Huisgroepen: Een goed gesprek
Dit seizoen hebben we als thema: ‘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.
Er zijn huisgroepen op de maandagmorgen en
avond, woensdagmorgen en donderdagavond,
zo eens in de drie weken, allemaal met hetzelfde
materiaal. Doet u ook mee?
Bijbelkring ‘struikelteksten in de bijbel’
Onder leiding van ds. Hans 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? In het Convent van 9.30-11.30
uur, 23-01, 21-02, 21-03, 24-04.
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’. Data: 15-01,
12-02, 12-03, 09-04, 15-05, 11-06.
Bijbelkring Jozua
Onder leiding van ds. J. Ariesen lezen we 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: 15-01, 12-02, 12-03, 09-04. van 9.3011.30 in het Convent.

Gesprekgroep Fûgelkrite
De groep kenmerkt zich door een open karakter.
We ervaren veel vrijheid om veilig een gesprek
aan te gaan. Op 8 februari komt Henk Kroes
spreken. Hij is voormalig ijsmeester van de
Friesche Elfstedentocht en voorzitter van Nij
Kleaster. Henk Kroes zal vanuit zijn persoonlijke
geloofsbeleving a.d.h.v. psalm 115 met ons in
gesprek gaan.
De tweede avond is op 15 maart en wordt
besteed aan een aflevering van Kijken in de ziel,
religieuze leiders. Op 5 april zal Sipke Draisma
een avond verzorgen over het thema: Waarheid
in tijden van nepnieuws. De bijeenkomsten zijn
op vrijdagavond om 19:45 uur in het
Convent. Contactpersoon is: Wiebren Minnema,
581218, wjminnema@gmail.com. Iedereen is
welkom!

Meer info over kringen? Bel: 572554

Stiltewandeling Stille zaterdag 20 april
Stille Zaterdag is de dag tussen de dood van
Jezus op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op
Eerste Paasdag. Deze bijzondere dag willen we
met elkaar een stille wandeling maken van
ongeveer een uur, onderbroken door een kort
liturgisch moment. We starten om 9.15 uur bij
het convent. Opgave graag bij ds. Marieke
Ariesen Tel. 572470
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.
Gebedsavonden
Op 13 februari en 3 april worden speciale
gebedsavonden gehouden in de Gasthuiskerk.

In de Week van gebed
(20-27 januari) is er elke
avond om 19.00 uur een
oecumenisch avondgebed
(1/2 uur) in de zaal bij de
Franciscuskerk.
Vastenprik (Raad van Kerken)
Onder deze naam houden we op de vrijdagen in
de 40-dagentijd met elkaar een vastenmaaltijd.
Dit initiatief is oecumenisch van opzet. Om
18.00 uur komen we samen in het Convent
om een eenvoudige broodmaaltijd te eten. Rond
de maaltijd lezen we uit de bijbel, bidden samen
en zingen een lied. Rond 19.00 uur gaan we dan
weer uiteen. Het is prettig als u zich van te
voren aanmeldt bij ds. Hans Ariesen, 572470
Een gespreksgroep op de
zondagavond, geleid door ds. Jaap
en Hilda Quarré. Data: 13/1, 10/2.
3/3, 24/3, 14/4, 12/5. Bij Martin
en Klaske thuis vanaf 19.30 uur.
In gesprek met de burgemeester
Op 7 maart ontvangen we mevr. Jannewietske
de Vries voor een goed gesprek. We beginnen
om 20.00 uur in de Gasthuiskerk. De avond
heeft de vorm van een Collegetour.
Walking dinner
Als afsluiting van ons jaarthema houden we op
17 mei een ‘walking dinner’ voor alle
gemeenteleden. In groepjes van twee eten we
achtereenvolgens drie gangen op verschillende
adressen.

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