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Voorwoord	
 
In deze jaarbrief treft u een groot aantal activiteiten aan die wij in dit seizoen zullen 
aanbieden. Het is jammer genoeg niet mogelijk gebleken om voor alle acties de 
datum nu al door te geven. Zodra deze data bekend zijn zullen ze bekend worden 
gemaakt. 
 
Wij zijn enthousiast en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een of 
meerdere activiteiten. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met één van 
ons op. 
 
Een gezegende groet en een inspirerend seizoen toegewenst. 
 
Ds. Arenda Haasnoot  
Jenny Verwey, Marjolein Voogt en Heleen Visser, cluster Gemeenteopbouw 
Rob van Mourik, kerkelijkwerker Wijkgemeente de Brug 
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Huiskringen	2021	-2022	
Het hart van de gemeente. 
Naast de kerkdiensten vormen de huiskringen het kloppende hart van Wijkgemeente 
‘De Brug’. In een kerkdienst komen zoveel mensen dat het niet eenvoudig is om echt 
contact met elkaar te maken. Veel van de pastorale zorg in onze gemeente vindt dan 
ook plaats in de huiskringen. Met andere woorden: als je niet deelneemt aan een 
huiskring, mis je heel veel! Hoe werkt het? Er zijn op dit moment ongeveer 20 
kringen, die heel verschillend van samenstelling zijn. Ze komen ook op verschillende 
dagen en verschillende tijden bij elkaar. De kringen ontmoeten elkaar om de week.  
Alle huiskringen draaien in de oneven weken, week 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 en 51 
(8 x in 2021) en week 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 17 (8 x in 2022).  
 
De toerustingsavonden voor de huiskringleiders worden gehouden op:  
op maandag 6 september en 1 november ’21,  10 januari en 7 maart ‘22. We 
komen bij elkaar in de Michaëlkerk, aanvang 19.45 uur. 
 
We gebruiken allereerst het materiaal van het Evangelisch Werkverband, dat dit jaar 
voor het thema “Ontmoetingen met Jezus” heeft gekozen. Het materiaal bestaat uit 
16 programma’s waarin belangrijke ontmoetingen aan de orde komen uit het leven 
van Jezus. Daarnaast is het is ook mogelijk het EW materiaal van het vorig seizoen 
te gebruiken. Dit is het boek ‘Durf Daniel te zijn’ Jezus volgen buiten je christelijke 
bubbel. 
 
Tenslotte bieden wij ook de studies van Tim Keller aan. Voor de huiskringen die wat 
dieper willen graven. Het materiaal gaat over de Romeinenbrief.  
 
Hieronder de gegevens van de verschillende huiskringen. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Jenny Verwey (610508) of 
Marjolein Voogt (06- 28392634). 
Zij hebben het overzicht en kunnen een goed advies geven welke kring het beste bij 
je past. Ook starten er regelmatig nieuwe kringen. Het is ook altijd mogelijk om 
gewoon een avondje geheel vrijblijvend te proberen. 
 
Adressen	huiskringen	2021	–	2022

Huiskringen, tijden en plaatsen van samenkomst
Huiskring 1 
contact: Liesbeth en Kees van Dam,  
tijdstip: dinsdagavond 19.45 – 22.00  
gastadres: Rozenburg 
 
Huiskring 2 
leiding: Gerrie Hoogbruin, 
tijdstip: maandagavond 19.30 –21.30  
gastadres: fam. Hoogbruin 
 

Huiskring 3 
contact: Gerrie Dikken 
tijdstip: dinsdagavond 19.30 – 22.00  
gastadres: n.t.b. 
 
Huiskring 4 
leiding: Ferdie en Sietske Giesen,  
tijdstip: dinsdagavond 19.45 – 22.00  
gastadres: digitaal 
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Huiskring 5 
leiding: Frea Reijerkerk 
tijdstip: woensdagmorgen 9.30 - 11.30  
gastadres: Michaëlkerk 
 
Huiskring 6 
contact: fam. Roest, Louis van 
Dongen) 
tijdstip: woensdagavond 19.45 – 22.00 
gastadres: Michaëlkerk 
 
Huiskring 7 
contact: Heleen Hollestelle, 
tijdstip: maandagavond 19.30 -21.30  
gastadres: Michaëlkerk 
  
Huiskring 8 
leiding: Renze en Durkje Broersma 
tijdstip: dinsdagavond 19.45 – 22.00  
gastadres: fam. Broersma 
 
Huiskring 9 
leiding: Joke Jeursen, 
tijdstip: woensdagmorgen 
gastadres: mw. Ada Los 
 
Huiskring 10 
contact: Eric Kleingeld 
tijdstip: woensdagavond 19.45 – 21.45 
gastadres: n.t.b. 
 
