
  

Overzicht activiteiten Verdieping & Ontmoeting ’22-’23     

WAT WANNEER CONTACTPERSOON 

Kloosterweekend Sint-Josephsberg Megen. Ontdek 
hoe stilte, eenvoud, aandachtig leven en 
verbondenheid met al wat leeft je eigen leven kan 
verrijken en verdiepen 

23-25 
September  

Ina Haveman 

Bijbelkring: 1x per maand met elkaar in gesprek 
over de brief van Paulus aan de Galaten 

Vanaf 6 
oktober om 
19:45 uur in de 
Wingerd 

Jan Kroon 

Kinderactiviteit. Een bijeenkomst voor de jeugd. 
Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing 

November  Yvette Groenveld en 
Jannie Stoutmeijer 

Kliederkerk. Een generatie verbindende dienst die 
we samen afsluiten met een maaltijd 

13 november 
van 16:00 – 
18:00 uur 

Jeltsje Elzinga-Bakker 

Liturgisch Bloemschikken. Samen creatief aan de 
slag. Groene vingers niet noodzakelijk. 

13 december Thea Groeneveld en 
Jannie Ellens 

Gespreksgroep. Deze tijd van klimaatverandering 
en energiearmoede vraagt om een herbezinning op 
hoe we omgaan met de aarde. Samen lezen we het 
boek ‘groene theologie’ en gaan we in gesprek over 
duurzaamheid en geloof. 

Vanaf januari Jan Kroon en Tjeerd 
Hazenberg 

Een avond rondom sport en geloof. Een oud-
sporter vertelt in de gloednieuwe kantine van v.v. 
Grijpskerk over zijn / haar carrière en hoe het 
geloof  daarin bijdroeg.  

Februari. 
Precieze 
datum wordt 
nog bevestigd. 

PK vd Kamp en 
Tjeerd Hazenberg 

Tour de Hap. Gezellig samen eten op verschillende 
adressen  

Maart Thea Groeneveld en 
Ans Arkema 

Vesperdiensten voor Pasen  22 maart en 29 
maart in de 
Dorpskerk 

Hillie Tjabringa, Barry 
Steller & Trienke 
Bergsma 

Creatieve workshop. Onder leiding van Gert 
Sennema aan de slag met natuurlijk materiaal. 

April Tjeerd Hazenberg 

Boerderijdienst. Een bijzondere dienst op de 
boerderij, inclusief lunch 

7 mei Jeltsje Elzinga-Bakker 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 18 mei Jeltsje Elzinga- Bakker 

Kinderactiviteit. Een uitje voor de jeugd. Waar we 
heen gaan is nog een verrassing 

Mei Yvette Groenveld en 
Jannie Stoutmeijer 

Tentdienst op de Poel. We trappen de feestweek 
van Grijpskerk af met een gezamenlijke tentdienst  

Juni Voorgangers beide 
kerken 

Fietsen langs bijzondere locaties in onze gemeente.  Juni Dini Pool 

 

 


