Catechese
Kindercatechese

Kindercatechese is er voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Het
wordt altijd gehouden in Elthato, een gebouwtje naast de toren
van de kerk in Zeerijp.
We praten, we kleuren, we lezen, we schrijven over dingen die
te maken hebben met geloof en kerk en Bijbel. Hopelijk leer je
er veel van!
Aan het eind hebben we een afsluiting met film en patat.
Kindercatechese is er elke dinsdag, vanaf Startzondag tot het
begin van de Veertigdagentijd. Maar natuurlijk niet in de
schoolvakanties. De eerste keer is op dinsdag 19 september.
Het duurt steeds van 19.00 uur tot 19.30 uur. De volgende
avonden zijn op 31 oktober, 7 november, 14 november en 21
november.
Ik hoop dat je ook komt!
ds Tjalling Huisman
Catechisatiegroep klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs

Op woensdag 27 september om 19:00 uur komt in het jeugdhonk

van de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat 16,
Loppersum) de catechisatiegroep voor klas 1 t/m 3 van het
voortgezet onderwijs bij elkaar. Wij zullen dan kennis maken
met elkaar, de vervolgserie plannen en de opzet van de avond
bespreken. Die bestaat uit 2 delen. Het eerste deel wordt
ingevuld door de catechisanten die iets vertellen over wat hen
aanspreekt, bezighoudt of waar zij het liefst hun tijd mee
vullen. Dat kan natuurlijk muziek zijn, maar het kan ook een
computerspel, serie op Netflix of een boek zijn en een deel
over geloof en de Bijbel. Wat betekent het geloof nu? Hoe geef
je het handen en voeten? Wat levert het je op?
Iedereen die in een van deze klassen zit is van harte welkom.
De catechisatie voor klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs
is inmiddels begonnen. In overleg hebben we besloten om
catechisatie op woensdag om 19:00 uur te hebben. Dat leidt tot
de volgende planning van dit seizoen.
11 oktober 2017
01 november 2017
5 november 2017
29 november 2017
13 december 2017
10 januari 2018
24 januari 2018
07 februari 2018
21 februari 2018
07 maart 2018
21 maart 2018
Alle keren komen wij bij elkaar in het Jeugdhonk van de
Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum.
Ons onderwerp is het Onze Vader.
ds. Marco Roepers

Catechisatiegroep klas 4 en hoger van het voortgezet onderwijs

Op woensdag 27 september om 20:00 uur komt in het jeugdhonk
van de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat 16,
Loppersum) de catechisatiegroep voor klas 4 en hoger voor het
eerst in het nieuwe seizoen bij elkaar. Na kennis gemaakt te
hebben, gaan we de rest van de serie plannen en ook de opzet
van de catechisatie bespreken. Het eerste deel is voor een
catechisant die iets vertelt of laat zien of horen wat voor
hem of haar belangrijk is. In het tweede deel gaan we bezig
met de bron van christelijk geloof, de Bijbel. Is de Bijbel
maar een oud en saai boek of kan die tegenwoordig ook iets
betekenen in het leven van alledag? Daar gaan we naar op zoek.
Iedereen uit klas 4 en hoger is van harte welkom bij deze
zoektocht.

We zijn bij elkaar geweest als catechisatiegroep voor klas 4
en hoger van het voortgezet onderwijs. We hebben besloten in
het vervolg van dit seizoen op dinsdag om 20.00 uur in het
Jeugdhonk van de Vredekerk in Loppersum, Burgemeester van der
Munnikstraat 16 bij elkaar te komen.
Dat betekent dat we op de volgende datums catechisatie hebben
10
31
21
12
16
30
13
13
20

oktober 2017
oktober 2017
november 2017
december 2017
januari 2018
januari 2018
februari 2018
maart 2018
maart 2018

Verder hebben we afspraken gemaakt over de opening en wie er
iets lekkers meeneemt. Het onderwerp van de catechisatieserie
is de Bijbel.

ds. Marco Roepers

