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Vorming en toerusting 
 
Een kerk, een geloofsgemeenschap is als ‘een lichaam met vele verschillende 
lichaamsdelen’. De meest bekende ‘onderdelen’ zijn de eredienst (zondagse en 
doordeweekse vieringen) en het pastoraat. Maar ook de diaconie en het 
college van kerkrentmeesters zijn niet onbekend. Vorming en toerusting (V&T)  
is misschien wat minder bekend maar daarmee niet onbelangrijk.  
 
V&T heeft als doel om mensen in de geloofsgemeenschap te ‘vormen en toe te 
rusten’ op geloofsgebied met verbindingen naar sociaal en maatschappelijk 
gebied. Dat gebeurt op verschillende manieren: thema-besprekingen, 
Bijbelstudie groepen, gespreksgroepen (boeken / films), wandelgroepen, 
uitjes/excursies, kookgroepjes, sportieve activiteiten (wandelen óf fietsen van 
‘pelgrimsroutes’). V& T kan dus ‘breed’ gezien worden.  
De activiteiten die er binnen de gemeenten waren, werden in het voorjaar door 
de ‘corona-crisis’ noodgedwongen afgelast.  
 
In dit jaarboekje een overzicht van de activiteiten die we het komend jaar 
aanbieden. Bewaar de uitgave dus goed en noteer alvast data van activiteiten 
waar u aan mee wilt doen. In de kerkbladen en op de websites zal ter zijner tijd 
nog een vooraankondiging worden vermeld en dan ook zullen de definitieve 
tijden en plaatsen (bv. vertrekplaats voor wandeling) en eventuele kosten 
worden genoemd. 
Bij de verschillende activiteiten wordt aangegeven hoe een activiteit 
georganiseerd wordt en wat u moet doen om mee te kunnen doen. We hopen 
dat de activiteiten u zullen aanspreken en dat er veel aanmeldingen zullen 
binnenstromen.  
Samen mee doen = activiteit en verbondenheid! 
 
Natuurlijk volgen we bij alles de richtlijnen die door de overheid worden 
vastgesteld. We gaan er daarom nu vanuit dat mensen zich voorafgaande aan 
een bepaalde activiteit moeten aanmelden. 
 
Allen veel plezier bij de activiteiten waar u aan deel neemt.  
 
 
Namens de kerkenraden, 
Ds. Harry Eringa 
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1. Wandelen in de regio 
 

Gezamenlijk onderweg zijn. Pratend met de een dan weer met de ander, 
soms ook even een stukje alleen lopend. Het gevoel dat je samen kunt delen 
wat je bezig houdt. Centraal staat: verbondenheid. 
De afstanden tussen start- en eindpunt zijn maximaal 10 kilometer. Je moet 
er dus wel enige tijd voor uittrekken.  
Natuurlijk hoef je niet iedere keer mee te lopen, je kunt ook kiezen wanneer 
je wel/niet mee loopt. Maar als je eenmaal begint, loop je vast vaker mee. 
Als het wandelen iedereen bevalt kan er in het jaar 2021-2022 een vervolg 
komen, bijvoorbeeld het lopen van het Jacobspad Uithuizen - Hasselt 
Dit jaar gaan we dus eerst ‘verkennend’ op pad: 3x in het najaar en 3x in het 
voorjaar. 

 

 
 

   

Waar  : verzamelen bij het beginpunt van de route  
  (wordt vermeld in het kerkblad!). 

Wanneer : laatste zaterdag van de maand 
  In het najaar: 29 augustus (startpunt kerk Slochteren), 26  
  september (startpunt kerk Kolham),  31 oktober (wordt  
  later bekend gemaakt) én   
  In het voorjaar: 27 maart, 24 april en 29 mei  

 
Aanmelden : Ja, via e-mail: renny@koens.biz , tot de vrijdag vóór de  

  wandel-zaterdag (tot 20.00 uur).  
 