Huiskring 11 
leiding: Magda en Arie Korengevel 
tijdstip: dinsdagavond 19.30 – 22.00 
Start: januari ‘22 
gastadres: fam. Korengevel 
 
Huiskring 12 
leiding: Maaike van der Neut 
tijdstip: zondagmiddag 
gastadres: n.t.b.  
 
 
 

Huiskring 13 
leiding: Johan en Wendela Lam 
tijdstip: woensdagavond 19.30 – 21.30 
gastadres: Hellevoetsluis 
 
Huiskring 14 
leiding: Gerda van Zellem,  
tijdstip: dinsdag 19.45 – 21.30 uur 
gastadres: fam. G. van Zellem,  
 
Huiskring 15 
contact: Robert Bergman   
tijdstip: maandagavond 19.45 – 22.00                                                                                                         
gastadres: n.t.b. 
 
Huiskring 16 
leiding: Corry Stam 
tijdstip: donderdagavond 19.45 – 21.30 
gastadres: Michaëlkerk 
 
Huiskring 17 
leiding: Heleen en Rens Visser 
tijdstip: dinsdagavond 19.30 – 21.30 
gastadres: fam. Visser 
 
Speciale huiskringen 
 
Huiskring voor 20 – 30 jarigen  
Voor jong volwassenen van 20 – 30 
jaar . Met elkaar rond thema’s in 
gesprek komen. Het gaat met name 
over wat het christelijke geloof 
daadwerkelijk in je dagelijkse leven 
betekent, bijvoorbeeld bij het maken 
van keuzes. Leiding: Jan & Marjolein 
Voogt (06 - 28392634). 
 
Huiskring Maraboehoek/De Hofstee 
Huiskring voor de woongroep van 
verstandelijk gehandicapten van de 
Maraboehoek 
leiding: Els en Peter de Jager 
tijdstip: eenmaal per maand op de 
dinsdag. 
 

 
Bij voldoende belangstelling zullen er mogelijk nog meer kringen bij komen. 
Mededelingen hierover vindt u dan in de nieuwsbrief, het kerkblad en op de website. 
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Cursussen	
 

 
Wake	Up		
Heb jij een ‘Wake-Up’ nodig? Wake Up: wakker worden! Het is de titel van een boek 
dat je geloofsleven weer in vlam kan zetten. Het geeft je een nieuwe kijk hoe de 
Bijbel al eeuwenoude patronen in zich heeft waardoor Gods Reddingsplan met de 
wereld te zien is. Op iedere bladzijde van de Bijbel, in het Nieuwe maar vooral ook 
Oude Testament, is Jezus Christus zichtbaar. In de Bijbelse feesten en 
schaduwgebeurtenissen zit een tijdslijn. Niets is toevallig in Gods Woord. Het boek 
gaat over de Komst en Wederkomst van Jezus Christus 
Het gaat vooral ook over ons denken, ons doen, of juist niet meer doen.  
In een vijftal avonden wil ik jullie meenemen in dit boek dat huiveringwekkend laat 
zien hoe God verder gaat met Zijn Plan. Het is een bijzonder boek, maar het is fijn 
om samen op te trekken in het bestuderen. 
 
