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Inleiding 
 
In dit boekje is een overzicht te vinden van activiteiten die 
vanuit de Rank worden georganiseerd in het seizoen 2022-
2023. U/jij bent van harte welkom om deel te nemen aan 
deze activiteiten. 
 
Voor meer informatie over onze gemeente: 
 
Website: 
http://www.derankwaddinxveen.nl/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/DeRankWaddinxveen 
 
YouTube: 
https://www.youtube.com/user/DigikompasDeRank/featured 
 
 
 

September 2022 
  

http://www.derankwaddinxveen.nl/
https://www.facebook.com/DeRankWaddinxveen
https://www.youtube.com/user/DigikompasDeRank/featured
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Reflector Kids Club (groep 3 t/m 5)  
 
DE club op vrijdagmiddag voor kinderen van groep 3, 4 en 5! 
 
Wanneer? Om de week is er club in basisschool TOV , adres: 
Parklaan 7 in Waddinxveen.  
 
Hoe laat? De inloop is van 15:45 tot 16 uur. Om 16 uur starten 
we en het duurt tot 17:15 uur. 
 
Data: 
23 sept, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec, 16 dec, 13 jan, 27 
jan, 10 feb, 24 feb, 10 mrt, 24 mrt, 14 apr, 12 mei en 26 mei. 
 
Wat gaan we er doen? Elke keer is er een andere activiteit, 
bijvoorbeeld: sport en spel in de gymzaal, film kijken of 
knutselen. Maar als jullie zelf een idee hebben, kijken we of 
dat ook kan! 
We sluiten het clubseizoen af met Kamp de Rank! 
 
De clubleiding bestaat uit: Anne, Mariëtte, Erica, Astrid en 
Sanne. 
Voor eventueel aanvullende informatie kun jij (of je papa of 
mama) mailen naar jeugdzaken.derank@gmail.com   

mailto:jeugdzaken.derank@gmail.com
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Reflector Meidenclub (groep 6 t/m 8)  
 
2 keer per maand komen we op maandagavond samen en 
beginnen we met een stukje lezen uit de Bijbel en zingen. 
Daarna doen we een leuke activiteit zoals een spel, knutselen, 
film kijken, gymmen, naar buiten ... Kan van alles zijn! 
 
Vanaf 19 september om de 2 weken op maandagavond in de 
TOV (Parklaan 7, Waddinxveen). We starten om 18.30u tot 
20.00u. 
 
19 sept, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec, 9 jan, 23 
jan, 6 feb, 20 feb, 6 mrt, 20 mrt, 3 apr, 8 mei en 22 mei. 
 
Contactgegevens  
Madelon (madelonkoelinga@gmail.com, 0650929202) 
Marieke (mariekeborg@hotmail.com) 
Rachelle (rachelle.ljh@live.nl) 
Sabine 
  

mailto:madelonkoelinga@gmail.com
mailto:mariekeborg@hotmail.com
mailto:rachelle.ljh@live.nl
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Reflector Jongensclub (groep 6 t/m 8) 
 
1 keer in de twee weken komen we op dinsdagavond bij 
elkaar met de jongensclub! Aan het begin van de avond 
hebben we het over het geloof en hoe de jongens dat in 
dagelijks leven meenemen. Daarna gaan we elke clubavond 
natuurlijk leuke dingen doen zoals voetballen, timmeren, een 
game competitie en nog veel meer.  
 
Wanneer: 
1 keer in de twee weken op dinsdagavond, vanaf 20 
september. 
 
20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov, 13 dec, 10 jan, 24 
jan, 7 feb, 21 feb, 7 mrt, 21 mrt, 11 apr, 9 mei en 23 mei. 
 
Waar: 
In TOV (Parklaan 7, Waddinxveen) 
 
Contactgegevens 
Niels (niels.minnema@gmail.com, 06 19564161) en Chris 
   

mailto:niels.minnema@gmail.com


9 
 

Rock Solid (12 t/m 15 jaar) 
 
De leukste club voor de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Wat doen 
wij hier? Wat doen we eigenlijk niet. We doen veel, heel veel 
spelletjes. Spelletjes waar we elkaar uitdagen en waar je ook 
actief moet zijn. Wat ook een belangrijk punt is, is dat deze 
spelletjes in teken staan van een bijbelverhaal. Tijdens deze 
avond hebben wij een serieus moment en hierbij komen wij 
tot God. Dit is een moment waar we tot rust komen.  
 
We hebben om de 2 weken op zondagavond van 18.23 t/m 
20.00 in TOV Rock Solid. Soms beginnen we iets eerder en als 
er een jeugddienst is, gaan wij daar met zijn alle naartoe.  
 
Zien we jou dit jaar verschijnen?  
 
Groet,  
Kees, Nelisa, Wouter, David en Marlies  
 
Heb je nog vragen dan kan je contact opnemen met:  
Kees Alblas  
Tel: 0654285365 
 
Marlies Smit 
Tel: 0653552366  
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Connect/BlessBar (16-20 jaar) 

  
Ben jij tussen de 16 en 20 jaar? En loop je wel eens rond met vragen 
over het geloof, je studie of andere (persoonlijke) dingen? En wat leert 
de Bijbel ons vandaag de dag hier over? Dan is Connect de plek voor jou 
om hierover vanuit een ontspannen en gezellige sfeer met elkaar te 
praten.  
 
We komen 1 keer in de 2 weken op zondagavond om 20.00 uur bij 
elkaar. Iedere avond is er een thema. Je mag ook zelf een onderwerp 
aandragen dat je bezig houdt en waar je graag eens met 
leeftijdsgenoten over wilt spreken. Thema’s waar je aan kunt denken 
zijn o.a.  
- Online en Offline zijn. Wie volg jij? Waarom Jezus volgen?  
- Seks en relaties; ja ook hier praten wij open en vertrouwelijk met 
elkaar over.  
- Depressies en verslavingen. Is God er ook als we het moeilijk hebben?  
- Studie en hobby’s. Hoeveel tijd besteed jij eraan? En wat kost het ons 
om Jezus te volgen?  
 
De avonden zijn gezellig, we doen een spelletje en praten met elkaar 
over de thema’s. Ook lezen we samen in de Bijbel om te ontdekken wie 
God is en wat Hij ons te zeggen heeft over de thema’s. 
 
Connecten vinden wij belangrijk, daarom ondernemen we ook andere 
leuke activiteiten. Ook is er naast de Connect avonden 1 x in de twee 
weken en gezellige avond in de BlessBar. Gezelligheid, kletsen en een 
spelletje zijn hier het recept om te ‘Connecten’. 
 
We kijken er naar uit om komend seizoen met je te ‘Connecten’!  
 
