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Voorwoord Programma 2022-2023 

En nu maar hopen dat Corona geen roet in het eten zal gooien. En dat het 
jaarprogramma met deze keer als thema GELOOFSGEMEENSCHAP vanuit het 
beleidsplan en het landelijk Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’ geheel kan worden 
uitgevoerd. Ook Toerusting kan bijdragen aan deze mooie thema’s. We streven 
ernaar de diverse groepen in onze gemeente evenwichtig te bedienen. Er zijn 
activiteiten voor cognitief ingestelde mensen, maar ook doe – activiteiten. Er is een 
filmavond en we kunnen luisteren naar een zeer boeiende en inspirerende spreker. 
En er is zeker ook ruimte voor muziek. Al bladerend door dit boekje komt u vast nog 
wel wat verrassende dingen tegen.  
Het is onze intentie activiteiten op te nemen die inhoudelijk iets meer bieden dan 
alleen gezellig bij elkaar zijn. Al beseffen we natuurlijk dat dat ook waarde heeft en 
verbindend werkt. Gelukkig gebeurt dat ook al, spontaan en georganiseerd (na de 
kerkdienst of op donderdagmorgen in de huiskamer in De Overkant). 

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit boekje – op welke manier 
dan ook – van harte bedanken. 

Onze gemeente heeft prachtige ruimtes ter beschikking met plaats voor velen, ook 
voor u. Dus van harte welkom! 

Vrede en alle goeds, 
Namens de commissie Toerusting, Ton de Bruijn 
 
Commissie Toerusting:  
Tabitha Keuning, Henny Baarslag, Diny Westerbeek, Ton de Bruijn 
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KLOOSTERPAD - IJSSELVALLEI  
 

 
 
Veel mensen hebben door de Coronatijd de smaak te pakken gekregen: het maken 
van lange afstand wandelingen Afgelopen voorjaar is er een nieuw wandelpad 
gemaakt, het eerste kloosterpad boven de rivieren: Kloosterpad IJsselvallei. De route 
begint in het Dominicanenklooster te Zwolle en voert je de stad uit, langs de 
uiterwaarden van de IJssel naar het klooster Nieuw Sion. In beide kloosters is het 
ochtend- en avondgebed te volgen als start en einde van de wandeling. In Nieuw 
Sion is ook de mogelijkheid om te eten en overnachten. Het komende seizoen willen 
we in 2 etappes dit Kloosterpad gaan lopen.  
De 1e etappe wandelen we op zaterdag 1 oktober vanuit Zwolle 18 km. naar Wijhe. 
In Wijhe aangekomen nemen we de trein weer terug naar huis.  
De 2e etappe wandelen we op 19 november vanuit Wijhe (waar we met de trein 
heen gaan) 20 km. naar Diepenveen waar we de avondmaaltijd gebruiken en 
eventueel kunnen overnachten (62,50 euro p.p.) om het kloostergevoel te kunnen 
ervaren.  
Heb je zin om mee te lopen? Je kunt je aanmelden voor beide etappes, maar het is 
ook mogelijk om 1 etappe mee te lopen. Wie na de 2e etappe wil blijven slapen in het 
klooster kan het beste niet te lang wachten met aanmelden vanwege de beperkte 
ruimte om te overnachten in het klooster.  
Aanmelden kan bij Tabitha Keuning of Anco Tol (tolkeuning@hetnet.nl) 

Donderdagochtend Kring over poëzie  
 
Rond de tafel zitten en dat doen, wat we vorig seizoen niet konden doen: lezen, 

overdenken en praten over 
gedichten. Het thema voor de 
gedichten is ‘Midden in het leven’.  
Wat zegt de dichter over dood en 
leven? Met elkaar lezen we 
gedichten rondom dit thema en 
bespreken met elkaar wat ze ons te 
denken geven en wat we horen en 
lezen. Samen lezen en merken dat er 
vele wijzen zijn waarop een gedicht 
begrepen kan worden. Er is niet één 
ware lezing van het gedicht.  
Iedereen is welkom, ook zij die 
zeggen dat ze gedichten te moeilijk 
vinden! In een lezing over poëzie zei 

Barnard het zo: 
‘Dichters zijn lieden die woorden op een rijtje zetten. Daardoor krijgen die woorden 
een betekenis die ze eerder niet hadden en daardoor lijkt het veel mooier dan het is’ 
aldus Olivier B. Bommel.’  
En hij vervolgde toen zo: 
‘Dichters zijn lieden die woorden op een rijtje zetten. Daardoor krijgen die woorden 
een betekenis die ze eerder niet hadden en daardoor blijkt het veel mooier dan het 
is’ 
 
Een kring als deze kan niet groter zijn dan 10 mensen.  
 
