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Voorwoord Programma 2021-2022

( schilderij van Elisabeth Heuff-Kuijlaars)
Het leven wordt voorzichtig aan weer opgepakt, ook binnen de kerk.
Achter ons ligt een lange tijd waarbij we hebben moeten leven met de gevolgen van
een pandemie. Eenieder leek te leven binnen een eigen bubbel. Ontmoetingen
kwamen in de verdrukking. Veel onderdelen uit het programmaboekje van vorig jaar
konden daarom niet doorgaan. De Coronatijd heeft al met al de nodige impact gehad
op ieders leven. En noch. Voor veel mensen zal het niet meer zo worden zoals het
was. Als kerk willen we daar aandacht voor hebben.
Dat willen we doen aan de hand van de visienota “Van U is de toekomst” dat de
landelijke kerk vorig jaar heeft verspreid om in de huidige Nederlandse context
perspectief te bieden voor het kerk-zijn. Ze wil ons als gemeente uitdagen om te
ontdekken waar we in onze lokale situatie toe geroepen worden. We willen ons
daarbij laten inspireren door hoofdstuk: ‘Midden in het leven.’ In dit hoofdstuk ligt de
focus op de werking van de Heilige Geest. De Geest vindt altijd wegen, ook als wij het
spoor bijster zijn. Zij brengt hoop waar mensen zijn, midden in het leven. Op allerlei
plekken, in allerlei vormen en kleuren. Dat die Geest merkbaar mag zijn in het
toerustingsprogramma van het nieuwe seizoen.
Vrede en alle goeds,
Namens de commissie Toerusting, Tabitha Keuning
De commissie bestaat verder uit: Henny Baarslag, Ton de Bruijn en
Diny Westerbeek.
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Nooit meer hetzelfde – Marinus van den Berg
‘Alles lijkt weer hetzelfde te worden. Vliegreizen worden geboekt, riviercruises meren
aan, de avondfiles zijn weer in de stad. De maatregelen minderen. Alles lijkt weer als
vanouds en toch is alles anders. Is het anders of voelt het anders? Wat is schijn en
wat is waar? We leven in de nadagen van de pandemie. Ze is aan het voorbijgaan. De
smetcijfers dalen. Al blijft men alert en voorbereid op een nagolf. We horen liever het
goede nieuws over de gele kleurlanden. We laten onszelf in de nacht inenten om te
kunnen gaan waar we willen, maar het wordt niet meer zoals het was. Niet alleen zijn
er mensen gestorven zowel aan als in die vreemde tijd. Het afscheid nemen was
anders. Geen voor de één en intiem voor de ander. Er zijn mensen ziek geworden die
niet meer terug kunnen naar hun werk. Anderen veranderden van baan. Collega’s
raakten uit beeld. Bedrijven gingen dicht of bloeiden juist op. Er zijn mensen die
revalideerden maar last houden van naweeën zoals moeheid en adembeperking.
Mensen die niet kunnen juichen. Niet iedereen begrijpt dat. Er zijn jongeren die
achterstand in het onderwijs hebben opgelopen. Patiënten zijn op lange
zorgwachtlijsten gekomen. Maar ook zijn er mensen van elkaar vervreemd. Er waren
stemmen die spraken van een complot. Er waren mensen die geen vertrouwen
hadden in de overheid en de deskundigen. Mensen zijn onzeker en angstig geworden.
De een werd meer dan voorzichtig en de ander organiseerde illegale feesten en
spotte met de maatregelen. Er waren demonstraties en felle confrontaties. Rellen en
vernielingen. Mensen kwamen tegen over elkaar te staan. We zijn in de rouw om
wat zo zeker leek. Het gaat bovendien over meer dan de pandemie. Het gaat om het
leefklimaat in brede zin. Er is een nieuwe beweging met respect voor mensen, dieren,
natuur. Corona heeft ons allemaal geraakt, maar weten we ook al hoe? Het is tijd
voor hervinden, herinrichten en herbronnen. Tijd om samen te zitten en naar elkaars
verhaal te luisteren. Hoe heeft deze tijd jou geraakt? Het is tijd voor spreken zonder
oordelen. Tijd voor kleine groepen van mensen die met al hun verschillen elkaar
willen leren kennen. Wie gaat ze organiseren? Je kunt zelf beginnen.’
Aldus Marinus van den Berg die hierover een lezing houdt.
Datum: woensdag 6 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Overkant
contactpersoon: Henny Baarslag
Opgave: kerkelijk.bureau@pgdalfsen.nl
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Trinity