Groeten, 
Wouter, Martin en Winke  
 
Voor vragen of aanmelden: 
Martin en Winke van Meijeren: 06 33 82 22 63/06 36 40 34 03  
Wouter Smit: 06 24 85 45 36 
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Kamp De Rank 
 
Eén keer per jaar organiseren we Kamp de Rank. Dit jaar voor 
de 23e keer Dit is allereerst ter afsluiting van het clubseizoen. 
Maar.... al heel veel jaren gaan er naast kinderen uit onze 
eigen gemeente ook heel veel vriendjes, vriendinnetjes, 
neefjes, nichtjes of klasgenoten van hen mee. Dat is 
supergaaf! Met elkaar een heel weekend weg zijn, allerlei 
spellen en activiteiten doen rond een thema, dat we ook 
gebruiken om de kinderen over God en Jezus te vertellen, dat 
Hij van hen houdt en er altijd voor hen is. Kamp De Rank is: 
supergezellig, samen zijn, gek doen, zingen (dat kan 
harder!!!), spellen spelen, bonte avond, heel lekker eten, 
snoepen uit het snoepwinkeltje, samen corvee doen, 
ochtendgymnastieken, een beetje vrije tijd, oefenen voor de 
bonte avond, lekker laat gaan slapen (of... juiste heel vroeg ;)), 
samen naar de kampdienst gaan en zingen en horen over 
God. Met andere woorden: te gek! Het thema voor dit jaar is 
nog niet bekend maar één ding is zeker: dit feestje wil je niet 
missen!  
 
Data, tijd en locatie:   
2, 3 en 4 juni W'tjewel in Eersel. 
 
Contactgegevens:   
Jolanda Minnema 0182 637344 / jolanda.minnema@gmail.com 
Elze Bos  06 51797066 / elze.bos81@gmail.com   
Laura Berkouwer  06 48224871 / laura_berkouwer@live.nl   
Femke v der Loo  0625575266 / femkevanderloo@gmail.com   
Ward van Teijlingen  06 27214777 / wardvt@hotmail.com 
  

mailto:jolanda.minnema@gmail.com
mailto:elze.bos81@gmail.com
mailto:laura_berkouwer@live.nl
mailto:femkevanderloo@gmail.com
mailto:wardvt@hotmail.com
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ONE4U 
 
We zijn samen kerk. Met heel veel 
verschillende gemeenteleden. 
Sommigen wat ouder, sommige 
wat jonger. Maar er is altijd 
Iemand, die er voor ons is. 
 
Toch kan het heel fijn zijn, als er op 
sommige momenten iemand is, bij 
wie je je verhaal kwijt kunt. Die 
met je meedenkt, naar je luistert, meelacht of meehuilt en 
voor je bidt. Dat wil het team van ONE4U doen voor jou!   
 
ONE4U is een groep van 6 gemeenteleden:  
Kees Alblas, Elze Bos, Jolanda Minnema, Bettina 
Oudenaarden, Annelieke Sliedrecht en Wouter Smit. Zij 
helpen jeugdpastoraat opzetten en vormgeven. Willen er zijn 
voor de jongeren van onze gemeente, als dat nodig is. Dat kan 
zijn door een kaartje te sturen, een bezoekje te brengen, een 
wandeling met een jongere te maken, samen te bidden 
of…..???? 
Team van ONE4U heeft hiervoor onderling contact, maar ook 
vooral met de jeugdleiders. Om zo samen een sterke basis te 
vormen voor onze jeugd, de toekomst van de kerk.  
 
Bij vragen, kun je altijd mailen naar: 
one4u.derank@gmail.com Of neem contact op met Elze 
Bos, 0651797066 / elze.bos81@gmail.com 

  

mailto:one4u.derank@gmail.com
mailto:elze.bos81@gmail.com
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Jeugddienst de Rank 

 
De jeugddienst is een kerkdienst dat voornamelijk gericht is 
op de jongeren in De Rank en daarbuiten. We bespreken 
samen met de dominee het thema van de avond, vaak 
aangedragen door de jongeren zelf, in combinatie met 
bijpassende opwekkingsliedjes. De thema’s gaan vaak over 
situaties, vragen of eventuele moeilijkheden die in het 
dagelijks leven in je geloof af kunnen spelen. Mochten de 
jongeren thema’s aan willen dragen, zijn ze altijd welkom dat 
te melden bij een van de commissieleden.  
Voordelen van de jeugddienst: 
- Niet te lange diensten 
- Niet te ingewikkeld van stof 
- Betrekking op het dagelijks leven 
- Thema’s aangedragen door jongeren zelf 
- Een avondje met je leeftijdsgenoten 
- Alles is in veilige kring 
- Iedereen is welkom! Dat betekent dus: iedereen! 
 
Commissieleden: 
Matthias Koudijzer 
Vincent Molenaar 
Christa Hagen 
 
Vragen over de jeugddienst? Contact gerust een van de 
commissieleden.  
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Crèche 
 
Voor de jongste kinderen, van 0 tot 4 jaar, is er elke week crèche 
tijdens de kerkdienst. 
In de crèche kan lekker gespeeld worden en voor de al wat oudere 
kinderen proberen we vaak ook een bijbelverhaaltje te lezen of 
toepasselijke liedjes te zingen. 
Annelieke Sliedrecht en Evelien van Vuuren zorgen voor de 
coördinatie, als er vragen zijn dan kan er met hen contact 
opgenomen worden: derank.creche@hotmail.com 

 

Kindernevendienst 
   
Tijdens de kerkdienst hebben de kinderen hun eigen  kinderdienst. 
Dit begint met het kindermoment in de kerk, waarbij de dominee 
aansluit op het verhaal, dat aan de kinderen wordt verteld tijdens de 
kindernevendienst. En er wordt een kinderlied gezongen. Daarna 
gaat de leiding met de kinderen de kerkzaal uit en gaan we in één 
van de lokalen van de school verder met de kindernevendienst. Hier 
bidden we met elkaar, vertellen we een Bijbelverhaal en doen een 
werkje naar aanleiding van het verhaal of spelletjes. Met elkaar 
hebben we zo een fijne tijd rondom het Woord van God op het 
niveau van de kinderen.  
We werken in 2 groepen: kinderen die in groep 1, 2 en 3 van de 
basisschool zitten. En er is een groep voor kinderen uit groep 4, 5 en 
6.  
Per groep is er een volwassene en hulp (tiener). 
Ons ‘team’ zoekt nog versterking. Zowel volwassenen als tieners. 
Stuur een mailtje en kom een keer kijken bij de kindernevendienst. 
En kijk of het wat voor u/jou is. 
 
Contactgegevens:  
Jantine Adam en Marion Wineke;  kndderank@gmail.com 

  

mailto:derank.creche@hotmail.com
mailto:kndderank@gmail.com
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Basiscatechese 
 
Om de 2 weken op de zondagmorgen tijdens de kerkdienst 
voor kinderen die in groep 7 & 8 zitten. Wat doen wij tijdens 
deze ochtend? We gaan op onze manier de bijbel in duiken en 
gaan opzoek wat God ons nog meer heeft te vertellen. Dit 
doen we door een stukje te lezen in de bijbel en daarna gaan 
we aan de slag met het bijbelverhaal door middel van een 
spel, vragen beantwoorden of een andere werkvorm.  
 
Het is tijdens de kerkdienst en als er basiscatechese is dan 
staat er een lantaarn aan in de kerk. We zitten in het 
achterste lokaal zodat we veel herrie kunnen maken.  
 
