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Woord vooraf
U hebt een bijzonder boekje in handen. Het is het eerste gezamenlijke aanbod van de
commissie Vorming & Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en
Nijverdal. U vindt daarin een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan kringen, die in alle drie
kernen (Hellendoorn, de Kruidenwijk en Nijverdal) gehouden worden, aan thema-avonden en
aan andere activiteiten. Midden in het boekje treft u een gekleurd aanmeldingsformulier aan,
achterin een kalender.
Dit is ook een bijzonder boekje omdat we hierin een voorbehoud moeten maken. Het
kan zijn dat activiteiten niet doorgaan in verband met de richtlijnen inzake corona van het
RIVM. We hopen dat deze uitgave in dat opzicht uniek zal zijn, voor het eerst en voor het
laatst met dat voorbehoud. Overigens: als een activiteit niet doorgaat, wordt dat in de
kerkbladen en op de websites van de beide gemeenten vermeld. Het is ook denkbaar dat een
activiteit van een bijzaal verplaatst wordt naar de kerk(zaal).
Om iedereen in staat te stellen mee te doen, worden geen financiële bijdragen
gevraagd, behalve voor de Marriage Course, de excursies en de schilder-retraite
‘Verloochening en belofte’. Aan alle andere activiteiten kunt u dus kosteloos deelnemen. Wel
staat aan het einde van de thema-avonden een giftenpot klaar. De afgelopen jaren is gebleken
dat uit wat daar in gedeponeerd wordt, een deel van de onkosten bestreden kan worden. Bij
die onkosten moet u niet alleen aan koffie en thee, maar ook aan honoraria voor sprekers van
elders denken.
Wij hopen weer veel mensen bij een of meer van de bijeenkomsten te kunnen
begroeten!
Overigens: dit boekje bevat niet alleen het aanbod dat onder verantwoordelijkheid van
de commissie valt. Ook andere activiteiten op het terrein van vorming en toerusting zijn
opgenomen. Zo vindt u achterin het boekje informatie over wat de Raad van Kerken
Nijverdal-Hellendoorn te bieden heeft.

De commissie Vorming & Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en
Nijverdal,
Hellendoorn
Jan Jansen, tel. 0548-616323; e-mail: berendjanjansen@gmail.com;
Liesbeth Nijhoff-van der Meulen, tel. 0548-654862; e-mail: liesbethnijhoff@ziggo.nl;
Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611; e-mail: theavanpijkeren@gmail.com;
Ds. Jan Dirk Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl.
Nijverdal
Anton Kreileman, tel. 0548-614607; e-mail: anton432@gmail.com;
Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487; e-mail: nijhoffgerhard@gmail.com;
Ds. Hans van Dalen, tel. 0548-785715; e-mail: dsvandalen@pgnijverdal.nl.

Aanmelding
In verband met de organisatie willen we graag van tevoren weten op hoeveel deelnemers we
kunnen rekenen: meldt u zich dus tijdig aan! Voor deelname aan een kring kunt u zich melden
bij de betreffende contactpersoon. Voor deelname aan een van de andere activiteiten is het de
bedoeling dat u het aanmeldingsformulier zelf in de daarvoor bestemde doos onder de toren
van de dorpskerk te Hellendoorn of in de hal van de Schaapskooi, van het Centrum of van de
Regenboog deponeert. U kunt het ook bij Liesbeth Nijhoff-van der Meulen
(Schuilenburgerweg 9, Hellendoorn) in de brievenbus (laten) doen of in die van de pastorie
van ds. Hans van Dalen (Frederik Hendrikstraat 24, hoek Oranjestraat, Nijverdal). Daarnaast
is nog aanmelding mogelijk via de website www.pghellendoorn.nl (klik op de knop
‘Winterwerk’), via een mail aan pghellendoorn@live.nl of via een mail of een telefoontje aan
een van de genoemde commissieleden.
Door middel van de ‘Kalender’ achter in dit boekje en berichtgeving in Karkesproake
en Het Kerkvenster zult u aan de bijeenkomsten herinnerd worden.
Het kan zijn dat u zich voor een of meer activiteiten opgeeft, maar dat u te zijner tijd
verhinderd bent. Wilt u dat dan aan Liesbeth Nijhoff-van der Meulen (e-mail:
liesbethnijhoff@ziggo.nl) doorgeven?

