein Salland 
verband in het Annahuis in Raalte een lezing over verlies en welke rol veerkracht speelt om met dit 
verlies om te gaan. Manu Keirse is klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en 
verdriet. Hij is emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit 
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Leuven. Zijn boeken over omgaan met verlies zijn bestsellers. Met veel herkenbare voorbeelden zal 
Manu Keirse laten zien dat omgaan met verlies een dagelijkse praktijk en hard werken is. Het vraagt 
om rouwarbeid. Rouwarbeid, die naast dagelijkse arbeid om aandacht vraagt. Daarbij zal hij ingaan 
op de vraag hoe je anderen daarbij kunt ondersteunen. 
De lezing is toegankelijk voor iedereen. Deze avond is bedoeld voor nabestaanden en voor de 
mensen in diens omgeving. Denk daarbij aan familie, vrienden en buren, hulp- en zorgverleners. 
Kortom: iedereen die extra steun nodig heeft, of gewoonweg geïnteresseerd is in het rouwproces, is 
van harte welkom. 
Toegangskaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in het Annahuis. 
 
Datum:  woensdag 20 november 
Tijd:   19.30 uur 
Plaats:   Annahuis, Raalte 
Kosten:  € 5,00 
Opgave:  Everdien Maat of via de website van de Plaskerk (www.pknraalte.nl)  
Voorverkoop: toegangskaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in het Annahuis 
 
Avond voor ouders met pubers 
Naar aanleiding van de voorbereidingsavond rondom 12  kwam naar voren dat het fijn is om met 
andere ouders te delen wat je bezig houdt als het gaat over het opvoeden van je pubers. Ze gaan 
naar het voorgezet onderwijs, ineens is hun wereld veel groter. Wat komen ze allemaal tegen? Speelt 
geloof daarin nog een rol? Zomaar enkele vragen die je kunnen bezighouden. 
Er eens over praten? Geef je dan op voor deze avond.     
 
Begeleiding: Margreet  Berends-van Aperlo en Martje Veenstra-Oving 
Datum:  donderdag  28 november 
Tijd:  19.45 uur – 21.15 uur 
Plaats:  ‘t Langhuus  
 
Kerkelijke gemeenschappen op het platteland, sporen van God in het dorp 
Met het uitkomen van het boek ‘Sporen van God in het dorp’ van Dr. Jacobine Gelderloos ging in 

september 2018 ook de Dorpskerkenbeweging van start. Als één van de drie dorpskerkambassadeurs 

neem ik u in deze lezing mee naar de vragen die er spelen rondom de kerk in het dorp en de kansen 

die daar liggen voor de toekomst. Welke rol spelen kerkgebouw, kerkgemeenschap en kerkelijke 

activiteiten in het dorp en op welke manier is het mogelijk om verbindingen te leggen met andere 

mensen en organisaties in het dorp? Hoe gaan we om met vragen als kerkelijke verlegenheid en 

religieus analfabetisme? Op welke manier kunnen we een vloeibare kerk zijn en wat zijn 

grensgangers? Aan de hand van praktische voorbeelden neem ik u mee naar nieuwe kansen voor de 

dorpskerk. Mijn verwachting is dat u met nieuwe inspiratie en een breder perspectief naar huis gaat. 

Begeleiding: Betsy Nobel, dorpskerkambassadeur regio ‘midden’  
Datum:  dinsdag 14 januari 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  ’t Langhuus 
 
Bijbels culinair 
Ook dit jaar gaan we weer samen bijbels culinair koken en eten. Wilt u meehelpen met voorbereiden 
en koken? Dat kan vanaf 17.00 uur. Geen tijd om te koken, maar wel graag mee-eten? Dan bent u 
welkom vanaf 19.00 uur. De gemaakte kosten delen we samen. Gaat u uit van ongeveer €  15, 00 à € 
17.50 per persoon voor eten en drinken. Als u zich aanmeldt en voor 28 januari wegens 
omstandigheden afmeldt brengen we geen kosten in rekening. Als u na 28 januari afmeldt brengen 
we de kosten in rekening, omdat al veel ingrediënten zijn gekocht.  (Maximaal 25 personen) 
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Begeleiding: Zwanette Pol, Klaas Jilderda en Martje Veenstra-Oving 
Datum:  31 januari 
Tijd:  17.00 uur voor de kokers/kooksters, 19.00 uur: voor de eters 
Plaats:  ’t Langhuus    
 
