
Welkom in de



Opzet van deze ochtend

• Wie zijn wij? Korte presentatie van onze activiteiten

• Het gemeenteweekend

• Gelegenheid tot vragen

• Ruimte voor ontmoeting





Jeugdwerk



Jeugd en jongeren – ‘Warm en huiselijk’

• Maandelijks Provider

• Basis catechese 

• Eigen pagina op achterkant
van de Kerkklok

• FIFA 2019 toernooi

• Sirkelslag Young

• Filmavonden

• Wie is de Mol?



Kindernevendienst

• Kindernevendienst voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar

• Invulling aan de hand van preekrooster 

• Bijbelverhaal, activiteit / spel / knutsel

• Tijdens 40 dagentijd en adventstijd aparte
invulling in overleg met de dominee

• Betrokkenheid bij o.a. familiekerstviering,
Sint Maarten,  parkdienst, Sirkelslag

• ‘Samen Kerken’ app-groep

• Kindernevendienst app-groep



De Nieuwe Dorpskerk









BEGANE GROND



VERDIEPING



Een paar gezichten



Een paar gezichten: de predikanten

Bert Boter

Willem de Boer

Anki Peper



Een paar gezichten: voorzitter kerkenraad

Arend-Jan Eshuis



Een paar gezichten:
de gemeente



Gemeenteweekend



Gemeenteweekend



Gemeenteweekend



Gemeenteweekend ‘13



Gemeenteweekend ‘15



Gemeenteweekend ‘17



Gemeenteweekend ‘19

• 20-22 september 2019

• Buitencentrum Oldebroek

• Inschrijven via gw2019@yahoo.com

• De gezelligste manier om je
gemeente beter te leren kennen!!

• Programma eigenlijk nog …

… maar …

mailto:gw2019@yahoo.com


Ter afsluiting: een vleugje GW-ervaring …



RELIQUIZ



De winnaar van welke Nobelprijs

ligt begraven bij de Dorpskerk?

1. Natuurkunde

2. Vrede

3. Literatuur

4. Scheikunde



سليمان صالح

Ook in de Koran is Salomo één van 25 

genoemde profeten. Hoe heet hij?

(Suleyman) (Salih)

op af



Van welk materiaal was de preekstoel in De 

Dorpskerk gemaakt in de periode 1868-1958?

1. Papier Maché

2. Gietijzer

3. Steen

4. Hout



Duh, 2 

natuurlijk!
Iets anders …

Hoeveel mensen gingen er

mee op de Ark van Mozes?

op af



Hoeveel rondjes moeten deze

mannen morgen nog lopen?

op af

Nog één

rondje

Nog zeven

rondjes, pfff …



Wat voor boodschappentassen

droegen de mannen met zich mee?

op af



GRAAG TOT ZIENS

OP GW 2019!!



Vragen



Proost!!