Zie ik jou het komende jaar?  
Groet,  
Elise, Leonoor en Marlies  
 
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij: 
Marlies Smit  
Tel: 0653552366  
Mail: Marliesje22@gmail.com  

  

mailto:Marliesje22@gmail.com
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Follow Me! (Catechese voor tieners)  
12 t/m 16 jaar / klas 1 t/m 4 
 
De bijbel kan ons veel leren, dus dat gaan we doen! Over de 
10 geboden en hoe je die in je dagelijks leven kan gebruiken. 
Hoe je kunt bidden (en of God ook terug praat), hoe de hemel 
er uit ziet en hoe we daar eigenlijk komen. Over zonde, 
vergeving en dankbaar zijn. 
 
Met de bijbel in de hand gaan we deze (en meer) 
onderwerpen langs en we praten er met elkaar over. Na een 
introductie in de grote groep, gaan we in kleine groepjes uit 
elkaar, waardoor iedereen de ruimte krijgt om mee te praten 
en vragen te stellen. Samen zoeken we dan naar antwoorden. 
 
Let op! In tegenstelling tot afgelopen jaren komen we niet 
meer elke week bij elkaar, maar elke 2 weken. We starten 
dinsdagavond 20 september om 19.30 in basisschool TOV. De 
avond duurt ongeveer een uur. 
 
Contactpersoon / coördinatie: Edwin Wijnja 
(edwinwijnja@gmail.com / 0653272265) 

 

  

mailto:edwinwijnja@gmail.com
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Belijdeniscatechese 
 
Binnenkort wil ik graag weer beginnen met 
belijdeniscatechese. Wellicht overweeg je om aan te haken. 
Naar belijdeniscatechese gáán, betekent niet automatisch dat 
je belijdenis gaat dóén. Wat dan wel? Onder meer dit, dat je 
op zoek gaat naar wie God voor je is. Misschien heb je dat al 
wel wat duidelijk, maar heb je ook je vragen. Dit is altijd mijn 
ideale belijdeniscatechese: dat we én onze vragen stellen, én 
ons geloofsleven verdiepen rond een opengeslagen Bijbel.  
Vaak is het zo dat jonge mensen belijdeniscatechese volgen 
(wat is jong?). Toch zijn er ook dertigers, veertigers, vijftigers, 
… die geen belijdenis hebben gedaan. Het zou mooi zijn als we 
ook wat leeftijden betreft een gevarieerde groep hebben. Dat 
geeft waardevolle geloofsgesprekken! 
 
Data en locatie leggen we pas vast als er een groep is. Wil je 
meer weten? Bel of mail me gerust. 
 
Ds Harald Overeem 
dsharaldovereem@pgpknwaddinxveen.nl    

mailto:dsharaldovereem@pgpknwaddinxveen.nl
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Alpha cursus  
 
Voor wie? 
Ben je jong of oud of ertussenin en weet je geen tijd te vinden voor de 
grotere levensvragen zoals; 
Wat is het doel van mijn leven? Waar geloof ik wel of niet in? Is er meer? 
Dan is de Alpha cursus een plek waarbij je die tijd wel neemt. 
Samen met andere leeftijdsgenoten ga je op onderzoek wat jouw 
antwoorden op deze vragen zijn. 
Ook voor hen die nog of weer vragen hebben rondom hun geloofsleven zien 
wij vaak deelnemers aan onze cursus. 
 
Hoe gaat dat dan in zijn werk? 
Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten kun je open 
praten over de basis van het christelijk geloof. 
Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Daarna luister je naar een 
kort, prikkelend en inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen in 
kleinere groepen over door. Hier kan je jouw eigen vragen stellen en ideeën 
delen over het onderwerp. Elke week staat weer een ander thema centraal. 
 
Waarom? 
Je ontmoet leuke, nieuwe vrienden. Je denkt samen na over 10 inspirerende 
topics. Iedereen komt met zijn eigen vragen, verhalen en ideeën. Daar is alle 
ruimte voor. 
Het is gratis, gezellig en waarschijnlijk ook bij jou in de buurt. 
 
Dus heb je vragen of twijfels over God en nooit de tijd genomen om ze eens 
goed te onderzoeken, kom dan gezellig naar de Alpha cursus. 
 
Meer informatie nodig of interesse?  
Bekijk meer informatie, startdata en locatie onze website:  
Alpha-waddinxveen.nl 
of neem contact op met: Jeroen van Gent. coordinator@alpha-waddinxveen.nl  

https://www.meerinwaddinxveen.nl/alpha-cursus
mailto:coordinator@alpha-waddinxveen.nl
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Samen Triangel 
 
Voor wie? 
Bewoners van de wijk Triangel 

 
Wat verstaan we onder Samen Triangel: 
Sinds een aantal jaren groeit de wijk Triangel naar zijn uiteindelijk 

omvang van zo een kleine 3000 woningen. 

In deze wijk heeft de Gemeente Waddinxveen voor weinig sociale 

ontmoetingsplekken gezorgd. 

Daarom zijn er vanuit de bevolking en de kerkelijke instanties van 

Waddinxveen een drietal initiatieven ontwikkeld om de sociale 

cohesie te bevorderen. 

1. Sinds enkele jaren is er een werkgroep Samen Triangel die 

activiteiten in de buurt stimuleert en organiseert. 

Zie hun website: samentriangel.nl voor actuele informatie 

 

2. Niels Verdouw heeft een petitie en enquête georganiseerd om 

een buurtcafé in de wijk te mogen realiseren. Het is afwachten 

of de lokale politiek aan dit plan wil meewerken. 

 

3. In het beleidsplan van onze Protestantse Gemeente 

Waddinxveen (PGW) “Heilzaam Present” wordt gesproken over 

de rol van onze wijkgemeenten in de wijk Triangel. Hierbij 

werken we samen met verschillende Waddinxveense 

geloofsgemeenschappen aan het realiseren van een 

pioniersplek. 

De PGW is nauw betrokken bij deze 3 initiatieven. 
 
Mocht je meer willen weten over wat er georganiseerd wordt of mogelijk is 
binnen je wijk Triangel, neem dan gerust contact op met de werkgroep 
Samen triangel of met samentriangel@pgpknwaddinxveen.nl 

Henk Asscheman en Jeroen van Gent  

https://www.meerinwaddinxveen.nl/samen-triangel
https://www.meerinwaddinxveen.nl/samen-triangel
https://www.meerinwaddinxveen.nl/samen-triangel
mailto:samentriangel@pgpknwaddinxveen.nl
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Evenementencommissie 
 
Organiseren van evenementen gericht op gezelligheid en het 
steunen van goede doelen.  
Hierbij moet gedacht worden aan: rommelmarkt, 
snuffelmarkt, fietstocht, BBQ, agapè maaltijd, kennisquiz, 
spelletjes en spontane acties. Nieuwe ideeën zijn altijd 
welkom. 
De commissie zamelt (met medewerking van Gerrit Smit) oud 
papier, gebruikt frituurvet, oud ijzer en snoeren in. 
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de 
activiteiten of om zich als vrijwilliger in te zetten. Daarmee 
dragen jullie bij aan een actieve en vruchtdragende 
gemeente! 
 