Adressen
De Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2 (hoek Zuid Esweg), Hellendoorn
De Schaapskooi, Kuperserf 49, Nijverdal
De Regenboog, Grotestraat 127, Nijverdal
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal
De Kleine Kapel Noetsele, Noetselerweg 55, Nijverdal
Het Vischnet, Grotestraat 68, Nijverdal

Kalender seizoen 2020-2021
Donderdag 17 september:
Dinsdag 29 september:
Dinsdag 6 oktober:
Woensdag 14 oktober:
Dinsdag 20 oktober:
Dinsdag 27 oktober:
Woensdag 28 oktober:
Donderdag 12 november:
Zaterdag 14 november:
Donderdag 19 november:
Woensdag 25 november:
Donderdag 3 december:
Woensdag 9 december:
Woensdag 6 januari:
Dinsdag 12 januari:
Dinsdag 19 januari:
Dinsdag 26 januari:
Dinsdag 26 januari:
Dinsdag 2 februari:
Dinsdag 2 februari:
Woensdag 3 februari:
Dinsdag 9 februari:
Dinsdag 16 februari:
Donderdag 18 februari:
Dinsdag 23 februari:
Dinsdag 2 maart:
Woensdag 3 maart:
Donderdag 4 maart:
Donderdag 25 maart:
Woensdag 7 april:
Woensdag 14 april:
Zaterdag 17 april:

Start bijbelkring Rehoboth
Start leeskring ‘Vol van de Geest’
Thema 1 – Vogels van diverse pluimage
‘Zorg voor de ziel’: De weg naar binnen en de weg naar buiten
Thema 2 – Heiligen in crisistijd. Karl Barth en Etty Hillesum
Thema 2 – Heiligen in crisistijd. Karl Barth en Etty Hillesum
hema 3 – Orgaandonatie: wie zwijgt, stemt toe
Thema 4 – De laatste dingen. Christelijke toekomstverwachting
Excursie Aalten
Thema 4 – De laatste dingen. Christelijke toekomstverwachting
Zorg voor de ziel’: Het gebed
Thema 5 – Een Bijbels prentenboek
‘Zorg voor de ziel’: De bijbel
‘Zorg voor de ziel’: Het lied
Bijbelkring ‘De Bergrede’
Thema 6 – Kloosterleven in Overijssel
Bijbelkring ‘De Bergrede’
Thema 7 – Workshop ‘Make a preek’
Thema 7 – Workshop ‘Make a preek’
Kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
‘Zorg voor de ziel’: De liturgie
Bijbelkring ‘De Bergrede’
Kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
Thema 8 – Het Liedboek als spiegel van hedendaagse
spiritualiteit
Bijbelkring ‘De Bergrede’
Kunstretraite ‘Verloochening en belofte’
‘Zorg voor de ziel’: De sacramenten
Thema 9 – Bachs grote passie
Thema 10 – Diaconaat in de praktijk
Thema 11 – Willem Barnard
Thema 11 – Willem Barnard
Kerkhistorische excursie naar Elst en ’s-Heerenberg

Bijbelkringen
Bijbelkring Bergrede – Hellendoorn
De Bergrede van Jezus (Matteüs 5-7) heeft tot op de dag van vandaag zeggingskracht. Door in
vier bijeenkomsten goed in de tekst te duiken, ontdekken we alle kanten van de toespraak.
Ook is het mogelijk om de gesproken woorden van Jezus tegenover ons eigen leven te zetten.
In hoeverre helpen ze ons, geven ze troost of stoten ze juist af? Op de dinsdagen 12 januari,
26 januari, 9 februari en 23 februari 2021 komen we bij elkaar. Inloop om 13.15 uur, start om
13.30 uur. Plaats: de Leerkamer. Leiding: ds. Lennart Aangeenbrug.
Bijbelkring Rehoboth – Nijverdal
Deze kring is ooit begonnen in een gebouwtje van de zondagsschool in Zuna, genaamd
‘Rehoboth’. Daarom vinden we het mooi die naam te blijven gebruiken. We lezen de
Psalmen. Dat is niet altijd gemakkelijk: over vijanden, wraak en kwaad. Het helpt om te
bedenken dat de Psalmen ook een gebedsboek worden genoemd. We bidden vanuit onze
ervaring van wat ons tegenzit en waar we boos op worden. We zoeken Gods aangezicht. Dan
blijkt de ervaring vanuit de Psalmen dicht bij ons te liggen: ‘God, laat van U horen! Ziet U de
ziekte niet en machten die er misbruik van maken?!’ De kring wordt in principe op de derde
donderdag van de maand in het Centrum gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. Kijk in het
Kerkvenster voor eventuele wijzigingen. Contactpersonen zijn ds. Wil Kaljouw, tel. 0548612595, en Alie ter Avest, tel. 0548-612077.
Bijbelgesprekskring – Nijverdal
Ds. Hanneke Paas leidt eens per drie weken een bijbelgesprekskring, op maandagmorgen in
het Spectrum, achter de Regenboog. Aanvang 9.45 uur. Info is te verkrijgen bij ds. Paas, tel.
0548-769053, e-mail: hjpaas@xs4all.nl.
Bijbelstudiekringen ‘Evangelie van Johannes’ – Kruidenwijk
Er zijn twee bijbelstudiekringen over het evangelie van Johannes. We verdiepen ons hier
verder in en staan stil bij de vraag wat je hiermee kunt in de huidige tijd.
kring 1: op dinsdagavonden
Deze kring komt bij elkaar in de Schaapskooi van 20.00 tot 22.00 uur, te beginnen in
september 2020 (startdatum nog niet bekend). De kring wordt geleid door Martin en Joanna
de Jong. Nadere info: Marjolein van Dijk, tel. 0548-626413, email: marjoleinvandijk75@gmail.com.
kring 2: op woensdagavonden
Deze kring komt bij elkaar op wisselende plaatsen (bij deelnemers thuis) van 20.00 tot 22.00
uur, te beginnen in september 2020 (startdatum nog niet bekend). De kring wordt geleid door
Jan Langkamp. Nadere info: Jolanda de Vries, tel. 0548-620057, e-mail: hddevries@home.nl.

