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Beste zusters en broeders,

Van harte welkom bij het gemeenteproject Feest van genade!

Naast de themadiensten en kringen worden er nog allerlei andere ac�viteiten
georganiseerd (het is mooi om te zien dat veel gemeenteleden enthousiast hun
schouders eronder ze�en!). In dit boekje vindt u daar een overzicht van. Er is een
divers aanbod, voor jong en oud.

Het kan zijn dat u niet zo’n kringtype bent. Maar ook een wandeling kan zowel
ontspannend als verbindend zijn. Of samen een film kijken en daar met elkaar over
doorpraten.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Ik hoop en bid dat het gemeenteproject ons dichter bij God brengt - zowel
persoonlijk alsook als gemeente. Dat we onder de indruk komen van Zijn grootheid
en genade. En dat we iets daarvan mogen delen met mensen om ons heen. Tot eer
van Zijn naam.

Ds. Roelof de Wit

FEEST VAN GENADE



Uitleg gemeenteproject
Dit jaar volgen we als gemeente een gemeenteproject.
In een gemeenteproject trek je als gemeente zeven weken lang intensief met
elkaar op; zowel jong als oud. Samen willen we God leren kennen, groeien in de
rela�e met Hem en met elkaar. Dit is een verdieping van ons geloof, waarin we ons
bewust worden van de rijkdom van Gods genade.
Als gemeente zijn we in de diensten, thuis, op de kringen en in het jeugdwerk met
dezelfde thema’s bezig. Het project heet ‘Feest van genade’. Tijdens de zeven
weken staan we s�l bij de volgende thema’s:

• Hartstocht voor God,
• Zonde, de grootste vijand,
• Het feest van genade,
• Met heiliging de wereld in,
• Verbondenheid; om de ziel van de ander,
• De missionaire kerk.

Het project zal gehouden worden van zondag 3 maart tot en met zondag 21 april
2019; dit is de veer�gdagen�jd voor Pasen. De laatste dag van het project valt op
1e paasdag: bij uitstek het Feest van Genade! Elke zondag in deze periode is er een
themadienst om 9.30 uur in het Kerkelijk Centrum over de hiervoor genoemde
thema’s. Ook de gastpredikanten volgen in deze periode het project. Het zullen
gewone kerkdiensten zijn, die ook thuis te beluisteren zijn via de website.
Verderop in het boekje vindt u hierover meer informa�e.

In de kindernevendienst zullen dezelfde thema’s behandeld worden als in de
dienst. Dit wordt gedaan a.d.h.v. verhalen van Mozes. On Track zal dit voor zover
mogelijk binnen hun programma volgen, evenals Follow Me. De jongeren van
Follow Me Next zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekskringen. Ook
de Jeugdkerk zal op zondag 17 maart a.s. het thema van die zondag behandelen.

Hoe & Wat



Naast al deze verdiepende onderdelen, worden er ook wat meer ontspannen
ac�viteiten georganiseerd. Om ook op deze manier elkaar beter te leren kennen.
Verderop in dit boekje staan alle ac�viteiten per week vermeld, met daarna een
korte uitleg en belangrijke informa�e over elke ac�viteit �jdens dit project. Voor
sommige ac�viteiten moet u zich opgeven; aan andere kunt u gewoon spontaan
meedoen.

Bij het uitdelen van de boekjes en bij de ac�viteiten zullen collectebussen staan
voor vrijwillige bijdragen om de kosten voor dit project te dragen. Gi�en zijn
welkom, maar voelt u zich niet verplicht.

Of u nu regelma�g de kerkdiensten bezoekt, thuis meeluistert of misschien nooit
in de kerk komt: u bent van harte welkom om op welke manier dan ook deel te
nemen aan het project! Kom naar één of meerdere ac�viteiten, beluister eens een
themapreek op www.hervormd-ermelo.nl, wijkgemeente Kerkelijk Centrum, of
volg thuis het s�lle-�jdrooster in het werkboek en ontdek Gods woorden in de
Bijbel.