Toen ze bij het woord 'corona' alleen nog maar aan Mexicaans bier dachten begon
Trinity aan dit avontuur samen met hun gezinnen en vrienden. In een groot huis net
over de grens namen ze de basis op voor de tracks die nu verschijnen. ‘Muziek voor
onderweg door het leven’, vertelt Elbert Smelt, leadzanger van de band. En daarmee
treden ze in het voetspoor van vele helden voor hen, want zijzelf zijn bijvoorbeeld
opgegroeid met muziek van Elly en Rikkert. Die klonk thuis en in de auto, en die
liedjes gaan in je lijf en leven zitten. Bij alle moeilijke en blije momenten speelt
muziek een cruciale rol. Het wordt de soundtrack van je bestaan. Aldus Elbert Smelt.
Trinity Wereldwijs - Zwolle, Koningskerk, zaterdag 16 oktober 2021,
19:00 - 20:15 uur
Vanuit de Tienerkerk hopen ze dit concert te bezoeken. Voor info kun je bij hen
terecht.
Via de website van Trinity kun je ook zelf kaarten regelen.
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Mystieke vrouwen

Sinds enkele jaren lezen we met elkaar meditatieve teksten van diverse spirituele
personen uit de eeuwenoude christlijke geloofstraditie.
Om zo te proeven wat die teksten van toen voor ons nu kunnen betekenen. Dit
najaar hopen we ons te verdiepen in twee mystieke vrouwen:
Hildegard van Bingen en Teresa van Avila.
De eerste leefde in de 12e eeuw, de tweede in de 16e eeuw.
We maken kennis met een abdis van een klooster met een geweldige invloed op haar
omgeving en cultuur en met een kloosterhervormster en schrijfster van mystieke
teksten pur sang.
We proeven daarbij iets van hun levens, hun werken en hun teksten, waarin de
schoonheid en moeite van hun geestelijke reis tot uiting komt.
En we ontdekken wat dit voor ons nu kan betekenen!
Wie zich vorig jaar hiervoor al had opgegeven, willen we vragen om zich opnieuw aan
te melden.
Data: woensdag 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december
Tijdstip: ’s morgens van 9.30 tot 11.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum De Overkant
Begeleiding en opgave: Anco Tol (tolkeuning@hetnet.nl) en Ella Feenstra
(ellafeenstra@sallandxs.net)
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Ontspullen, consuminderen en duurzamer leven
“Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen, maar uit het hebben van
weinig behoeften”(Charles Wesley)
Steeds meer mensen kennen de behoefte om hun leven te ontspullen. Wij verlangen
naar een minder vol huis. Wij voelen het als last, en we zien in dat we vroeg of laat
toch van die spullen afstand moeten doen. Niet alleen ons huis raakt overvol, ons
hoofd vaak ook. Het beeld van een volle prullenmand komt op. Achter ontspullen zit
een verlangen naar iets anders. Zoals achter het verzamelen ook al een verlangen
school dat dieper ging dan al die spullen zelf… Ontspullen geeft lucht en ruimte in
huis en hart. Dankzij ontspullen verandert die leegte in leefruimte (Bijbelse
dagkalender 2020, 16 maart).

Voor dit thema heeft de werkgroep Groene Kerk van PG Dalfsen mevr. Gera van den
Berg uitgenodigd op woensdag 3 november a.s. om 20.00 uur in de Overkant. Gera
van den Berg is een van de bekendste minimalisten in Nederland. Zo geeft zij
dagelijks tips over ontspullen, consuminderen en duurzamer leven. Ze schreef het
boek “Op orde”, columns en ontwikkelde een eigen methode rondom minimaliseren.
Regelmatig treedt zij op in de landelijke media. Zij wil anderen inspireren tot goed
rentmeesterschap. Zorg dragen voor Gods schepping vraagt om een eenvoudiger
leven en duurzame keuzes, vindt Gera. Zij biedt daarin een praktische invulling. U
wordt van harte uitgenodigd voor deze lezing/workshop met Gera van den Berg. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelding voor deze avond via:
Mans Boelens: mans.boelen@gmail.com
Geert Christerus: christerus@hotmail.com
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06-19616007

Filmvoorstelling ‘Le Havre’
Marcel Marx heeft zijn oude zwerversleven vaarwel gezegd en probeert een huiselijk
bestaan op te bouwen in Le Havre. Zijn bestaan als schoenpoetser is geen vetpot
maar zijn vrouw Arletty zorgt goed voor hem. Marcel is tevreden met het leven, tot
het lot hem in contact brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling. Hij besluit
zich te ontfermen over de jongen, en moet zijn optimistische levensvisie inzetten om
de muur van menselijke onverschilligheid omver te werpen. Daarbij kan hij een
beroep doen op de rotsvaste solidariteit van de mensen uit de buurt. Het net van de
politie lijkt zich om de vluchteling te sluiten, maar Marcel laat zich niet zo makkelijk
buiten spel zetten…

