
Waardevolle herinneringen…
 Vrijdagavond 13 april en zaterdag 14 april 2018: twee prachtige 

workshopdagen met ’n afsluitende gemeentemaaltijd. En verder? 
Smikkelen van een heerlijke oliebol tijdens de winterfair in Oostdijk, 

’n ontbijtje op bed, genieten tijdens een zangavond etc. Er is van alles 
georganiseerd voor de actie “Geloofwaardig onderwijs”. Wat hebben we 

met elkaar genoten van de diverse activiteiten waarbij 
onderlinge ontmoeting, ontspanning en bezinning tussen 
gemeenteleden plaatsvond. Momenten waarop jongeren en 
ouderen met elkaar in gesprek waren. Ogenblikken waarop 
Gods Woord openging en we met elkaar nadachten over wat 
God tot ons zegt in Zijn Woord. Waardevolle herinneringen, 
niet alleen voor ons als activiteitencommissie maar ook 
voor veel gemeenteleden. 
  
…die ons motiveren 
en energie geven! 
We zijn erg blij dat de kerkenraad 

ons als activiteitencommissie toestemming heeft gegeven om een 
doorstart te maken en vanaf dit seizoen als zelfstandige commissie 
verder te gaan binnen de gemeente. In een deels gewijzigde samen-
stelling gaan we dit seizoen weer vol energie aan de slag! 

Nieuws
uit de

Activiteitencommissie

Nummer 1

Waar staan wij voor?
• Onderlinge ontmoeting en samenbin-
ding in onze gemeente bevorderen 
• Het praktisch ondersteunen van onze 
medemens door het ophalen van geld 
voor goede doelen, dat is immers ook 
onze Bijbelse opdracht? “Draagt elkan-
ders lasten…”

Welke doelen staan 
centraal? 
Dit seizoen willen we samen met u / jou 
geld inzamelen voor drie doelen: 
• Theologische School 
Vanuit onze gemeente wordt 
de Theologische School in 
Rotterdam een warm hart 
toegedragen. Daarnaast 
kan de Theologische School 

juist dit seizoen – gezien de bouwactivi-
teiten – extra steun goed 
gebruiken. 
• MAF | Familie 
Van Weele  
Het 2e doel dat we 
willen ondersteu-
nen is de MAF, 
specifiek gericht 
op Joop & Rianda 
met hun kinderen van-
wege hun uitzending naar 
Suriname januari 2019.  
• Mercy Ships | Elize Weststrate

Vanuit de activiteitencommissie 
hoopt Elize Weststrate begin 
augustus 2019 – begin novem-
ber 2019 als vrijwilliger aan de 
slag te gaan aan boord van de 

Africa Mercy in Dakar (Senegal, 

West-Afrika). De Africa Mercy is een 
ziekenhuisschip dat elk jaar een peri-

ode van tien maanden in een land 
in West-Afrika aanmeert om – 
met name – gratis medische 
hulpverlening te bieden aan 
onze medemens in nood. De 
geldelijke ondersteuning van-

uit onze gemeente richt zich 
specifiek op de vrijwilligersacti-

viteit van Elize. 

Wat ons betreft is dit een prachtige com-
binatie van enerzijds doelen die een 
plaats hebben binnen de Gereformeerde 
Gemeente in zijn totaliteit en anderzijds 
ook doelen waarvoor specifieke leden 
van onze gemeente zich inzetten. 
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Welke activiteiten staan 
er op de planning? 

• Het eerste zang-uurtje is inmiddels 
een feit. ’n Waardevol uurtje waarop we 
positief terugkijken. Goed om te zien 
dat er na afloop veel mooie “ontmoe-
tingsmomentjes” waren onder het ge-
not van een heerlijk bakje koffie of 
thee! De data van de volgende 
twee à drie zang-uurtjes vol-
gen binnenkort. Zien we u 
de volgende keer ook? Van 
harte welkom! 
• Koningsdag 2019, zater-
dag 27 april willen we een 
oranje “Hap- & Traptintje” 
geven! Als commissie zijn 
we druk bezig met de voor-
bereidingen voor het orga-
niseren van drie fietsroutes 
(diverse afstanden) en een 
autoroute door onze prachtige 
Zeeuwse provincie (middag). Aan 
elke leeftijd wordt gedacht. En, het 

is beslist niet alleen trappen, ook voor 
happen krijgt u voldoende gelegenheid 
tijdens de ontmoetings- en uitrustpun-

ten op de route! Reserveer deze middag 
alvast in uw agenda, meer info volgt! 

• Als commissie zijn we aan het kijken 
of het mogelijk is om een bezoek te 
brengen aan de Theologische School 
in Rotterdam. Wanneer hierover meer 
duidelijkheid is, wordt u geïnformeerd. 

Wilt u graag een 
steentje bijdragen aan
het slagen van deze 
activiteiten? 
• Denk met ons mee! Weet u een goe-
de (binnen)locatie die geschikt is als 
ontmoetings- en uitrustpunt? Gebied: 
Waarde – Kruiningen. Laat het ons ui-
terlijk vrijdag 21 december weten per 
mail. 
• Doe met ons mee! Hoe? Bakt u graag 
en voelt u zich in de keuken opperbest? 
Meld u dan aan om een “oranje tom-
pouce” of “cakeje” bij te dragen tijdens 
deze middag! En: creatievelingen in 
onze gemeente, ook naar u / jou zijn 
we op zoek! Op de diverse punten wil-
len we activiteiten organiseren – denk 
bijvoorbeeld aan ringsteken op een 
wiebelfiets, spijkerslaan of mars / spek 

slaan – waarbij we creatieve breinen 
goed kunnen gebruiken. Jongeren 

en ouderen: van harte welkom 
om met ons mee te doen en een 
(cre)actieve bijdrage te leveren 
aan deze feestelijke, konink-
lijke activiteit. We kijken uit 
naar uw / jouw mail (uiterlijk 
vrijdag 21 december), laten 
we er samen de schouders 

onder zetten! 
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’n Hartelijke groet van de activiteitencommissie: 
Richard Harthoorn, Miriam Hoogerland, 
Jolinda Koster, Carlo & Suzanne Sinke, 
Elize Slootweg, Wilko Zandee en Elize Weststrate 

Voor alle data geldt D.V. 

Ideeën, 
vragen, 

opmerkingen?
Altijd welkom! 

U kunt telefonisch contact met ons opnemen 
via 0113 – 50 45 63 / 06 – 52 28 12 85 

of stuur ons een e-mail: 
jbggactiekrabbendijke@gmail.com. 