Als u zich nog niet hee� opgegeven voor een gesprekskring, dan kan dat alsnog via
h�ps://form.jo�ormeu.com/90145777827367. U hoort dan van ons waar en
wanneer u bij een kring kunt aansluiten. Ook als u maar enkele avonden van de
zeven geplande avonden kunt deelnemen, bent u van harte welkom!

Mocht u geen vervoer hebben voor een dienst, kringavond of andere ac�viteit,
neemt u dan gerust contact met ons op. Ook voor verdere vragen of nazorg kunt u
ons al�jd benaderen.

We hopen u, en ook jullie jongeren, te ontmoeten �jdens dit gemeenteproject
over het Feest van genade!

Ds. Roelof de Wit (predikant.kc@hervormd-ermelo.nl) tel. 0341-266893
Maaike Bikker (jeugdwerkkc@hotmail.com) tel. 0341-701758
Wilma Zwanenburg (f.zwanenburg@kpnmail.nl) tel. 06-15596550
Janneke Roseboom (fenjroseboom@gmail.com) tel. 06-36553973



ACTIVITEITEN
Zondag 3 maart 2019 | 1e themadienst

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum
Ds. R.F. de Wit: Hartstocht voor God - 1
(voorbereiding Heilig Avondmaal)

Na kerk�jd Gewoon gastvrij! | Bij gemeenteleden thuis, plek in overleg.
Na de ochtenddienst koffie drinken. Van te voren opgave
mogelijk: gasten ontvangen of gast zijn.
Opgave via Carolien Turien of Tineke Westland

3-9 maart Gespreksavonden/ochtenden, s�lle �jd thuis
Startavond van de �jdelijke kringen, voor de periode van
dit project. Kennismaken met elkaar.

2 maart t/m Crea�eve vrouwenac�viteit 12+
21 april Door de weken heen verschillende keren, Kris Bossenbroek

4 maart Gebedskring | KC | 20.15 – 21.00 uur
Contactpersoon: Alice Priem

Zondag 10 maart 2019 | 2e themadienst

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum | Heilig Avondmaal
Ds. R.F. de Wit: Hartstocht voor God - 2

10 -16 maart Gespreksavonden/ochtenden, s�lle �jd thuis
In �jdelijke kringen, voor de periode van dit
project, doorpraten over het thema van deze
eerste twee weken.

16 maart Maal�jd & Kindervoorstelling | Kerkelijk Centrum |
“De puzzel van Pasen” 17.30 uur gezamenlijke maal�jd KC-
kinderen en ouders. 19.00 uur, start voorstelling.
Contactpersonen: Be�e van Sloten en Maaike Bikker



Zondag 17 maart 2019 | 3e themadienst

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum
Ds. D.M. van der Linde: Zonde, de grootste vijand

9.30 uur Jeugdkerk | Ireneschool
Thema: Zonde, de grootste vijand

17 -23 maart Gespreksavonden/ochtenden, s�lle �jd thuis
In �jdelijke kringen, voor de periode van dit
project, doorpraten over het thema van deze
derde week.

22 maart FILM The Shack | Kerkelijk Centrum, 19.30 uur in zaal 4
Film voor iedereen vanaf 1e klas middelbare school.
Contactpersoon: Alfred Slofstra

Zondag 24 maart 2019 | 4e themadienst

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum
Ds. C.M.A. Ekris: Het feest van genade

24 -30 maart Gespreksavonden/ochtenden, s�lle �jd thuis
In �jdelijke kringen, voor de periode van dit
project, doorpraten over het thema van deze
vierde week.

30 maart Sponsorwandeling | Kerkelijk Centrum, 9.45 uur
Sponsorwandeling voor de jongerenwerkvakan�e naar Slowakije.
Contactpersonen: Hermien Jansen en Wilma Gerritsen

ACTIVITEITEN



Zondag 30 maart 2019 | 5e themadienst

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum
Ds. R.F. de Wit: Met heiliging de wereld in

31 - 6 april Gespreksavonden/ochtenden, s�lle �jd thuis
In �jdelijke kringen, voor de periode van dit
project, doorpraten over het thema van deze
vijfde week.