De Finse filmmaker Aki Kaurismäki heeft een indrukwekkend oeuvre op zijn naam
staan en zijn films vielen regelmatig in de prijzen op internationale filmfestivals. In ‘Le
Havre’ komen melancholie, sociaal-realisme, surrealisme en solidariteit samen in een
sprookjesachtige film.
Datum: donderdag 18 november 20.00 uur
Plaats: De Overkant
Opgave Tabitha Keuning email:tolkeuning@hetnet.nl)
Ton de Bruijn
email: tondebruijn49@hotmail.com

7

Ronde tafel gesprekken over ‘Groene kerk’
Er wordt overal gesproken over duurzaamheid en over klimaatverandering. Is dat iets
van de laatste jaren.. om den drommel niet! Nadat de club van Rome in 1972 hun
rapport ‘grenzen aan de groei uitbrachten’, werd er in onze kerken aandacht besteed
aan een nieuwe levensstijl: soberder, duurzamer. Eind 80 ‘er jaren werd door de
Wereldraad van kerken het conciliair proces voor vrede , gerechtigheid en heelheid
van de schepping geïnitieerd en zo waren er meer. Maar al die initiatieven doofden
helaas langzaam uit.
De laatste jaren, helemaal door de zichtbare klimaatsveranderingen( enorme droogte
maar ook enorme wateroverlast!!) is er echter een wake- up call gaande. Steeds
vaker wordt er ook vanuit de kerken niet alleen gesproken maar vooral op concrete
manier gewerkt aan duurzaamheid.
Ook in onze kerk is de commissie Groenekerk zeer actief met o.a. een sociale
moestuin, een boomgaard met wilde bloemen, aandacht voor opvang van
regenwater enz.

Duurzaam willen leven heeft alles te maken met geloof, met de manier waarop je
omgaat met je ‘naaste’. Beter gezegd het gaat om jouw omgang met mensen, dieren,
planten in je directe omgeving en ver weg. Maar het gaat ook om dingen die vandaag
gebeuren en hun invloed op dat wat in de toekomst staat te gebeuren. Bas Zitman en
Hans Schipper willen daar gemeenschappelijk en samen met jou over praten aan de
hand van enkele Bijbelgedeelten die licht werpen op de zorg voor de schepping, voor
aarde, lucht en water, voor mens en dier en plant.
We willen dat doen in een viertal avonden te beginnen op 12 januari 2022 om 20.00
uur in de nieuwe aanbouw te Oudleusen.
Het zou wel fijn zijn als u zich van te voren aanmeld, zodat we weten hoeveel stoelen
we om de nieuwe ronde tafel in Oudleusen moeten zetten.
Opgeven: dsschipper@hetnet.nl en/of baszitman@outlook.com
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Altijd dat kruis

In 1 Korinthe 2 zegt Paulus: “Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die
over Jezus Christus – de Gekruisigde.” In Jezus aan het kruis leren wij God kennen. Dit
benadrukt prof. Van der Beek in zijn boeken ook enorm. Zodat bij velen de vraag
opkomt: “Moet dat nu? Altijd weer dat kruis?” In zijn boek ‘Altijd dat kruis’ legt Van
der Beek uit dat met enkel een optimistisch verhaal mensen met een kluitje in het
riet worden gestuurd. God is liefde, maar niet lief.
“Vertel geen mooie praatjes over God, het leven is niet eerlijk.”
Zo kopte het dagblad ‘Trouw’ bovenaan de recensie van dit boek.
In vier avonden willen we de geloofsboodschap van dit boek verkennen.
Van der Beek hoopt dat zijn boodschap een plaats krijgt in de catechese.
Bij deze.
Want wie aan deze 4 avonden deelneemt, kan erna geloofsbelijdenis doen. Ongeacht
je/uw leeftijd: voor geloof ben je immers nooit te jong of te oud!
Data: woensdag 12 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari
Tijdstip: 19.30 uur
Plaats: De Overkant
Opgeven: Anco Tol (tolkeuning@hetnet.nl)
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Vrijdagochtend Kring over poëzie
Het jaarthema is ‘Midden in het leven’ en ik denk aan een lied van Luther, dat begint
met ‘Midden in het leven zijn wij/ door de dood omvangen’ (vert. Ad den Besten).
Wat zegt de dichter over dood en leven? Met elkaar lezen we gedichten rondom dit
thema en bespreken met elkaar wat ze ons te denken geven en wat we horen en
lezen. Samen lezen en merken dat er vele wijzen zijn waarop een gedicht begrepen
kan worden. Er is niet één ware lezing van het gedicht.
Iedereen is welkom, ook zij die zeggen dat ze gedichten te moeilijk vinden!
‘Dichters zijn lieden die woorden op een rijtje zetten. Daardoor krijgen die woorden
een betekenis die ze eerder niet hadden en daardoor lijkt het veel mooier dan het is’
aldus Olivier B. Bommel.

