
Het kinder- en jeugdwerk wordt uitgebreid 
toegelicht in ‘BLIK’ van september. 

 
Voor het gezamenlijke jeugdwerk is  
Linda Wind aangesteld als 
jeugdwerker (06-38908876). 
Daarom noemen we wel ook in deze 
folder het volgende:  

 
 
STEADY op VRIJDAGAVOND  
Activiteiten voor jeugd 11-15 jaar:  
  
Voor jongeren van klas 1 en 2 (12, 13, 14 jaar) is 
er Rock Steady. En voor jongeren uit klas 3 (14, 
15) is er Live Steady. Dit zijn programma’s van 
Youth for Christ die zich richten op het verdiepen 
van het geloof. De Steady-lijn moedigt de 
tiener/jongere aan:  
* Te ervaren dat geloof relevant is. 
* Deel uit te maken van de geloofsgemeenschap. 
* Te groeien in kennis van de Bijbel. 
* Zijn/ haar geloof uit te dragen. 
* Zijn/ haar mening te vormen. 
We beginnen om de week ´s avonds om 18.30 
uur met samen eten! Daarna gaan we in onze 
eigen groepen uiteen. De andere week beginnen 
we om 19.30 en staat er een activiteit op het 
programma. 
 
De GJV komt elke vrijdagavond bij elkaar vanaf 
20.15 uur, in de Gasthuiskerk. 
 
 
 
 
 

Data: 
5-9 Gebedsgroep 
9-9 Goed gesprek met 18+ 
11-9 Koffieochtend 
16-9 Startzondag 
18-9 Bijbelkring ‘Jozua’ 
19-9 Wo. mo. huisgroep  gebedsgroep 
20-9 Donderdagavond huisgroep 
21-9 In gesprek met de buren (GHK) 
23-9 Goed gesprek met 18+ 
24-9 Maandagavond huisgroep 
26-9 Bijbelkring ‘Struikelteksten…’ 
1-10 Maandagmorgen huisgroep 
3-10 Wo. mo. huisgroep gebedsgroep 
7-10 Gesprek na de preek 18+ 
11-10 Donderdagavond huisgroep 
15-10 Maandagavond huisgroep 
16-10 Koffieochtend Bijbelkring ‘Jozua’ 
17-10 Woensdagmorgen huisgroep 
19-10 Gespreksgroep Fûgelkrite 
22-10 Maandagmorgen huisgroep 
24-10 Bijbelkring ‘Struikelteksten…’ 
31-10 Wo. mo. huisgroep gebedsgroep 
1-11 Donderdagavond huisgroep 
4-11 Een goed gesprek met 18+ 
5-11 Maandagavond huisgroep 
12-11 Maandagmorgen huisgroep 
13-11 Koffieochtend 
13-11 Bijbelkring ‘Jozua’ 
14-11 Wo. mo. huisgroep gebedsgroep 
21-11 Bijbelkring ‘Struikelteksten…’ 
22-11  Donderdagavond huisgroep 
23-11 Gespreksgroep Fûgelkrite 
25-11 Een goed gesprek met 18+ 
26-11 Maandagavond huisgroep 
28-11 Wo. mo. huisgroep gebedsgroep 
30-11 In gesprek met oud predikanten  
3-12 Maandagmorgen huisgroep 
9-12 Een goed gesprek met 18+ 
10-12 Maandagmorgen huisgroep 
11-12 Koffieochtend Bijbelkring ‘Jozua’ 
12-12 huisgroep gebedsgroep 
13-12 Donderdagavond huisgroep 
15-12 Filmavond met gespreksmomenten 
17-12 Maandagavond huisgroep 
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Kijk voor meer info op: 
gasthuiskerk-bolsward.nl 
martinikerkbolsward.nl 
 
 
  We hopen op goede gesprekken 

met elkaar. 



 
 
 
Huisgroepen: Een goed gesprek 
In het nieuwe seizoen hebben we als thema voor 
het kerkenwerk: ‘Een goed gesprek’. Naast 
allerlei activiteiten rondom dit thema starten we 
ook met huisgroepen rondom dit thema. Het is 
goed om steeds weer met elkaar een goed 
gesprek te voeren. Onze predikanten hebben 
voor de avonden zelf zestien gesprekken uit de 
Bijbel uitgewerkt. Dit materiaal kunnen we ook 
gebruiken voor openingen bij vergaderingen, 
zodat we steeds met elkaar in gesprek zijn. 
Er zijn huisgroepen op de maandagmorgen en 
avond, woensdagmorgen en donderdagavond, zo 
eens in de drie weken, allemaal met hetzelfde 
materiaal. 
De groepen worden geleid door gemeenteleden 
en worden op verschillende plekken gehouden. U 
kunt dus kiezen voor het tijdstip dat u/je het 
beste uitkomt. Op deze manier krijgen we een 
mooie mix van leeftijden en achtergrond. 
We hopen dat elk gemeentelid ergens aan deze 
gesprekken meedoet. U kunt voor informatie en 
opgeven terecht bij Johannes Holwerda, 572554. 
 