Kerkgeschiedenis 
Vorig seizoen hebben we een deel van het boek ‘De Nicolaaskerk in Wijhe, een reis door de tijd’ 

besproken. Er bleek zoveel achtergrondinformatie te vertellen, dat we de reis hebben moeten 

afbreken bij de plaatsing van het orgel in 1821. Daarom gaan we gewoon verder! Want er is nog heel 

veel te vertellen over Wijhe in de 19e en 20e eeuw, zeker als we dat gaan plaatsen in het grotere 

geheel van de geschiedenis van ons land, waar juist in die tijd grote veranderingen plaatsvonden. 

Begeleiding: Dieneke van Hoegee-Wiegersma 
Data:  woensdag 5, 19 februari en 4 maart 
Tijd:  20.00 uur – 22.00 uur 
Plaats:  ‘t Langhuus  
 
Bezoek Ikonenmuseum Kampen 
Op zondagmiddag 10 maart opent het Ikonenmuseum de deuren speciaal voor mensen uit Klein 
Salland. Een ervaren gids (mogelijk de conservator zelf) zal ons meenemen op een interactieve 
rondleiding met nadruk op de religieuze beleving van mensen die naar ikonen kijken. Ook wordt er 
aandacht besteed aan de theologische aspecten van ikonen. Na de rondleiding kan er nog individueel 
in het museum worden rondgekeken. 
Opgave bij Jenny van der Steeg: Steegvenema@kpnplanet.nl tel: 0570-560949; opgave is pas 
definitief bij overmaking van €10,00 vóór 25 februari op het rekeningnummer van de Protestantse 
Gemeente Olst, NL19 RABO 0373 7093 82 onder vermelding van uw naam + het woord 
‘ikonenmuseum’ 
Het Ikonenmuseum is vanaf Kampen Centraal station in 10 min. lopen te bereiken. 
 
Begeleiding: Jenny van der Steeg 
Tijd:  14.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 10,00 p.p. incl. koffie/thee. De museumjaarkaart is dan niet geldig.  
Plaats:  Ikonenmuseum,  Buiten Nieuwstraat 2, Kampen  
 
Avond voor ouders met kinderen 12- 
Tijdens de Kerk op Schoot vieringen is er niet alleen aandacht voor de kinderen, maar raken de 
ouders ook met elkaar en de predikant in gesprek over opvoeding en geloofszaken. Daar is het idee 
ontstaan om ook een avond te organiseren voor de ouders met kinderen tussen 5 tot 12 jaar. Waar 
loop je zoal tegenaan in je opvoeding, maar ook als het om geloofszaken gaat? Wat is lastig in de 
opvoeding of juist niet? Waar liggen je zorgen als ouder? Zomaar enkele vragen die ter sprake 
kunnen komen.  
 
Begeleiding: Margreet  Berends-van Aperlo en Martje Veenstra-Oving 
Datum:  donderdag  19 maart 
Tijd:  19.45 uur - 21.15 uur 
Plaats:  ‘t Langhuus  
  
Mandala-tekenen  
N.a.v. van een (bijbel) tekst, lied, gedicht of afbeelding gaan we creatief werken. 
Mandala-tekenen is tekenen in een cirkel en zeer ontspannend om te doen. 
Je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen, het gaat om het plezier en de ontspanning. 
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Begeleiding: Christien de Jong 
Data, tijd en plaats in overleg met Christien 
 