Data: donderdag 6 oktober, 20 oktober, 10 november en 24 november 
Tijdstip:  10 tot 11.30 uur 
Plaats: kerkelijk centrum De Overkant 
 
Begeleiding en opgave: Bas Zitman (baszitman@outlook.com) 
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Secret Sisters! 
 
Ben je een vrouw tussen de 18 en 100 jaar en woon je in Dalfsen of Oudleusen? 
Vind je het fijn om iemand te bemoedigen en iets voor diegene te doen? 
Dan hebben wij, Secret Sisters, wat voor jou! 
Dat hoeft niet veel tijd te kosten, maar het heeft wel veel impact! 
En…..het is geheim……. 
De bedoeling is dat je gedurende 5 maanden 1x per maand iets leuks voor iemand 
doet   (een aandacht momentje). 
Dat kan zijn een kaartje of bijvoorbeeld een handgeschreven brief sturen, een klein 
cadeautje bedenken of maken of voor diegene bidden, kortom een aandacht plekje 
in je hart geven. 
Een ander doet dat dan ook voor jou.  
Maar ……je maakt jezelf niet bekend! Dus nergens je naam opzetten. 
De deelnemers blijven geheim voor elkaar. 
Pas op de afsluitavond maken de deelnemers zich aan elkaar bekend. Daar maken we 
dan een feestje van! Op 23-03-2023! 
Durf je het aan???  
Stuur dan voor 10-10-2022 een mailtje naar ellafeenstra@sallandxs.net of 
Siebrigschipper@hotmail.com. 
Een briefje in de bus mag ook bij Siebrig Schipper Wilhelminastraat 73 Dalfsen, voor 
Oudleusen kan dat bij Jennet kijk in de Vegte Boekweitland 16, in de bus worden 
gedaan. 

Wij nemen dan vanzelf contact met je op als Secret Sisters gaat starten. 
Dat zal zijn op 1-11-2022. 
 
Hartelijke groet Ella en Siebrig. 
 

 
 
 
 
 

Werkgroep Groene Kerk:    
Avond over Duurzaamheid           

  
 
Op donderdag 13 oktober organiseert de werkgroep Groene Kerk een avond rond 
het thema Duurzaamheid. Hoewel voor deze avond nog niet alles vast staat, kunnen 
we u wel alvast het volgende melden:  
We gaan drie workshops/lezingen houden van ongeveer 30 minuten rondom de 
volgende thema’s: 
*Medicijnen en hun invloed op het afvalwater 
*Wateroverlast, waterzuivering en beheer 
*Ons gedrag t.a.v. vervoer in de nabije toekomst 
 

 
 
Op deze avond kunt u kiezen  uit twee van deze thema’s, waarbij een praktische 
invulling in uw eigen dagelijks leven voorop staat. 
Het definitieve programma zal t.z.t. in Kerk op Weg verschijnen.     
Deze avond zal gehouden worden in de Overkant, aanvang 20.00 uur. 
 
U kunt zich alvast opgeven, liefst per email bij: 
Mans Boelens           mans.boelen@gmail.com              06-27217259                
Geert Christerus      christerus@hotmail.com            06-19616007 
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Hoe groen is de kerk? 

 
We realiseren ons steeds meer dat we leven op een kwetsbare planeet en dat er alle 
reden is echt stappen (terug) te zetten. Bijbel wil ons daartoe ook uitdagen. 
We geloven immers in een God die alles zeer ‘tov’ heeft geschapen en die zuinig is op 
zijn schepping. Het gekke is echter dat christenen bepaald niet voorop lopen als het 
gaat om de zorg voor het milieu. Een onderzoek van de EO van een aantal jaar 
geleden liet zien dat zij zich op dit punt nauwelijks onderscheiden van anderen. Op 
sommige terreinen doen ze het zelfs slechter 
Kennelijk is het besef dat onze wereld een geschapen wereld is, dus een Schepper 
kent, niet echt doorslaggevend voor de manier waarop gelovigen met de aarde 
omgaan.  
 
Op 1 november  willen we daar een avond over houden. Het vindt plaats in ‘De 
Overkant’ en begint om 20.00 uur. 
 