Contactgegevens: 
Ida Molenaar, 0182-612574, ida.molenaar@planet.nl 
  

mailto:ida.molenaar@planet.nl
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ZWO groep (voor Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking)  
 
Geïnspireerd door het Evangelie zijn wij als christenen 
geroepen het goede nieuws uit te dragen en betrokken bij 
mensen in nood wereldwijd. De ZWO-groep wil de gemeente 
van harte in deze missionaire en diaconale roeping 
ondersteunen, inspireren en stimuleren. De commissie doet 
dit o.a. door elk seizoen (of gedurende twee seizoenen) een 
project in het kader van zending, werelddiaconaat en/of 
ontwikkelingssamenwerking ergens ter wereld onder de 
aandacht te brengen van de gemeente en door mensen te 
ondersteunen die voor het project werkzaam zijn. In het kader 
van het jaarproject worden allerlei activiteiten gehouden. Het 
meest recente jaarproject is de interkerkelijke christelijke 
organisatie Noah’s Ark in Uganda.  
 
Verder is de ZWO commissie actief in het organiseren van de 
Paasgroetenactie en ondersteunt de commissie de Zondag 
voor de Vervolgde Kerk. 
 
Het rekeningnummer voor ZWO-giften is NL10 RABO 0373 
7095 44, t.n.v. ZWO De Rank, o.v.v. (doel van de gift). 
 
De ZWO commissie heeft momenteel 6 leden en nieuwe 
leden zijn van harte welkom! De vergaderingen vinden 
ongeveer één keer in de 6 weken plaats. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Margreet Bank 
(voorzitter), 0182-631994, margreetbank@kpnmail.nl of met 
Teunie de Kruijf (secretaris), 0182 632522, 
teuniedekruijf@gmail.com. 
 
  

mailto:margreetbank@kpnmail.nl
mailto:teuniedekruijf@gmail.com


22 
 

Thuisfrontcommissie (TFC) Familie V der Maas 
 
Op zondag 2 juli 2017 werd de familie van de Maas, bestaande 
uit Aad, Dineke en hun kinderen Chris (2002) en Jos (2006) 
namens de Gereformeerde Zendings Bond (GZB), van de Rank 
uitgezonden naar Albanië   
 
De familie van der Maas is eerder uitgezonden geweest naar 
Ghana van 2004 tot 2010. Aad heeft een achtergrond op het 
gebied van theologie en onderwijs en Dineke in de 
gezondheidszorg en hulpverlening. 
Voordat de familie zich aan hun taak kon wijden moesten Aad en 
Dineke een maandenlange opleiding op het gebied van taal, 
cultuur en o.a. veiligheid volgen. Half juli 2017 verhuisde de 
familie naar een huis in Tirana en konden Chris en Jos naar de 
Christelijke Internationale School in de nabijheid van hun 
woning. Hun eigen woning in Waddinxveen werd verhuurd.  
 
De initiële kerntaken van Aad waren het verder opbouwen van 
de Protestantse kerk in Albanië en het geven van theologisch 
onderwijs. Aad kende Albanië al, in die zin dat hij in de jaren ’90 
van de vorige eeuw al in het land werkzaam was. Dineke geeft 
o.a. Engelse les bij “Alo Mik”. Aad bouwt zijn werkzaamheden uit 
met het programma FOKUSI (www.fokusi.al) ,waarvan hij 
coördinator is. Voor dit programma is een twaalftal kerken 
geselecteerd om aan deel te nemen.  
 
FOKUSI kent een zestal doelen; 1. Geloofsgroei, missionair 
gemeente zijn, diaconaat; 2. Jeugd; 3. Leiderschap; 4. 
Community; 5. Financiën; 6. Uitwisseling Nederlandse kerken 
met kerken in Albanië/Kosovo.  
 
Aad geeft tevens les op de International School of Theology and 
Leadership Albania Bijbelschool. Hij zal beginnen met lessen over 

https://fokusi.al/
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het Nieuwe Testament, daarna over Diaconie en vervolgens 
Wereldgodsdiensten. Vanuit Tirana werkt Aad ook als GZB regio 
coördinator voor een deel van Oost-Europa, met name Bosnië, 
Kroatië, Tsjechië en Albanië. Hij bezoekt regelmatig de GZB 
zendingswerkers in die landen. 
 
Chris is in 2020 na het afronden van zijn middelbare school naar 
Nederland teruggekeerd. Hij studeert nu Bouwkunde aan de TU 
Delft. Jos is intussen 16 jaar en Aad en Dineke hebben zich 
verdiept in zijn studiemogelijkheden. Wanneer Jos zijn opleiding 
in Albanië blijft vervolgen kan hij pas op zijn 18e een diploma 
halen wat vergelijkbaar is met een HAVO diploma. Een 
mogelijkheid is om via de wereldschool, online HAVO te volgen, 
maar Jos is hier geen kind voor en heeft graag mensen om zich 
heen. Na hierover veel met elkaar te hebben nagedacht en 
ervoor te hebben gebeden is besloten in het belang van Jos om 
zijn HAVO in Nederland op de Driestar te vervolgen. Intussen 
wonen Chris, Dineke en Jos sinds 17 mei jl. weer samen in hun 
huis aan de Linzenakker 42 te Waddinxveen. Aad is verhuisd 
binnen Tirana naar een andere woning en zal waar zijn werk dat 
toelaat Nederland aandoen om te werken en zijn gezin te 
bezoeken.  
 
Als Thuisfrontcommissie (TFC) ondersteunen wij de familie van 
der Maas door meeleven, gebed en fondsenwerving en houden 
wij nauw contact met hen.  
 
Voor meer informatie over het werk van de familie Van der Maas 
en de mogelijkheden om hen te steunen verwijzen wij naar de 
website: famvdmaas.derankwaddinxveen.nl.  
 
Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met de 
Teunie de Kruijf (secr. TFC, teuniedekruijf@gmail.com, 06 
30167819)  

mailto:teuniedekruijf@gmail.com
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Maaltijd voor alleengaanden 
 
Deze maaltijden worden maandelijks, in principe op elke 3e 
dinsdag en donderdag gehouden. Gezellig met elkaar eten in 
huiselijke sfeer. We gaan om 18 uur aan tafel en eindigen 
rond 20.30 uur. Voor deze maaltijden vragen we een 
vrijwillige bijdrage. 
Eventueel vervoer of een speciaal dieet hoeven geen 
probleem te zijn.   
Dus voor wie alleen is, van harte uitgenodigd en breng gerust 
iemand mee. Geef u wel even op zodat we een stoel kunnen 
bijschuiven. 
 
Data: 
Dinsdag 20 en donderdag 22 september, 
Di 18 en do 20 oktober, 
Di 15 en do 17 november. 
 
Voor meer informatie en/of opgave: 
Tonny Twigt, tel. 0182-611102, tonnytwigt@planet.nl 
Hendrien van Gent, tel. 0182-610811 
Nelleke van Dodewaard, tel. 06-23408208 

  

mailto:tonnytwigt@planet.nl
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Sponsordiners 
 
Ter ondersteuning van het werk van Aad van der Maas in 
Albanië, maar natuurlijk ook voor de noodhulp Oekraïne, 
organiseren we sponsormaaltijden. 
We bereiden een heerlijk 5-gangen diner en vragen hiervoor € 
25,-p.p. Meer mag natuurlijk ook, zodat bij aftrek van de 
onkosten er nog een leuk bedrag over blijft voor de 
sponsoring. 
We serveren dit diner in onze huiskamer. In gezellig huiselijke 
sfeer waar plaats is voor maximaal 14 personen.  
Dus kom gezellig eten, laat je verassen en steun het goede 
doel!!  
Bijvoorbeeld ook mogelijk met je vrienden of collega’s vraag 
ons naar de mogelijkheden. 
 