Gesprekskringen
Gesprekskring ‘Zorg voor de ziel’
Er wordt een serie van zes woensdagavonden georganiseerd over christelijke spiritualiteit
oftewel geestelijk leven. Er worden zes aspecten daarvan behandeld. De deelnemers zullen
meer zicht krijgen op de ‘middelen’ waarmee het geloof gevoed kan worden. De
bijeenkomsten staan op zichzelf, zodat men ook een keuze uit de avonden kan maken.
* 14 oktober 2020 over ‘De weg naar binnen en de weg naar buiten’ met ds. Lennart
Aangeenbrug;
* 25 november 2020 over ‘Het gebed’, met ds. Wil Kaljouw;
* 9 december 2020 over ‘De bijbel’, met ds. Jan Dirk Wassenaar;
* 6 januari 2021 over ‘Het Lied,’ met Dick Sanderman;
* 3 februari 2021 over ‘De liturgie’, met ds. Wolter Broekema;
* 3 maart 2021 over ‘De sacramenten’, met pastor Gerard Legtenberg.
Plaats: de Leerkamer; tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.
Leeskring ‘Vol van de Geest’
Vanaf september 2018 lezen we met een kring van ongeveer zeven deelnemers het boek Vol
van de Geest van Peter Halldorf. De centrale vraag in dit boek is: hoe verrijkt de Heilige
Geest ons dagelijks leven? Volgens Halldorf heeft dit niet zozeer te maken met ‘bijzondere
ervaringen’ als wel met het verlangen om in het leven met God betrokken te worden. Als
kring zijn we daarover samen in gesprek en proberen we gaandeweg de ontdekkingen ook toe
te passen in ons eigen leven. De avonden worden afgesloten met een avondgebed uit de
Keltische traditie.
Juist het samen lezen en delen maakt het deelnemen aan deze kring waardevol en
verrijkend. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Startdatum: dinsdagavond 29 september 2020 om 20.00 uur in de Schaapskooi. De
vervolgdata worden in onderling overleg gepland. Informatie en aanmelding: Thea van
Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.

Alpha-cursus
Het is de bedoeling om bij voldoende aanmelding in januari 2021 in samenwerking met de
Levensbron een Alpha-cursus te organiseren. Iedereen is welkom om de basisprincipes van
het christelijk geloof (nog eens weer) op een rijtje te krijgen. Contactpersoon is Hendrika
Kreileman, tel. 0548-616407, e-mail: hjkreileman@gmail.com.
Gemeente Groei Groep – Kruidenwijk
Om de twee weken komt de Gemeente Groei Groep bij elkaar op een maandagavond bij één
van de deelnemers thuis. Deze groep is een gesprekskring, waarin we allereerst omzien naar
elkaar. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over een gedeelte uit de bijbel. Dit seizoen gaan
we verder met het boekje Dit is mijn lichaam van de Gemeente Groei Groepen.
Hoe, wanneer en waar we dit het komende seizoen gaan doen is nu nog niet bekend.
Maar weet u van harte welkom! Informatie en/of aanmelding bij Geerit van Heemskerk, tel.
06-40848428, e-mail:geerit.vanheemskerk@gmail.com.

