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VERTROUW OP HEM 
 
 

Elk jaar kiest de kerkenraad voor onze gemeente een jaarthema.  
Dit jaar is het thema: vertrouw op Hem. 
Zo’n thema is als een rode draad door het jaar  
en fungeert als kapstok voor allerlei activiteiten. 
Geloven is namelijk: een vertrouwensrelatie hebben met God. 
Dat is heel persoonlijk en omvat alle facetten van ons leven. 
Soms is dat vertrouwen klein(er) geworden. 
Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. 
Een reden temeer om aan herstel van dat vertrouwen te werken. 
Dat kunnen we alleen doen in ons persoonlijk contact met God. 
Daar kan en wil de gemeente ons bij helpen. 
U/jij bent niet alleen, die worstelt met dat vertrouwen. 
In een kerklied zingen we: 

 Sterk ons wankelend vertrouwen…. 

Dat is een samenzanglied, die woorden spreken/zingen we samen uit. 
We willen elkaar tot steun zijn, bij elkaar herkennen! 

    
In dit programmaboekje worden allerlei activiteiten genoemd  
waar we aan deel kunnen nemen. Heel onzeker is, of dat in het seizoen 
2020-2021 allemaal gaat lukken zoals we van plan zijn, vanwege de 
beperkingen die het gevolg zijn van de corona-uitbraak 
Helaas missen we dit seizoen de avonden van de Vrouwenkring.  
Dat werk is na een halve eeuw gestopt.  
Maar er is Febe en er zijn contactmiddagen van ‘de jeugd van vroeger’, 
dus er is een alternatief voor de dames (en de heren). 
Br. Dragstra verzorgt dit jaar de Bijbelstudie en Over Geloven Gesproken. 
Omdat de zoekers/belijdenisgroep abrupt werd afgesproken door de 
coronacrisis, pakt die groep de draad in september weer op. 
 
We gaan een nieuw seizoen in, vol verandering,  
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maar wel in vertrouwen. 

   
 
We zongen in de musical van het gemeentejubileum in 2010: 
 
  Vol vertrouwen gaan, in de wereld staan. 

 
Laat dit lied nou gekozen zijn als jaarthema-lied!   

 
Ds. J.M. Weststrate 
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JAAR-THEMALIED  
 
 
 Vol vertrouwen gaan, in de wereld staan. 
 Samen verder, volg de herder, op een nieuwe toekomst aan. 
 Vol vertrouwen door, onze Leidsman gaat ons voor. 
 Uit de donkerheid, naar een nieuwe tijd, 
 ’t licht in ons bestaan, waarheen wij vol vertrouwen gaan. 
 
 Samen trekken wij voort, ja, zijn roepstem is gehoord, 
 naar de horizon, waar de Levensbron, wacht op wie hem toebehoort. 
 Zingend mogen wij gaan, niemand die mag blijven staan, 
 reizend hand in hand naar ’t Beloofde Land.  
 Samen gaan wij voort in vol vertrouwen op Zijn woord. 
 
 
We kennen dit lied uit de musical van het gemeentejubileum (2010) 
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01. DE DIENST OP ZONDAG 
 
 Wat hebben we elkaar, de kerk, de kerkdienst gemist.  
 Ook op zondag. Iemand in het land had het over ‘kerkhonger’. 
 Ik hoop dat velen van ons weer honger hebben gekregen en 
 uitkijken naar het samenkomen.  
 Door de coronacrisis zal dat dit seizoen nog omgeven zijn met 
 allerlei beperkingen. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om 
 onze diensten te volgen via beeld of geluid en met een beperkte 
 kring in de kerkzaal aanwezig te zijn. 
 

   hongerige vogels 
   
 We komen om 10.00 uur en 19.00 uur samen in de Kruiskerk om 
 God en elkaar te ontmoeten, om geestelijk gevoed en opgebouwd 
 te worden in ons geloof.  
 ’s Morgens is het een ‘dienst voor het hele gezin’ en wordt er op 
 kinderen gerekend: Oppasdienst voor de jongsten, 
 Kindernevendienst voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 10 jaar en 
 Basics voor de 11 en 12-jarigen.  
 We volgen de bijbelverhalen aan de hand van een bijbelleesrooster 
 en we zingen een (scherm)kinderlied. 
 ’s Avonds is er een brede variatie aan diensten: 
 De eerste zondagavond van de maand staan we stil bij de 
 missionaire opdracht van de gemeente in de wereld.  
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 De tweede zondagavond van de maand is er een laagdrempelige 
 dienst ‘Heerde zingt op zondag’, met een pakkend thema en 
 muzikale medewerking. 
 De laatste zondagavond van de maand is er een jeugddienst met en 
 voor  onze jonge mensen, maar deze is voor de hele gemeente 
 bedoeld. 
 Op een 5e zondag kan er een actueel thema krijgen. 
 Zo nu en dan wordt de kerkdienst ingevuld door een gastspreker. 
 Dat is altijd weer verrassend. De gemeente mag dan zeker niet 
 ontbreken! 
 Wisselend wordt de Maaltijd van de Heer (avondmaal) ’s morgens 
 en ’s avonds gevierd (6 x per jaar) 
 De doop vindt (op aanvraag) plaats tijdens een morgendienst. 
 We hopen dat het kerkbezoek zal toenemen, als het weer mag. 
 Ouders zijn een voorbeeld voor kinderen 
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02. HET GEBED 
 
