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Toerusting 
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Rutten 2017-2018 

 
Met elkaar praten, discussiëren 

over het geloof, over kerk en 
wereld.                                                                                                                                                                                                  

Wij hebben gesprekskringen 
voor vrijwel alle leeftijden.                                                                                                                                                                                                                           

Het thema dit jaar is `Een open 
huis`. 

   

 

 



 

 

 

 

Gespreksgroep Geloofsopvoeding :    

                                                                                                                                                                                                                            
Je kinderen iets meegeven over de waarde van het leven. Dat er meer 
is dan je ziet.                                                                                                                                 
Aandacht voor elkaar, zorg voor anderen, voor het milieu … en wat 
die dingen met geloven te maken hebben. Hoe vertaal je geloofs-
waarden nou naar het gewone leven van alledag? Van ruzie maken 
tot feestjes bouwen.  Verbindingen maken van wat je gelooft met de 
dagelijkse dingen.                                                                                                                                                                                 



Deze komende winterperiode willen we in een aantal bijeenkomsten 
hierover praten.                                                                                                                                     
Het is bedoeld voor ouders van kinderen van ± 6 tot 16 jaar.                                                                                                                                                                       
De eerste avond is op maandag 23 oktober in de  bovenzaal van de 
Emmaüskerk.   Aanvang: 20.00 uur. Ik hoop jullie hier te ontmoeten.                                                                                                                                                                                                                          
Pastor Doorn 0561-451908/ 06-14584757 guusdoornsr@hotmail.com           

Gespreksgroep Doopouders: 
 
We hopen het komend voorjaar te starten met een drietal gespreks-
avonden voor ouders die het afgelopen jaar (of enkele jaren geleden) 
hun kind hebben laten dopen. We proberen zo te voorkomen dat het 
niet blijft bij het ene mooie doopgesprek voorafgaand aan de 
doop. Zo samen met de ouders het moment van de doop le-
vend houden.  
Centraal deze avonden staan de ervaringen delen rond zaken als zin-
gen, bidden, verhaaltjes lezen ect. 
Ook zal er vooruit worden gekeken.  Hoe wil je de komende jaren met 
je kind, ook al is het nog heel jong, dichter naar God toe laten groei-
en? Pastor  Doorn 0561-451908/ 06-14584757 guus-
doornsr@hotmail.com 
       
 
 
 
Gebedskring: 
 
De gebedskring komt op de eerste en de derde woensdag van de 
maand van 19.00 – 20.00 uur bij elkaar in de Emmaüskerk.  Er wordt 
een gedeelte uit de Bijbel gelezen waarna we het gelezen gedeelte 
samen overdenken. We zingen samen een lied en er is een kringge-
bed waarbij een ieder de gelegenheid krijgt om te bidden en te dan-
ken. We bidden en danken samen voor mensen en situaties in de 
kerk, het dorp en wereldwijd. Het is verrijkend en voor het werk in 



Gods Koninkrijk van groot belang om samen te bidden.                                                                                                                      
Weet je welkom! 

Jennie Feddes  0527-26771 pjfeddes@hetnet.nl 

G.G.G. groepen: 
 
Samen met Creil en Espel zijn er GGG groepen. We komen 1 x in de 
14 dagen bij elkaar om samen te praten  en te groeien in geloof, 
gemeenschap en getuigenis. Ieder jaar behandelen we een ander 
thema.  Het komende seizoen is het thema:  De hoop die in ons leeft.  
Het materiaal bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's 
aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu.  
Er zijn avond en ochtend groepen .We willen graag groeien in aantal 
en nodigen u uit om eens mee te doen.  Tevens is er in Rutten een 
avondgroep  welke meer gericht is op bijbelstudie. Deze groep 
gebruikt het materiaal van het EW: Leven door de Geest.                                                                                                                                                                                                                                                              
Harmke Dekker. Tel 0527-262196. Harmkedekker1@gmail.com 

 
Bijbelstudiegroep: 