Bijbelkring ‘struikelteksten in de bijbel’  
Onder leiding van ds. J. Ariesen. Heel veel in de 
bijbel is begrijpelijk en spreekt ons direct aan. 
Maar er zijn ook Bijbelgedeelten waarvan we 
niets begrijpen of teksten (vaak over oorlogen en 
slachtpartijen) die ons totaal onbegrijpelijk 
voorkomen. Hoe kan dat nou in de Bijbel staan? 
(vier avonden in het najaar en vier in het 
voorjaar) In het Convent van 9.30-11.30 uur, 
26/09, 24/10, 21/11, 19/12.  
 
Koffieochtend 
Onder leiding van ds. Jaap van der Windt, 
maandelijks op een dinsdagmorgen, 9.45 uur in 
Het Centrum. We gebruiken dit seizoen het 
materiaal van ‘Een goed gesprek’. 

Bijbelkring Jozua 
Onder leiding van ds. J. Ariesen. De 
dinsdagavondgroep gaat naar de dinsdagmorgen, 
van 9.30- 11.30 in het Convent. 
We lezen het boek Jozua. Na vele jaren van 
zwerven door de woestijn trekt het volk Israël 
het beloofde land binnen. We horen van de strijd 
tegen en het samenleven met de volken die daar 
vanouds wonen. Een situatie die tot op de dag 
van vandaag nog herkenbaar is in ‘Kanaän’. Vier 
keer in het najaar (en vier in het voorjaar): 
18/09, 16/10, 13/11, 11/12. 
 
Gesprekgroep Fûgelkrite 
Deze groep kenmerkt zich door een open 
karakter. We ervaren veel vrijheid om veilig een 
gesprek aan te gaan. Dit seizoen starten we op 
vrijdagavond 26 oktober met een avond over 
Taizé.  
De tweede avond zal zijn op 23 november. Deze 
avond zal geleid worden door Ds. Wind, emeritus 
predikant, die jarenlang gewerkt heeft in de GGZ. 
De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond om 19.45 
uur in het Convent. Contactpersoon is Wiebren 
Minnema, (0515) 581218, 
wjminnema@gmail.com.  
 
Gebedsgroep 
Ongeveer om de twee weken komen we op 
woensdag om 19.00 uur in Het Centrum 
samen om te zingen en te bidden voor het werk 
in onze gemeenten. 
 
In gesprek met de buren 
In het kader van burendag worden op vrijdag 21 
september de buren van de Gasthuiskerk 
uitgenodigd voor een goed gesprek bij een 
warme maaltijd van 18-20 uur. 
 

Gesprek na de preek 
Op 7 oktober, Israëlzondag, bespreken we na de 
dienst de preek van ds. Jaap van der Windt met 
hem na.  
 
‘Over geloven gesproken’ 
Aan de hand van het boekje van René van der 
Rijst met deze titel worden er gespreken gevoerd 
bij Henk en Jeltje Hoekman aan huis. Neem 
gerust contact met hen op, 576779. 
 

Een gespreksgroep op de 
zondagavond, geleid door ds. Jaap 
en Hilda Quarré. We behandelen 
verschillende Bijbelgedeelten en 
proberen tussendoor ook met een 

gezamenlijk rooster wat vaker Bijbel te lezen 
thuis.  
 
Belijdenisgroep 
Mocht je overwegen belijdenis te willen doen, dan 
vormen we een groep. Neem contact op met ds. 
Jaap van der Windt en ds. Marieke Ariesen-
Holwerda. Het ligt voor de hand dit gezamenlijk 
op te pakken en de belijdenis ook in een 
gezamenlijke dienst te doen. 
 
In gesprek met oud predikanten  
Op 30 november is er in de Gasthuiskerk een 
ontmoeting met oudpredikanten: Anne Zweers, 
Nelleke Beimers, Tjitze Tjepkema, Netty de Jong 
en Wim Andel. We zullen in een soort Collegetour 
in gesprek gaan over vragen met betrekking tot 
het werk in de kerk, hun keuzes daarin, hun 
verwachtingen, vreugden en teleurstellingen.  
 

Filmavond 
Een goed gesprek naar 
aanleiding van de film 
‘Queen of Katwe’ op 15 
december in Het Centrum, 
om 20.00 uur.  

 

U bent bij al deze groepen van harte 
uitgenodigd, ook voor een eerste keer. 