Wat doen die dichters? We nemen het citaat van Bommel nog een keer op, maar nu
zoals Barnard het citaat met een enkel letter – de letter B – veranderde:
‘Dichters zijn lieden die woorden op een rijtje zetten. Daardoor krijgen die woorden
een betekenis die ze eerder niet hadden en daardoor blijkt het veel mooier dan het
is’
Door alle maatregelen is het lastig om te plannen, daarom starten we op 15 Januari
om 10 uur in de Overkant, verdere data worden bekendgemaakt in Kerk op Weg.
Contactpersoon: Bas Zitman
Emailadres: baszitman@outlook.com
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Leerhuis onder leiding van Dodo van Uden

We hopen op vier maandagmiddagen bij elkaar te komen.
Onderwerp: Psalmen.
Data: 17 en 31 januari, 14 en 28 februari.
Plaats: KC De Overkant.
Kosten: € 25,00 voor de vier bijeenkomsten samen.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Opgave bij : Teunis Dankers (tel. 0529 434437 of
e-mail: dankers-adriaanse@hetnet.nl).
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Rondleiding en koorvesper Nieuw Sion Diepenveen
Zondag 27 maart

In oktober 2020 hebben we met een groep gemeenteleden onder strenge
Coronamaatregelen een rondleiding gehad in en om het klooster. We hopen onder
betere omstandigheden nogmaals een rondleiding te organiseren.
De rondleiding begint om 15.00 uur en wordt geleid door een van de rondleiders.
Koffie en thee zijn inbegrepen.
De rondleiding brengt u via de pandgangen op vele onbekende plaatsen. We lopen in
het klooster in stilte. De rondleiding voert ook door tuinen, langs het kerkhof en de
monumentale berceaux. Aansluitend is er een koorvesper om 18.00 uur. Een
koorvesper kenmerkt zich door mooie en goed uitgevoerde muziek, maar is geen
concert: altijd is er naast het koor plaats voor samenzang, een psalm, gelezen
teksten, stilte en gebed.
Contactpersonen:
Diny Westerbeek
email: dinywesterbeek@gmail.com
Ton de Bruijn
email: :tondebruijn49@hotmail.com
Kosten: ongeveer €7,50 per persoon
Het vervoer is op eigen gelegenheid of in overleg met de contactpersonen.
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Wilde Stilte

Afgelopen voorjaar zijn we met een groepje actief bezig geweest met het 2 e boek van
Raynor Winn “De Wilde Stilte’. Het boek vertelt over hoe een leven dat door
omstandigheden beperkt lijkt te worden weer in beweging komt. Beweging komt
door letterlijk te gaan bewegen, door te gaan wandelen. Voor de schrijfster is
schrijven en wandelen helend.
Lezen en wandelen kan ook een dergelijke ervaring met zich meebrengen.
Vanwege de goede ervaringen van afgelopen voorjaar is er in de 40-dagentijd weer
ruimte om individueel en/of als groep bezinnend aan de slag te gaan met het boek.
Aan de hand van de verschillende thema’s die in het boek aan de orde komen ga je
‘al wandelend’ met jezelf en/of met anderen in gesprek. Creativiteit en
natuurbeleving krijgen ook aandacht.

Data: in overleg (in de 40-dagentijd)
Tijdstip: 19.00 uur
Plaats: thuis en buiten
Opgeven: Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl)
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The Passionwake en optreden Talitha Nawijn

