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Seizoen 2020 januari - mei  
Vollenhove Stad & Ambt 
Vanaf januari 2020 gaat onze gemeente aan de slag met Focus. Het 

Focus-traject is erop gericht dat christenen steeds meer gaan leven als 

getuigen van Christus in hun eigen omgeving. Het gaat niet om het 

veranderen van vertrouwde vormen of het opzetten van nieuwe 

programma’s in de kerk. Bestaande activiteiten zoals de erediensten, 

kringwerk, catechese en pastoraat krijgen een nieuwe focus.  

U / jij wordt daarom van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij één 

van de bestaande kringen en/of gespreksgroepen. Ook is het natuurlijk 

mogelijk om zelf een gespreksgroepje op te starten en andere 

initiatieven om elkaar te ontmoeten zijn natuurlijk ook altijd welkom! 

Bent u /jij van plan om zelf een gespreksgroep op te starten of heeft u 

nieuwe ideeën? Laat het dan weten aan het Focus- team via 

focus@hervormdvollenhove.nl.  

 

( Jonge ) vrouwen- koffieochtend 

Een gezellige groep (jonge) vrouwen groep, die midden 
in dit drukke leven staan, komen ongeveer 2 x per 

maand samen op de vrijdagmorgen. Onder het genot 
van een kop koffie willen we Jezus beter leren kennen. 
Zodat we van Gods Woord en van elkaar leren hoe we 

dat handen en voeten kunnen geven in ons leven. 

Datum 1e keer: Vrijdag 10 of 17 januari 
Tijd: 9.30 uur  

Contact: Else ten Hoeve 
etenhoeve@xs4all of 06-23024384 

 

 

Focus gespreks- en Bijbelkring 

Onder leiding van dominee Hendri Pap worden de 

verschillende thema’s rondom Focus besproken.  

De avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 

Di 14 jan Jezus nodigt ons uit 

Di 28 jan Jezus ziet ons aan 

Di 4 feb  Jezus spreekt ons aan 

Di 3 mrt  Jezus raakt ons aan 

Di 17 mrt Jezus geeft zichzelf voor ons 

Di 31 mrt De stem van Jezus 

Di 7 april De verborgen aanwezigheid van Jezus 

Di 21 april Een brief van Jezus 

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur 

Waar: Kapel te Sint Jansklooster 

Contact: Ds. Hendri Pap 

hpap@hervormdvollenhove.nl of 0527-239504 

 

Bijbelkring 60+  

Onder het genot van koffie of thee gaat de Bijbel open en 

willen we daardoor ons geloof in Jezus Christus verdiepen. 

Dit onder leiding van kerkelijk werker Heidi Kramer of 

dominee Dick Wolters. De ochtenden zijn vrij toegankelijk. 

Dus schuif gerust een keertje aan! 

Datum 1e keer: Woensdag 15 januari  
Waar: Tilvoorde te Vollenhove 

Tijd: 10.00 uur – 11.00 uur  
Contact: Ds. Dick Wolters 

dwolters@hervormdvollenhove.nl of 0527-239291 
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We werken met FOCUS in het JEUGDWERK 
 

 KINDERNEVENDIENST 

 TIENERDIENST 

 ZONDAGSSCHOOL 

 CLUB 

 CATECHISATIE 

 WHAT’S UP 

DOE OOK MEE MET HET FOCUS TRAJECT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Vrouwen gesprekskring 

Een groep vrouwen (tussen 30 en 45 jaar) probeert  

1 x in de 3 weken op maandag- of woensdagavond 

samen te komen. Met elkaar denken we na over hoe 

we met Jezus kunnen leven en hoe we ons geloof in 

onze gezinnen en in onze omgeving kunnen 

uitdragen. Samen vormen we een klein stukje van de 

gemeente en zien we naar elkaar om in mooie tijden, 

maar ook in verdrietige tijden. 

Datum 1e keer: Woensdag 15 januari 
Tijd: 20.00 uur  

Contact: Jolanda Bron 
jolandaroest@hotmail.com of 06-83355901 

 

 

Kring twintigers & dertigers 

We gaan met elkaar in gesprek over thema’s rondom het 

geloof of actuele onderwerpen die ons bezig houden. Ben je 

benieuwd naar de Kring 20/30, wil je een keer sfeer 

proeven of heb je een vraag? Sluit dan een avond aan en 

drink een kop koffie of thee met ons mee. Je bent van harte 

welkom! 

Datum 1e keer: Woensdag 22 januari  

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Volgt nog 

Contact: Elwin van der Linde 

evanderlinde@hervormdvollenhove.nl of 06-22905565 

 

 

Interkerkelijke gespreksgroep 

Als leden van verschillende kerkgenootschappen  

voelen we ons verenigd door het geloof. Samen 

onderhouden en delen we  de verbinding van geloof, hoop 

en liefde vanuit de Bijbel. Wil je met ons meepraten en 

denken, kom dan eens een avond meedraaien. 

Datum 1e keer: Zondag 19 januari  
Waar: Afwisselend bij leden thuis 

Tijd: 20.00 uur  
Contact: Leendert en Marjolein Verbaas 

lcverbaas@home.nl of 0527-243093 

 

 

Bijbelgesprekskring 

Wij zijn een groep mannen en vrouwen die in een 

ontspannen en gemoedelijke sfeer praten, lezen en leren 

over Gods woord! Samen groeien als christenen in de liefde 

van Jezus. Wij komen om de drie weken bij elkaar bij één 

van ons thuis. U bent van harte welkom! 

Datum 1e keer: Donderdag 16 januari  
Waar: Afwisselend bij leden thuis 

Tijd: 20.00 uur  
Contact: Henk Rook 

stuurhetnaarhenk@gmail.com of 06-18949012 

 

 

Gesprekskring discipelschap 

We zijn een kleine, maar diverse groep, die in gesprek,   
met de Bijbel als handleiding, zoekt naar verdieping en 
verbinding met ons dagelijks leven. Wees welkom om 

een avond aan te sluiten! 

Datum 1e keer: Maandag 6 januari 
Tijd: 20.00 uur 

Waar: Visscherstraat 22 ( huisadres Jos Keijer ) 
Contact: Mevr. Dora van Ee 

doravanee@home.nl of 06-25390651 

 

 