 Ds Bas Zitman en ds Hans Schipper zullen het onderwerp inleiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lachen mag van God (Religie en Humor) 
 
Bovenstaande uitspraak is van domineesdochter Annie M.G. Schmidt. Zij heeft mij en 
vele anderen vaak aan het lachen gekregen. “God houdt wel van een geintje”, luidt 
de titel van een boek van cultuurtheoloog Frank Bosman. In 2011 werd hij tijdens de 
eerste Nacht van de Theologie uitgeroepen tot de meest spraakmakende theoloog 
van Nederland. 

 
Graag wil ik met belangstellenden voor dit onderwerp eens serieus (maar natuurlijk 
niet alleen maar serieus!) op zoek gaan naar de verhouding tussen humor en religie. 
Zo buigen we ons over de vraag: Wat is humor? Daar bestaan boeiende theorieën 
over. Ook gaan we in de Bijbel op zoek naar teksten waar gelachen wordt. 
Tevens gaan we ons bezig houden met zaken als censuur en godslastering en we 
nemen een kijkje in de (kerk)geschiedenis. 
Zo nu en dan zal ik relevante geluidsfragmenten laten horen. 
Lijkt u dit wel iets om mee te maken en hebt u geen last van al te lange tenen, dan 
zie ik u graag verschijnen.  
Laatste waarschuwing: Het dreigt leuk te worden!! 
 
Datum: Donderdag 19 januari 2023* 
Tijdstip: 19.30 u. 
Locatie: De Overkant 
Opgave: Ton de Bruijn (tondebruijn49@hotmail.com) 
Telefoon:  0529  85 19 27 
* Indien er belangstelling voor is kunnen we nog een 2e of zelfs een 3e avond  
afspreken. Humor genoeg! 
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Eer&Nan cabaretvoorstelling "Terugblik VOORUIT!" 
 

 
 
Eer (1981) en Nan (1980). Getrouwd en moeder, maar bovenal vriendinnen. Al vanuit 
hun tienerjaren delen ze dezelfde passie: het schrijven en spelen van theaterstukken. 
Na jaren is het moment aangebroken dat ze deze passie weer hebben opgepakt. Hun 
doel is om op een humoristische wijze levensvragen te verwerken in theaterstukken 
om zo moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Ook willen ze anderen 
bemoedigen en aanmoedigen om weer zicht te krijgen op het mooie leven dat God 
voor ons bedoeld heeft. En hoe we in Zijn liefde en vrijheid mogen leven. Ze willen 
ons graag verder meenemen in hun levensverhaal. 

Datum: vrijdag 10 maart 2023 (in de week van de Vrouwendag!) 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Overkant 
Opgave Tabitha Keuning  email:tolkeuning@hetnet.nl) 
 Diny Westerbeek             dinywesterbeek@gmail.com 
Toegang vrij (collecte voor de onkosten) 

 
 
 

Filmvoorstelling Mar Adentro 
 
Ramón (Javier Bardem) ligt al 30 jaar verlamd in bed terwijl hij wordt verzorgd door 
zijn familie. Zijn slaapkamerraam is zijn enige raam naar de wereld. Hij kijkt uit over 
de zee waar hij vroeger zoveel zeilde. Dezelfde zee waar hij tijdens zijn jeugd een 
vreselijk ongeluk kreeg. Sindsdien is zijn enige doel zijn leven op een waardige 
manier te beëindigen. 
Ramóns wereld wordt danig ondersteboven gezet door de komst van twee vrouwen: 
Julia, de advocatie die hem ondersteunt en helpt in de juridische strijd om zijn leven 
naar eigen inzichten te beëindigen, en Rosa, een vrouw uit het dorp die hem er van 
probeert te overtuigen dat het leven altijd de moeite waard blijft. Beide vrouwen 
raken onder de indruk van Ramóns persoonlijkheid en beginnen vraagtekens te 
zetten bij de principes die zij hun hele leven al aanhangen. 
 

 
Datum: Donderdag 23 maart 2023 
Plaats: De Overkant 
Opgave Tabitha Keuning  email:tolkeuning@hetnet.nl) 
               Ton de Bruijn         email: tondebruijn49@hotmail.com 
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Picasso jaagt de vrede na 
 

 
Picasso zag zijn kunst als wapen in het streven naar vrede. Zijn schilderij ‘Guernica’ 
laat het leed van onschuldigen, mensen en dieren, in oorlogssituaties zien. Het 
Spaanse stadje met die naam wordt tijdens de burgeroorlog onder vuur genomen 
door de Duitse en Italiaanse luchtmacht. Het doek is 
een felle aanklacht tegen alle oorlogsmisdaden. Minder bekend is Picasso’s beeld 
‘Man met schaap’ dat hij maakte toen in Parijs de razzia’s op de Joden losbraken. De 
duif als vredessymbool is vooral in de beeldtaal van Picasso bekend geworden. De 
duif oversteeg tijdens de Koude Oorlog wereldwijde tegenstellingen. Picasso 
gebruikte als geen ander de kracht van beelden. 