Data: woensdagavond 13 oktober, 10 november ’21, 12 januari, 9 februari en 16 
maart’22 
Locatie: Michaelkerk 
Tijd: 20.00 – 21.45 uur  
Aanmelding: bij ds. Arenda Haasnoot: domineedebrugspijkenisse@gmail.com 
 
 
Alpha	Cursus	
 
De Alpha-cursus is wereldwijd een begrip. Op meer 
dan 20.000 plaatsen in 130 landen wordt door kerken 
en gemeenten een Alpha-cursus aangeboden. Voor miljoenen mensen betekende 
het een verrassende kennismaking met het christelijk geloof.  Oorspronkelijk bedoelt 
als een ‘basiscursus’ over het christelijk geloof voor mensen die (nog) niet geloven. 
De cursus is in de loop der jaren bekend geworden om het grote aantal mensen dat 
op de vraag: ‘is er meer?’, een ‘ja’ kunnen antwoorden. 
 
Als je iemand wilt introduceren voor de Alpha-cursus, kom dan gerust met haar/hem 
mee. Dat geeft meer verbondenheid en kan drempelverlagend zijn. 
De cursus duurt zo'n 11 aaneengesloten donderdagavonden en een kort weekend.   
De cursus start in januari 2022 weer met een vrijblijvende introductieavond. De de 
cursus wordt gegeven in de Michaëlkerk, Anjerplein 1. We beginnen om 18.30 uur 
met een gezamenlijke maaltijd. Meer informatie is ook te vinden op de website. 
  
Aanmelden kan via: Rob van Mourik (06-15867350) of alpha-
cursus@pknspijkenisse.nl 
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Na	de	Alpha		
Aansluitend op de Alpha cursus start er een vervolgcursus. Centraal in deze cursus 
staat het lezen van de Bijbel en de groei die je daardoor krijgt in je geloof. Deze 
cursus bestaat uit 8 avonden, om de veertien dagen. De eerste vier worden voor de 
zomervakantie gehouden. De andere vier na de zomervakantie. Iedereen is welkom! 
Opgave is niet nodig. De data worden gecommuniceerd via kerkblad en nieuwsbrief.   
 
Opvoedcursus	
De Parenting Children Course is een opvoedcursus voor ouders van 0 tot 12 jarigen. 
Het is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere 
ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. 
De cursus is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor alle opvoeders 
ongeacht hun overtuiging. Er zijn vijf bijeenkomsten met ieder een eigen thema: 
veiligheid, behoeften, grenzen, relaties en ruimte. 
De cursus is een keer in de twee weken op woensdagavond. De data zijn 27-10, 17-
11, 1-12, 12-1 en 26-1. 
Het cursusboekje kost € 7,50. 
Aanmelden kan bij Frouktje Dorland fam.r.dorland@solcon.nl en Gerdien 
Drop gerdien.drop@upcmail.nl. 
 
 
Ministry	Cursus		
Al enige tijd hebben wij in onze gemeente gebedsteams.  
Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente ruimte wordt 
gegeven aan deze mogelijkheid van persoonlijke voorbede en 
zegening, ook wel aangeduid als ‘ministry’. Velen van ons 
hebben al mogen ervaren dat er kracht en bemoediging van uit 
gaat.  
 
Om mensen toe te rusten voor deze vorm van voorbede en zegening wordt opnieuw 
een cursus voor gebedsteams georganiseerd.  
Data: donderdagavonden 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 4 november  
Tijd: 19.45 – 22 uur 
Plaats: Michaëlkerk, Anjerplein 1, Spijkenisse 
Kosten: €10 (incl. koffie en materiaal) 
Aanmelden bij ds. Arenda Haasnoot email: domineedebrugspijkenisse@gmail.com, 
of Kees Molengraaf email: keesmolengraaf@gmail.com 
 
 
De cursus is toegankelijk voor iedereen die Jezus wil volgen en van Hem wil leren. In 
deze cursus willen wij leren voor mensen te bidden in de kracht en met de gaven van 
de Heilige Geest. Aan de orde komen o.a:  
 
De Bijbelse basis voor deze vorm van gebed/ bediening 
De praktijk van het bidden met mensen 
Luisteren naar God en de gave van profetie (ook de andere gaven van de Geest) 
Vergeving; iemand tot Christus leiden 
Bidden om genezing en bevrijding 
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Tijdens de avonden zullen we niet alleen de theorie behandelen, maar zullen we ook 
veel met elkaar ‘oefenen’. Het gaat tenslotte om de praktijk.   
Voor uitbreiding van het gebedsteam van onze wijkgemeente De Brug worden de 
mensen persoonlijk benaderd. Hoewel het een voorwaarde is, betekent meedoen 
met de cursus dus niet automatisch ook deelname in het gebedsteam.  
 