In bidden ademt de ziel.  
We spreken uit wat op ons hart ligt en staan open voor wat de Heer zegt 
Zo bidden we op zondag en door de week, thuis en in de gemeente. 
 

iedere dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur:  
AVONDGEBED in de kerkzaal 
De bezoekers zijn er persoonlijk bij betrokken:  
er kan een kaarsje aangestoken worden, om daarmee een zorg of 
dank ‘in Gods Hand’ te brengen. Het gaat er niet om of we er tijd 
voor hebben, het gaat er om of we er tijd voor willen maken! 
In deze drukke tijd kunnen we eigenlijk niet zonder gebed. 
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We hebben nog meer mogelijkheden tot gemeenschappelijk gebed 
 

de week van gebed 
deze gebedsweek heeft een interkerkelijk karakter en wordt op 
verschillende (kerk)locaties gehouden (zie later in het Maandblad of 
op de website www.vegkruiskerkheerde.nl ) 
  maandag 18  t/m zaterdag 23 januari 2021 
 
de stille week 
bedoeld om de Here Jezus te volgen op zijn weg naar het kruis. 
  maandag 29 maart  t/m zaterdag 3 april 2021 
 
de pinkstergebedsweek 
in navolging van de eerste kring van Jezus’ leerlingen, bidden we om 
de Heilige Geest. 
  maandag 17 mei t/m zaterdag 22 mei 2021 

 
Veel mensen houden het halve uurtje op dinsdag vrij. De activiteiten in 
het Kruispunt worden er op aangepast. Wat gaat er veel zegen uit van de 
gebedsweken. Noteer de data op de kalender, in je agenda, en op al die 
moderne plekken waar je aan belangrijke dingen wordt herinnerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/
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03. (Geloofs) Werk In Uitvoering 

 
De opzet is om op een betrokken en inspirerende manier na te denken over geloof, 
dagelijkse praktijk en de verbinding tussen die twee. De dienst is een mooie mix 
van vertrouwde elementen en nieuwe elementen. Soms met nagesprek, krijg je 
een aanzet om thuis nog wat te doen of een uitnodiging om aan een leuke goede 
doelen activiteit mee te doen.  

 

 Missionaire (leer)dienst op de eerste zondag 
 

 1 Petrus 3:15-16a (BGT)   
 ‘Eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat Hij je Heer is, en 
 dat je op Hem vertrouwt. Geef altijd antwoord als iemand je daar 
 iets over vraagt. Maar antwoord wel vriendelijk en met respect’ 
 
De data van deze diensten zijn: (19.00 uur) 
 
Zondag 6 september   
zondag 4 oktober  
zondag 1 november  
zondag 6 december  
zondag 3 januari  
zondag 7 februari  
zondag 7 maart    
zondag 4 april (Pasen)   
zondag 2 mei  
zondag 6 juni  
 

 Kom zelf en attendeer andere belangstellenden op deze diensten. 
 

 Vanuit onze missionaire wortels als VEG willen we, met het oog op onze 

 toekomst, onze identiteit meer vormgeven en nadrukkelijker onder de 

 aandacht brengen. Bezinning op missionaire gemeente zijn is daar een 

 onderdeel van. We mogen ons als gemeente en als gelovigen bewust 

 zijn van een opdracht: door de manier waarop een christen leeft wordt Gods 

 liefde zichtbaar en het evangelie te begrijpen.   
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04. VOOR DE JONGSTE KINDEREN  