Koos Sluiter, geboren in 1946 in Emmen en van 1970 tot 2011 predikant in de 
PKN legt zich toe op het aanbieden van cursussen, presentaties en liturgie. 

“Geloven en kunst in hun samenhang zijn mij steeds meer gaan boeien. In mijn werk 
als predikant heb ik gemerkt hoe boeiend het is om mensen rondom geloof en kunst 
met elkaar in gesprek te brengen. Je ziet hoe kunstwerken en gedichten een krachtige 
taal spreken. De taal van beelden is onuitputtelijk en daarom van groot belang voor 
het geloven, juist in een beeldcultuur zoals we die nu beleven.” 

Datum: zondag 7 mei 2022 
Tijd: 19.00 uur 
Plaats: Grote Kerk 

 
Liturgie? Niets spannends aan toch? 
 

Hans Schipper en Gerrit Hoving zullen een avond vullen 
over liturgie. Aanleiding is het boekje dat door de PKN 
is uitgegeven: ‘Tot Gods eer, handreiking voor 
gesprekken over liturgie’.  Dit boekje geeft een goed 
beeld wat er binnen de PKN aan vieringen zijn, maar 
echt spannend vonden we het niet. Daarom zullen we 
proberen er een invulling aan te geven die maakt dat u 
wat beleeft, want zo moet het volgens ons zijn: In de 
kerk valt wat te beleven en als het goed is vooral iets 
van de Eeuwige. We zullen woorden zoeken, 
musiceren, gebeden uitspreken, en de verschillende 
liturgische elementen ook proberen te duiden. 
Uiteraard eindigen we met een gepaste kleine viering. 
De datum is nog niet vastgesteld, maar die kondigen 
we ruim van tevoren aan in KOW en op de Kerkgroet! 
Van harte welkom in de Grote kerk! 
 

Namens de commissie Eredienst, 
Hans Schipper en Gerrit Hoving 

 
Werkgroep meditatieve vormen. 
Met zes leden van de werkgroep denken wij mee, en werken wij mee aan de 
vormgeving van een zestal kerkdiensten in de Grote Kerk. Dit zijn de Taizé, Iona en 
Thomas vieringen. 
 
Taizé is een Klooster gemeenschap Katholiek en uit verschillende Protestantse 
kerken in het oosten van Frankrijk, gesticht door broeder Roger een Zwitser. Heel 
eenvoudig begonnen is het nu een plaats waar vooral in de zomer veel jongeren 
bijeenkomen om te bidden, te vieren, te zingen en te mediteren. De speciale Taizé 
liederen kenmerken zich door veelvuldige herhaling om de diepte van de woorden te 
ervaren. Ze zijn er in vele talen vertaald. Ook de stilte tijdens de vieringen om zelf na 
te denken en te mediteren zijn opvallend. Wij proberen iets van deze vieringen uit 
Taizé  mee te geven. 
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Iona vieringen zijn vieringen geïnspireerd door de Keltische spiritualiteit, vanuit een 
diep besef van God ’s aanwezigheid, in je leven, in de mensen en in de schepping. 
Gebed en actie, de zondag en de maandag horen bij elkaar. Iona wil een bijdrage 
geven aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, dit is terug te vinden 
in hun liederen, waarvan er verschillende in ons liedboek zijn opgenomen. Ook bij 
het avondmaal is er ‘Voor ieder een plaats, hier aan de tafel’. Al eeuwenlang is Iona 
een bedevaartsplaats, en waren er verschillende kloosters. 
Het is mogelijk om naar het eiland Iona toe te gaan voor een dag bezoek of een 
retraite, om zelf deze Keltische spiritualiteit mee te maken. Het ligt op een eiland 
voor de Schotse kust.  
 
Thomas vieringen. Deze zijn overgewaaid uit het Finse Helsinki, ze zijn te kenmerken 
door ruimte en betrokkenheid. Geen preek, de bezoekers gaan zelf met het 
gebodene aan de slag. Er wordt wel gezongen en gebeden. We krijgen ruimte om de 
ongelovige Thomas in onszelf te herkennen en te beminnen. Creatieve kanten van de 
bezoekers te gebruiken en te laten ontdekken. Momenteel besteden we aandacht 
aan martelaren van de eenentwintigste eeuw. Een aantal van hen staan afgebeeld op 
Westminster Abbey in Londen. 
 