Coördinatie : Luit Koens en Renny ter Veer (0598-423278) 
 
Kosten : geen kosten 
 
Enige conditie is nodig om geen ‘wandel-spierpijn’ te krijgen en we 
houden ons aan de corona richtlijnen (1,5 m).  
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2. Wandelen onder begeleiding van een ‘kenner’. 
 
De omgeving van de beide gemeenten is rijk aan natuur. Niet alleen weidse 
Groningse vergezichten, maar ook bossen (wolden) en natuurgebieden. 
Denk met name aan ‘t Roegwold en de ‘Baggerputten’. In deze natuur zijn 
vele dieren (vogels) te zien, maar ook verschillende planten. Al wandelend 
door de ‘eigen’ natuur ontdekken we wat er te zien is. Willem Hermse 
neemt ons mee om meer te vertellen over de landschapsinrichting, Jan 
Tonkens zal zich met name richten op de vele verschillende soorten vogels.  
 

 
 

 
Waar  : verzamelen bij de kerk van Slochteren of  Schildwolde 
     (komt in kerkblad en op website te staan) 
Wanneer : 17 oktober 2020 o.l.v. Willem Hermse, tel.nr.: 06 12309392 
                      27 maart 2021 o.l.v. Jan Tonkens, tel.nr.: 0598 422864 
 
Aanmelden : Ja. Vooraf aanmelden bij bovenstaande personen.  

  Op de avond vóór de wandeling (tussen 19.00-20.00 uur) 
 
Kosten  : geen  
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3. Bijbelstudiegroep senioren 
 
Het afgelopen seizoen viel vanaf maart in het water door de ‘corona-crisis’. 
In het nieuwe jaar gaan we weer met frisse moed nieuwe Bijbelteksten 
lezen en thema’s bespreken. Een thema ‘geweld in de bijbel’ dat vorige jaar 
helaas niet aan de orde is geweest, zal dit jaar behandeld worden. Ook 
thema’s en Bijbelteksten die de deelnemers zelf aandragen kunnen na 
overleg opgenomen worden op de agenda.  
 

 
 
 

Waar  : De Leerkamer - Schildwolde 
Wanneer : iedere 1e woensdag van de maand 
Data  : 2 september/ 7 oktober/ 4 november/ 3 februari/ 3 maart/  

  7 april en 12 mei 
Tijd  : 14.00-16.00 uur 
 
Aanmelden : Ja, op de woensdagochtend van 10.00-11.00 uur 
 
Coördinatie : ds. Harry Eringa (06 15363002) 
Kosten  : Geen 
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4. Eetgroepen 
 
Hoe lang is het geleden dat u met een vriend(in) in huiselijke kring hebt 
gegeten? Samen eten is een sociaal moment. Misschien kent u het begrip 
‘Bijbels koken’ want dat is het startpunt geweest van samen koken en eten. In 
de Pauluskerk van Wezep is zelfs een keuken opgenomen waar groepen samen 
koken en daarna het klaargemaakte eten gezamenlijk nuttigen.  
Met het initiatief van ‘eetgroepen’ willen we op zoek gaan het sociale element 
van samen de maaltijd delen. U kunt zich voor de ‘eetgroep’ inschrijven als u 
het leuk vindt om samen te eten. Het idee is om groepjes van 4 mensen te 
maken die allemaal 1x koken voor de overige leden van de groep. Dus: zelf 1x 
koken en 3x aanschuiven bij een ‘andere keuken’. 
 