Informatie en aanmelding Kees Molengraaf en Jacco van der Gaag, tel; 06-
54903223  
 
Thema	avonden		
Voor het najaar 2021 is het thema gekozen ”hoe gaan wij om met angst”.    
Donderdagavond 18 november ‘21:  
 
De emotie angst is een belangrijke emotie die bij mensen voor problemen en onrust 
kan zorgen. De Bijbel en de psychologie hebben veel te zeggen over angst. Deze 
avond gaan we vanuit de psychologie kijken naar wat de emotie is, hoe het zich uit 
en op welke manieren er problemen (kunnen) ontstaan. Vervolgens kijken we vanuit 
de Bijbel naar Gods oplossing voor angst en vinden we sleutels om angst te 
overwinnen! De avond wordt gehouden in de Michaëlkerk. De inloop is om 19.30 uur 
en wij beginnen om 19.45 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel kunt u na 
afloop een Bijbelstudieboekje over angst kopen voor 3 euro. 
Graag aanmelden bij Marjolein Voogt (06 - 28392634) maar dit is niet verplicht. 
 
    
Toerustingsbijeenkomsten	

	
 
Toerustingsochtend	Kerkenraad		
Ook dit seizoen zal er een toerustingsochtend voor de kerkenraad worden 
georganiseerd. Meer informatie volgt later in het seizoen. 
 
Toerustingsavonden		
De toerustingsavonden van het pastoraat zullen op een later tijdstip bekend worden 
gemaakt. 
 
Stiltediensten		
Ook dit seizoen zullen er weer stiltediensten georganiseerd worden. Deze diensten 
zullen worden  gehouden in de Dorpskerk.  
 
Doop	en	belijdenis		
Ja zeggen tegen Jezus Christus. Een belangrijke stap in je relatie met Hem. Ja 
zeggen is krachtig tegenover de gemeente die jouw getuigen mogen zijn. Zo verbindt 
je je aan Jezus en Zijn kerk.  
De doop symboliseert dat je sterft met Christus om met hem op te staan. Gedoopt 
worden betekent dat je lid wordt van de gemeente. Wie als kind gedoopt is, wordt 
dooplid van de gemeente. Op latere leeftijd kan je dan belijdenis doen. Dat betekent 
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dat je in het midden van de gemeente uitspreekt dat het de keuze van je hart is om 
Jezus te volgen en met God te leven. Belijdenis doen is ja zeggen tegen je doop. 
Daarna wordt je belijdend lid van de gemeente. Wie op volwassenleeftijd wordt 
gedoopt, wordt direct belijdend lid. Informatie bij dominee Arenda Haasnoot email: 
domineedebrugspijkenisse@gmail.com . Naar aanleiding van aanmeldingen zullen 
bijeenkomsten gepland worden.  
 

Missionaire	activiteiten	
 

	
Kliederkerk		
Kliederkerk is er voor kinderen en de mensen om hen heen. 
Kliederkerk is een missionair initiatief en geen vervanging voor het kinderwerk binnen 
onze gemeente. En om die reden hebben wij de volgende stelling bedacht, als 
gemeenteleden kun je mee helpen of je kunt iemand van buiten de kerk meenemen. 
We kunnen hier en daar nog wel wat handjes gebruiken. Neem dus iemand mee en 
kom naar de Kliederkerk. Meer informatie op de site www.kliederkerkspijkenisse.nl 
en op Facebook. Een keertje vrijblijvend meehelpen kan altijd, vraag gerust om wat 
meer informatie. 
 
Wat is Kliederkerk? 
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor 
kinderen en de mensen om hen heen. Kliederkerk is 
geïnspireerd door het Engelse Messy Church. 
 
Voor wie is Kliederkerk? 
Kliederkerk is in principe voor iedereen, van 0 tot 99 en daarboven. Wij richten ons 
met name om kinderen en de mensen om hen heen. Dit kunnen ouders, maar 
bijvoorbeeld ook grootouders zijn. Kliederkerk wil er zijn voor mensen buiten en aan 
de rand van de bestaande kerken. Door meer naar mensen toe te gaan in plaats van 
te wachten tot mensen naar de kerk toe komen, hopen we ook hen te bereiken. 
 