We kunnen nog altijd mensen gebruiken die het ook leuk vinden om mee te denken 
en mee te werken aan deze bijzondere vormen van Erediensten.  
Met vriendelijke groet Ingrid, Jenny, Ellen, Anco, Neelsje, Annemiek en Annette  
 

 
 
 

Gebedsuur 
 
Eens per twee weken komen leden van onze gemeente op donderdag van 19.00 uur 
tot 20.00 uur samen om te bidden. Elk gebedsuur staat op zichzelf en is toegankelijk 
voor een ieder die mee wil doen, wil ondersteunen of belangstelling heeft. Wij 
komen bij elkaar om te bidden voor o.a. zieken in de gemeente. Maar ook andere 
gebedsonderwerpen in en buiten onze gemeente komen ter sprake. Na een opening 
met liederen inventariseren we de voorbeden, waarna we voor elk onderwerp 
bidden, hardop of in onszelf. Gebedspunten kunnen ook telefonisch of per e-mail 
worden doorgegeven. 
Aanmelden is niet nodig; je bent gewoon welkom. 
Data:  donderdag om de 2 weken met ingang van 15 september 2022 
Plaats: KC De Overkant 
Tijd:     19.00 – 20.00 uur 
Contactpersonen: Jan en Sietske Kramer, tel. 434203 
E-mail: janensietskekramer@gmail.com 
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Slow Food – Aan Tafel 
Wijkavonden met ruimte voor gesprek en ontmoeting 

 

 
 
Het jaarthema vanuit de landelijke kerk is “Aan tafel. Het Wijkteam wil komende 
seizoen weer wijkavonden organiseren. Aansluitend bij het jaarthema gebruiken we 
voor deze avonden het boekje “Slow Food”, dat onder redactie van Claartje Kruijff (in 
2017 verkozen tot theoloog des Vaderlands) tot stand is gekomen. Het boekje biedt 
een gevarieerde en interreligieuze kijk op het eeuwenoude gebed “Onze vader”. Dit 
gebed blijkt na al die eeuwen nog steeds een oriëntatiepunt te zijn voor wat 
belangrijk is in het leven. 
Wil je een keer aanschuiven op een wijkbijeenkomst houd dan de informatie in de 
gaten via de kerkgroet, Kerk op Weg of de Website. 
We hopen op goede bijeenkomsten rondom “de tafel”. 

 
 
 

Stimulans – Samen aan tafel met een verhaal 
 

     

 
 
    

 
 

Een aantal keren per jaar komt de Stimulans Groep bij elkaar. De avonden zijn vooral 
bedoeld om elkaar te ontmoeten, zowel kinderen als volwassenen. Om 18.00 uur 
staat er bij iemand thuis een maaltijd klaar die is samengesteld uit verschillende 
gerechten. Eenieder die komt neemt naar eigen inzicht en smaak een zelfgemaakt 
gerecht mee en zoals dat gaat is dat genoeg voor velen. Bij elke maaltijd is een 
speciaal gerecht aanwezig dat verwijst naar een thema en dat raakt aan een 
Bijbelverhaal. Een gerecht dat uitnodigt om met elkaar op verhaal te komen.  
Op vrijdag 30 september om 18.00 uur komen we weer  bij elkaar. Vanwege de 
ongedwongen sfeer wordt het weer een Picknick aan de oever van de Vecht. Lijkt het 
je leuk om mee te doen meld je dan aan bij Anouk Uitslag (anouk.uitslag@gmail.com) 
of Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl) 
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Gemeente Groeigroepen 
 
Een gemeentegroeigroep is een gemeente in het klein. Jezus gaf zijn leerlingen ook 
onderwijs in een kleine, vriendschappelijke kring. Hij gaf hen het voorbeeld hoe leven 
in Gods Koninkrijk eruitziet. In een groeigroep delen groepsleden geloofservaringen, 
leren ze van de Bijbel en groeien ze in hun geloof. Er is tijd en ruimte om elkaar te 
leren kennen, met elkaar mee te leven en om ook voor elkaar te bidden. 
  
