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Voorwoord 
 
Graag heten we u/jou van harte welkom bij de activiteiten en 
cursussen die in dit boekje staan. Hopelijk staat er iets bij wat u/jij 
leuk vindt.  
Om een beetje een indicatie te krijgen van het aantal deelnemers 
per activiteit/cursus vragen we u zich aan te melden via het 
formulier dat u in dit boekje aantreft. Uiteraard mag u/jij ook 
‘zomaar’ deelnemen aan een activiteit die u/jou aanspreekt, en 
neem gerust een vriend, vriendin, famililid of kennis mee. 
Iedereen die interesse heeft kan/mag aan activiteiten en/of 
cursussen meedoen, of u/je ‘iets met de kerk hebt’ of niet. 
Omdat dit boekje heel snel tot stand moest komen, staat niet overal 
een tijd of plaats genoteerd. Vanzelfsprekend wordt u/jij daarover 
tijdig geïnformeerd. Hebt u, heb jij suggesties over dit boekje, dan 
kunt u dat kenbaar maken op de achterkant van het 
aanmeldingsformulier. Een berichtje naar een van de 
commissieleden kan natuurlijk ook.. 
Wees van harte welkom. 
 
Commissie Samenbinding en Ontspanning 
Ds. J.C.J Post 
Ds. H. Hoogeveen 
 
 
 
 
 
  



Luisterend bidden (luisteren naar Gods stem) 
 
De cursus ‘luisteren naar Gods stem’ 
hebben we eerder gehouden in de 
Emmaüsgemeente.  
Deze cursus is bedoeld om Gods stem 
te leren verstaan en elkaar op te 
bouwen, te troosten en te bemoedigen 
met woorden die Gods Geest ons 
ingeeft. In de cursus gaan we op 
ontdekkingstocht. Wat betekent het 
om steeds meer op Jezus te gaan 
lijken? Kunnen we echt Gods stem 
horen? Op welke manieren spreekt 
God dan? Hoe kunnen we 
onderscheiden wat van God is? En hoe 
kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met elkaar 
delen, zonder dat we elkaar manipuleren? Wat zou het mooi zijn als 
we groeien in het bidden voor elkaar. Dat het heel normaal is om in 
een gesprek te zeggen: “Hé, jij deelt nu waar je mee zit, zullen we 
dit samen bij God brengen?” 
 
In de cursus vatten we sessie 1 en 2 samen.  
Op de zaterdag gaan we aan de slag met zorgvuldig bidden met 
anderen en groeien in vertrouwelijke omgang en luisterend leven.  
 
Datum:   6, 13, 20 en zaterdag 1 oktober (morgen en 

middag) 
Tijd:   19:30 - 22:00 uur 
Plaats:  wordt t.z.t bekend gemaakt 
Kosten cursus:  € 10,50 (boek) + onkosten koffie/thee (gift) 
 
Overige informatie:  Voorafgaande aan de cursus kun je het  
boek aanschaffen via: www.new-wine.nl 
  

http://www.new-wine.nl/


De basis van Gebedsministry (luisterend bidden) 
 
Gebedsministry is een hulpmiddel om 
elkaar door gebed te dienen. Twee 
mensen bidden voor een derde in het 
vertrouwen dat God er bij is en ons wil 
aanraken en vernieuwen door zijn Geest.  
Gebedsministry is gericht op het werk van 
Gods Geest in het leven van degene met 
wie je bidt - zo breekt iets door van het 
koninkrijk van God. In veel kerken is 
gebedsministry inmiddels praktijk 
geworden. Een kostbaar gebeuren!  
 
Voor wie?  
De cursus is primair bedoeld voor de 
training van (aspirant-)teamleden, die bereid zijn om daadwerkelijk 
van start te gaan in een plaatselijke gemeente of mee gaan draaien 
in een Alpha Cursus en/of huddel.  
Bij deze cursus gaan we er vanuit dat je al enigszins bekend bent 
met het denken van het koninkrijk van God en dat je in je eigen 
gebedsleven vertrouwd bent met luisterend bidden (bijvoorbeeld 
door de cursus luisteren naar Gods stem die voorafgaande aan de 
cursus wordt gegeven).  
 
Datum:  18, 25, 31 oktober en 8 november 
Tijd   19:30 uur 
Plaats:  wordt t.z.t. bekend gemaakt 
Kosten cursus: €10,50 (boek) + onkosten koffie/thee (gift) 
 
Overige informatie:  
Voorafgaande aan de cursus kun je het boek aanschaffen via: 
www.new-wine.nl We willen je vragen om het eerste hoofdstuk 
alvast te lezen. 
  

http://www.new-wine.nl/


Alpha Cursus 
 
Wat is Alpha? 
Op Alpha ontdek je de basis van het 
christelijke geloof op een laagdrempelige en 
gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst 
bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding 
en een kleine groep. Je bent niet de enige 
Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 
miljoen mensen een Alpha. In Nederland zijn 
dat er al ruim 325.000!  
 