Voor meer informatie en/of opgave: bel of mail 
Tonny Twigt, tel 0182-611102, email: tonnytwigt@planet.nl 
Heleen Zandbergen, tel 0182-630673 , email: 
heleenz@hotmail.com, 
Hendrien van Gent, 0182-610811. 

  

mailto:tonnytwigt@planet.nl
mailto:heleenz@hotmail.com
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Kennismaken door 

‘blind-dates’ 
 
 

 
Voor wie? 
Onze wijkgemeente is gezegend met veel leden. Toch horen we vaak dat we 
elkaar zo weinig kennen. 
Daarom organiseren wij voor hen die zich aanmelden een 
ontmoetingsmoment, Blind-date genoemd, waarbij een gastadres 
bezoekers ontvangt en van tevoren niet weet wie die bezoekers zijn. 
 
Wanneer? 
Dit jaar willen we weer naar vaste data (zie hieronder) en ook willen we dit 
jaar een aantal bezoeken regelen tussen jongeren en ouderen. 
We hebben de volgende data gepland: 
 
Donderdag 6 oktober 
Vrijdag 4 november 
Woensdag 1 december 
Vrijdag 6 januari 
Woensdag 1 februari 
Donderdag 2 maart 
Vrijdag 31 maart 
Woensdag 3 mei 
Donderdag 1 juni 
 
Hoe? 
Mocht je willen deelnemen vul dan, via de QR-code of deze link, op het 
formulier je gegevens in en de data en tijden dat je een ander wilt 
ontmoeten. 
Mocht je geïnteresseerd zijn in een gesprek tussen ouderen en jongeren 
dan kan je dat ook aangeven. 
 
Mocht je problemen hebben met het invullen van het formulier of heb je 
andere vragen, neem dan contact op met Jeroen van Gent. 
jeroenmissie@gmail.com  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9BUwryVUECvl_K8ANgLM2PTMGwPnbxIhBooJZAbruVUQVJCM0ZHR1kzSVJGWjZKSEc4VTNUWkJSMi4u
mailto:jeroenmissie@gmail.com
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Gebedsuur 

 
Een gebedsuur voor en door de gemeente waar; 
 je binnen kunt lopen zonder afspraak; 
 je eenparig samen bidt en God zoekt; 
 je bewogen bent met de ander; 
 je de dank en zorgen van de aangedragen 

gebedsintenties uitspreekt; 
 je wordt bemoedigd en opgebouwd; 
 en gelooft dat God in zijn genade, om Christus wil 

(ver)hoort. 
 
Het hele jaar door is er gelegenheid om gebedsintenties door 
te geven en vrijblijvend naar het gebedsuur te komen. Eén 
keer per twee weken op donderdagavond van 19:30-20:30 op 
verschillende adressen bij gemeenteleden thuis (een enkele 
keer van 19:00-20:00). De zondagsbrief houdt je precies op de 
hoogte. Een folder met data en adressen ligt in de 
informatiekast bij de ingang van de kerk. 
 
Dank- en gebedspunten kunnen telefonisch en per mail 
worden doorgegeven. Coördinator: Netty Berkouwer, 06-
25435011, gebedspostderank@gmail.com. 
 
Gebedsrubriek op de zondagsbrief 
Wil je dat de gemeente bidt voor jouw situatie of dat ergens 
voor gebeden wordt op het gebied van actuele kwesties dan 
kun je dat laten plaatsen in de gebedsrubriek. Gaat het om 
privacy gevoelige informatie dan is het nodig dat de persoon 
waar het om gaat toestemming heeft gegeven voor het 
plaatsen. Coördinator: Netty Berkouwer,  06-25435011, 
gebedspostderank@gmail.com. 

  

mailto:gebedspostderank@gmail.com
mailto:gebedspostderank@gmail.com
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Inloopmiddag 
 
In een gezellige, ongedwongen gastvrije sfeer samenzijn op de 
tweede dinsdagmiddag van de maanden september t/m mei. 
Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. 
 
Er is een afwisselend programma met diverse sprekers. Eigen 
inbreng met spel, quiz, zang en film, dat zijn de 
karakteristieken van de Inloopmiddag. Een voor iedere leeftijd 
interessant en gezellig samenzijn! Elke tweede dinsdagmiddag 
van de maand. Iedereen is welkom tussen 14.00-u en 17.00 
uur in de Immanuëlkerk. De toegang is gratis evenals de 
koffie/thee en/of frisdrank. Een vrijwillige bijdrage is altijd 
welkom. 
 
Van de agenda met data en onderwerpen wordt per periode 
een flyer uitgegeven, maar deze is ook te vinden op 
www.digikompas.nl bij De activiteiten van De Rank. 
 
Annie de Bruin: anniedebruin@hetnet.nl  

http://www.digikompas.nl/
mailto:anniedebruin@hetnet.nl
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Gemeente Groei Groepen 

 
Om te groeien in geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met 
anderen. Op diverse plekken komen gemeenteleden op regelmatige basis 
bij elkaar in de huiskamer. Wil je dit eens een keertje meemaken om te 
proeven of dit je past, dan ben je van harte welkom! Hieronder een 
overzicht van de groepen (de meesten starten in week 29/eind september): 
 

Wanneer? Thema Contactpersoon Contactgegevens 

Dinsdagavond Jacobus, 
Leef je 
geloof!  

Trudy 
Asscheman 

0182616436 / 
asscheman@planet.nl  

Dinsdagavond Waarom 
Israël? 

Ruud van Beek 0182618886 / 
ruudvanbeek58@hotmail.com  

Vrijdagmorgen 
(9:30-11:30) 

Openbaring - 
Henk 
Binnendijk 

Nan 
Vroegindeweij 

0616308973 / 
nanneke1971@gmail.com  

Woensdagavond 
(ook voor 
jongeren!) 

Jozua Klazina Begeer klazina.begeer@live.nl  

Dinsdagavond 
(jongvolwassenen) 

nnb Yvonne 
Verdouw 

yvonnezuur93@gmail.com 

 

  

mailto:asscheman@planet.nl
mailto:asscheman@planet.nl
mailto:ruudvanbeek58@hotmail.com
mailto:nanneke1971@gmail.com
mailto:klazina.begeer@live.nl
mailto:yvonnezuur93@gmail.com
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Gemeente Groei Groep Jongvolwassenen 
 

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer! 

Opwekking 167 

 

Heb je ook het verlangen om God beter te leren kennen en te 

groeien in geloof?   

Om de week op dinsdagavond komen we bij elkaar om de 

bijbel open te slaan, te zingen en in gesprek te gaan over het 

thema van die avond. 

 

Als we onze groep zouden moeten omschrijven, dan zijn we 

een groep jongvolwassenen; lekker verschillend van elkaar en 

toch hebben we een prachtig seizoen gehad. We zien uit naar 

een mooi, nieuw seizoen waar jij ook van harte voor 

uitgenodigd bent!  

