Winterwerk
2021-2022

Iedere zondag open
Er zijn op zondag twee kerkdiensten:
om 09.30 en 18.30 uur
ook mee te beleven via de website
www.gouderaksekerk.nl
Zondagsschool: van 4 t/m 12 jaar
om de andere week op zondag tijdens de
morgendienst om 09.30 uur in ‘Het Baken’
Contact: Annemarie den Hertog, 0622217779
Data: 5 sept. / 3 + 31 okt. / 28 nov. / 19 dec.

Meer weten over het christelijk geloof?
perry@gouderaksekerk.nl

Alpha cursus: doorstart op dinsdagen
alphagouderak@gmail.com / 0628613170
Data: 26 okt. / 9 + 23 nov. / 7 dec.

Contact over ‘Het Baken’ en ’Het Honk’
via baken@gouderaksekerk.nl

Maaltijd: voor alleenstaande eters
meermalen per jaar in ‘Het Baken’
om het diner samen gezelliger te maken
Contact: Marjan van Vianen, 0612920185
Startdatum: woensdag 13 oktober

Alle activiteiten onder
voorbehoud van leven
en welzijn (DV). Meehelpen
of meer informatie via
scriba@gouderaksekerk.nl

Woord & Lied: voor alle luisteraars
wekelijkse kerkradio-uitzending op
woensdagmorgen om 10.30 uur
ook via www.kerkdienstgemist.nl
Startdatum: woensdag 13 oktober

Vragen over de (jeugd)activiteiten?
jeugdouderling@gouderaksekerk.nl

Crèche: voor de kleine kinderen
oneven weken morgendienst in ‘Het Baken’
Contact: Corianne Gorissen, 0683247989
Data: 31 okt. / 14+28 nov. / 12+19 dec.
(ook op 7 november i.v.m. doopdienst)

Jeugdwerk 2021

Kringwerk

Catechese

Meisjesclub Mirjam: groep 5 t/m 8
Eén keer in de twee weken op vrijdag van
14:30 – 16:30 uur in ‘Het Honk’
Contact: Teunie Verkuil, 0624495950
Data: 15 + 29 okt. / 12 + 26 nov. / 10 dec.

Bijbelkring ‘Het Baken’: alle lidmaten
Eén keer per maand op woensdagavond
van 20:00 – 22:00 uur in ‘Het Baken’
Contact: Erik Jansen van ‘t Land, 0182378658 *
Data: 20 okt. / 17 nov. / 15 dec.

Groep 1: 12/13 jaar
Wekelijks op dinsdagavond van
18:30 – 19:15 uur in ‘Het Baken’
Contact: Anne Blanken, 0623148647 *
Startdatum: dinsdag 26 oktober

Jongensclub Jozef: groep 6 t/m 8
Eén keer in de twee weken op woensdag van
18:45 – 20:45 uur in de schuur: Kattendijk 123
Contact: Jan-Kees Noordergraaf, 0615864201
Data: 13 + 27 okt. / 10 + 24 nov. / 8 + 22 dec.

Ouderenbijbelkring: alle ouderen
Derde woensdag van de maand
om 10:00 uur in ‘Het Baken’
Contact: Erik Jansen van ‘t Land, 0182378658 *
Data: 20 okt. / 17 nov. / 15 dec.

Groep 2: 14/15 jaar
Wekelijks op dinsdagavond van
19:30 – 20:15 uur in ‘Het Baken’
Contact: Anne Blanken, 0623148647 *
Startdatum: dinsdag 26 oktober

Tienerclub: brugklas tot klas 4
Eén keer in de twee weken op vrijdag van
19:30 – 21:15 uur in ‘Het Honk’
Contact: Bart de Kluijver, 0613132770
Data: 8 + 22 okt. / 5 + 19 nov. / 3 + 17 dec.

* DV januari 2022 door dominee Van Trigt

Groep 3: 16+
Wekelijks op dinsdagavond van
20:30 – 21:15 uur in ‘Het Baken’
Contact: Anne Blanken, 0623148647 *
Startdatum: dinsdag 26 oktober

kamp
25-27
mei
2022

Jeugdclub: 16 jaar en ouder
Derde zondag van de maand
na de avonddienst in ‘Het Honk’
Contact: Anne Blanken, 0623148647
Data: 17 okt. / 21 nov. / 19 dec.
18+ groep: 18 jaar en ouder
Maandelijks op zondag als vervolg op
de avonddienst in ‘Het Honk’
Contact: Arjon Bitter, 0644906833
Data: 10 okt. / 14 nov. / 12 dec.
Youth Base: 12 jaar en ouder
Eén keer per maand, op zaterdagavond vanaf
20:00 – 22:30/23:00 uur in ‘Het Honk’
Contact: Bart de Kluijver, 0613132770
Data: 2 okt. / 6 nov. / 11 dec.

Vrouwenochtend: ladies only
Meestal de eerste of tweede dinsdag van de
maand vanaf 09.15 uur in ‘Het Baken’
Contact: Gerda van Zijl, 0644374903
Data: dinsdag 2 nov. / 14 dec.
Huisbijbelkringen: voor iedereen (± 10 pers.)
Er zijn kringen op verschillende avonden
vanaf 20.00 uur bij gemeenteleden thuis.
HBK1 contact: Piet Schakel, 0182373715
Startdatum: 20 okt. (de derde woensdagen)
HBK2 contact: Truus de Vries, 0651589620
Data: 11 okt. / 8 nov. / 29 nov.
HBK3 contact: Perry van der Ree, 0628613170
Startdatum: sluit aan bij Alpha (normaal bij Jilles)
HBK4 contact: Marjan van der Ree, 0612367843
Startdatum: nog te bepalen bij voldoende animo
=verdieping jonge gezinnen / jong volwassenen=

* DV januari 2022 door dominee Van Trigt
Verdiepings- en belijdeniscatechese:
voor iedereen die (niet) weet wat ‘ie wil
met het christelijk geloof…
Wekelijks, in overleg met de deelnemers
vanaf DV januari 2022 (tot de zomer)
Contact: dominee Van Trigt, 0182372383
Email: predikant@gouderaksekerk.nl

En verder...
Gebedsgroep: alle bidders
Bij voorkeur maandelijks
in de kerk om 19.45 uur
Contact: Irma Verstoep, 0642108528
Eerstvolgende data: 2 + 30 november