1 april Gebedskring | KC | 20.15 – 21.00 uur
Contactpersoon: Alice Priem

2 april Ouderenmiddag | Kerkelijk Centrum

Deze middag zal in het teken staan van Feest van Genade.
Contactpersoon: Doortje van Dasler

6 april Mannenwandeling | Kerkelijk Centrum, 14.00 uur.
Wandelen, delen & luisteren
Contactpersoon: Hans van den Berg

Zondag 7 april 2019 | 6e themadienst

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum
Ds. W. Bos: Verbondenheid: Om de ziel van de ander

7-13 april Gespreksavonden/ochtenden, s�lle �jd thuis
In �jdelijke kringen, voor de periode van dit
project, doorpraten over het thema van deze
zesde week.

ACTIVITEITEN



Zondag 14 april 2019 | 7e themadienst

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum
Ds. R.F. de Wit: De missionaire kerk

14-20 april Gespreksavonden/ochtenden, s�lle �jd thuis
In �jdelijke kringen, voor de periode van dit
project, doorpraten over het thema van deze
zevende week.

STILLE WEEK Diensten, iedere avond 19.30 uur Oude Kerk

20-21 april Passion Challenge | In de nacht voor Pasen
Voor jongeren vanaf 13/14 jaar.
Contactpersoon: Robert Mazier

21 april Vrouwenwandeling | Kerkelijk Centrum, 7.00 uur
Wandelen, delen & luisteren, afsluiten met ontbijt.
Contactpersonen: Hermien Jansen & Geke van den Berg

Zondag 21 april 2019 | PASEN

9.30 uur Kerkdienst | Kerkelijk Centrum
Ds. R.F. de Wit: PASEN
M.m.v. KC-band

In de ochtenddienst op 1e Paasdag sluiten we het project Feest van genade af. In
de dienst hopen we iets van onze ervaringen terug te kunnen laten komen. Wat
hebben we geleerd, wat hebben we ervaren? Na de dienst willen we met elkaar
koffie drinken met wat lekkers erbij van 11.00 tot 12.00 uur. Ook de crea�eve
boekjes die gemaakt zijn onder leiding van Kris Bossenbroek zijn te bekijken.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten!

ACTIVITEITEN



S�lteruimte in KC

“S�lte is een uitsparing in de al maar durende opeenvolging van de dingen.
Het gaat maar door. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En Hij komt er
niet tussen. Hij klopt aan de deur. Maar ik ben er niet. Ik ben er nooit. S�l
zijn is ruimte scheppen in de �jd. Ruimte bij de deur. Ruimte voor God.
S�lte is een uitsparing die gevuld wordt door een Ander.”

Gedurende het project luisteren en praten we veel in diensten en op
kringen. Tijdens de s�lle �jd kunnen we s�l worden voor en met God.

Soms is het door een druk gezin niet goed mogelijk rust te vinden in eigen
huis. Of misschien hee� u/jij behoe�e om even op een andere plek rust,
God te vinden.

Gedurende het project is er op het liturgisch centrum in de kerkzaal een
s�lteruimte. Deze is op maandag, dinsdag en woensdag open van 8.00 tot
17.00 uur (binnenkomst via achteringang).

Hier kunt u/jij even zi�en, denken, bidden, lezen etc. Bijbels en
muziekbundels zijn aanwezig.

Weet dat u/jij welkom bent!

“Zonder s�lte is het nagenoeg onmogelijk om een geestelijk leven te
leiden.” (Henri Nouwen)

STILTERUIMTE





THE SHACK

The Shack is een fic�ef verhaal over Mack die door een verschrikkelijke
gebeurtenis (zijn dochter is vermoord) zijn geloof, maar bovenal zijn vertrouwen in
God kwijt is geraakt. Volledig onverwacht krijgt hij een uitnodiging van ene ‘Papa’
om een weekend met Hem door te brengen in de hut (in het engels: shack) waar
dit drama hee� plaatsgevonden. Tijdens dit weekend wordt Mack geconfronteerd
met zijn verdriet, maar ook met vragen over schuld, gerech�gheid, vergeving en de
rol van God in dit alles. De film is geschikt voor 12 jaar en ouder.