 

Wil je gewoon eens vrijblijvend de eerste avond meemaken? 

Ook dan ben je welkom op de startavond op 27 september, 

om 20.00 aan de Gerard Bleekerstraat 3 in Waddinxveen. 

Heb je nog vraagtekens of opmerkingen, neem dan contact op 

met Yvonne Verdouw: 06-27373198 of 

yvonnezuur93@gmail.com  

mailto:yvonnezuur93@gmail.com
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YUP – de jonge gezinnenkring 
 
Yuppen. Deze gekscherende naam is gegeven aan een groep 
ouders van jonge gezinnen.  
Eens in de 6 weken op donderdagavond komen we 
voornamelijk online bijeen om met elkaar te spreken over 
ouderschap, maatschappelijke onderwerpen en geloof (en het 
verband hiertussen). Welke uitdagingen komen we tegen, wat 
kunnen we leren van elkaar of wat nemen we vooral met een 
korrel zout? 
De groep is zeer divers wat ervoor zorgt dat niets te gek is om 
te bespreken. 
 
Eerste avond op 22 september (onder voorbehoud). 
 
Ben je nieuwsgierig? Spreek Elise Noordhoek gerust aan of 
mail naar: elisenoordhoeklodder@gmail.com  

  

mailto:elisenoordhoeklodder@gmail.com


32 
 

Mannenavonden 

 
Regelmatig zijn er op vrijdagavond ‘Mannenavonden’ waarop 
mannen uit de gemeente - maar ook heren buiten De Rank 
zijn van harte welkom - met elkaar onderzoeken wat de Bijbel 
zegt over jouw rol/taak als man, echtgenoot, vriend, vader, 
werknemer, (schoon)zoon, enzovoort en wat dit betekent 
voor jouw dagelijks leven. De avonden zijn eenmaal per 
maand op vrijdag tussen 20.00 – 22.00 uur en hebben een 
wisselend onderwerp. In het afgelopen seizoen hebben wij 
bijvoorbeeld gesproken over de volgende thema’s: ‘Wat heb 
je zelf gehad aan je geloofsopvoeding, wat had je graag 
anders gezien en wat geef je door aan je kinderen en 
anderen?’  ‘Is er een bijbeltekst die veel voor je betekent en 
waarom?’ ‘Gemeente zijn, wat betekent dat voor jou?’ Of 
soms praten we na over een preek, die we op zondag hebben 
gehoord. 
Per avond is er een trekker die het thema kort inleidt. Locatie 
is bij toerbuurt bij één van de mannen thuis. 
De eerstvolgende avonden in 2022 zijn: 30 september, 28 
oktober en 25 november. 
Lijkt het jou leuk om aan te schuiven, voel je vrij om te komen. 
Wil je meer weten, neem dan contact op met Wim en/of Rob. 
Wij zullen je dan ook informeren bij wie de bijeenkomst 
gehouden wordt. 
 
Contactpersonen: 
Wim Molenaar, 06-41317430, 
wimmolenaar@gouwestadmakelaardij.nl 
Rob te Grotenhuis, 06-18566139, robtegrotenhuis@casema.nl 

  

mailto:wimmolenaar@gouwestadmakelaardij.nl
mailto:robtegrotenhuis@casema.nl
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Walk&Talk 

 
Houd je van wandelen? En vind je het leuk om nieuwe 
mensen uit De Rank te leren kennen of met bekenden eens 
langer te babbelen. Kom dan naar Walk&Talk. 
We verzamelen om half 8 bij de Immanuelkerk. In tweetallen 
gaan we aan de wandel. Voor onderweg krijg je een kort 
bijbelgedeelte en wat vragen mee, waarover je al wandelend 
met elkaar van gedachten kunt wisselen. Na ongeveer een uur 
komen we weer terug op ons uitgangspunt. Als het weer het 
toelaat, drinken we daar dan nog een bakkie koffie of thee. 
 
Komend seizoen willen we gaan lopen op de volgende data: 
Do 1 sept, di 11 okt, wo 9 nov, do 8 dec, ma 9 jan, di 7 feb, wo 
8 mrt, do 13 apr, ma 8 mei, di 6 juni, wo 5 juli 
 
Loop je mee? Geef dat dan even door aan: 
Margreet Zandbergen 
margreetzandbergen@hotmail.com 
0182-742758 of een appje naar 06-42463197 
 
 
 
 
              
     

 
 

 

  

mailto:margreetzandbergen@hotmail.com
mailto:margreetzandbergen@hotmail.com
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Creatief Bijbellezen 
 
Bijbel lezen. Moeilijk? Saai? 
Vind jij het ook zo lastig om thuis zelf de bijbel te gaan lezen? 
Je wilt het wel, maar het komt er niet van. En als het er wel 
van komt, wat vind je er dan van? 
Kom naar de avonden creatief bijbel lezen. We gaan op een 
nieuwe manier aan de slag. Met kleurpotloden, foto’s, schaar, 
lijm, verf, tekeningen, muziek, speelgoed, pen en papier.  
Wie weet ontdek je een manier die bij jou past en waar je 
thuis weer mee verder kunt. 
De werkgroep Groei heeft 2 avonden gepland om dit te 
komen meebeleven. 
 
Op 10 november (in de Ontmoetingskerk) en 31 januari (in de 
Immanuëlkerk) gaan we aan de slag. Kun je maar 1 van de 2 
avonden dan is dat geen probleem. Je bent welkom vanaf 
kwart voor 8. 
 
Graag van tevoren even opgeven bij Margreet Zandbergen 
margreetzandbergen@hotmail.com 06-42463197 

  

mailto:margreetzandbergen@hotmail.com
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Christelijke meditatie 
 
Vanaf 17 oktober 2022 kan weer worden deelgenomen aan 
meditatiebijeenkomsten in Waddinxveen. Er is verstillende 
muziek, meditatieve omgang met een (korte) tekst of beeld 
uit de christelijke traditie en er zijn verstillende 
aandachtsoefeningen. 
 
Waar: Ontmoetingskerk, Dagkapel (Zaal 1), Groensvoorde 3, 
Waddinxveen 
 
Wanneer: eens per 2 weken op maandagmiddag (16.00 u tot 
17.00 u) en maandagavond (20.00 u tot 21.00 u). Per 
middag/avond is er ruimte voor 10 deelnemers. 
 