 
 
Je kunt je aanmelden bij onderstaande contactpersonen.  
Deze activiteit is heel geschikt om gemeenteleden uit de andere dorpen en 
andere kerkelijke gemeente te leren kennen. Na de aanmelding worden er 
groepjes gemaakt en binnen de groepjes worden afspraken gemaakt wie 
wanneer kookt. Er is dus geen bepaalde dag of tijd die van te voren wordt 
vastgelegd. Ieder groepje maakt zelf afspraken!  
Je kunt je opgeven voor ‘het najaar’, ‘het voorjaar’ of beiden 
Na de 1e ronde in het najaar worden nieuwe eetgroepjes gevormd voor de 2e 
ronde in het voorjaar  
1e  ronde (najaar): september-november  
2e ronde (voorjaar): februari-april 
 
Aanmelden  : Ja. Uiterlijk aanmelden tot 15 september 
Coördinatie  : Hennie van de Streek – Schildwolde, tel.nr.: 0598 421824   
                                   Tonnie Hartholt – Slochteren, tel.nr.: 0598 422025 

 

Kosten  : Ja, ingrediënten van de maaltijd als u kookt! 
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5. Samen eten  
Ook dit jaar organiseert PG de Woldkerken weer een prutjesbuffet (najaar) en 
een stamppotbuffet (voorjaar). PG Slochteren zal alleen een stamppotbuffet 
(voorjaar) organiseren.  
 
Gezien de aanmeldingen van het afgelopen jaar en de grote van de gebouwen 
zullen deze maaltijden plaatsvinden in de Leerkamer en in de Schakel. Door de 
grootte van beide locaties spreekt het voor zich dat gemeenteleden die mee 
willen eten en/of zelf ook willen koken dat doen binnen de eigen kerkelijke 
gemeente.  
Toch kan en mag men zich ook melden bij de andere gemeente. Hier geldt het 
principe ‘vol is vol’… dus meld je tijdig aan!!!!! 
 
 

 
 
Waar   : de Leerkamer te Schildwolde en de Schakel te Slochteren 
 
Coördinatie Woldkerken : Marthy Veltman, tel.nr. 0598 432099 

Prutjesbuffet op 9 oktober 2020 en  
Stamppotbuffet op 29 januari 2021  

 
Coördinatie Slochteren  : Gea Hamelink, tel.nr.: 06 23531570  

Stamppotbuffet vrijdag 19 februari  
 
Kosten  : een vrijwillige bijdrage die bestemd is voor een goed doel. 
 
 

Natuurlijk zullen degenen die koken als eerste mogen aanschuiven…  
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6. Samen zingen  
 
In de afgelopen jaren is een groepje ‘liefhebbers’ aan het zingen gegaan. Het 
nieuwe liedboek kent liederen die minder vaak/ nauwelijks worden gezongen. 
Deze liederen vragen om ‘inoefening’. Maar natuurlijk zijn er ook bekende 
liederen die je graag wilt zingen. Door de corona besmetting is zingen in een 
moeilijke positie gemanoeuvreerd. Dat is erg jammer. Natuurlijk volgen we de 
regelgeving van de regering/ het RIVM maar we hopen zo spoedig mogelijk 
weer te kunnen zingen  
 

 
 

Zingen geeft energie en zorgt ervoor dat de stembanden ‘in conditie’ blijven. 
Zingt u mee? 
Zolang zingen nog niet mogelijk is, kan deze activiteit nog niet van start gaan. 
Houd dus de verdere berichtgeving in de kerkbode en op de website in de 
gaten.  
 
Waar   : De Leerkamer, dinsdagmiddag om de 14 dagen. 
 
Wanneer  : nader te overleggen en afhankelijk van ontwikkelingen op  

  gebied van corona-virus en de richtlijnen van de overheid.    
 
Tijd     : 14.00 - 15.00 uur  
 
Aanmelden  : Ja  
 
Coördinatie  : Jelske Kleefsman, tel.nr.: 0598 422937 
Kosten  : Geen 
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7. Gesprekgroep 
 