The Passion zal in 2022 weer een nieuwe poging doen om het land in te gaan. Vorig
jaar kon het vanwege de beperkende maatregels niet doorgaan, maar in aanloop
naar de landelijke Passion op Witte Donderdag hoopt de Protestantse Kerk, samen
met lokale kerken, laagdrempelige Passionwakes en intieme concerten te
organiseren: The Passion 40daagse. Als Protestantse Gemeente Dalfsen hopen we
wederom mee te doen. Net als vorig jaar hopen we dan een optreden met Talitha
Nawijn te kunnen organiseren. Zodra er meer bekend is zullen we hierover
publiceren in het kerkblad en op de website.
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Vertelvoorstelling Ien
Op zondagavond 24 april, in de Grote Kerk om 19.00 uur.
Een aangrijpend verhaal van 45 minuten begeleid door violist Jannes van der Velde.
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Opgave:
Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl) (0594-512853)
Diny Westerbeek (dinywesterbeek@gmail.com)
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Liturgie? Niets spannends aan toch?
Hans Schipper, Gerrit Hoving en Dick Tavenier zullen
een avond vullen over liturgie. Aanleiding is het boekje
dat door de PKN is uitgegeven: ‘Tot Gods eer,
handreiking voor gesprekken over liturgie’. Dit boekje
geeft een goed beeld wat er binnen de PKN aan
vieringen zijn, maar echt spannend vonden we het niet.
Daarom zullen we proberen er een invulling aan te
geven die maakt dat u wat beleeft, want zo moet het
volgens ons zijn: In de kerk valt wat te beleven en als
het goed is vooral iets van de Eeuwige. We zullen
woorden zoeken, musiceren, gebeden uitspreken, en
de verschillende liturgische elementen ook proberen te
duiden. Uiteraard eindigen we met een gepaste kleine
viering.
De datum is nog niet vastgesteld, maar die kondigen we
ruim van tevoren aan in KOW en op de Kerkgroet!
Van harte welkom in de Grote kerk!
Namens de commissie Eredienst,
Hans Schipper, Gerrit Hoving en Dick Tavenier
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Gebedsuur
Eens per twee weken komen leden van onze gemeente op donderdag van 19.00 uur
tot 20.00 uur samen om te bidden. Elk gebedsuur staat op zichzelf en is toegankelijk
voor een ieder die mee wil doen, wil ondersteunen of belangstelling heeft. Wij
komen bij elkaar om te bidden voor o.a. zieken in de gemeente. Maar ook andere
gebedsonderwerpen in en buiten onze gemeente komen ter sprake. Na een opening
met liederen inventariseren we de voorbeden, waarna we voor elk onderwerp
bidden, hardop of in onszelf. Gebedspunten kunnen ook telefonisch of per e-mail
worden doorgegeven. Bovendien is er de mogelijkheid om (anoniem) een voorbede
door te geven via de website van de kerk.
Aanmelden is niet nodig; je bent gewoon welkom.
Data: donderdag om de 2 weken met ingang van 2 september 2021
Plaats: KC De Overkant
Tijd:

19.00 – 20.00 uur

Contactpersonen: Jan en Sietske Kramer, tel. 434203
E-mail: janensietskekramer@gmail.com
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Vrouwenpower
Wij zijn een groep vrouwen die via Whatsapp contact hebben met elkaar en eenmaal
in de ongeveer 6 weken afspreken rondom een (bijbels)thema of activiteit. Deze
groep is ontstaan n.a.v. een vraag om meer contact te hebben met leeftijdsgenoten
binnen onze gemeente, vanwege niet altijd kunnen bezoeken van de kerkdiensten.
We begonnen met 12 dames (leeftijd
zit ongeveer tussen de 30 en 55 jaar)
en inmiddels zijn we met 26 dames.
Voordeel van zo veel is dat er altijd
wel een redelijk groep kan op de
afgesproken datum. De datum ligt
niet vast, deze gaat elke keer via de
datumprikker, zo’n 6 weken nadat
we bij elkaar zijn geweest. We
spreken af bij iemand thuis (zo lang
als dat nog lukt met aantal) of ergens
op buiten.
Denk je dat lijkt mij wel wat, doe dan even een berichtje, dan ontvang je meer
informatie en voegen wij je toe aan onze app-groep.
Datum:
via datumprikker eenmaal in de 6 weken
Locatie:
bij iemand thuis (zolang de groepsgrootte dit toelaat)
Contactpersoon: door het vertrek van Hermy Bredewold nog niet bekend
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Samen aan tafel met een verhaal

Een aantal keren per jaar komt de Stimulans Groep bij elkaar. De avonden zijn vooral
bedoeld om elkaar te ontmoeten, zowel kinderen als volwassenen. Om 18.00 uur
staat er bij iemand thuis een maaltijd klaar die is samengesteld uit verschillende
gerechten. Eenieder die komt neemt naar eigen inzicht en smaak een zelfgemaakt
gerecht mee en zoals dat gaat is dat genoeg voor velen. Bij elke maaltijd is een
speciaal gerecht aanwezig dat verwijst naar een thema en dat raakt aan een
Bijbelverhaal. Een gerecht dat uitnodigt om met elkaar op verhaal te komen.
Op vrijdag 17 september om 18.00 uur komen we sinds de Coronatijd weer voor het
eerst bij elkaar. Er zal dan een Picknick worden gehouden ergens aan de Vecht. Lijkt
het je leuk om aan deze Picknick mee te doen meld je dan aan bij Neelsje Bronger
(ronald_neelsje@hotmail.com) of Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl)
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Gemeente Groeigroepen
Een gemeentegroeigroep is een gemeente in het klein. Jezus gaf zijn leerlingen ook
onderwijs in een kleine, vriendschappelijke kring. Hij gaf hen het voorbeeld hoe leven
in Gods Koninkrijk eruitziet. In een groeigroep delen groepsleden geloofservaringen,
leren ze van de Bijbel en groeien ze in hun geloof. Er is tijd en ruimte om elkaar te
leren kennen, met elkaar mee te leven en om ook voor elkaar te bidden.