Data: elke twee weken vanaf 17 oktober 2022 
 
Begeleiding: Martien van Bergen, De Rank 
 
Info: 
https://martienonline.org/ 
meditatie.waddinxveen@gmail.com 
 
Aanmelden: via de aanmeldpagina op 

https://martienonline.org/; of via een mail naar: 

meditatie.waddinxveen@gmail.com. Vermeld datum en tijd 

van deelname.  

https://martienonline.org/
mailto:meditatie.waddinxveen@gmail.com
https://martienonline.org/
mailto:meditatie.waddinxveen@gmail.com
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Lezing: Moeilijke uitspraken van Jezus 
 
Op dinsdagavond 18 oktober hoop ik, op uitnodiging van de 
werkgroep Verdieping van ’t Spectrum, een avond te 
verzorgen over ‘moeilijke uitspraken van Jezus’. Jezus heeft 
prachtige uitspraken gedaan, diepe oneliners en hoopgevende 
quotes. Toch heeft Hij ook dingen gezegd die ons kunnen 
verwarren. Kunnen we zomaar onze vijand liefhebben? Zal Hij 
nog geloof vinden op aarde als Hij terugkomt? En wat bedoelt 
Hij wanneer Hij zegt dat er maar een handjevol uitverkorenen 
zijn? 
Van mijn hand verscheen een aantal jaar geleden het boekje 
Waarheid in liefde. Bijbelstudies over moeilijke uitspraken van 
Jezus. Op de avond van 18 oktober in de Ontmoetingskerk zal 
ik deze ‘moeilijke uitspraken’ wat meer in kaart brengen en 
ook enkele concrete leestips meegeven. Uiteraard lezen we 
ook met elkaar een aantal van deze uitspraken. 
Ds Harald Overeem  
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Verdiepingsavonden over de Tien Woorden 
 
In het komende seizoen verzorgen vier predikanten een viertal avonden 
over enkele van de Tien Woorden of Geboden. We komen deze tegen als 
fundamentele leidraad in het Oude testament, maar verouderd zijn die 
geboden allerminst. Ze vertellen ons veel meer dan ‘wat wel en niet mag’. 
Ze leggen diep menselijke verlangens en neigingen bloot, gaan in op de 
omgang tussen mensen onderling en vertellen ons van Godswege over het 
goede leven. Hoe ziet dat eruit? 
 
De geboden die besproken zullen worden zijn het eerste (Vereer naast God 
geen andere goden), het tweede (Maak geen godenbeelden), het vijfde (Eer 
vader en moeder) en het zevende gebod (Pleeg geen overspel). Dit raakt 
aan grote thema’s die vandaag de dag actueel en spannend zijn. 
Zo raakt het eerste gebod aan het unieke van het christelijk geloof. Dit 
unieke staat onder spanning omdat er vele andere levensovertuigingen en 
godsdiensten naast elkaar worden geplaatst. Het tweede gebod raakt aan 
de (soms veel te lieve) beelden van God die we in ons gezamenlijk en 
persoonlijk geloofsleven met ons meedragen. Het vijfde gebod raakt aan de 
moeite die wij (in onze samenleving) hebben met gezag en autoriteit. Het 
zevende gebod betreft actuele vragen rondom seksualiteit en gender. 
 
We geloven dat bezinning en gesprek rondom deze thema’s van groot 
belang is. We zullen merken dat het bespreken hiervan best ingewikkeld 
kan zijn en dat pasklare antwoorden niet zomaar beschikbaar zijn. Tegelijk 
hebben we de overtuiging dat we vanuit de Schriften – en op deze avonden 
in het bijzonder: vanuit deze Geboden – een onmisbare en wezenlijke stem 
kunnen laten klinken.  
 
Van harte welkom om deze avonden te bezoeken en bij te dragen in het 
gesprek. De opbouw van de avonden is steeds als volgt: 
19.30 – zaal open, toegang vrij 
20.00 – opening 
20.05 – lezing 
20.50 – pauze 
21.10 – vragenbespreking 
22.00 – sluiting 
 
De plaats van samenkomst is kerkgebouw De Morgenster, Sterrenlaan 1. 
Opgave vooraf is niet noodzakelijk, net zo min als voorbereiding. 
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Avond 1 [5 oktober ‘22] Goden van deze eeuw 
Over het 1e gebod, ds Lucas van der Veen 
 
Christelijke geloofsuitspraken worden meer en meer als een 
probleem ervaren. Niet-christenen geven aan dat ze moeite hebben 
met onze waarheidsclaims. Christenen, zeker die van een jongere 
generatie, durven nog wel te zeggen ‘ik geloof’, maar niet ‘dit zou 
iedereen moeten geloven’. God is richting zijn volk heel duidelijk: ‘Ik 
ben de Enige. Geef Mij alle eer. Ieder moet Mij eren.’ Hoe doen we 
dat in deze tijd in deze snel veranderende wereld? Het is volstrekt 
niet vanzelfsprekend om ook maar een god de eer te geven in onze 
samenleving. Ondertussen wijden we ons allemaal wel toe aan één 
of meerdere afgoden die we natuurlijk niet zo noemen. Hoe 
neutraal is het om bijvoorbeeld je voorspoed, je volk of jezelf te 
verheerlijken? Afgoderij in de Bijbel raakt rechtstreeks aan ons leven 
vandaag waarin we Jezus willen navolgen. 
 
Avond 2 [24 november ‘22] Jouw God, mijn God? 
Over het 2e gebod, ds Egbert Brink 
 
Diep in ons huist een fabriek waarin wij beelden van God creëren 
(Calvijn). Maar doen wij met die voorstellingen de levende God ook 
recht? Bijvoorbeeld als Hij wordt voorgesteld als een altijd 
begripvolle vader die de armen om je heen slaat en op schoot 
neemt. Of als Hij wordt voorgesteld als de hoogste Rechter die je op 
grote afstand houdt. Godsvoorstellingen kunnen diepe invloed 
hebben. In de Bijbel worden verschillende beelden van God 
gegeven. Hij is onnoemelijk veelzijdig als een schitterende diamant. 
Hij wordt vergeleken met een vader, een moeder, maar ook met 
een krijgsheer, een adelaar, een rots, een verterend vuur, een 
leeuwin of berin, een herder, een pottenbakker… etc. Hoe gaan wij 
met deze voorstellingen om? En is er ruimte om nog steeds nieuwe 
beelden van God te ontwikkelen? Of zouden wij ‘de beelden van de 
leken’ nog steeds moeten afwijzen? 
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Avond 3 [15 februari ‘23] Ons autoriteitsprobleem 
Over het 5e gebod, ds Willem Maarten Dekker 
 
Het vijfde gebod zegt: ‘Eer uw vader en moeder’. Vanouds heeft de 
kerk gezegd dat dit gebod niet alleen van toepassing op het gezin, in 
de relatie tussen ouders en kinderen, maar ook op de school, de 
kerk, de staat. Zonder ordening, zonder gezagsstructuur kunnen we 
niet. Kinderen moesten hun vader gehoorzamen, burgers de 
politieagent, scholieren de leerkracht, gelovigen het kerkelijk ambt, 
en ook de ambtsdragers van de staat (Tweede Kamerleden en 
ministers, enz.) hadden gezag. Al deze autoriteiten staan echter 
onder druk. Al geruime tijd hebben we in onze samenleving te 
maken met een autoriteitsprobleem: de vaderfiguur ontbreekt of 
wordt niet meer zo gerespecteerd. Anderzijds klinkt ook geregeld de 
roep om een ‘sterke man’ die de problemen voor ons oplost. Wat is 
hier aan de hand? Hoe kan het christelijk geloof ons helpen om toe 
te groeien naar een nieuwe vorm van autoriteit, die werkelijk 
heilzaam is voor iedereen? 
 