I Gemeente Groeigroep 
Een groep mensen van verschillende leeftijden. Ons streven en verlangen is opbouw 
van onderlinge geloofsgemeenschap en persoonlijke geloofsgroei door samen de 
Bijbel te lezen met behulp van een boekje, samen praten (bezinnen) zingen en 
bidden. 
Het is een waardevolle aanvulling op de andere vormen waarin wij ons geloof 
beleven. Kom vrijblijvend een keer langs om te zien of het iets voor u/je is. 
Data: één keer per drie weken op de dinsdagavond, we hopen te starten in 
september en nieuwe mensen zijn altijd welkom om aan te schuiven. (Interkerkelijk) 
Plaats: Prins Hendrikstraat 9A 
Tijd: 20.00 uur-22.00 uur 
Contactpersonen: Gerrie en Bertus van den Brink, E-
mail: gerrievdbrink@hotmail.com Tel. 0529-433332 

III Gemeente Groeigroep 
Wij gebruiken de Bijbel en materiaal van het Evangelisch Werkverband als 
uitgangspunt voor gesprek. Meestal gaat het gesprek over de dagelijkse praktijk van 
het leven van een gelovige. Komend seizoen gaan we verder met het boekje, ‘Dit is 
mijn lichaam’ over de kerkelijke gemeente als lichaam van Christus en hoe wij daar 
deel aan mogen hebben. Aan het begin van de avond zingen we samen bij gitaar. 
Datum: woensdagavond 28 september 2022 
Plaats: bij één van de deelnemers thuis  
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 
Leiding: gezamenlijk 
Aantal deelnemers: ongeveer 6 
Contactpersoon: Jan en Sietske Kramer. Tel.434203 of 
e-mail: janensietskekramer@gmail.com 

 

Gamma 
Eénmaal per 6 weken komt op zondag een gespreksgroep bij elkaar in huiselijke 
sfeer. Het gaat om gesprekken rondom geloof en samenleving, meestal aan de hand 
van  een boek of artikel dat door iedere deelnemer is gelezen. De groep kenmerkt 
zich door openheid én gezelligheid; ieder krijgt voldoende gelegenheid om vagen en 
meningen te uiten. Er zijn momenteel twaalf leden die om beurten de andere leden 
als gast ontvangen. 
Data: zes keer per seizoen 
Plaats: bij deelnemers thuis 
Tijd: 2 uur lang op zondag, de tijd wordt in overleg bepaald. 
Contactpersonen: Bertil en Margot Uittenbogaard, bertilpu@hotmail.com 

 
Jeugdwerk Protestantse Gemeente te Dalfsen 
 
In dit boekje staan de jeugdactiviteiten niet vermeld. Het jeugdwerk valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Jeugdraad of anders gezegd Denktank Jeugd en niet 
onder Toerusting. 
 
De belangrijkste activiteiten zijn kinderoppas, kindernevendienst, jaargroepen, 
tienerkerk, pizza&more, 0529-Unites. 
 
Voor de jaargroepen is er helaas geen leiding meer en er zal komend jaar gezocht 
worden naar een andere oplossing. De jaargroepen van afgelopen seizoen (Dalfsen 
VOI/VO2, VO3/VO4) zullen een gezamenlijk start hebben, maar voor de nieuw te 
vormen groep(en) in Dalfsen en Oudleusen zal er samen met de ouders een 
oplossing moeten worden gezocht. De denktank komt hier in september op terug. 
Zodra er meer bekend is zal dit ook op de website te lezen zijn en zal er weer een 
flyer uitkomen met geplande activiteiten. 
 
Contactpersoon jaargroepen:  Martijn Westera 
– martijn.westera@kpnmail.nl (totdat vacature kerkelijk jeugdwerker is ingevuld) 
 
 Denktank Jeugd 
In het voorjaar van 2021 is er een groep gemeenteleden bij elkaar gezocht/ geroepen 
/ gevraagd om mee te denken over de toekomst van het Jeugdwerk binnen onze 
gemeente. Wij zijn een aantal keren bij elkaar geweest en hebben een nieuw plan 
geschreven dat afgelopen jaar is geïntroduceerd binnen de kerkenraad. Hierin staan 
oude vertrouwde activiteiten, maar ook een nieuwe frisse wind. 
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Wij hopen als groep dat er snel een nieuwe kerkelijk jeugdwerker wordt gevonden 
die met ons hiermee aan de slag gaat. Op dit moment zijn wij zoekende naar een 
andere oplossing. Wij blijven als groep bestaan en hopen nog veel meer mensen aan 
ons netwerk voor de Jeugd toe te kunnen voegen. Wij zijn een groep van twaalf 
gemeenteleden die het Jeugdwerk levend willen houden en vooral de jeugd en 
jongeren een fijne plek willen bieden binnen onze gemeente. Wil je meer weten of 
meedoen? Vraag het aan een van ons. 
Arjan Laarman, Floris Meerveld, Harriet Meenderman, Ingrid Bannink, Jeroen 
Hummel, Joelle Vetkamp, Karin Lautenbach, Marjolein Dekker, Nathalie te Kaat, Tom 
Boshoven, Willemijn Boshoven en Martijn Westera. (emailcontact 
via f.meerveld@home.nl) 
 