Pesachmaaltijd 
We denken allemaal wel eens ‘Ik zou me eens wat meer los moeten maken van….mijn werk, mijn 
telefoon, mijn hang naar mooie spullen’. Vul maar in wat voor jou van toepassing is. Op deze avond  
zoeken we naar onze bevrijding. In de traditie van het Joodse volk vieren we daarom juist in deze 
stille week een Pesachmaaltijd. We worden deelgenoot van een verhaal van hoop. We volgen de 
oude rituelen en bekijken hoe verrassend actueel de oude verhalen nog zijn. En we vieren het 
Avondmaal zoals Jezus het tijdens de Pesachmaaltijd vierde met zijn leerlingen. Het is geschikt voor 
alle leeftijden. De kosten zijn ongeveer € 7,50 tot € 10,00. Als u zich aanmeldt en voor 3 april wegens 
omstandigheden afmeldt brengen we geen kosten in rekening. Afmelden na 3 april brengt kosten 
met zich mee. (Maximaal 20 personen) 
 
Begeleiding: Arianne Wennekes en Martje Veenstra-Oving 
Datum:  dinsdag 7 april 
Tijd:  18.30 uur – 22.00 uur 
Plaats:  ‘t Langhuus       
 
Koken bij de Nassaukerk in Amsterdam  
De Protestantse Nassaukerk in Amsterdam doet al jaren aan de opvang voor verslaafden,  
daklozen en mensen met een smalle beurs. Eén van de activiteiten is een warme maaltijd  
verstrekken. De maaltijden worden gekookt voor vrijwilligers. Vanuit Wijhe gaat ook een groep 
mensen koken. Daarnaast nemen we ook een kijkje op de Zeedijk. Een gebied dat veel overlast  
heeft gehad van drugsgebruikers, maar door het opknappen van panden een metamorfose heeft 
ondergaan.  
 
Begeleiding: Martje Veenstra-Oving 
Datum:  donderdag 2 april 
  
Excursie Canadese Begraafplaats Holten  Opdat wij niet vergeten 
De Canadese Begraafplaats in Holten is een plek voor bezinning. Hier worden slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog herdacht. In het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 wordt in Klein Salland 
verband een bezoek met rondleiding aan het informatiecentrum en het ereveld georganiseerd. 
We krijgen in het vernieuwde informatiecentrum informatie over de bevrijding van Oost- en Noord-
Nederland. Ook wordt er aandacht geschonken aan de geschiedenis en de indeling van de 
begraafplaats. Bij het bezoek aan het ereveld ontdekt u de indrukwekkende verhalen van de gevallen 
Canadezen die zijn begraven op de Holterberg.  
 
Datum:  zaterdag 18 april 
Tijd:  middag (programma volgt nog) 
Plaats:  Canadese Begraafplaats Holten, Eekhoornweg 10, Holten 
Kosten:  € 5,00 
Opgave: Everdien Maat  of via de website van de Plaskerk (www.pknraalte.nl) 
 
Koffieconcerten 
In de Nicolaaskerk worden ook in het komende seizoen koffieconcerten na de zondagse kerkdienst 
georganiseerd. Zo mogelijk elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli 
en augustus. De concerten beginnen in de zomertijd om 11.15 uur en ‘s winters om 11.45 uur. We 
proberen zo veel mogelijk verschillende muziekstijlen en musici aan bod te laten komen. Enkele 



voorbeelden van het afgelopen jaar: orgel, harp, blokfluiten, piano met zang, trio met piano, cello en 
viool. Voor informatie zie onze website: www.vriendennicolaaskerk.nl en het kerkblad Onderweg. 
 
 
JEUGD- EN JONGERENWERK 
 
Doopvoorbereidingen 
Voor het komende seizoen staan er doopdiensten gepland op zondag 10 november, 12 januari, 10 
mei, 5 juli en Stille Zaterdag 11 april. In het kerkblad Onderweg wordt er ook melding van deze data 
gemaakt. Voor de doopdienst komen de doopouders, de (jeugd)ouderling en de voorganger een 
avond bij elkaar om met elkaar te praten over de doop en de doopdienst. Je kunt je hiervoor 
opgeven via de wijkouderling of rechtstreeks bij ds. Martje Veenstra-Oving. 
 