Wanneer is Kliederkerk? 
Kliederkerk is op de eerste zondag van de maand, om 15:30. Kliederkerk wordt 
gehouden in de basisschool de Rank, Lisstraat 15 in Spijkenisse. Kliederkerk is 
gratis. Opgeven is altijd wel makkelijk in verband met de maaltijd die wordt 
voorbereid. 
 
Wat doen we bij Kliederkerk? 
Elke kliederkerk bestaat uit drie onderdelen. Samen ontdekken, samen vieren en 
samen eten.  
Samen vieren houdt in dat we op allerlei verschillende creatieve manieren het 
Bijbelverhaal willen gaan ontdekken. Dit kan doormiddel van spellen, knutselen, 
workshops, kleuren, bouwen, experimenten en nog veel meer. Samen vieren is een 
kleine viering midden in de Kliederkerk. Samen duiken we wat dieper in de verhalen, 
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we zingen, we dansen en we praten. Samen eten is de afsluiting van de Kliederkerk. 
Een lekkere maaltijd met leuke gesprekken en nieuwe ontmoetingen. 
Kliederkerk is een missionair initiatief en geen vervanging voor het kinderwerk binnen 
onze gemeente. En om die reden hebben wij de volgende stelling bedacht, als 
gemeenteleden kun je mee helpen of je kunt iemand van buiten de kerk meenemen. 
Kijk voor meer informatie eens op www.kliederkerkspijkenisse.nl en/ of 
www.facebook.com/KliederkerkSpijkenisse/ Mail: kliederkerk@gmail.com 
 
Open	Dorpskerk		
De deuren van de Dorpskerk staan op zaterdag open voor publiek van 11 tot 13. 
Tijdens deze uren is iedereen welkom voor een gesprek, een bak koffie of een kijkje 
binnen in de eeuwenoude Dorpskerk. Tijdens de ‘koudere’ maanden kan het zijn dat 
de opening van de Dorpskerk op zaterdag een tijdelijke pauze krijgt in verband met 
de kou in de kerk zelf. 
 
Naast de vaste openstellingen is de Dorpskerk tijdens diverse gelegenheden ook 
open. Denk hierbij aan Koningsdag en de Open Monumentendag. 
 
Kerstwandeling		
In december is er de kerstwandeling. In plaats van een monoloog of een voorstelling 
willen we het kerstverhaal echt bij de mensen brengen. Dit alles op een 
laagdrempelige manier. In plaats van zitten en luisteren gaan we lopen en 
ontdekken. Bezoekers lopen een route en komen daarbij aan bij diverse delen uit het 
kerstverhaal die worden verteld, gezongen of vertoont. Leuk en actueel en uitermate 
geschikt om iemand mee te nemen. De jaarlijkse kaarsjesavond krijgt ook een plek 
binnen deze kerstwandeling. Deze activiteit wordt samen met de Boekenberg en de 
gemeente Nissewaard worden georganiseerd. 
 

Jeugdwerk		
 

 
Alle jeugdgroepen, met uitzondering van Impact, zijn in de even weken. Voor meer 
informatie over het jeugdwerk kan gemaild worden naar de kerkelijk werker: 
kerkelijkwerker_debrug@pknspijkenisse.nl 
 
Rock	Steady	(11-15	jaar) 
Tienernevendienst 
Ben je tussen de 11 en 15 jaar? Dan ben je van harte welkom bij Rock Steady!!! 
Eénmaal per maand tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk en de Michaëlkerk. We 
gaan het hebben over onderwerpen die bij jou passen! Het wordt leuk, serieus en 
natuurlijk onwijs gezellig. 
De tieners verlaten tegelijkertijd met de kinderen van de Kindernevendienst de 
kerkzaal. 
Informatie: rocksteady_debrug@pknspijkenisse.nl  
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Rock	Solid	(11-14	jaar)	
Rock Solid is de leukste tienergroep van de regio! Knotsgekke en leuke spellen, 
interessante onderwerpen en een hechte groep mensen die graag met elkaar 
samenkomt. Ben je niet bang voor een goed gesprek én een paar leuke activiteiten? 
Dan is Rock Solid voor jou de plek om te zijn. 
Leeftijd: 11 tot en met 13 jaar 
Wanneer: Om de twee weken op maandag 19:00 uur, Michaëlkerk 
Informatie: rocksolid_debrug@pknspijkenisse.nl 
 