0529-UNITES Jongerenreis 2023  
  

Aankomend jaar gaan wij ons weer 
voorbereiden op  een project in het 
buitenland. Het plan is om  met een groep 
jongeren (>16 jaar ) op pad te gaan in 
zomer 2023 en komend seizoen zullen we 
regelmatig via acties van ons laten horen. 
Enkele voorbeelden zijn: 
 
 Verkoop cake bij verschillende 
gelegenheden 
 Autowassen 
 Oppascentrale 
 
Houd onze facebookpagina of website van 
de kerk in de gaten voor meer info of data 

               van verschillende acties. 
Meer info bij: 
Bart Meenderman          -  bart.meenderman@gmail.com 
Guus Uitslag                      -  guus.uitslag@gmail.com 
Henri Uitslag                      -  henri.uitslag@gmail.com 
Herwi Westera                 -  herwi.westera@gmail.com 
 
 
 

Pizza & More Meeting 
ONTMOETING VAN JONGEREN 17+ 

 
Ben je een 
jongere van 17 
jaar of ouder en 
vind je het leuk 
om andere 
jongeren te 
treffen, dan 
nodigen we jou 
uit voor onze 
Pizza & More 
Meeting: een 
hapje eten en 
een reallife 
gesprek met 
elkaar over wat 
jou in geloof en 
leven 
bezighoudt. 
 
 
 

 
Voor Pizza wordt gezorgd en de rest volgt vanzelf 
 
 
Data: 1e keer op 9 okotober 
Tijdstip: 17.30- 19.00  uur 
Plaats: Rynoldingstraat 25  
Opgeven bij Anco Tol en/of Tabitha Keuning via 06-10384099 / tolkeuning@hetnet.nl 
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Dit is mijn verhaal - 
Gespreksgroep jongvolwassenen 

 
“Ik ben bezig met een ontdekkingstocht. Het gaat over dingen waarop ik al mijn hele 
leven vertrouw. Mijn basis is: er 
bestaat een God” (Nineke); “Het 
leven gaat niet over hebben, maar 
over zijn. Er zijn voor anderen” 
(Tatiana); “Het talent dat ik van 
God gekregen heb, is mijn 
muzikaliteit. Ik schrijf muziek, ik ben 
rapper”(Franck) “Ik wil gaan voor 
waar ik in geloof en voor sta. Als je 
God liefhebt boven alles, geef je de 
controle uit handen.” (Kristi); “De 
Bijbel is de adem van God” (Grigor) 
Allemaal verschillende uitspraken 
uit het fotoboek “Dit is mijn 
verhaal”. In dit boek staan 
gesprekken met 18 jonge 
christenen uit verschillende 
stromingen. Zij vertellen over 
kantelpunten in hun leven. 
Verhalen vol hoop en inspiratie, 
geloof en twijfel, traditie en 
moderniteit. 

 
Met het boek “Dit is mijn verhaal” 
zullen we met elkaar op ontdekkingstocht gaan. We gaan tijdens deze avonden in 
gesprek over geloof, hoop en inspiratie en met alle ruimte “voor jouw verhaal”. 
We komen 1 x per maand bijeen. De 1e keer in het weekend van 29 en 30 oktober. 
We hebben in dat weekend 2 theologiestudenten uit Colombia te gast in onze 
gemeente. Zij doen mee aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Wat 
kunnen we leren van elkaars verhaal? 
Wil je meedoen en ben je een jongvolwassene (+25-35 jaar) geef je dan op. Dit kan 
bij Anco Tol en/of Tabitha keuning (tolkeuning@hetnet.nl) 
Na aanmelding hoor je meer over hoe, wat en waar. 
 

Cursus  Leren van Luther 2022-2023 
 

 
 
Luther over de christelijke vrijheid 
 
Luther écht leren kennen waar het spannend wordt: dat is het doel van de cursus 
Leren van Luther. Want wij denken vrij te zijn, maar zijn we dat ook? Waar zit 
werkelijke vrijheid in? Luther heeft het over de vrijheid van de geest. Wat bedoelt 
hij? 
 