Oppasdienst 
Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in een zaal in ‘t 
Langhuus. Na de overweging in de kerkdienst kunnen de ouders die dat wensen hun kinderen uit de 
oppasruimte halen, zodat deze het laatste gedeelte van de dienst meemaken. 
 
Contactpersoon: Agnes Roessink-Greeve, tel. 54 61 07. 
 
Kerk-op-schoot-vieringen   
Als kerk willen we de allerjongsten en hun ouders meer bieden dan alleen de kinderoppas. Daarom 
willen we ook dit seizoen twee keer een kerk-op-schoot-viering organiseren voor baby’s, peuters van 
0 tot 5 jaar en hun ouders/verzorgers. Met deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse 
manier kennis met geloof en kerk en tevens is er ruimte voor de ouders om op informele manier 
elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee. Ouders en kinderen worden persoonlijk 
uitgenodigd.  
 
Data:    15 december en 15 maart 
Tijd:   11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur 
Plaats:   ’t Langhuus 
Contactpersonen:  Martje Veenstra-Oving en Tineke Geerligs 
 
Rondom 4 
In september worden de ouders van de kinderen die eind 2015 of in 2016 vier jaar worden 
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe dat eigenlijk is: je kind opvoeden met het 
geloof. We zullen die avond ook een viering voor de 4-jarigen voorbereiden. De dienst wordt 
gehouden op 15 september 2019. In het kerkblad zal er over worden geschreven en de ouders en 
kinderen krijgen persoonlijk een uitnodiging. 
 
Contactpersoon: Martje Veenstra-Oving 
 
Kinderdienst 
Een keer per jaar houden wij op zondagmorgen in de kerk een kinderdienst. Een dienst speciaal 
gericht op kinderen van de basisschool, maar natuurlijk evenzogoed voor alle gemeenteleden. Dit 
jaar wordt deze dienst gehouden op zondag 3 november. 
 
Kindernevendienst 
Elke zondag, tijdens de morgendienst, wordt er kindernevendienst gehouden voor de kinderen van 4 
tot en met 12 jaar (groep 1 tot en met 8) waarbij het Bijbelverhaal centraal staat. Voor de 
Schriftlezingen verlaten de kinderen de kerk en gaan naar hun eigen ruimte in ‘t Langhuus. Tijdens de 
inzameling van de gaven komen ze terug in de kerk. 



Met Advent/Kerst en Veertigdagentijd/Pasen zijn er speciale projecten. De kindernevendienst kan 
altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken, zowel voor het begeleiden van de kindernevendienst als bij 
het opzetten van de projecten (dus op projectbasis). 
 
Contactpersoon: Lina Olinga (olinga@planet.nl) 
 
Clubwerk 
Club is voor alle kinderen van groep 5 tot en met 8. Tijdens het clubseizoen komen we wekelijks 
(m.u.v. de schoolvakanties) bij elkaar in ‘t Langhuus. Op deze clubavonden doen we allerlei leuke 
dingen, bijvoorbeeld: spelletjes, knutselen, film kijken, zwemmen, Sinterklaas vieren en voetballen. 
Meestal beginnen we met een stukje uit de Bijbel, een gedicht of een gesprek over wat de 
kinderen bezig houdt. Wil je nog meer informatie? Mail naar jeugdcentrale_wijhe@hotmail.com of 
Berdien Klein Ovink (bkleinovink@home.nl). 
 
Eat-and-meet voor groep 7 en groep 8  
Bij kinderen/jongeren leven er ten aanzien van kerk en geloof nogal eens wat vragen. Waarom 
brandt altijd die Paaskaars? Waarom collecteren we eigenlijk? Waarom doen we altijd hetzelfde in de 
kerk? Kortom: waarom doen we dingen zus of zo in de kerk? Daarom worden er eat-and-meet-
momenten aangeboden. We komen een aantal keren bij elkaar meteen na schooltijd op 
woensdagmiddag. We eten samen en praten over dingen die we zoal doen in de kerk en waarom we 
het doen.  
Begeleiding:  Martje Veenstra-Oving 
Data:   voor groep 7: woensdag 6 en 13 november  

voor groep 8: woensdag 8 en 15 januari  
Tijd:   12.30 uur (meteen na schooltijd) tot uiterlijk 13.30 uur 
Plaats:   ‘t Langhuus 
 