Datum: Vrijdag 22 maart 2019

Tijd/plaats: 19.30 uur, Kerkelijk Centrum zaal 4

Contactpersoon: Alfred Slofstra

Samen bidden... Het is iets waar de Here Jezus zelf grote kracht aan verbond.
(Mat. 18 vers 19 en 20). We weten uit de Bijbel hoe belangrijk bidden is en
waarschijnlijk doen we het allemaal. Door samen te bidden wordt de eenheid van
de gemeente sterk benadrukt: “draagt elkaars lasten/las�gheden”.
En... er is zoveel te bidden. Er is zoveel nood onder ons. Ook is het mooi om de
Here God onze lof en dank te brengen. Tijdens het gemeenteproject dat in de
veer�gdagen�jd (3 maart - 21 april) plaatsvindt, komen we als gebedskring ook bij
elkaar. We zouden het fijn vinden als u met ons mee komt bidden. Van harte
uitgenodigd! U kunt ook uw gebedspunten aan ons door mailen. Zo kunnen we op
verschillende manieren biddend om dit mooie project heen staan. Doet u mee?

Datum: Maandag 4 maart en maandag 1 april 2019

Tijd/Plaats: 20.15 uur – 21.00 uur in het KC

Contactpersoon: Alice Priem | alicepriem@hotmail.com

VRIJDAGAVOND, FILMAVOND!

GEBEDSKRING KC



Zit jij op de basisschool, reserveer dan alvast zaterdagavond 16 maart a.s.
in je agenda. Op die avond komt Ma�hijs Vlaardingerbroek met de
voorstelling ‘De puzzel van Pasen’ naar Ermelo.

De voorstelling gaat over het Paasverhaal. Dit is niet zomaar een
voorstelling! Het beloo� een interac�eve en afwisselende voorstelling met
verschillende (buikspreek)poppen-acts en goocheltrucs te worden.

De voorstelling duurt ongeveer een uur en start om 19.00 uur. Toegang is
gra�s (collecte bij de uitgang). Nodig gerust ook je vrienden en vriendinnen
voor de voorstelling uit, maar laat je allerkleinste broertje of zusje (die nog
niet naar school gaat) maar thuis, zij zijn nog te klein voor de voorstelling.
Papa en mama zijn van harte welkom.

Voorafgaand aan de voorstelling vinden wij het gezellig om samen met de
kinderen en ouders van de kindernevendienst en On Track te eten. De
maal�jd begint om 17.30 uur.

Opgave voor de maal�jd is verplicht en kan eenvoudig via
jeugdwerkkc@hotmail.com.

Zien wij je dan?

Eventuele diëten horen we graag!

Aanmelden voor de maal�jd kan tot maandag 11 maart 2019.

Contactpersonen: Be�e van Sloten & Maaike Bikker

DE PUZZEL VAN PASEN
MAALTIJD & KINDERVOORSTELLING



Mannen van het KC!

Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd voor de mannenwandeling.

Deze start op zaterdag 6 april om 14.00 uur. We zijn aan het begin van de avond
weer terug. We starten vanaf het KC en lopen door het buitengebied van Ermelo.

Onderweg komen we een aantal sprekers tegen die iets delen over “het feest van
genade”. Of we deze keer zelf voor het eten moeten zorgen is nog even afwachten.

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er een collecte voor de onkosten, zoals
boekjes voor alle gemeenteleden.

Contactpersoon: Hans van den Berg, tel. 0341-53077

MANNENWANDELING

Afslui�ng van het “feest der genade”

We lezen in de Bijbel, in Ma�heus 28, dat op de vroege Paasmorgen vrouwen op
weg gingen om naar het graf te kijken. Als vrouwen uit het Kerkelijk Centrum
willen wij deze vrouwen volgen.

Op D.V. zondag 21 april om 7.00 uur willen we starten bij de kerk rich�ng
begraafplaats “de Koningsvaren” om daar het opstandingsevangelie te lezen en
enkele liederen te zingen. Terug bij de kerk willen we gezamenlijk ontbijten,
waarna we de kerkdienst bij kunnen wonen. Er is een collecte voor de onkosten.