Groeigroepen – Nijverdal
Al heel wat jaren draaien in de Protestantse Gemeente te Nijverdal groeigroepen. Dat zijn
kringen van mensen die één avond per drie of vier weken bij elkaar komen, met elkaar de
bijbel openen, gezellig bijpraten en dingen met elkaar delen, bij sommige kringen onder het
genot van een lekkere warme maaltijd. Graag laten we u/jou daarmee kennis maken. De
volgende groepen zijn er:
Kring 1: elke laatste donderdag van de maand
Een kring van 13 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Voor wie wil, is
het is mogelijk om vooraf samen warm te eten. Contactpersoon is Anke Bosch, tel. 0548612704.
Kring 2: elke vierde woensdagavond van de maand
Een kring van 9 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon is
Loek Ligthart, tel. 0548-611748.
Kring 3: elke laatste maandavond van de maand
Een kring van 11 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon is
Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487.
Kring 4: eens per vier weken op dinsdag- of woensdagavond
Een kring van 9 personen. Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon is
Anton Kreileman, tel. 0548-614607.
Kring 5: eens per drie weken op wisselende dagen
Een kring van jongvolwassenen met 12 personen. Locatie: de kelderruimte van het Centrum.
Om 18.30 uur wordt er vooraf eerst lekker samen gegeten. Contactpersonen zijn Jolande
Brummelhuis, tel: 06-41750099, en ds. Bertine van de Weg, tel. 0548-858867.
De kringen starten weer in september. Voor wie interesse heeft: neem contact op met
coördinator Anton Kreileman of met een van de genoemde contactpersonen. Zoals de naam al
zegt, willen we graag groeien, in geloof en in aantal, dus wees welkom en neem gerust geheel
vrijblijvend een kijkje bij ons!

Vrouwengesprekskringen Kruidenwijk (twee groepen)
Aan de hand van een bijbelstudieboekje gaat de bijbel open en zoeken we naar wat God ons
wil leren in de praktijk van alledag. Ook gezelligheid en met elkaar meeleven vinden we
belangrijk. We draaien op twee ochtenden, op dinsdagmorgen en op woensdagmorgen, beide
om de twee weken. De dinsdaggroep gebruikt het boekje Vertrouwen van Margriet Ledin–de
Hoop. De woensdaggroep leest verhalen uit de bijbel en bespreekt die met elkaar. Beide
groepen beginnen tussen 9.45 en 10.00 uur met koffiedrinken en we komen op wisselende
plaatsen bij elkaar. Begin september wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om veilig weer
met de kringen te starten. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken en mee te doen!
Informatie en aanmelding bij Joanna de Jong (dinsdaggroep), tel. 0548-626393, e-mail:
joannadejong@live.nl; Sjanie van Heemskerk (woensdaggroep), tel. 0548-655034, e-mail:
sjanievanheemskerk@gmail.com.

Mannenkringen Kruidenwijk (twee groepen)
In 2018 is in de Kruidenwijk een mannengroep gestart, die zich verdiept in Het meesterwerk
van God. Dit boek van Henk Binnendijk gaat over het laatste bijbelboek (Openbaring). Daarin
komen vele onderwerpen samen: leven, bijbel, geloof, prediking en geschiedenis. Al deze
thema’s komen uit bij het hart van het evangelie. Waar loopt alles op uit en waar gaat het
leven om? Deze gesprekskring heeft nog plaats voor nieuwe deelnemers. De data worden in
overleg gepland. Van harte aanbevolen! Informatie en aanmelding bij Martin de Jong, tel.
0548-626393, e-mail: dejongnijverdal@live.nl.
Daarnaast is er in het afgelopen seizoen een tweede mannenkring gestart, onder begeleiding
van ds. Robbert Jan Perk. Ook voor deze kring worden de data in overleg gepland. Aan de
hand van een korte inleiding over een actueel (bijv. maatschappelijk) thema, een bijzonder
boek of gezamenlijk bekeken film (afgelopen seizoen ‘The two popes’) wordt met elkaar
gedeeld wat dat bij jou losmaakt, mede in relatie tot hoe je in het geloof staat. Nadere
informatie over deze kring bij Huib Verweij, tel. 06-21423860, e-mail:
huibverweij@hotmail.com.
Middaggespreksgroep 60+ – Kruidenwijk
Ruim tien jaar geleden is er in de Kruidenwijk een ouderengespreksgroep gestart. De kring
wordt gekenmerkt door gezellig en serieus bezig zijn met de zaken en vragen van leven,
geloof en kerk. De bijeenkomsten worden gehouden op woensdagmiddagen van 15.00 tot
ongeveer 16.30 uur in de Schaapskooi. De data zullen via het kerkblad bekend gemaakt
worden. Iedere belangstellende 60+-er is van harte welkom!
Contactpersonen zijn Greet Doesburg, tel. 0548-616188, en Thea van Pijkeren, tel.
0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.

Vrouwengroep Mirjam – Nijverdal
Eens per maand, meestal de eerste dinsdag, komt de vrouwengroep Mirjam bijeen, vanaf 9.00
uur. Contactpersoon is Gerry Gerritsen Mulkes, tel. 0548-615249.