Voor wie?  
Alpha is voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. De 
plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek 
waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle verhalen 
samenkomen.  
 
Er zijn ongeveer 10 Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of 
Alpha-weekend.  
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha 
bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:  

• Is er meer?  

• Wie is Jezus?  

• Bidden: Waarom en hoe?  

• De Bijbel lezen: waarom en hoe?  

• Hoe zit het met de kerk?  
Voor meer info: www.alpha-cursus.nl  
 
Datum:  Vanaf dinsdag 17 januari 2023 ca. 10 weken.  
Tijd  18:00 -21:00  
Plaats:   Wordt nader bekend gemaakt  
Kosten cursus: We willen de kosten zo laag mogelijk houden en met 
behulp van giften de onkosten betalen. De onkosten bestaan uit 
materiaalkosten boekje, eten en drinken, reiskosten en overige.  
  

http://www.alpha-cursus.nl/


Workshop Xpeditie 3.6.0 
 
De workshop van Xpeditie 3.6.0. is voor ouders en kinderen samen. 
In de workshop wordt er gekeken naar een verhaal uit de bijbel en 
wordt de link gelegd naar onze eigen situatie.  Op die manier wordt 
de boodschap relevant voor ons dagelijks leven. De workshop is 
afwisselend en werkt verbindend tussen ouder en kind.  De 
workshop voor 2022 heet 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet' en gaat over 
kijken naar de ander, vooroordelen en ontdekken wat het betekent 
als je de bril van God opzet.  
 
Voor wie? 
De workshop is geschikt voor kinderen van groep 1 t/m 8 en hun 
ouders / verzorgers 
 
Datum:  zondag 23 oktober 2022 
Tijd:  15:00u 
Plaats:  wordt t.z.t. bekend gemaakt 
Kosten:  geen 
  



VERRAST DOOR HOOP 
 

Waar hopen christenen eigenlijk op? Op het 
verlaten van deze slechte wereld om ‘naar de 
hemel’ te gaan? Dat het ‘koninkrijk van God’ 
op aarde steeds verder zal groeien? Wat 
bedoelen we met de ‘opstanding van het 
lichaam’, en hoe is dat te rijmen met het 
populaire idee van ‘op de wolken zitten en 
harp spelen’?  
In een aantal avonden, maximaal 1 per 
maand, en steeds opnieuw af te spreken met 
de deelnemers, bespreken we het boek 
‘Verrast door hoop’, geschreven door de 

Anglicaanse  theoloog Tom Wright. Tom Wright schrijft heel 
toegankelijk, ‘Verrast door hoop’ is dan ook een boek dat voor ieder 
te lezen is. (hoewel het niet per sé nodig is het boek te lezen). Hij 
roept vragen op, maar geeft ook antwoorden. 
De avonden zien er ongeveer als volgt uit: 
Opening, - inleiding over het gelezen gedeelte, - bespreken van het 
gelezen gedeelte n.a.v. op- en aanmerkingen en vragen van de 
deelnemers, - afspreken volgende datum, - afsluiting. 
Een kleine greep uit de hoofdstukken: 

- Verwarring over het hiernamaals 

- Het vreemde verhaal van Pasen 

- Jezus, de hemel en de nieuwe schepping 

- De opstanding 

- Nieuwe vormen voor de missie van de kerk 

 
De avonden duren ongeveer een uur. 
 
Eerste avond:  donderdag 15 september 2022 
Plaats:   wordt nog bekendgemaakt    
Tijd:   19.30 uur    
Kosten:  geen 
Leiding:  ds. Harry Hoogeveen   



EEN AVOND MET BACH 
 
De cantates van Johann Sebastian Bach zijn bij velen bekend. Een 
cantate maakte in de tijd van Bach (17e en 18e eeuw) deel uit van de 
eredienst. De lezing van de zondag was het uitgangspunt voor het 
schrijven van een cantate. Vandaag de dag zouden we zeggen dat 
het een verwerking is van de lezing en de preek. 
 
Bach was, net zo zeer als wij, kind van zijn tijd. De cantates geven 
dan ook inzicht in de theologie van die tijd (Luthers), die we 
tegenwoordig misschien niet eens meer herkennen, of waar we het 
zelfs niet mee eens zijn.  
De teksten mogen dan gedateerd zijn, de prachtige, vaak 
symbolische, muziek is eeuwig.  
 
