
Immanuëlkerk 

 

Kringwerk 2018-2019 

 
 Protestantse Gemeente Rozenburg  

 
Voor alle Rozenburgers: niet-kerkelijk, 

gelovigen, twijfelaars, zoekers en  

      nieuwsgierigen 

 

 

 

De protestantse gemeente Rozenburg wil een open, 

veelkleurige en  missionaire geloofsgemeenschap 

van Jezus Christus zijn waarin we met elkaar vieren, 

bidden, dienen en leren, met de bijbel als bron. 

 

 

 

 

 

 

 

Alpha-cursus  

Wie is Jezus? Waarom bidden en hoe? Wat is de Heilige 

Geest? Deze en meer vragen komen aan bod in de 

Alpha-cursus, een kennismaking met het christelijk 

geloof. Deze cursus is er ook voor mensen die hun geloof 

willen verdiepen of vernieuwen. Iedere cursusavond 

start met een maaltijd. 

In het voorjaar van 2019 hopen we weer een nieuwe 

cursus in “de Hof”te starten. 

Voor meer informatie: www.alpha-cursus.nl of bellen 

met :  

John van der Lichte, tel. 0181-213209, Jan de Leeuw tel. 

0181-213592, Jessica ter Horst tel. 06 41996840 

e-mail: alpharozenburg@hotmail.com  

 

Avondgebed 

Elke woensdagavond is er in de Immanuëlkerk een 

avondgebed. Aan de hand van een korte liturgie danken 

we God en doen we voorbede voor wereldlijke zaken, 

onze persoonlijke noden en die van onze kerkelijke 

gemeente.  

 

Start: september 2018  

Tijd: 19.15 uur tot 19.45 uur 

Voor meer informatie: Willy van Balen, tel. 212904 

 

Danskring  

Dit seizoen is er weer een Danskring 

We gaan dansen op eenvoudige wijze op Psalmen en 

lofliederen en gebeden.  

 

We doen dit om GOD te eren en Zijn Naam te verhogen.  

Psalm 149: 3 en 4 zegt het zo: 

 Laten zij dansend Zijn Naam loven 

Bij lier en tamboerijn voor hem zingen 

 Ja, de Heer vindt vreugde in Zijn volk 

 Hij kroont de vernederde met zege! 

 

Zoals je ziet een mooie manier om je geloof te vieren. 

 

 

 

 

We starten op 25 september, meestal om de drie weken 

op dinsdagavond in de Hof van 19.30 -21.00 uur. 

Aanmelden of meer informatie? 

Willy van Balen, tel. 212904 

 

Verdiepings- en belijdeniskring 

Het is mooi om te geloven. En tegelijkertijd roept 

geloven vragen op. Raken we er nooit over uitgedacht. 

En zouden we ons wel wat meer willen verdiepen in de 

basis van het christelijk geloof. Herkent u of jij zich 

hierin? Of denk je er wel eens over geloofsbelijdenis te 

doen? Dan is de verdiepings- of belijdeniskring wat voor 

u/jou! In een serie avonden denken we met elkaar na 

over de basis christelijk geloof en de relevantie van de 

Bijbel en het christelijk geloof voor de wereld van 

vandaag. 

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 2 oktober om 20.00 

uur in de Hof. In onderling overleg proberen we elke 2 

weken bij elkaar te komen.  En voor wie er over denkt 

belijdenis te doen: pas tegen het einde van de serie 

avonden komt de vraag aan de orde of je ook 

daadwerkelijk belijdenis wil doen. 

 

Aanmelden of een oriënterend gesprek? Neem contact 

op met ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn, Meeuwensingel 

27, tel. 0181-213930. Mailen mag ook: 

simone.voskuil@online.nl  

 

Creaclub 

De Creaclub is een gezellige groep handwerkende 

vrouwen. De een breit, de ander borduurt of maakt 

wenskaarten. De handwerkproducten worden verkocht 

op de fancy fair die twee keer per jaar wordt gehouden. 

Met de opbrengst sponsort de Creaclub – via de 

stichting Dorcas - twee gezinnen en een granny.  

