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Inleiding 
  
Moet de ontmoeting? 
Dit is het tweede jaar met het thema ont-moeting. Met het streepje tussen “ont” en “moeten”. Want verplichting, dwang 
of zakelijke belangen maken van een ontmoeting iets anders dan vrij en vrolijk met elkaar spreken waarin je opeens in 
de ander een groot deel van jezelf herkent. Gewone menselijke gevoelens over gewone menselijke situaties. 
Toch is er ook een belangrijke noodzaak om te ontmoeten. Dat is onze huidige tijd. De wereld laat ons steeds meer 
ontmoeten. En dat is van belang om bij de tijd te blijven. Het is soms zoveel en zo indringend via al de 
informatiekanalen die er zijn. Ik loop wel eens in de avond voor het slapen gaan nog een rondje door Ter Apel. Overal 
zijn de gordijnen open en overal zie je heel grote schermen, met mensen op werkelijke grootte. Elke avond ontmoeten 
we vanaf de 3-zits bank behoorlijk wat mensen. En dat is echt van belang. Het zijn allemaal schapen van een herder. 
En wij zelf ook. 
Toch mooi dat je in de kerk elkaar in levende lijve kunt ontmoeten. En ook nog anderen van buiten (neem eens iemand 
mee!). En mensen met een heel eigen verhaal, idee van geloof. Of elkaar ontmoeten bij film, een interessante 
toespraak, een wandeling (neem eens iemand mee!). Prachtig toch, gezellig en interessant en goed voor de 
lichaamsbeweging want je moet er naar toe. 
 
P.S. Dit programma wordt u ook digitaal toegestuurd, zodat u het naar vrienden, bekenden en mogelijke 
belangstellenden kunt sturen, onder het motto: “ Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!” 

 

   Rondje van de kerk 
Elke eerste maandag van de maand van 09.30 tot 11.00 uur, bent u van harte welkom in de Wilpskamp voor een kopje 
koffie, gezelligheid, gesprekken en onderling contact.     

 

 Gespreksgroep 'Ouder worden en/of alleengaand' 
Op maandag 1, 8, 22 en 29 oktober komt de gespreksgroep bijeen van half 4 tot half 5 in de Consistorie van de kerk 

 
Gespreksgroep 'Liberaal Christendom' 
Pakt op maandag 15 oktober de draad weer op. 
Deze groep komt iedere 3e maandagavond bijeen  t/m april 2019. 
Opgeven bij: Pieter de Graeff, tel.: 850 734 
 

Najaarslezing op 5 november in De Wilpskamp 
 Op maandag 5 november zal vader Jewsewy een lezing houden in de Wilpskamp over de activiteiten en de 
   spiritualiteit van de Russisch Orthodoxe kerk in Noord Nederland.  Entree € 5,00 inclusief een kop koffie/thee. 

 

Gedachtenisdienst op 25 november 
Op de laatste zondag vóór de Adventstijd noemen wij de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en 
steken we kaarsen voor hen aan als teken van blijvende verbondenheid. Zondag 25 november, 10.00 uur. 

 

Concert in de Kloosterkerk op 24 november  
Op zaterdag 24 november, om 20.00 uur zal het Noordelijk Polyfonistenkoor een concert houden in de Kloosterkerk.       
Entree € 7,50, inclusief koffie/thee.  
 

Kerstconcert in de Kloosterkerk op 22 december 
Op zaterdag 22 december om 20.00 uur is er een kerstconcert door het Vocaal Ensemble Chaverim in een sfeervol 
aangeklede Kloosterkerk.  
Op het programma staan Engelse Christmas Carols en liederen uit Noordse streken, Scandinavië en Letland 
Dirigent: Klaas Withaar 
Organist: Pieter Pilon 
Muzikaal intermezzo door trompettist Peter Brinks 
Entree € 10,-  inclusief koffie/glühwein/koekjes. Kaarten reserveren bij Lizette Hijzelendoorn, tel. 0599-582710 
 

2019 
Jaarlijkse schoonmaak van de kerk op 14 januari  
Op maandag 14 januari maken we met zijn allen de kerk schoon. Alles lekker soppen en boenen. Vele handen maken            
licht werk.  
Hink Smedes, tel. 582631 
 

Gemeenteavond op 12 februari 
Op dinsdag 12 februari staat de gemeenteavond gepland. Voor de pauze vertelt de kerkenraad over de gang van 
zaken in het afgelopen jaar en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het programma na de pauze is nog een 
verrassing.  Zie de aankondiging in Kerkklanken. De bijeenkomst is in de Wilpskamp. 



 

 

Lekendienst op 17 februari  
Een lekendienst is een dienst voorbereid en uitgevoerd door een steeds wisselende groep gemeenteleden. 

 

Filmavond op 5 maart  
Dinsdag 5 maart houden we een filmavond in de Wilpskamp. De film heet “Het Klooster”; een interessante, komische 

maar ook serieuze Deense film over een ongetrouwde Deense man op leeftijd, die zijn kasteel tot orthodox klooster 
laat verbouwen. Een docudrama, naar waarheid gemaakt door zijn nichtje. Van het patriarchaat in Moskou krijgt hij 

daarbij onverwachte hulp! De film start om 20.00 uur en de toegang bedraagt € 5,00, inclusief koffie/thee.  
 

 Kloosterkerklezing 
De inhoud van de Kloosterkerklezing in het voorjaar is nog volop in bewerking. De Programmacommissie zal u   
vroegtijdig informeren over de datum en de inhoud ervan.  