Op twee avonden gaan we in op de teksten van Bach, maar 
luisteren we vooral naar wat Bach met zijn muziek doet. Waarom 
schreef hij zijn cantate in een bepaalde toonsoort? Wat hoor je, als 
je naar zijn muziek luistert? Welke betekenissen geeft Bach zijn 
muziek mee? Opeens hoor je een heel bekende melodie, die we zelf 
ook zingen in de kerk, maar dan op andere woorden.  
 
Eerste avond:     donderdag 13 oktober 2022  
(Cantate 50 : Nun is dat Heil und die Kraft) 
 
Tweede avond:    donderdag 23 maart 2022 
(Cantate 140 : Wachet auf ruft uns die Stimme) 
 
Plaats:   wordt nog bekendgemaakt    
Tijd:   19.30 uur    
Kosten:  geen 
Leiding:  ds. Harry Hoogeveen 
 

 



Bloemschikken kerst 2022 
 

 
 
 
Deze kerst wil ik met jullie een kerststuk maken met natuurlijk 
materiaal. 
Wil een ieder groen e.d. mee nemen wat je in het kerststuk wilt 
hebben. 
In de tuin zie je vele soorten groen die voor een kerststuk geschikt 
zijn. 
Zelf meenemen: een snoeischaar, mesje, draadtang. 
Voor de basis/ondergrond, dennenappels en eventueel verse 
bloemen wordt gezorgd. 
 
Datum:  15 december 
Plaats:  wordt t.z.t bekend gemaakt 
Leiding: Arja Makkinga 
Kosten   10,- euro. 
  



Samen koken samen eten 
 
Niets is zo gezellig, ontspannen en verbindend als samen koken en 
samen eten. 
Daarom gaan we met elkaar een menu samenstellen om dat later 
samen te koken en te eten. 
Deze winter wordt een avond verzorgd met als thema:  “Zorg voor 
de schepping”. Het lijkt ons mooi om ons tijdens deze avond 
daardoor te laten inspireren bij het samenstellen van het menu. 
De partners van de koks zijn op deze avond ook welkom. 
 
Datum:  30 januari 2023 (overleg) om 20:00 uur 
Datum:  17 februari 2023 (samen eten) om 18:00 uur in  
Plaats:  wordt t.z.t bekend gemaakt 
Leiding: gezamenlijk 
Kosten:  de kosten die u maakt om het door u uitgekozen 

gerecht te bereiden. 
 
 
 

 
  



Projectkoor Samen op weg naar Pinksteren 
 
Zingen is twee keer bidden, zei Maarten Luther al. En daar kunnen 
we het mee eens zijn. Muziek, zingen raakt een diepere laag van 
onszelf dan wanneer je alleen de woorden hoort of leest. 
Pinksteren is zo’n feest dat weinig met muziek omlijst wordt. 
Daarom willen we, vanaf januari 2023 onder leiding van Joke en 
Willem Odink liederen instuderen. In de Pinksterdienst van zondag 
28 mei 2023 dragen we bij aan de dienst, en aan de verkondiging 
van het Pinksterfeest, door de liederen te zingen. 
We beginnen met repeteren in januari op een vaste dag in de week. 
 
Data:  Vanaf januari 
Plaats:  De Rank 
Tijd:  20.00 uur 
Uitvoering: Pinksterdienst 28 mei; 09.30 uur 
 
   

  



Kleur & Stijl in het licht van de Bijbel 
 
Kleding dragen we allemaal en het is een van de eerste dingen die je 
van de ander ziet bij een ontmoeting. De kleding die je draag zegt 
veel over wie je bent. Of je nu veel of weinig aandacht besteedt aan 
wat je draagt, het zegt iets over je. 
De kleuren die je draagt spreken hun eigen taal. Zwart bijvoorbeeld 
wordt veel gedragen bij rouwen en wit juist veel bij trouwen en dat 
is niet voor niks. Iedere kleur heeft zo zijn eigen betekenis. 
In de Bijbel wordt ook gesproken over uiterlijke zaken en graag 
neem ik je mee op een reis langs deze teksten om te laten zien hoe 
er in de Bijbel gesproken wordt over kleur en kleding. 
Daarnaast komt het vervuilende aspect van de mode-industrie aan 
bod en hoe je daar mee om zou kunnen gaan, in het kader van Zorg 
voor de Schepping. 
Tijden deze avond gaan we ook actief aan de slag, zodat je enig 
inzicht krijgt in hoe je bepaalde keuzes kunt maken op het gebied 
van kleur en kleding. 
Als Imago Specialist verzorg ik deze avond en hoop ik velen van jullie 
te ontmoeten! 
 