 
Avond 4  [19 april ‘23] Seksuele diversiteit 
Over het 7e gebod, ds Harald Overeem 
 
Met het zevende gebod begeeft de Bijbel zich op het terrein van de 
relatie tussen man en vrouw. In navolging van dit gebod – en van 
andere Schriftpassages – heeft de kerk het huwelijk en de 
huwelijkstrouw altijd hoog gehouden. Dit ideaal is niet ‘zomaar een 
gebod’, het ligt verankerd in wie God zelf is en wat Hem voorstaat 
met het goede leven. In onze cultuur zijn andere relatievormen 
gewoon geworden. Meer nog, ook onze ideeën over man en vrouw 
zijn, zijn aan het wankelen gebracht. Velen zeggen, wat 
man/mannelijk of vrouw/vrouwelijk is, is vooral cultureel bepaald. 
We horen verhalen van mensen die zeggen dat zij weliswaar in het 
lichaam van een jongen geboren zijn, maar zich een meisjes voelen. 
We zien iets van hun worsteling, ook (of juist) wanneer zij hierin een 
weg met God willen gaan. Hoe klinkt in de wirwar van deze 
ingewikkelde thematiek het eigene van de Bijbelse stem? 
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Discipelschapscursus Vrijheid in Christus 
 
Wat 
De meeste christelijke leiders zijn het erover eens dat veel te weinig 
christenen hun potentieel bereiken. Hoe komt dat? Meestal omdat men 
niet begrijpt wat hun nieuwe identiteit in Christus is. 
De discipelschapscursus ‘Vrijheid in Christus’ is ontwikkeld om te begrijpen 
wat er allemaal is gebeurd op het moment dat men christen werd: wie men 
is in Christus; de waarheid van Gods onvoorwaardelijke liefde; waarom er 
geen veroordeling is en waarom we niet meer gevangen hoeven te zitten in 
een spiraal van zonde, negatief denken en hopeloosheid.  
De cursus richt zich allereerst op het bevestigen van onze identiteit in 
Christus, geeft vervolgens de gereedschappen om vrij te komen en vrij te 
blijven van alles wat ons tegenhoudt, en een strategie voor voortdurende 
vernieuwing. De cursus wordt al een aantal jaar met enthousiasme gegeven 
en gevolgd door o.a. gemeenteleden uit de Rank. 
 
Wie 
De cursus is bedoeld voor iedere christen die ernaar verlangt om meer in 
vrijheid te leven en zo meer tot zijn/haar bestemming in Christus te komen. 
 
Wanneer 
De cursus start op maandag 26 september. Duur van de cursus is 13 
avonden plus een ministry weekend. De cursus wordt op maandagavond 
gegeven, om de 2 weken. Per avond is een blok van 2 uur gepland (van 
20.00 tot 22.00 uur) in de Bethelschool. 
 
Kosten 
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage verwacht in de kosten van het 
cursusmateriaal (de deelnemersgids en het boekje Stap voor Stap naar 
Vrijheid in Christus) en in de overige kosten (o.a. zaalhuur). 
 
Meer info 
Ga naar: www.meerinwaddinxveen.nl/ficm 
 
Van harte welkom! 
Namens het voorbereidingsteam 
Johanna Bos, Ingrid Hagen, 
Ria en Theo Molenaar  

http://www.meerinwaddinxveen.nl/ficm
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Confessionele beweging 
 

De Confessionele Beweging (afdeling 
Waddinxveen e.o. waaruit de Rank in 1997 is ontstaan) organiseert 
een aantal avonden per jaar waarop een thema wordt behandeld en 
er daarna ruimte is voor gesprek. De bijeenkomsten worden 
gehouden in de Immanuëlkerk of in de Ontmoetingskerk tussen 
20.00 – 22.00 uur. 
 
Meer informatie: Rob te Grotenhuis, cv.waddinxveen@gmail.com 
 
Meer informatie over de Confessionele Beweging  
De Confessionele Beweging is een fusiebeweging van de 
Confessionele Vereniging (van 1864 uit de Nederlandse Hervormde 
Kerk) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (van 1973 uit de 
Gereformeerde Kerken in Nederland). 
  
In 2020 hebben wij de krachten gebundeld om de Protestantse Kerk 
in Nederland te dienen met ons belijdend (confessioneel) geluid: de 
kern van het evangelie is Jezus Christus, de gekruisigde en 
opgestane Heer, de Redder van de wereld. We doen dit 
ondubbelzinnig en onbekrompen vanuit de Schrift en het belijden 
van de kerk. 
Dit evangelie is tot ons gekomen in de Bijbel als Gods Woord en 
door de traditie van de kerk. Hiermee staan wij in de kerk en de 
wereld. Zij zijn de constanten in de telkens veranderende 
omstandigheden waarin wij ons geloof belijden en in de praktijk 
brengen. 
  
Het belijdende geluid is een koord dat van drie strengen is 
gevlochten: de drie-enige God (Vader, Zoon en heilige Geest), de 
twee naturen van Jezus Christus (waarlijk God en waarlijk mens), 
één Bijbel (Oude en Nieuwe Testament horen bijeen). Deze drie 
strengen zijn de spreek- en leesregels in het spreken over God. In dit 
belijden wil de beweging de Heer dienen binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland. 

mailto:cv.waddinxveen@gmail.com


42 
 

Expeditie Bethlehem 
Deze wandelroute voert je door het centrum van 
Waddinxveen langs een aantal scènes uit het Bijbelse 
kerstverhaal. In die scènes wordt het evangelie vanaf de 
aankondiging van Jezus' geboorte tot en met het 
'kraambezoek' van de drie wijzen nagespeeld. Aan alles is 
gedacht om de eeuwenoude blijde boodschap naar een meer 
hedendaagse en aansprekende vorm te ‘hertalen’. De exacte 
plaats, tijd en datum in december worden 
op www.expeditiebethlehem.nl bekend gemaakt. De 
organisatie zoekt spelers voor de scènes én vrijwilligers die 
voor en achter de schermen willen helpen. Ben of ken jij zo 
iemand, stuur dan een mailtje 
naar organisatie@expeditiebethlehem.nl en/of bezoek 
geregeld de site voor de meest actuele info. 
 

MEER in Waddinxveen 
Via de website en social media van MEER in Waddinxveen 
worden geregeld lokale nieuwsberichten gedeeld waarbij 
geloof, hoop en/of liefde centraal staan. Dit online platform is 
bedoeld voor iedereen die bewust of onbewust op zoek is 
naar het antwoord op de vraag 'Is er meer?' Hier publiceren 
bijvoorbeeld De Rank en andere Waddinxveense kerken en 
lokale organisaties zoals Alpha, het Diaconaal Platform en Met 
Elkaar Waddinxveen korte artikelen die (in)direct op één van 
de genoemde thema’s betrekking hebben. Welk lokaal nieuws 
met een positieve boodschap wil jij via MEER in Waddinxveen 
met anderen delen? Mail 
naar redactie@meerinwaddinxveen.nl, kijk 
op www.meerinwaddinxveen.nl of spreek Conny of Arie Pieter 
van Dijk even aan. 

http://www.expeditiebethlehem.nl/
mailto:organisatie@expeditiebethlehem.nl
mailto:redactie@meerinwaddinxveen.nl
http://www.meerinwaddinxveen.nl/