 

Reisje naar Noord Groningen op 11 mei 
 De exacte bestemming is nog een verrassing. Mooie plekken genoeg in het noorden van Groningen! In elk geval hopen 

 we bloeiende koolzaadvelden te zien en elk jaar staat er een bezienswaardig kerkgebouw op de route.  
Zaterdag 11 mei 2019. Info en opgave: 

 Hink Smedes, tel. 582631 
 

 Grunneger dainst op 12 mei 
Voor alle liefhebbers van de Grunneger Toal is er op 12 mei een dienst in het Grunnegs. De voorganger is ds. 
Hommes. Aanvang 10.00 uur. 

  

 Wandeling op 19 mei, na de dienst 
We ontmoeten elkaar in de dienst, tijdens de wandeling in de bossen van Ter Apel en de lunch na afloop in de 

Wilpskamp. Ontmoeten is om je heen kijken, de ander zien, de omgeving zien en ruiken, luisteren, stil zijn, horen wat 
de ander zegt, wat de natuur je meegeeft, je verbazen en verwonderen over alles wat je tegenkomt, maar ook jezelf 

tegenkomen in de ogen van de ander, in de natuur. Ontmoeten is een avontuur en elke ontmoeting is een nieuw 
begin. 

De wandeling voor 2019 staat gepland op zondag 19 mei, na de dienst. Een aankondiging en de intekenlijst zal tegen 
die tijd op de tafel achter in de kerk liggen. 

 

 Maaltijd in de pastorie 14 juli 
 De jaarlijkse gezamenlijke maaltijd is aansluitend aan de dienst in de pastorietuin op zondag 14 juli. 
 
 Kringloopmarkt op 21 september 

Op zaterdag 21 september 2019 van 10.00-14.00 uur houden we onze jaarlijkse kringloop. Lekkere hapjes, leuke 

hebbedingetjes, tweedehands kleding en andere bruikbare spullen: van alles en nog wat wordt  er verkocht ten bate 
van de Kloosterkerk. Mocht u van plan zijn uw zolder, schuur of kasten op te ruimen, denk dan  aan de Kloosterkerk. 

In overleg kunnen de goederen bij u worden opgehaald. 
 Hink Smedes, tel. 582631 

Aly v/d Kaap tel 584709 

 De gezelligheid is gratis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Oktober 
ma  1/10 15.30 uur Start gespreksgroep ‘ouderworden en/of alleengaand’ in de Kloosterkerk 

zo  14/10 10.00 uur Gezamenlijke Werelddiaconaatdienst 
ma 15/10 20.00 uur Start gespreksgroep ‘Liberaal Christendom’ 

zo 28/10 10.00 uur Cantatedienst door Pieter de Graeff.  BWV 140 ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ 
 

November 
ma 5/11 20.00 uur Najaarslezing door vader Jewsewy in de Wilpskamp, toegang € 5,00 
zo 11/11    10.00 uur Oecumenische dienst in de Regenboog 

za 24/11 20.00 uur Concert Polyfonie in de Kloosterkerk, toegang € 7,50 
zo 25/11 10.00 uur Gedachtenisdienst 

 

December 
za 22/12 20.00 uur Kerstconcert Vocaal Ensemble Chaverim in de Kloosterkerk, toegang € 10,- 

ma 24/12 19.00 uur Kinderkerstfeest in de Regenboog 
ma 24/12 21.30 uur Kerstnachtdienst in de Kloosterkerk 

di 25/12 10.00 uur Kerstmorgendienst 

ma 31/12 19.00 uur Oudejaarsdienst 
 

Januari 2019 
zo  6/1 10.00 uur Nieuwjaarsdienst 

ma    14/1  9.00 uur Schoonmaken kerk  

 

Februari 
zo   3/2   9.30 uur Gezamenlijke Werelddiaconaatsdienst in de Regenboog  
di 12/2 20.00 uur  Gemeenteavond 

zo 17/2 10.00 uur Lekendienst  

   
Maart 
di 5/3 20.00 uur  Filmavond in de Wilpskamp, toegang € 5,00 
zo 17/3 10.00 uur Ds. Sara Dondorp 

zo 24/3 10.00 uur Ds. Hetty Boot 

 

April 
zo 14/4 10.00 uur Palmpasen, cantatedienst Pieter de Graeff 
zo  14/4 18.30 uur Oecumenische maaltijd 

do 18/4 19.30 uur Witte donderdag, Ds. Matthy Bijleveld 

vr 19/4 19.30 uur Goede vrijdag, gemeenteleden 
za  20/4 21.30 uur Paaswake, Ds. Anna Hoekstra  

zo  21/4 10.00 uur Pasen, Ds. Matthy Bijleveld 
zo 28/4 10.00 uur Ds. Florus Kruyne 

  

Mei 
za 11/5  9.30 uur Reis met verrassingen, vertrek vanaf de Wilpskamp 

zo  12/5 10.00 uur Grunneger Dainst, Ds. Hommes 
zo 19/5 11.30 uur Wandeling en lunch, aansluitend aan de dienst 

 

Juni  
zo 9/6 10.00 uur Pinksterbloemen dienst, bij mooi weer buiten 

zo 16/6 10.00 uur Ds. Alice Bremmer 
 

Juli 
Zo 14/7 12.00 uur Lunch in de pastorietuin 
 

Augustus 
 

September 
zo 1/9  10.00 uur Startzondag, Ds. Matthy Bijleveld  
za 21/9     10.00 uur Kringloopmarkt, in en om de Wilpskamp van 10.00-14.00 uur 