Datum:  02 maart 
Plaats:  De Rank 
Tijd:  19.30 uur 
Leiding:  Greet Hoogeveen 
Meenemen:  tijdschriften, eventueel schaar en lijm 
Kosten:  geen 
 

 
  



Spelletjesmiddag 
 
Een spelletjesmiddag is een leuke manier om op een ongedwongen 
manier samen een leuke middag te hebben. Daarom willen wij ook 
in dit seizoen een aantal keren de deur op zondagmiddag open 
zetten. 
Of je nu jong bent of oud, gezellig mee wilt doen, of alleen komt 
voor een kop koffie of thee en een praatje; alles kan. 
 
Data:   2 oktober, 6 november, 5 februari en 5 maart. 
Tijd:   14:00 uur 
Plaats:   De Rank 
Kosten:  Vrijwillige bijdrage 
 

 
  



Pubquiz 
 
Heb je zin om met een groepje of alleen mee te doen aan een leuke 
pubquiz, meld je dan aan voor deze activiteit. Een pubquiz is een 
gezellige manier om met elkaar een leuke avond te beleven. 
Test je kennis van allerlei onderwerpen en geniet van een kop 
koffie/thee en een drankje en een hapje. 
 
 
Datum:  24 maart 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Dorpshuis 
Kosten:  koffie/thee gratis;  

drankjes afrekenen aan de bar. 
 
 
 
 
 

 
  



Orgelconcert in de Kruiskerk. 
 

Een aantal jaren geleden zijn er de 
orgelwandelconcerten in Lutten 
georganiseerd.  Nu pakken wij de draad 
weer op met organiseren van een 
orgelconcert, ditmaal geen 
wandelconcert in twee kerken maar een 
orgelconcert in de Kruiskerk. 
Op zaterdag 29 oktober aanvang 20.00 
uur a.s. zal organist Maarten Wilmink, 
organist in de Lambertus basiliek in 
Hengelo, achter het klavier plaats 

nemen. Maarten is afgestudeerd op het conservatorium in 
Rotterdam waar hij o.a. les heeft gehad van Ben van Oosten. Ook 
nam hij deel aan een tweetal orgelconcoursen in 2018 SGO 1e prijs 
en in 2021 Quintus concours 1e prijs. Vervolgens heeft hij diverse 
masterclasses gevolgd bij Olivier Latry, Louis Robilliard en Jean-
Baptiste Robin. 
Het zal een gevarieerd programma zijn met improvisatie en werken 
van een componist.  
Het concert zal met samenzang worden afgesloten.  
Voor deze avond worden geen toegangskaarten verkocht, maar wel 
een deurcollectie gehouden,  waarvan we hopen dat deze met 
euro’s goed gevuld zal zijn.  
 
Datum:  29 oktober 
Tijd:  20.oo uur 
Plaats:  Kruiskerk 
Kosten:  collecte bij de utigang 
 
 
  



Programma Kerk Actief 2022-2023 Inschrijving 
 
Graag aankruisen onder A of B aan welke activiteit u graag wilt 
meewerken 
 
Naam A  ……………………………………………………………… 

Mailadres  ……………………………………………………………… 

Tel.no.  ……………………………………………………………… 

 

Naam B  ……………………………………………………………… 

Mailadres  ……………………………………………………………… 

Tel.no.  ……………………………………………………………… 

 

Activiteit Kosten A B 

Luisterend bidden € 10,50   

Verrast door Hoop Geen   

Spelletjesmiddag 2 oktober Geen   

Een avond met Bach Geen   

Gebedsministry € 10,50   

Workshop expeditie 3.6.0 Geen   

Orgelconcert (geen opgave 
nodig) 

Collecte uitgang   

Spelletjesmiddag 6 november Geen   

Kerst bloemstuk 10,- euro   

Alpha cursus Diverse kosten   

Projectkoor Pinksteren Kopieerkosten   

Samen koken Samen eten Ingrediënten   

Spelletjesmiddag 5 februari Geen   

Pubquiz Drankjes   

Spelletjesmiddag 5 maart Geen   

Kleur en Stijl in de Bijbel Geen   

 
 
 
 
z.o.z. 



We kunnen ons voorstellen dat u/jij ideeën hebt voor een activiteit. 
Iets waar uw/jouw belangstelling naar uitgaat bijvoorbeeld. Of u/jij 
wilt zelf wel een workshop of activiteit organiseren. Dan kunt u het 
onderstaande invullen: 
 
 
Ik zou graag zien dat er activiteiten/cursussen komen over: 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ik zou zelf graag een activiteit of cursus willen geven, namelijk: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik zou graag willen helpen bij een activiteit of cursus (namelijk): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 