X-site	(14-16	jaar) 
X-Site is dé groep voor jongeren van 14 t/m 16 jaar! Er wordt serieus gepraat, diep 
nagedacht maar ook gelachen. De onderwerpen zijn divers. Dat houdt het een beetje 
spannend. Iedereen is welkom. Eén keer per 2 weken in de Michaëlkerk. 
Leeftijd: 14 tot en met 16 jaar 
Wanneer: Om de twee weken op woensdag 19:30 uur, Michaëlkerk 
Informatie: xsite_debrug@pknspijkenisse.nl 
 
Impact	(17-20	jaar) 
Impact is de plek om samen te komen om te praten over zaken die er echt toe doen. 
Ontspannen praten en discussiëren over geloof, leven, vrienden en andere relevante 
onderwerpen. Natuurlijk met genoeg ruimte voor spel, film, napraten, lachen, soms 
goed eten, ontspanning en vragen. 
We komen om de twee op woensdag samen, regelmatig eten we samen bij iemand 
thuis. 
Leeftijd: 17 tot en met 20 jaar 
Wanneer: Om de twee weken op woensdag vanaf 19:30 uur. We wisselen het 
samenkomen in de Michaëlkerk en op een andere locatie met elkaar af. 
Informatie: impact_debrug@pknspijkenisse.nl  
 

Overige	
 

 
Ouderendagen		
Ook dit seizoen zullen ouderendagen worden georganiseerd. De ouderen verheugen 
zich altijd op deze dagen en tonen veel belangstelling. Een fijne gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en een dienst bij de wonen. De uitnodiging ontvangt u persoonlijk. 
Daarnaast komt de uitnodiging ook te staan in de nieuwsbrief en kerkblad. Deze dag 
is voor gemeenteleden, maar ook voor bekenden buiten onze gemeente. Iedereen is 
van harte welkom. De datum voor de ouderendag zal op een later tijdstip bekend 
worden gemaakt. 
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Activiteiten	“Werkgroep	Samen”	 	
Het doel van de werkgroep is om laagdrempelige activiteiten te 
organiseren voor de hele gemeente, waardoor we elkaar beter leren 
kennen en dit op een ontspannende manier! 
Voor het komende seizoen hebben we de volgende leuke plannen 
bedacht:  
 
Lichtwandeling 
Op 31 oktober 2021 maken we een lichtwandeling vanuit de 
Michaëlkerk naar de Dorpskerk, om het licht te verspreiden van Jezus onder de 
mensen. Onderweg delen wij waxinelichtjes uit aan iedereen die wij tegen komen. 
Om 16.00 uur kunnen alle kinderen een glazen pot versieren in de Michaëlkerk, 
hierna gaan we met elkaar pannenkoeken eten. Onze dominee Arenda Haasnoot zal 
vertellen waarom we een lichtwandeling gaan maken, daarna vertrekken we 
gezamenlijk door de wijken heen naar de Dorpskerk. Wij worden daar warm 
ontvangen met heerlijke chocolademelk, en zullen nog 2 mooie liederen zingen. 
Daarna gaan we weer naar huis. 
Neem zelf een glazen pot mee van huis om te versieren, wij zorgen voor de 
knutselspullen en het waxinelichtje. Aanmelden hoeft niet, iedereen is welkom! Er zijn 
geen kosten aan verbonden! 
 
Filmavond	
26 november 2021 organiseren we een filmavond voor iedereen vanaf 12 jaar. 
Het thema van de film is mensenhandel, een heftig onderwerp waar je niet heel veel 
over hoort, maar waar jaarlijks 40 miljoen mensen (kinderen en volwassenen) 
slachtoffer van zijn! 
Vanavond zullen wij er kort iets over vertellen, maar ook over de organisatie die 
wereldwijd slaven bevrijdt; International Justice Mission (IJM). 
Er zal ook wat lekkers te eten en drinken zijn. Er zal een bus komen te staan waarin 
je IJM kunt ondersteunen met een gift. 
 
