
 
  

NIEUWSBRIEF 
VROUWENVERENING 

 
‘PRO ECCLESIA’ 

 

 

 Beste vrouw van onze gemeente, 

 

De zomervakantieperiode is ten einde gekomen. Aanstaande vrijdag hopen wij als gemeente ons seizoen te 

openen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u/ jij hiervoor de uitnodiging.  

 

Het winterseizoen staat weer voor de deur. Misschien zit u / jij vaak alleen de avonden thuis... of wilt u/ jij 

meer contact met vrouwen uit onze gemeente. U/ jij bent van harte welkom om één van onze 

verenigingsavonden te bezoeken, sfeer te proeven, onderlinge verbondenheid... en misschien denkt u/ jij 

"Hier wil ik wel vaker naar toe!" Welkom!  Uiteraard hoeft u niet elke avond aanwezig te zijn.  

 

Als voorbereiding op de eerste verenigingsavond kunt u/ jij lezen uit de Christinnereis hoofdstuk 10 'De tuin 

van satan'. En uit boekje van dhr. De Jager over de Christinnereis 'Verzoekingen van duivel en vlees'.  

 

Wij kijken uit naar uw/ jouw komst! 

 

Hartelijke groet, 

 

Anja, Ans, Rieneke, Woudia, Carolien 

 

 

   

 Opening van het gemeenteseizoen 

2022 - 2023 

Vrijdagavond 9 september is de opening van het gemeenteseizoen. 

 

Iedereen is daarbij van harte welkom. Vanaf 17.30 uur is de inloop en 17.45 uur start de maaltijd op het 

kerkplein. Om 19.00 uur is de opening met het thema ‘zorg voor elkaar’. Na afloop is er rond 20.15 uur een 

gezellige afsluiting op het plein van de kerk met vuurkorven, ijs en marshmallows voor de kinderen. 

  

Graag aanmelden voor de maaltijd (uiterlijk donderdag 8 september) via: ……………….. 

 

 

 



  

 

Eerste verenigingsavond: 

20 september 

Vindt u / jij de bloemen hierboven ook zo mooi en gezellig eruit 

zien? 

 

Deze avond gaan wij creatief aan de slag en gaan we deze 

bloemen maken met crêpepapier en echte stampertjes in de 

bloemen. 

 

Komt u/ jij ook gezellig?  

 

Aanmelden is niet nodig. 

 

 

 

 Verenigingsavond 4 oktober 2022 

Thema avond: VBGG jubileumactie 'Beperking over grenzen' 

 

Spreker: mevr. Kranendonk 

 

De Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten bestaat vijfenzeventig jaar. Een voorrecht! Tevens mag 

de Commissie vakantieweken, onder verantwoordelijkheid van deze Bond, al vijftig jaar vakantieweken 

organiseren voor mensen met een beperking en ouderen. Bijzonder, dat de Heere hiervoor al die jaren lust, 

liefde en de middelen gaf. Jubileren is jubelen en eren! Hem lof, eer en dank toebrengen. Ps.77:12 zegt: ‘Ik 

zal de daden des HEEREN gedenken, ja, ik zal gedenken Uw wonderwerken vanouds her.’ Als het goed is, 

krijgt dan ook Mattheüs 22:39 een plekje in ons hart. Het grote gebod, waarover de Heere Jezus Zelf 

spreekt. ‘God liefhebben boven alles’, ja dat eerst, dat bovenal. Maar dan kan het niet anders of we hebben 

oog voor onze naaste. ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.’ Dat geeft een hartelijk gebed voor onze 

medemens. Waar ook ter wereld. 

Daarom wordt er door de Vrouwenbond een jubileumactie gehouden. Wij willen als vereniging ook daar 

ons steentje aan bijdragen. Op welke manier, daar denken wij nog even over na. Hulp aan mensen met een 

beperking en ouderen in Oekraïne, Nigeria en op de Westbank in Israël. 

 

Mevr. Kranendonk komt namens de Vrouwenbond vertellen over de beperking van Ilona (15) en de 

zorgen van Lyudmyla (79) uit Zhitomir in Oekraïne. Over Khalil (15), Mariam (6), Mohammed (8), Salmah 

(5) uit Israël en over de blinde Andrew uit Nigeria. 

 

In woord en beeld wordt u/ jij meegenomen naar de genoemde landen. In de hoop en met de wens, dat de 

Heere ook daar mensen wil helpen en bekeren. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Verenigingsavond 18 oktober 2022 

 

Deze avond gaan we creatief aan de slag met bloemen op een metalen ring. 

Helemaal anno 2022. 

 

Kosten workshop: € 12,50 

 

Voor deze workshop kunt u / jij zich aanmelden tot 11 oktober bij……. 

Telefoon: 06 - …….. 

email: …..@...... 

 

  

 

Verenigingsavond 1 november 

2022 

Thema avond: Dankdag 

 

Een week na deze avond hopen wij ook dit jaar weer Dankdag te 

houden. Wat een voorrecht dat wij dit in vrijheid in ons land mogen 

doen. Elders in de wereld is oorlog, maar ook hongersnood. 

 

Wij willen dan ook deze avond als thema hebben 'Dankdag'.  Aan de 

hand van een samenspraak van de vrouwenbond.  

 

 

 

 

 

 Verenigingsavond 15 november 2022 

Deze avond zullen wij na de pauze creatief aan de slag gaan. 

Wat? Dat blijft nog even een verrassing! 

 

 

 Verenigingsavond 29 november 2022 

Thema avond: Woord en Daad 

 

spreker: dhr. J. de Ruiter 

Op de laatste huishoudelijke vergadering van onze vereniging hebben wij samen besproken de haalbaarheid 

van het onderhouden van een adoptiekind. Hieruit voortkomend hoopt deze avond dhr. J. de Ruiter een 

avond te verzorgen op onze vereniging.  

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 



  

Verenigingsavond 13 december 2022 

Deze avond is de laatste avond voor de kerstvakantie.  

 

Vanaf 18.00 uur is iedereen van harte welkom op onze kerstmaaltijd.  

Nadere informatie volgt nog. Noteert u/ jij dit wel alvast in uw/ jouw agenda? 

 

 

  

'De sacramenten' 

 

Twee sacramenten slechts heeft Christus ingesteld, 

Zij zijn de Doop en 't Avondmaal des Heeren, 

Waarmee de Heere ons Zijn grote liefde meldt, 

Waarmee Hij ons geloof ook wil vermeêren. 

 

Maar zijn ze nu, mijn God, of denkt Gij dat ik zoek 

Door hun gebruik aan het verderf t' ontlopen? 

Dat niemand zoiets denk, want weet, dat van de vloek 

Ons brood, noch wijn, noch water vrij kan kopen. 

Uit: Langs Sions wegen 

John Bunyan 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Agenda seizoen 2022 - 2023 

• 20 september 2022 

• 4 oktober 2022 

• 18 oktober 2022 

• 1 november 2022 

• 15 november 2022 

• 29 november 2022 

• 13 december (incl. kerstmaaltijd vanaf 18 uur) 2022 

• 10 januari 2023 

• 24 januari 2023 

• 7 februari 2023 

• 21 februari 2023 

• 7 maart 2023 

• 21 maart 2023 

• 4 april 2023 

• 18 april 2023 

• 16 mei 2023 (uitje) 

'Alle data zo de Heere wil en wij leven’ 

 

 

 