Kindercatechese over de Maaltijd van de Heer  
In onze gemeente kennen wij een Open Avondmaal. Dat betekent dat kinderen ook mee mogen 
doen. Maar wat vieren we eigenlijk met het Avondmaal? Kun je dat wel uitleggen?  
Misschien goed om daar eens over te praten met de kinderen van groep 3 tot en met groep 7 van de 
basisschool en hun ouders. Uiteraard bespreken we met elkaar de kerkdienst van zondag 19 januari 
waarin we het Avondmaal vieren en daar gaan we ook iets voor maken. 
 
Begeleiding:  Martje Veenstra-Oving 
Datum:   zaterdag 18 januari 
Tijd:   16.00 uur – 17.00 uur  
Plaats:   ‘t Langhuus 
 
Rondom 12 
Evenals afgelopen jaar zal ook het komende jaar weer een speciale overstapdienst worden gehouden 
voor de jongeren uit groep 8 van de basisschool. In het kerkblad valt er t.z.t. wel over te lezen. Ook 
worden de ouders en kinderen persoonlijk uitgenodigd. De dienst wordt gehouden op 17 mei. 
 
Begeleiding: Martje Veenstra-Oving 
Data en plaats: woensdag 6 mei van 17.45 uur – 18.45 uur in de pastorie, Pimpernel 14 (deze datum 

is afhankelijk van de schoolvakanties) 
woensdag 13 mei van 18.00 uur – 20.15 uur in de Nicolaaskerk 

 
Eat-and-meet  
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Voor de jongeren van 12 tot zo’n 17 jaar, die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn er eens in de 
maand op vrijdagavond eat-and-meetbijeenkomsten. Met elkaar koken en de maaltijd delen. Toffe 
gesprekken met elkaar en vooral ook veel lol samen.   
 
Begeleiding:  Elselies Flikweert 
Tijd:   17.30 uur – 20.00 uur 
Plaats:   ’t Langhuus 
Kosten:   € 3,50     
 
Week-shake-cake 
Week: stilstaan bij wat ons bezig heeft gehouden de afgelopen week. 
Shake: ontdekken waar verhalen uit de bijbel ons iets kunnen zeggen voor het nu. 
Cake: met wat lekkers proosten op de week die voor ons ligt. 
 
Begeleiding:  Elselies Flikweert en Teun van der Kolk 
Data:   6 oktober, 8 december, 26 januari en 8 maart 
Plaats:   ‘t Langhuus 
 
Club-jeugdviering 
Ook dit jaar hebben we weer een Club-jeugdviering op zondagochtend. De clubkinderen en de eat–
and-meetgroepen worden uitgenodigd om samen met de leiding, Elselies Flikweert en ds. Martje 
Veenstra-Oving een viering te organiseren. Een viering voor iedereen! 
Begeleiding: leiding club, Rock Solid en jongeren in overleg met Martje Veenstra-Oving en Elselies 

Flikweert 
Datum:  zondag 9 februari 
Plaats:  Nicolaaskerk 
Tijd:  10.00 uur 
 
Koken door jongeren vanaf 17 jaar bij de Nassaukerk in Amsterdam 
De Protestantse Nassaukerk in Amsterdam doet al jaren aan opvang voor verslaafden, daklozen en 
mensen met een smalle beurs. Een onderdeel van deze opvang is dat zij tegen een kleine betaling 
een paar keer per week koken voor deze mensen. Deze kookactiviteit wordt ook vaak overgenomen 
door catechesegroepen of jongerengroepen van diverse kerken of scholen. Het zou leuk zijn als we 
dit jaar ook weer naar Amsterdam kunnen met een groep jongeren uit Wijhe om daar te koken.  
Je kunt dit ook doen, als het nodig is, voor je maatschappelijke stage. 
 
Datum:  donderdag 21 februari  
Begeleiding:  Martje Veenstra-Oving 
 
 
 
 
 
 
 
 


