Jaarthema en winterwerk 2022 – 2023
Startzondag en jaarthema
Zondag 11 september hopen we een feestelijke start te kunnen maken met het
winterwerk. De dienst wordt die zondag gehouden in de feesttent van de
Oranjevereniging, op de speelplaats. In de eerste kerkbode van het nieuwe seizoen kun
je daar meer over vinden.
Het jaarthema is deze keer: Voor elkaar. Juist in onzekere
tijden is het belangrijk om als gemeente verbondenheid te
voelen, en dat ook in praktijk te brengen. Op allerlei
manieren. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd
waarbij het gaat om het samenzijn en het omzien naar elkaar.
Een eerste overzicht kun je hieronder vinden. Houd verder de
afkondigingen en de berichten in de kerkbode goed in de
gaten. En als je nog suggesties of vragen hebt dan horen we
dat, als commissie Vorming en Toerusting, natuurlijk graag.
Je kunt daarvoor een bericht sturen naar vormingtoerustingheukelum@gmail.com,
of een van de commissieleden (Bob, Jan, Angelique, Esther)
of een van de kerkenraadsleden aanspreken.

Retraîte Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout, 16 – 18 september
Begin 2020 zijn 15 gemeenteleden twee dagen te gast geweest in de Onze Lieve Vrouwe
Abdij in Oosterhout. Twee dagen waarin we ons lieten meenemen in het ritme van de
gebedsdiensten, en er alle ruimte was voor inkeer en verdiepende gesprekken. Op veler
verzoek is er weer contact opgenomen met de abdij, en hebben we een nieuwe afspraak
kunnen maken. Het programma loopt van vrijdagmiddag (circa half vier) tot het begin
van de zondagmiddag. Er is plaats voor 12 gemeenteleden, en er wordt per persoon een
eigen bijdrage gevraagd van € 100. Aanmelden kan via het e-mailadres
vormingtoerustingheukelum@gmail.com, of via Bob en Wil Papenhuijzen.

Huiskringen
In september zullen ook de huiskringen weer beginnen. We hopen van harte dat het ons
als gemeente is gegeven om, na twee jaren die vooral in het teken stonden van de
lockdowns, de draad weer op te pakken. In het kringwerk wordt de verbondenheid
binnen de gemeente misschien wel het meest zichtbaar, en via de huiskringen hebben
veel gemeenteleden zich in de afgelopen periode gedragen gevoeld en geholpen
geweten. De kringleiders komen daarvoor op de lijn bij de deelnemers. Als je erover
denkt om je aan te sluiten bij een van de kringen, en je wilt daarover meer informatie,
dan kun je aankloppen bij Jan Zeebregts of bij je wijkouderling.

Koffie ‘Effe Anders’
Door de lockdowns hebben we een eerder plan om dit te doen moeten afblazen,
maar hopelijk gaat het er in november nu echt van komen. Het idee is dat we na afloop
van de dienst in kleine groepjes bij elkaar thuis gaan koffiedrinken.
De mensen die dan in de kerk zijn hoeven zich niet vooraf aan te
melden. Na de dienst wordt er uitgelegd hoe we dit organiseren.
De mensen die hieraan mee willen doen, maar niet aanwezig kunnen
zijn bij de kerkdienst, kunnen zich vooraf opgeven bij Tjitske Wind.
We hopen op mooie en verrassende ontmoetingen!

Talentenveiling
Het idee achter de talentenveiling is eenvoudig: er komt een lijst van klussen die
gemeenteleden willen doen, en andere gemeenteleden betalen om deze klussen voor hen
uit te voeren. De opbrengst van de talentenveiling gaat naar een goed doel. Het begint
ermee dat iedereen aangeeft wat hij of zij zou kunnen doen. Daarbij kun je aan van alles
denken: boodschappen doen, spullen repareren, de auto wassen, grasmaaien, leren
breien, noem maar op. Vervolgens wordt er een veiling gehouden, en zal de
veilingmeester ervoor zorgen dat de diensten of producten naar de hoogste bieders gaan.
We zouden dit in februari willen doen, en we zijn nog op zoek naar mensen die willen
helpen bij de organisatie. Reacties graag naar vormingtoerustingheukelum@gmail.com of
naar Bob en Wil Papenhuijzen.
Paaskaars versieren
Begin dit jaar is de paaskaars versierd door een paar enthousiaste
gemeenteleden. De paaskaars neemt een belangrijke plek in bij de erediensten
en binnen de gemeente, als symbool van verbondenheid en saamhorigheid. Het
resultaat is prachtig geworden, en het was een bijzondere ervaring om dit zelf
zo te doen. Het komende jaar willen we deze traditie voortzetten. Mensen die, in
de weken voorafgaand aan pasen, mee willen doen kunnen zich aanmelden bij
Esther van Gent.

Emmaüswandeling
In april hopen we een zogenoemde Emmaüswandeling te organiseren. Dat houdt in dat
mensen twee aan twee gaan wandelen. Wij hopen dat zij dan al pratend iets mogen
ervaren van een onbekende derde, zoals de twee leerlingen van Jezus die op weg waren
naar Emmaüs iemand tegenkwamen die met hen opliep, en er een bijzonder gesprek van
maakte. De route die wordt afgelegd is vooraf bepaald, zodat iedereen dezelfde
wandeling maakt. Ter inspiratie krijgen de deelnemers een paar vragen mee, over wat er
in hun leven echt toe doet. Een of meer periodes van stilte helpen om de gedachten te
verdiepen en te ordenen, waarna dat met elkaar wordt gedeeld. Wij zijn nog op zoek
naar gemeenteleden die willen helpen bij de organisatie. Zij kunnen zich aanmelden via
vormingtoerustingheukelum@gmail.com of bij Jan Zeebregts.

Happen en trappen
In de afgelopen jaren is een paar keer het ‘happen en trappen’ georganiseerd,
voorafgaand aan de startzondag. Een prachtig initiatief, dat heeft geleid tot veel mooie
ontmoetingen en blijvende, warme contacten. Waar het ‘happen’ op slaat laat zich wel
raden. Het ‘trappen’ betekent eigenlijk: fietsen, maar dat mag ruim worden opgevat.
Lopen of autorijden is ook helemaal goed. Het gaat erom dat verschillende
gemeenteleden hun huis openstellen voor 4, 6 of 8 gasten aan tafel, en dat de andere
gemeenteleden zich steeds op een ander adres laten verrassen met de volgende gang,
en dus ook met nieuwe disgenoten. Dit jaar willen we het happen en trappen aan het
einde van het seizoen organiseren. Wij hopen daarmee het winterwerk op een mooie
manier te kunnen afsluiten.