I Gemeente Groeigroep
Een groep mensen van verschillende leeftijden. Ons streven en verlangen is opbouw
van onderlinge geloofsgemeenschap en persoonlijke geloofsgroei door samen de
Bijbel te lezen met behulp van een boekje, samen praten (bezinnen) zingen en
bidden.
Het is een waardevolle aanvulling op de andere vormen waarin wij ons geloof
beleven. Kom vrijblijvend een keer langs om te zien of het iets voor u/je is.
Data: één keer per drie weken op de dinsdagavond, we hopen te starten in
september en nieuwe mensen zijn altijd welkom om aan te schuiven. (Interkerkelijk)
Plaats: Prins Hendrikstraat 9A
Tijd: 20.00 uur-22.00 uur
Contactpersonen: Gerrie en Bertus van den Brink, Email: gerrievdbrink@hotmail.com Tel. 0529-433332
II Gemeente Groeigroep
Wij zijn een redelijk jonge groep mensen die vanuit de Bijbel met elkaar in gesprek
gaan. Soms gebruiken we materiaal van het Evangelisch Werkverband. We hopen
elkaar te bemoedigen en op te bouwen vanuit Gods Woord. Aan het begin van de
avond zingen we samen met gitaarbegeleiding.
Data: dinsdag of woensdag
Plaats: bij deelnemers thuis
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Aantal deelnemers: ongeveer 6
Leiding: om de beurt bij één van de deelnemers
Contactpersoon: Jan Kramer. Tel.434203 of e-mail: janensietskekramer@gmail.com
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III Gemeente Groeigroep
Wij gebruiken de Bijbel en materiaal van het Evangelisch Werkverband als
uitgangspunt voor gesprek. Meestal gaat het gesprek over de dagelijkse praktijk van
het leven van een gelovige. Komend seizoen gaan we verder met het boekje, ‘Leven
met de Psalmen’ waarin Psalm 122, 124, 139, 145 en 146 aan de orde komen. Aan
het begin van de avond zingen we samen bij orgel of gitaar.
Datum: woensdagavond
Plaats: bij één van de deelnemers thuis
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Leiding: gezamenlijk
Aantal deelnemers: ongeveer 6-8
Contactpersoon: Jan en Sietske Kramer. Tel.434203 of
e-mail: janensietskekramer@gmail.com