In het seizoen 2022-2023 lezen we delen uit Luthers beroemde traktaat over de 
vrijheid van de christenmens. Dat traktaat begint met een veel geciteerd, maar 
weinig begrepen aforisme: 
 
Een christenmens is een volkomen vrij heer over allen 
en niemands onderdaan. 
Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles 
en ieders onderdaan. 
 
Luther zegt dat geloof de bron is van vrijheid, maar wat is geloof volgens hem (in 
ieder geval niet: het onderschrijven van een aantal leerstellingen). En waarom is 
christelijke vrijheid onherroepelijk verbonden met spontane christelijke 
dienstbaarheid?  
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In  Over de christelijke vrijheid (De libertate christiana) vinden we Luthers eerste 
samenhangende formuleringen over de betekenis van geloof (als reactie op Gods 
belofte)  
en over de relatie tussen christelijk vrijheid en christelijk ethiek. 
 
De cursus in Dalfsen omvat vier middagbijeenkomsten van 1,5 uur.  
Deelname kost slechts € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over 
een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van 
Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat. 
 
Cursusdata in Dalfsen (onder voorbehoud van wijziging) dinsdagmiddagen 15/11 en 
6/12 2022 en 10/1 en 24/1 2023 in De Overkant aan het Kerkplein. 
 
Contactpersonen: Henny Haverkamp (tel. 0529-434119) en Hennie en Frits Prins (tel. 
0529-433268 en e-mail  prins96@kpnmail.nl) 
 

Gesprekskring H.U.L.D.A  
H.U.L.D.A. (Helpt Uit Liefde De Ander) is een kerkelijke gespreksgroep van 
christenvrouwen. Het doel van deze gespreksavonden is te komen tot ontmoeting en 
gesprek, bezinning op Bijbel en persoonlijk geloof en een bewuste inzet voor een 
rechtvaardige en veelkleurige samenleving.  De meeste bijeenkomsten worden door 
de eigen leden voorbereid. 
Data:  september t/m april; elke tweede maandag van de maand. 
Tijd:    15.00 – 17.00 uur 
Plaats: k.c. De Overkant.   
 Contactpersoon: Ina IJskes-Rauchbaar, secr. e-mail: ijijskes@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 

 Ook in het komende seizoen gaan we kijken naar de 
mogelijkheden om een aantal activiteiten te organiseren in het kader van 
“Ontmoeting”. We zullen hoogstwaarschijnlijk beginnen met de inmiddels 
bekende  High Tea, om zo elkaar weer eens onder het genot van thee met wat 
lekkers te ontmoeten en bij te praten. Mochten jullie zelf nog een leuk idee hebben, 
dan houden wij ons van harte aanbevolen. We zullen u/jullie op de hoogte houden 
van de activiteiten via het kerkblad, kerkgroet en de mail. 
Team “Ontmoeting” 
 
Contactpersonen: Henk en Helena Schuurman deoverkant @ziggo.nl 
 

CVO-Aktief Oudleusen (Chr. Vrouwen Oudleusen) 
 
Wij zijn een Chr. vrouwenvereniging en hebben elke maand een gastspreker op 
allerlei gebied, zoals christelijk, sociaal, cultureel, ontspannend. 
De Paas- en Kerstvieringen worden meestal door eigen leden verzorgd. 
Wij zijn verder actief op het gebied van fietsen, wandelen, op reis gaan, kaarten 
maken, schilderen en staan op div. markten met eigengemaakte spullen. 
Kom gerust een keer als gast op één van onze avonden. 
Jaarprogramma 2022-2023 
14 september 2022 We gaan van start met een voedingsdeskundige van Diëtisten 
Groep Dalfsen. 
12 oktober 2022 Mevr. Esselink zal de avond vullen door te vertellen over de 
bedelaarskolonie Ommerschans. 
 9 november 2022 “Mijn verhaal” Geboren in een verkeerd lichaam. Robin Timmer 
vertelt ons hoe dat voelt.  
14 december 2022 Advent / Kerstbijeenkomst. Groep van Mina van Leussen. 
11 januari 2023 De heer Huisman uit Rouveen heeft een boeiend en interessant 
verhaal over de Amish. Dit is een bijzondere geloofsgemeenschap in Amerika. 
8 februari 2023 Jaarvergadering. 
1 maart 2023 LET OP DE DATUM. Dialectavond. Frouk Alice Weijs Kroek hef in heur 
agenda zet det ze vanoamd één meert bij oons kumt. Giet un mooie aomd wun.  
12 april 2023 Paasbijeenkomst. Groep van Willy Fokkert.  