Het  komend winterseizoen vervolgen wij het boekje ‘Vriendschap 
met God’.  Hoe kunnen wij groeien en geloof en toewijding? Elk 
hoofdstuk gaat uit van een bijbelgedeelte aan de hand waarvan ver-
schillende thema’s worden besproken.  Vanaf dinsdag 27 oktober 
hopen wij elkaar weer te begroeten. Een ieder van harte welkom! 
Pastor Doorn 0561-451908/ 06-14584757 guusdoornsr@hotmail.com    

Impulsavond voor bijbellezen: 

We geloven dat de bijbel de bron is voor ons geloof. Maar we vinden 
het moeilijk om er tijd en ruimte en rust voor te vinden om hem ook 
daadwerkelijk te lezen. Het is – ook voor mij – een weg met vallen en 
opstaan. Op die weg vond ik een manier van bijbel lezen zoals dat de 
eeuwen door wordt toegepast in de kloosters. Daar heb ik wat aan 
gehad. Dat wil ik graag met jullie delen. Ik doe dat in de vorm van een 
workshop op één avond. Een week van te voren krijg je enkele sten-
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cils om door te lezen. Op de avond zelf geef ik een inleiding, hierover 
praten we door en zijn we enige tijd stil bij een bijbelgedeelte. In het 
najaar wil ik deze avond geven in de week van 6 november. Ds. Wim 
Kok , 0527-750248, fam_kok@hotmail.com    

Begin maart Filmavond :  ‘Amazing Grace’: 

De achttiende-eeuwse politicus William Wilberforce raakt als jongeman in 
de ban van predikant John Newton, die achtervolgd wordt door zijn 
verleden als kapitein van een slavenboot. Newton spoort Wilberforce aan 
om zijn leven te wijden aan de afschaffing van de slavernij. Maar de politiek 
lijkt niet klaar voor zijn boodschap. Na enkele jaren strijd keert Wilberforce 
ziek en gedesillusioneerd terug naar het platteland, waar hij kennismaakt 
met de beeldschone Barbara. Door zijn liefde voor haar vindt hij nieuwe 
kracht om zijn strijd voort te zetten. 

Pastor  Doorn 0561-451908/ 06-14584757 
guusdoornsr@hotmail.com    

 

Groothuisbezoekavonden januari/februari 2018: 

Thema: ‘een open huis’. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 

 

 

Thema avond ‘Tussen Pasen en Pinksteren’ : 

Back to Basics. Cruciale vragen rond missionair kerk zijn.  Pastor  Doorn 
0561-451908/ 06-14584757 guusdoornsr@hotmail.com    

Jongvolwassenen kring: 

Ben jij tussen de 18 en 25 jaar dan is deze uitnodiging voor jou. 
Het leven heeft hele mooie kanten. En dat is genieten! Maar soms 
gebeuren er ook dingen die je moeilijk vindt. Iemand die jij goed kent 
wordt ziek of overlijdt. Op school, met je studie of op je werk gaat het 
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niet zoals je graag zou willen. Je voelt je minder dan anderen. Je 
denkt na over de zin van het leven. Wie ben ik? Waar kom ik 
vandaan? Wat is de bedoeling van het leven? Soms voel je je 
eenzaam en niet begrepen. In die vragen kun je iets hebben aan het 
geloof. Maar hoe werkt dat? Hoe vinden anderen daarin hun weg? 
Daar willen we met elkaar over nadenken op de jongvolwassenen 
kring. We komen ongeveer om de andere week bij elkaar aan het 
begin van de zaterdagavond. Misschien weet je nog niet of het iets 
voor je is. Wij willen je van harte uitnodigen voor de bijeenkomst op 
zaterdag 14 oktober van 19.00 – 20.15 uur in de Ontmoetingskerk te 
Creil. Dan kunnen we met elkaar van gedachten wisselen en kun je 
daarna bepalen of je mee gaat doen. Je kunt er ook met anderen over 
praten om samen te komen. Je mag mij een berichtje sturen als je 
komt, dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen. Maar je mag 
ook spontaan komen. Graag tot ziens. Ds. Wim Kok, 0527-750248, 
fam_kok@hotmail.com 

 

16+ Groep: 

Geloven doe je op je eigen manier. Wie daar samen met anderen mee 
bezig wil zijn, vindt in het materiaal 'In goed vertrouwen' een leerza-
me ontdekkingstocht naar de uitgangspunten van je eigen geloof. 
Komend winterseizoen hopen we daar onder meer over te spreken. 
Je bent van harte welkom. 