Gamma
Eénmaal per 6 weken komt op zondag een gespreksgroep bij elkaar in huiselijke
sfeer. Het gaat om gesprekken rondom geloof en samenleving, meestal aan de hand
van een boek of artikel dat door iedere deelnemer is gelezen. De groep kenmerkt
zich door openheid én gezelligheid; ieder krijgt voldoende gelegenheid om vagen en
meningen te uiten. Er zijn momenteel twaalf leden die om beurten de andere leden
als gast ontvangen.
Data: zes keer per seizoen
Plaats: bij deelnemers thuis
Tijd: 2 uur lang op zondag, de tijd wordt in overleg bepaald.
Contactpersonen: Bertil en Margot Uittenbogaard, bertilpu@hotmail.com
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Jeugdwerk Protestantse Gemeente te Dalfsen
In dit boekje staan de jeugdactiviteiten niet vermeld. Het jeugdwerk valt onder de
verantwoordelijkheid van de Jeugdraad of anders gezegd Denktank Jeugd (NIEUW!)
en niet onder Toerusting.
Het prisma van Denktank
Jeugd
Licht bestaat uit verschillende
kleuren, die zichtbaar worden
door een prisma. Je hebt alle
kleuren nodig om ‘wit’ licht te
hebben en zo is het ook met
Gods licht. De kleuren staan
voor de diversiteit in onze
gemeente, maar verwijzen ook
naar Gods trouw.
Elke kleur staat voor een
doelgroep en samen vormt dat
een geheel. Door samen
lichtdragers te zijn, ieder op zijn of haar manier kunnen wij de Liefde, het Licht van
Jezus doorgeven.
De belangrijkste activiteiten zijn kinderoppas, kindernevendienst, catechese en
jaargroepen, tienerkerk.
Ieder jaar start er een nieuwe jaargroep in Dalfsen waarvoor de brugklassers een
uitnodiging krijgen, samen met hun ouders. Dit jaar zal VO2 en Brugklas samen
worden uitgenodigd, omdat dit afgelopen jaar niet kon. Er zijn nu jaargroepen voor
VO (Voortgezet Onderwijs) I, VO2, VO3, VO4+.
Ook in Oudleusen zijn er inmiddels twee gespreksgroepen voor jongeren in de
Wiekelaar. (VO3+ en Brugklas/VO2)
Kijk voor actuele activiteiten op de website en de datakaartjes (ook te vinden op de
website of als flyer in de Overkant/kerken). Deze datakaartjes komen ieder half jaar
uit.
Er is een nieuw werkplan geschreven door de Denktank Jeugd waar we komend
seizoen (2021+) vanuit gaan werken “Werkplan Denktank Jeugdwerk 2021+”.
In het nieuwe werkplan zijn er ook plannen om weer 16+ groepen op te gaan starten.
Contactpersoon jaargroepen: Martijn Westera – martijn.westera@kpnmail.nl
(totdat vacature kerkelijk jeugdwerker is ingevuld)
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Denktank Jeugd
Voorjaar 2021 is er een groep gemeenteleden bij elkaar gezocht/ geroepen /
gevraagd om mee te denken over de toekomst van het Jeugdwerk binnen onze
gemeente. Wij zijn een aantal keren bij elkaar geweest en hebben een nieuw plan
geschreven. Dit plan zal komend seizoen geïntroduceerd worden, met oude
vertrouwde activiteiten, maar ook een nieuwe frisse wind. Wij hopen als groep dat er
snel een nieuwe kerkelijk jeugdwerker wordt gevonden die met ons hiermee aan de
slag gaat. Wij blijven als groep bestaan en hopen nog veel meer mensen aan ons
netwerk voor de Jeugd toe te kunnen voegen. Wij zijn een groep van twaalf
gemeenteleden die het Jeugdwerk levend willen houden en vooral de jeugd en
jongeren een fijne plek willen bieden binnen onze gemeente. Wil je meer weten of
meedoen? Vraag het aan een van ons.
Arjan Laarman, Floris Meerveld, Harriet Meenderman, Ingrid Bannink, Jeroen
Hummel, Joelle Vetkamp, Karin Lautenbach, Marjolein Dekker, Nathalie te Kaat, Tom
Boshoven, Willemijn Boshoven en Martijn Westera.

0529-UNITES Jongerenreis 2022 Roemenië
In de tweede week van juli 2022 hopen wij te vertrekken richting Petelea naar Casa
Ana om daar verder te gaan met klussen en
activiteiten met de kinderen uit de wijk. We
gaan weer een hele groep jongeren (25 en 9
leiding)op pad en zullen komend seizoen
regelmatig via acties van ons laten horen.
Een kleine opsomming:
• Verkoop cake bij verschillende
gelegenheden
• Autowassen
• Oppascentrale en Klussendienst
• Benefietconcert
• Nacht voor Roemenië
• Oudijzer actie
• Schone Rivieren actie
Houd onze facebookpagina of website van de kerk in de gaten voor meer info of data
van verschillende acties.
Meer info bij :
Bart Meenderman
– bart.meenderman@gmail.com
Guus Uitslag
– guus.uitslag@hotmail.com
Henri Uitslag
– henri.uitslag@gmail.com
Herwi Westera –
- herwi.westera@gmail.com
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Cursus Leren van Luther 2021-2022