Start: woensdag 19 september (om de twee weken)  

Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur 

Plaats: de Hof 

Prijs: € 1,50 (inclusief koffie met koek en materiaal)    

Voor meer informatie: Liesbeth van der Krogt, 

tel: 215098 en Marleen den Boer tel: 214913 



 

Kinderclub de Fontein 

Iedere week is er kinderclub waar we naar een 

Bijbelverhaal luisteren, knutselen, spelletjes doen, 

zingen en plezier maken. Dit jaar hebben we een aantal 

thema´s, o.a. Samen, Feest en Muziek 

Je bent van harte welkom om langs te komen,  

Wanneer: maandagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur, 

groep 1 t/m 8 (vanaf 15.15 is de clubruimte open en 

staat de limonade klaar)  

Waar: in de jeugdruimte van de Immanuëlkerk, ingang 

aan de zijkant bij de Hof.  

Vragen: Petra de Weerd, 0181-219883 

Kosten: € 1 per keer of € 20 voor het hele seizoen.  

 

Kinderclub de Wegwijzer 

Een paar keer per jaar organiseert de Wegwijzer leuke 

activiteiten voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de 

basisschool. Zo gaan we dit seizoen o.a. knutselen, 

bingo, spelen, eten en film kijken. 

De eerste keer is donderdag 4 oktober van 15.30 uur tot  

17.30 uur. 

De kosten zijn € 1,00. Ben je al lid van Kinderclub 

Fonteijn, dan is het gratis. 

Meer informatie: Petra de Weerd, deweerdp@hetnet.nl 

 

Koken in de kerk 

(Bijna) iedere laatste woensdag (behalve in juni en 

december) in de maand kookt en serveert een aantal 

enthousiaste vrijwilligers een heerlijke warme maaltijd 

voor een klein bedrag. Er kunnen max. 50 gasten, 

gemeente- en niet gemeenteleden, aanschuiven én 

aanmelden is verplicht. 

Opgeven/aanmelden bij Ans Verhoef, 212349 of  

g.verhoef74@upcmail.nl of Geke Westera, 010-2373416 

of g_westera@hotmail.com 

   

 

 

 

          

                 

Gemeente Groeigroepen 

Deelnemers aan de Gemeente Groeigroepen komen in 

huiselijke kring bij elkaar om te praten over 

onderwerpen uit de Bijbel. Naast de Bijbelstudie gaat 

het ook om de persoonlijke beleving van het geloof. Dit 

jaar is het thema: “Sterk en moedig als Jozua”. 

Wanneer: 

• Dinsdagavond 

• Donderdagmorgen: voor de wat oudere 

mensen; 

• Donderdagavond: 2 groepen waarvan één voor 

jongeren. 

Aantal bijeenkomsten: 6 voor Kerst en 6 tot aan Pasen. 

Start: dinsdag 2 oktober/donderdag 4 oktober 

Voor meer informatie en aanmelden: Marga Mansens 

Tel 216269 of 06 30277010 of marga@anymore.nl 

 

 

Passagevrouwen 

Vrouwenvereniging Passage is er voor vrouwen binnen 

en buiten de kerk. Persoonlijke vorming en ontwikkeling 

zijn ons doel. Voor het komend seizoen hebben we een 

interessant programma samengesteld, waarin nationale 

en internationale vraagstukken aan bod komen. 

Wanneer: woensdag 19 september 2018 

Tijd: 19.45 uur 

Plaats: de Hof 

 

Voor meer informatie: Jannie Lanjouw, tel 219526 en 

Janie Kiela, tel 212894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgebreidere informatie over het kringwerk van de 

Protestantse gemeente te Rozenburg vindt u op: 

 

www.pknrozenburg.nl 
 

 

Kerkdiensten  

U bent iedere zondagmorgen van harte welkom,  

de dienst begint om 9.30 uur 

 

 

Immanuëlkerk en de Hof 

Kerkweg 42 

3181 AK Rozenburg  

 

 

 

 
 

 

Raakvlak 

Alle informatie over de Protestantse Gemeente 

Rozenburg kunt u lezen in Raakvlak, het kerkblad  

dat om de 14 dagen verschijnt (€  17,50,- p.j.) 

Voor proefnummer/abonnement: mw C. Assenberg 

van Eijsden-Boertje, Maasstraat 37, tel. 217975 

 

 

 

 

 

 

 