Cabaretavond:	TimZingt!		
Vrijdagavond 14 Januari 2022 komt christelijke cabaretier TimZingt met zijn 
programma in de Michaelkerk. Kaartjes kosten 10 euro per persoon vanaf 16 jaar.  
 
Happen	en	trappen	
9 april 2022 gaan we weer happen en trappen, een succesvolle activiteit die we 
vaker gedaan hebben. Hiervoor zijn gastgezinnen nodig die een 3 gangen diner 
willen klaarmaken, maar we hebben ook veel eters nodig! Een week voor het happen 
en trappen krijg je te horen waar je verwacht wordt voor het voorgerecht, het is een 
verrassing wie er nog meer aan tafel zitten. Na het voorgerecht zal de 
gastheer/vrouw je vertellen waar je heen kunt "trappen" voor het hoofdgerecht, ook 
hier weet je verder niet wie er dan aan de tafel zitten, en bij het nagerecht precies zo. 
Een hele leuke manier om de mensen uit je gemeente beter te leren kennen, en zeer 
verrassend qua tafelgezelschap. 
Omdat het happen en trappen is (fietsen) zoeken we gastgezinnen uit Spijkenisse. 
Maar geen zorgen, je mag uiteraard ook met de auto komen! 
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De volwassenen betalen € 10.- per persoon en de kinderen € 5,-. De opbrengst gaan 
we verdelen onder onze 3 zendingsdoelen van de gemeente; Arend en Jolinda van 
Dorp, Remco en Ellen Griffioen (Jeugd met een Opdracht) en Young Life van Peter 
Jan de Boer en Rob van Mourik. 
 
Palmpasen,	stille	zaterdag		
Op 16 april 2022 om 14:00 uur mogen de kinderen in de Michaelkerk houten kruizen 
versieren met snoepjes en brood. De kruizen blijven in de kerk liggen tot de volgende 
ochtend. Na de kindernevendienst op Paaszondag, komen de kinderen terug in de 
gemeente, en lopen ze met de versierde kruizen door de kerk heen, om te vieren dat 
Jezus is opgestaan! 
 
Gemeentedag	
Op 21 Mei 2022 willen we het seizoen gezamenlijk afsluiten met een gemeentedag, 
voor ieder wat!  
We gaan nog niet vertellen wat er precies gebeuren gaat, dat horen jullie later, maar 
houd deze zaterdag vrij!  
 
	
Terugkerende	activiteiten	
 
Dit seizoen gaan we een aantal activiteiten opstarten die regelmatig herhaald zullen 
worden. 
Zo willen we een inloopochtend organiseren voor de ouderen onder ons, een vaste 
ochtend waarop je een bakje koffie kunt gaan halen met iets lekkers erbij. Elkaar 
ontmoeten in een ontspannende setting. 
 
Maandelijkse eetavond: neem je avondeten mee naar de Michaelkerk en dineer 
samen met je gemeenteleden aan tafel. En voor degene die geen eten mee kunnen 
brengen, ook die zijn van harte welkom, wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd. 
 
Vrouwen koffieochtenden, gaan we ook weer organiseren, gezellig koffiedrinken bij 
iemand thuis, elkaar beter leren kennen als vrouwen van de gemeente!  
 
Jong ontmoet oud(er), Kinderen krijgen vragenkaartjes waarmee ze, na de 
kerkdienst tijdens de koffie, de oudere mensen kunnen bevragen. Zo leren ze elkaar 
kennen als verschillende generaties en is er een bijzondere ontmoeting en gesprek. 
 
 
Over alle activiteiten zal er informatie komen te staan in de nieuwsbrief, 
gemeenteapp, website en de andere kerkelijke media, houd deze dus goed in de 
gaten! 
 
Wij kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten tijdens deze activiteiten;  
Jasmijn van Dooren, Heleen Vink, Marthe Fijan, Carin van Vuurde en Fieke de Graaf. 
Heeft u vragen, mail dan naar werkgroepsamen44@gmail.com 
 