Spiritualiteit in de Lutherse traditie
Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren
van Luther. Elk jaar met een ander thema. Dit jaar is het onderwerp “Spiritualiteit”.
Bij spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof. Wilt u zich
daar eens in verdiepen, met elkaar er over spreken en van theologen leren, dan is
deze cursus iets voor u.
Spiritualiteit is een veelomvattend en een beetje vaag en zweverig begrip geworden.
Spiritualiteit gaat om de persoonlijk ervaring van het bovennatuurlijke, het hogere,
het geestelijke. Hoe spiritueel bent u? Verschillende aspecten van spiritualiteit komen
in deze cursus aan bod.
Protestantse theologie is niet te begrijpen zonder kennis van het gedachtengoed van
kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546). Velen kennen Maarten Luther als
hervormer, professor en theoloog.
Daarvoor leefde hij vijftien jaar als monnik (1505-1520). De kloosterlijke praktijken
van gebed, Schrift-meditatie, verinnerlijking en zelfreflectie is hij ook na zijn
reformatorische wending blijven beoefenen.
Het gedachtengoed van Luther heeft veel theologen geïnspireerd. Vorig jaar stonden
we stil bij Dietrich Bonhoeffer. In de cursus Leren van Luther wordt elk jaar op een
andere wijze aandacht gegeven aan wat Luther en zijn theologie voor onze tijd kan
betekenen.
In vijf bijeenkomsten gaan Lutherse theologen met de cursusdeelnemers op zoek
naar de inhoud van vijf kernbegrippen van spiritualiteit in de Lutherse traditie:
spiritualiteit van het bidden, spiritualiteit van het vieren, spiritualiteit van het
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leven uit genade, spiritualiteit bij de ervaring van het lijden en spiritualiteit van de
Schrift.
Eén van de 14 plaatsen waar de cursus wordt gegeven is Dalfsen. Uiteraard wordt
rekening gehouden met de maatregelen vanwege de coronaepidemie. In het
Kerkelijk Zalencentrum De Overkant is voldoende ruimte om onderling een passende
afstand aan te houden van 1,5 meter. De cursus is ook online te volgen. De
bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddagen van 14.30 tot 16.00 uur. De data zijn: 16
november, 7 december 2021, 11 en 25 januari, 8 februari 2022, - De kosten bedragen
€ 20,--, inclusief reader, koffie en thee. Of er zoals gebruikelijk een gezamenlijke
afsluitende bijeenkomst komt voor alle deelnemers (met een film en vesperviering)
hangt af van de ontwikkelingen in het najaar rondom COVID-19.
Aanmelden voor de cursus kan door het sturen van een e-mail naar Frits Prins. Ook
kan men bellen: 0529-433268. E-mail prins96@kpnmail.nl Voor belangstellenden is
een folder beschikbaar met een nadere toelichting op de cursus.

Gesprekskring H.U.L.D.A
H.U.L.D.A. (Helpt Uit Liefde De Ander) is een kerkelijke gespreksgroep van
christenvrouwen. Het doel van deze gespreksavonden is te komen tot ontmoeting en
gesprek, bezinning op Bijbel en persoonlijk geloof en een bewuste inzet voor een
rechtvaardige en veelkleurige samenleving. De meeste bijeenkomsten worden door
de eigen leden voorbereid.
Data: september t/m april; elke tweede maandag van de maand.
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: k.c. De Overkant.
Contactpersoon: Ina IJskes-Rauchbaar, secr. e-mail: ijijskes@hetnet.nl
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Ook in het nieuwe seizoen gaan we kijken naar de mogelijkheden om een aantal
activiteiten te organiseren in het kader van “Ontmoeting”. Een exacte datum prikken
is i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus nog wat lastig, maar ideeën zijn er al
wel. Zo zijn we van plan om te starten met een High Tea, om zo elkaar weer eens
onder het genot van thee met wat lekkers te ontmoeten en bij te praten. Daarnaast
zijn we van plan om een wandelochtend, een workshop bloemschikken en een
spelletjesmiddag te organiseren. We zullen u/jullie op de hoogte houden van de
activiteiten via het kerkblad, kerkgroet en de mail.
Team “Ontmoeting”
Contactpersonen: Henk en Helena Schuurman deoverkant @ziggo.nl

CVO-Aktief Oudleusen (Chr. Vrouwen Oudleusen)
Wij zijn een Chr. vrouwenvereniging en hebben elke maand een gastspreker op
allerlei gebied, zoals christelijk, sociaal, cultureel, ontspannend.
De Paas- en Kerstvieringen worden meestal door eigen leden verzorgd.
Wij zijn verder actief op het gebied van fietsen, wandelen, op reis gaan, kaarten
maken, schilderen en staan op div. markten met eigengemaakte spullen.
Kom gerust een keer als gast op één van onze avonden.

PROGRAMMA 2021-2022
8 september 2021 We houden de moed erin. We hopen deze avond weer van start te
gaan. Even bijpraten en verder……… nog een verrassing.
13 oktober 2021 Ursula’s Creations. Beeld van een reis door Egypte. Trektocht door
de woestijn en onder de sterrenhemel slapen.
10 november 2021 Janneke de Groot. Vitaal ouder worden, hoe doe je dat.
8 december 2021 Advent/Kerstbijeenkomst. Groep van Gerrie Mollink
12 januari 2022 Mevr. Esselink zal voor ons een avond verzorgen over de
bedelaarskolonie Ommerschans. Zo voor ons dichtbij, waar wij zo weinig of niets van
afweten.
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9 februari 2022 Jaarvergadering.
9 maart 2022 Een heerlijke avond ontspannen met zangeres, actrice Lucie de Lange
uit Blokzijl. Ze heeft een kwart eeuw samengewerkt met Jos Brink en is dirigent
Koopmansvrouwenkoor.
13 april 2022 Paasbijeenkomst. Groep van Hennie Kappert
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