Aan Tafel!

PELGRIMSTOCHTEN
Houdt u van wandelen? En wilt u ondertussen in
goed gezelschap praten over belangrijke onderwerpen
die u raken? Doe dan mee aan een Pelgrimstocht.
In voorgaande jaren zijn er in onze omgeving
bezinningswandelingen uitgezet. U kunt de boekjes
downloaden vanaf de website. Daarin staat de route met
informatie en gespreksvragen. U kunt dit zelf gaan lopen
wanneer u dat past.
Dit seizoen organiseren we vier tochten, op het ritme van de
seizoenen.We starten in een kerk met een Middaggebed.
Daarna lopen we gezamenlijk een bestaande tocht in tweetallen
waarbij je een (bijbel)tekst meekrijgt. Het eerste kwartier lopen we
in stilte, daarna in gesprek over de tekst. De routes zijn ca. 5 tot 7
km lopen of rond de 20 km fietsen. Voor de deelnemers is er een
boekje met wetenswaardigheden
Data:
29 oktober: Ter Apel, herfst
4 februari: Zweeloo, winter
22 april: Papeloze Kerk, voorjaar
24 juni: fietstocht vanuit Schoonebeek naar Emlichheim, zomer.

2022-2023

Activiteiten en kerkdiensten

WEBSITE
Alle actuele gegevens vindt u op de website:
www.kerken-met-vaart.nl
Daar vindt u ook de informatie over en links naar
de zeven deelnemende kerken.
GEGEVENS DEELNEMENDE KERKEN
Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam
Zuiderkerk, Nieuw-Amsterdam
Vrijzinnig Hervormd, Nieuw-Amsterdam
Het Kruispunt, Erica
Eben-Haëzerkerk, Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht
Kruiskerk, Klazienaveen
PG Zwartemeer

STARTZONDAG 18 september
Aan Tafel! is het thema van de gezamenlijke kerken
van de Protestantse Kerk Nederland.
Wij vieren de start van het kerkelijke seizoen met een
gezamenlijke dienst. Deze begint om 10.00 uur.
Plaats: hal in het bedrijf van de fa, Polman, Tuinderslaan, Erica
Voorganger is de classispredikant ds. Jan Hommes.
Medewerking wordt verleend door de Cantorij en het
Kinderkoor en Intersection.
Na afloop koffiedrinken en aansluitend een maaltijd. Verzoek aan de
deelnemers om voor de maaltijd zelf iets mee te nemen, genoeg voor
uzelf + voor twee anderen. Zo kunnen we met elkaar delen.
De collecte is voor de onkosten en voor het werk van de voedselbank.
De dienst is voor jong en oud.
NB: De kerkgebouwen van alle deelnemende kerken zijn die zondag dicht!

Noorderkerk • Zuiderkerk • Kruispunt • Eben Haëzer • Kruiskerk
Nieuw-Amsterdam / Erica / Klazienaveen-Nieuw Dordrecht / Zwartemeer

KLIEDERKERK
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin
jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis
van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt
gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen
ontdekken, samen vieren en samen eten.
De diensten beginnen om 10.00 uur. Hieronder vind je het
rooster. In de kerk waar de dienst wordt gehouden is die
zondagmorgen niet een andere dienst. In de andere deelnemende kerken is wel dienst. Zie hiervoor onze website:
www.kerken-met-vaart.nl
Het thema van de Kliederkerk wordt uitgewerkt en vind je
op de website. Ook worden er digitale flyers verstuurd.

Agenda
30 oktober 22		
27 november 22
18 december 22

Erica
Noorderkerk, 1e Advent
Klazienaveen, kinderkerstfeest

5 februari 23		
5 maart23		
2 april 23		
7 mei 23		
25 juni 23		

Zuiderkerk
Klazienaveen
Erica, Palmpasenviering
Noorderkerk
Erica, sportgebeuren/sponsorloop

THEMA BIJEENKOMSTEN
In dit nieuwe kerkelijk jaar zullen een aantal thema bijeenkomsten
georganiseerd worden. Hieronder kunt u een eerste indruk krijgen
welke bijeenkomsten, waar en wanneer gehouden zullen worden.
Filmavond: Babette’s Feast

Depressie – wat is het en hoe kunnen we er mee omgaan?

Plaats: Zuiderkerk. Aanvang: 19.00 uur.
Datum: 27 september 2022.
De film duurt 1.5 uur, na afloop na gesprek.

Je hoort het steeds meer om je heen. Mensen van alle leeftijden,
jongeren ook, worden getroffen door een depressie. Wat zijn
hiervoor de oorzaken, hoe kun je er mee omgaan als jezelf of
mensen in je omgeving hier mee te kampen hebben?

Aan de verlaten kust van Denemarken wonen Martina en Philippa, de prachtige dochters van een strenge Protestantse pastoor
die elk aards genot afkeurt. Op een dag arriveert de mysterieuze
Babette, die de Franse onrusten ontvlucht is, in het diep religieuze
en geïsoleerde dorpje.
De twee zussen besluiten haar onderdak aan te bieden in ruil voor
het verrichten van huishoudelijk werk. 14 jaar werkt Babette als
hun persoonlijke huishoudster. Op een dag krijgt ze het bericht
dat ze de loterij gewonnen heeft. Met het geldbedrag besluit ze de
bevolking van het dorp op een enorm feestmaal te trakteren.
Het wordt een diner om nooit te vergeten...

Dr. H. Borst is een ervaren predikant (PKN), supervisor, coach
en pastoraal counselor. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in
hulpverlening, onderwijs en pastoraat. Ook heeft dr. Borst talloze
helpende gesprekken gevoerd met gemeenteleden, cliënten,
echtparen, ouderen en jongeren en professionals werkzaam in
hulpverlening, onderwijs of pastoraat.
Hij zal het onderwerp inleiden.
Plaats: Noorderkerk. Aanvang 19.30 uur.
Datum: 31 januari 2023
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?

Armoede – wat doet dat met je?
Diaconaal opbouw werker Christaan Dekker werkt in Groningen
en Drenthe als diaconaal consulent. Hij werkt onder de mensen
die in onze tijd moeite hebben financieel rond te komen. Wie zijn
die mensen, hoe is het werkelijk om in armoede te leven en hoe
signaleren wij mensen die hulp kunnen gebruiken?
Plaats: Eben Haëzerkerk. Aanvang: 19.30 uur.
Datum: 8 november 2022
Spreker: classicaal diaconaal werker Christiaan Dekker

Met deze vraag begint de Joodse Seideravond, die gesteld wordt
door de jongste aanwezige. Daarop wordt het verhaal verteld van
de uittocht uit Egypte. De joodse Peach-maaltijd kent bijzondere
gebruiken en gerechten. Na de uitleg hierover gaan we samen de
Seidermaaltijd vieren.
Plaats: Kruispunt te Erica. Aanvang: 18.30 uur.
Datum: 28 maart 2023