In het seizoen 2019-2020 heeft de gespreksgroep met elkaar gesproken over 
thema’s die aangedragen werden door het boek ‘God is niet te vangen’. 
Van dit boek worden kopieën uitgedeeld die vooraf thuis gelezen kunnen 
worden. Ieder kan tijdens de samenkomst  inbrengen wat hij/zij belangrijk 
vindt aan de gelezen tekst: - wat heeft mij geraakt? - waar stoorde ik me aan? - 
wat is mijn mening/visie op de thematiek?  
Naast het boek ‘God is niet te vangen’ kunnen ook thema’s aan de orde komen 
die de deelnemers zelf belangrijk vinden. We bepalen dus samen waar we 
verder over door willen praten. Dat kunnen Bijbelse onderwerpen zijn maar 
ook maatschappelijke en/of ethische onderwerpen die in de belangstelling 
staan. Als dat wenselijk is kunnen eventueel gastsprekers worden uitgenodigd. 
In dit laatste geval zullen er kosten zijn en wordt er van een ieder een bijdrage 
gevraagd. 
 
 

 
 
 
Waar   : De Leerkamer - Schildwolde 
Dag   : In overleg met elkaar kiezen we welke dag en hoe laat 

         Eerste bijeenkomst dinsdag 15 september, 19.45 uur)   
 
Aanmelden : Ja, op maandagavond voorafgaande aan gespreksavond    
                                    tussen 19.00-20.00 uur. Je kunt altijd meedoen ook als je  
                                    een eerdere bijeenkomst gemist hebt.  
Contactpersoon :  ds. Harry Eringa; 06 15363002 of email  
                                     wheringa2019@outlook.com 
Kosten  : Nee. 
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8. Filmavonden 
 
Op vrijdagavond begint het weekend. Lekker ontspannen na een week werken 
en onder het genot van een drankje en hapje naar een ‘goede’ film kijken.  De 
films die we gaan  bekijken hebben een duidelijk thema, die vragen om een 
‘nagesprek’. Samen bespreken we wat ‘de film jou gedaan heeft’.  De eerste 
film op 18 september: Kings Speech.  
Voor het vertonen van filmbeelden hebben we te maken met vergunningen. De 
filmavonden zijn daarom ‘besloten’ van karakter en bestemd voor 
gemeenteleden.   
  

 
 
Waar   : de Leerkamer - Schildwolde en de Schakel- Slochteren 
Dag en tijd  : vrijdagavond 19.30- 22.00 uur 
Aanmelden  : Ja (op de donderdag vóór de filmavond van 19.00-20.00  

  uur)  
Coördinatie  : ds. Harry Eringa (06 15363002 of email  
                                   wheringa2019@outlook.com 
 
Data najaar  : 18 september (de Leerkamer), 16 oktober (de Schakel) en 

  20 november (de Leerkamer) 
Data voorjaar : 12 februari (de Schakel), 19 maart (de Leerkamer) en 16 

  april (de Schakel) 
 
Kosten  : Vrijwillige bijdrage voor hapje en drankje 
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9. Gezin, school, kerk 
 
Samenwerkingsproject gericht op kinderen van de basisschool.  
Samen met leerkrachten van de basisschool, ouders van kinderen, en ook opa’s 
en oma’s én natuurlijk de kinderen van de basisschool gaan we onderzoeken of 
we één dan wel twee keer per jaar een feestelijke kerkdienst kunnen maken, 
die vooral gericht is op de kinderen. De term ‘Kliederkerk’ is in den lande al 
enigszins bekend en dat is iets wat we ook in de eigen gemeente(n) willen 
opzetten.  
Zo gauw duidelijk is of er voldoende draagvlak is (rol van 
basisschool/basisscholen is belangrijk) gaan we aan de slag. Ook vanuit onze 
kerk(en) is ondersteuning nodig, dus geef je op als je mee wilt denken/doen. 
Dit kan door vaders, moeders, opa’s en oma’s maar natuurlijk mag iedereen 
zich aangesproken voelen.  
Wie wil er meedenken en meehelpen? Meld je aan! 
Coördinatie door: ds. Harry Eringa, tel.nr. 06 15363002 en/of email: 
wheringa2019@outlook.com 
 

 
 