Je krijgt hiervan een persoonlijke uitnodiging. Pastor  Doorn 0561-
451908/ 06-14584757 guusdoornsr@hotmail.com      

 
 
Hoi leuke jongeren: 
 
Loop je met vragen over het christelijk geloof? Of ben je nieuwsgierig 
naar wat het geloof inhoudt?  
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Ga met ons mee op zoektocht naar wat het christelijk geloof is en 
waarom het relevant is in jouw leven.  
Wij zijn de Youth Alpha en wij zijn er voor jongeren vanaf 14 -18 jaar. 
Begin volgend jaar komen we tien avonden bij elkaar.  
We beginnen de avond met gezellig samen eten en kletsen.  
Daarna hebben we een kort praatje over een onderwerp rondom het 
christelijk geloof en gaan we uiteen                                                                                                     
in kleine groepjes om hierover door te praten. Het is altijd ontzettend 
gezellig!! Dus  wie weet zien we je daar!  Groetjes,  het Youth Alpha 
team. 
Meer informatie: Femke Kers, ftkers@hotmail.com 

 
Jeugdclub Espel-Creil-Rutten: 
 
Vanaf eind september starten wij weer met de gezamenlijke 
jeugdclub Espel-Creil-Rutten.    Om de drie weken is er club op 
vrijdagavond   vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur, in Creil. 
We doen gekke spelletjes, hebben veel lol en we hebben tussendoor 
ook een serieus momentje.  Andere activiteiten die wij tijdens het 
clubseizoen doen zijn bijvoorbeeld een avond schaatsen in 
Heerenveen, filmavond en de Zip Your Lip actie.                                                                                                                                                                                                                        
Alle jeugd vanaf de brugklas tot +/- 15 jaar is welkom tijdens de 
clubavonden. 
Meer informatie: Marleen Hendrikse, marl1bosma@hotmail.nl 
 
 
Catechese: 
 
Wij proberen ouders te ondersteunen bij een christelijke opvoeding. 
Bij catechese wordt de bijbel opgeslagen en gekeken wat God ons via 
de bijbel wil vertellen. 
We willen jongeren handvaten bieden hoe je als christen leeft en hoe 
we dat kunnen doen in de huidige maatschappij. 
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Voor jongeren die in de klassen 1,2 en 3 van het voortgezet-onderwijs 
zitten is er catechese. 
De avonden zijn 1 x in de twee weken op maandagavond van 19:15 
t/m 20:00 uur. 
De catechese is t/m de kerstvakantie in Creil en daarna in Rutten (als 
er jongeren uit Espel zijn blijft het in Creil) 
Er wordt wisselend gewerkt vanuit de HGJB-map en onderwerpen die 
de jongeren zelf aandragen ook word er op actualiteiten ingespeeld. 
 
Meer informatie: Marleen Hendrikse, marl1bosma@hotmail.nl 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open huis 

Er is een open huis 
een huis voor iedereen 

je mag er altijd binnen lopen 
geweerd wordt er niet één. 
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Je mag met lege handen komen 

ze worden rijkelijk gevuld 
met zegen en met vreugde 

God heeft met iedereen geduld. 
 
 

Dat huis staat altijd open 
open ook voor jou. 

Er is niks mooiers op aarde 
dan Gods liefde en Zijn grote trouw.                               

 

          

 

 
                                                                                                                                                                                                                            

 