Alle vrouwen zijn van harte welkom om dit samen te beleven.
Aanmelden via de intekenlijst in de voorhal of via de mail.

Contactpersonen:

Hermien Jansen, tel. 06-23696394 | h.jansenput@gmail.com

Geke van den Berg, tel. 0341-53077 | gekevandenberg62@gmail.com

VROUWENWANDELING



Zondag 3 maart a.s. start het gemeenteproject. Om de onderlinge verbondenheid
te vergroten, nodigen we, onder het mo�o van ‘gewoon gastvrij’, u en jullie van
harte uit om op zondag 3 maart a.s. na de ochtenddienst op de koffie/thee te gaan
bij gemeenteleden uit het KC of zelf gasten te ontvangen.

Vind u/jij het leuk om op deze manier eens nader kennis te maken met
gemeenteleden, die je gewoonlijk niet zo vaak spreekt? Doe dan mee!
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 26 februari 2019.

• Carolien Turien, tel. 0341-750845/06-40070305 | cjderuiter@hetnet.nl
• Tineke Westland, tel. 0341-551125 | t.westland@ziggo.nl

Geef hierbij aan of u bezoek wilt ontvangen, op bezoek wilt gaan of dat u geen
voorkeur hee�. Vermeld ook uw adres, tel.nr. en met hoeveel personen u bent.
Wij maken dan ‘koppels’ en delen dit op 3 maart na de ochtenddienst uit.

Iedereen kan meedoen! Alleen, samen of als gezin.

Dinsdagmiddag 2 april a.s. zal er weer een ontmoe�ngsmiddag voor ouderen zijn.
Deze middag zal in het teken staan van Feest van Genade. Mevr. M. Priem zal aan
de hand van haar schilderijen over dit thema ons het een en ander vertellen en
laten zien. Onze wijkpredikant ds. R.F. de Wit zal voor een medita�e zorgen. Mocht
u vervoer nodig hebben, dan kunt u dit doorgeven aan:

Eva van den Berg, tel. 55 86 16 of
Doortje van Dasler, tel. 55 83 73.

We hopen dat we zo met elkaar weer een fijne middag mogen hebben, waarin de
ontmoe�ng centraal staat.

De Damesbezoekdienst

GEWOON GASTVRIJ

ONTMOETINGSMIDDAG OUDEREN



Op zaterdag 30 maart a.s. willen we gaan wandelen met iedereen die zin hee� om
te wandelen, dus jong en oud. We hebben een wandeling van 8 kilometer uitgezet.

Het is de bedoeling dat je je inschrij� en daarbij €5,- betaalt (het mag meer zijn).
Dit geld kun je via sponsors bij elkaar sprokkelen of uit je eigen zak betalen. Het
geld is bestemd voor de jongerenwerkvakan�e naar Slowakije.

Om 9.45 uur staat de koffie en limonade klaar bij het Kerkelijk Centrum en om
10.00 uur starten we dan met de wandeling.

In ons gemeenteproject “ Feest van genade “ denken we dat deze wandeling
prima past.

We hopen op veel wandelaars!!!

Contactpersonen: Hermien Jansen en Wilma Gerritsen

Nacht van 20 op 21 april 2019

In de nacht van Pasen is er weer een Passion Challenge in Ermelo. De Passion
Challenge is een ac�eve en inspirerende Paaservaring voor alle jongeren vanaf
ongeveer 14 jaar. Het is een indringende nachtelijke tocht langs diverse loca�es
met als thema ‘Kiemkracht’.

Je kunt je opgeven met je eigen groep of individueel.

De Passion Challenge wordt georganiseerd vanuit het jeugdwerk van diverse
kerken in Ermelo.

Binnenkort meer info op:

www.passionchallenge.nl

facebook.nl/passionchallenge

h�ps://www.instagram.com/passionchallengeermelo/

Contactpersoon: Robert Mazier

SPONSORWANDELING

PASSION CHALLENGE 2019