(er is ondertussen contact gelegd met de Wegwijzer te Slochteren (directrice 
Suzan Walvius) en ook is er kennis gemaakt met de directeur van de OBS de 
Woldstee.  
Donderdag 1 oktober is er een nieuwe (vervolg) afspraak gemaakt. Het zou 
mooi zijn als er vóór die datum al gemeenteleden zijn die zich hebben 
aangemeld) 
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10. Thema-avonden 
 
De eerste thema-avond is een muziekavond waarbij de in 2016 overleden 
zanger Leonard Cohen centraal staat. Op deze avond zal ds. E. Kooiman 
(Heiloo) de avond begeleiden. Hij schrijft: 
 
“In 2016 overleed de zanger en dichter Leonard Cohen. De teksten van Leonard 
Cohen’s liederen “Halleluja”, “Suzanne”, “So long Marianne”, gaan over de 
grote thema’s van het leven: liefde en dood. Maar opvallend genoeg gaan ze 
ook vaak over religie en zijn ze religieus geïnspireerd.  
De van oorsprong Joodse zanger verweeft in veel van zijn teksten Bijbelse 
motieven. Daarbij lopen joodse en christelijke verwijzingen soms door elkaar 
heen. 

 
 

Maar Leonard Cohen was ook een tijd lang lid van de “Church of Scientology” 
en bekeerde zich op latere leeftijd tot het “Boeddhisme” en bracht jaren door 
als monnik in een ZEN-klooster ten noorden van Los Angeles. Al die religieuze 
tradities hebben hun neerslag in de donkere, romantische en poëtische teksten 
van Cohen. Samen met zijn warme, diepe stemgeluid, heeft de muziek dan ook 
een bijna hypnotiserende werking.  
Op deze avond analyseren we verschillende van zijn songteksten met name op 
de geloofsaspecten die erin worden verwoord. Maar we luisteren en kijken 
natuurlijk ook naar de meester zelf... 

 
Datum : donderdag 3 december 2020  
Waar  : nog niet bekend (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) 
Aanvang : 19.30 uur  
Aanmelden : Ja. Harry Dijkema tel.nr.: 0598 422046 of 06 25445207 of  

  h.g.dijkema@home.nl 
Gastspreker : ds. Edward Kooiman (Heiloo) 
Kosten : Ja.  
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Daarnaast zal, zo is de bedoeling, in het voorjaar een thema-bespreking in twee 
delen worden georganiseerd met als thema ‘Voltooid leven’. Een thema dat in 
zekere zin altijd actueel is en blijft. Hoe kijken verschillende disciplines tegen dit 
ethische thema aan. Aan het woord komen een dokter/huisarts, een 
medewerk(st)er van de belangenvereniging ‘Voltooid leven’ en ook worden 
Bijbelse (theologische) standpunten verwoord. Genoeg om met elkaar in 
gesprek te komen. We reserveren alvast twee avonden, maar wel onder 
voorbehoud omdat de gastsprekers ook nog moeten toezeggen op genoemde 
data. Verdere berichtgeving via kerkblad en websites!   
 
 
 
Voorlopige data : woensdag 14 en 28 april 
 
Wanneer en waar : 14 april in ‘De Schakel’ te Slochteren en 
                                    28 april in ‘De Leerkamer’ te Schildwolde 
 
Aanmelden  : Ja. ‘De Schakel’ - Loes Teuben, tel.nr.: 06 51391868 en  
                                         ‘De Leerkamer’ Erika Folkers per email  
                                          e.folkers@woldkerken.nl 
Kosten  : Ja 
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Op de omslag staan de kerkgebouwen waar kerkdiensten kunnen plaatsvinden.  
 
 
Hieronder een ‘toelichting’ van de kerkgebouwen waar PG de Woldkerken 
gebruik van maakt. 
   
 

 
 

Schildwolde    Overschild*  Hellum    Noordbroek 
 

 De kerk van Overschild is momenteel door ‘aardbevingsschade’ niet 
beschikbaar voor kerkdiensten  
 

 

 
en de kerkgebouwen waar PG Slochteren gebruik van maakt 
 
 

                
 

Kolham     Slochteren 
 
 