  
Oppasdienst 

Tijdens de ochtenddiensten zijn alle kinderen van 0 t/m 3 jaar vanaf 9.30 
uur van harte welkom bij de oppasdienst in de Bovenzaal. Hier kunnen 
ze gezellig samen spelen en kunnen de ouders samen naar de kerkdienst 
gaan. Tijdens de oppasdienst is er een eet- en drinkmoment met de 
kinderen. Daarom een vriendelijk verzoek om uw kind(eren) een fles of 
drinkbeker (voorzien van naam) en eventueel iets te eten mee te geven. 
En denkt u ook aan verschoonmiddelen? De kinderen komen samen met 
de leiding voor de zegen in de kerk. 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddiensten is er kindernevendienst voor de kinderen 
van de basisschoolgroepen 1 t/m 6. Er zijn twee leeftijdsgroepen om 
iedere leeftijd een passend programma aan te bieden. Voor de kinderen 
van de basisschoolgroepen 1 t/m 3 is er nevendienst in de Huiskamer 
(groep 1) en voor de kinderen van de basisschoolgroepen 4 t/m 6 in het 
Onderkomen (groep 2). In de kerk wordt (zoveel mogelijk) het rooster 
van ‘Vertel het Maar’ gevolgd en ook de kindernevendienst gebruikt dit 
rooster. De kinderen gaan voor de eerste Bijbellezing naar hun eigen 
ruimten. Hier wordt door de leiding van de kindernevendienst een 
Bijbelverhaal verteld, er wordt gezongen en de kinderen gaan iets doen 
of maken in aansluiting op het verhaal dat is gelezen (knutselen of een 
spel). Tijdens de nevendienst wordt er ook gecollecteerd. Ieder jaar 
wordt er in overleg met de WIU een collectedoel gekozen. Voor de 
Zegen komen de kinderen en de leiding weer terug in de kerk. Hier 
vertellen zij kort wat ze hebben gedaan en gemaakt. 
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Basics 

Voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 7 en 8 is er Basics. Bij Basics 
maken we gebruik van de methode JOP Basics. Dit is materiaal voor 
basiscatechese voor kinderen van 10-12 jaar en behandelt alle 
hoofdthema’s uit het christelijk geloof op een voor hen aansprekende 
manier. Het materiaal sluit aan bij de praktijk en is creatief, speels en 
informatief. De thema’s die worden behandeld zijn ontleend aan de 
Bijbel, de traditie van het Christelijk geloof en de kerk. Het doel van 
Basics is om de basiskennis van kinderen over deze thema’s te 
versterken – maar dan wel via hoofd, hart én handen.  

Naast de bijeenkomsten van Basics zullen de kinderen ook regelmatig in 
de kerk(dienst) blijven om ook daar meer vertrouwd mee te raken. Dit is 
vaak zo op de eerste en de laatste zondag van de maand en op 
feestdagen. Op de 1e zondag van de maand krijgen de kinderen een 
puzzel of werkje uit “Vertel het maar” dat bij de lezing past.  

We hopen dat we samen met de kinderen mogen leren en groeien in het 
geloof. 
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Jeugdclub Christy Kids 

Op maandagavond komen de Christy Kids bij elkaar. Alle kinderen van 6 

t/m 12 jaar zijn van harte welkom en ook vriendjes en vriendinnetjes 

mogen meekomen. Er is een terugkerende structuur van een schatgraaf 

avond, een creatieve avond en een sport/spel avond, steeds met een 

ander thema of Bijbelverhaal wat centraal staat. Ook houden we een 

filmavond en kletsen we heel wat af. Kortom, een waardevol én gezellig 

moment op de maandagavond. Als het nodig is wordt de groep 

opgesplitst in twee groepen: één voor de basisschoolgroepen 3 en 4 en 

één voor de basisschoolgroepen 5 t/m 8. 

Je bent van harte welkom van 18.15 uur tot 19.30 uur (in de 

schoolvakanties is er geen club). De startavond van de Christy Kids is 

maandag 14 september (na het startweekend). 

Kampweekend 

In maart 2021 zal er weer een kampweekend worden georganiseerd 

voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar. Het weekend wordt gehouden in Rijssen 

(O), locatie De Langenberg, al enkele jaren een vertrouwd adres. 
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05. VOOR JONGEREN VAN TWAALF JAAR EN OUDER 
  
We zijn een ‘jonge’ gemeente:  meer dan een kwart van de gemeente is 
jonger dan 19 jaar! Voor deze doelgroep worden  het hele jaar 
activiteiten georganiseerd en wekelijks organiseren we jongeren 
gespreksgroepen. 
 
Start seizoen 
Voordat het seizoen begint ontmoeten we de jongeren die 12 jaar zijn 
geworden tijdens een gezellig moment waar we met elkaar gaan eten. 
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Jeugddiensten 
Iedere laatste zondag van de maand (met uitzondering van december en 
de zomermaanden). Wordt er een eredienst gehouden die met, door en 
passend voor de jongeren wordt georganiseerd.  
 
Crosspoint & Time Out 
Dit zijn jongerengespreksgroepen waarin de catechisatie van vroeger op 
een eigentijdse manier wordt gegeven. Tijdens dit geloofsonderwijs 
staat lesstof centraal die informatie biedt over God, Jezus, de Heilige 
Geest, de Bijbel, het christelijke geloof en de kerk.  
Behalve kennisoverdracht gaat het ook over geloofsvragen en 
om de persoonlijke verwerking van het geloof. Tijdens deze avonden 
maken de jongeren ook kennis met de gewoontes van de lokale 
gemeente en leren ze hier hun plaats in te nemen  
  
De gespreksgroep ‘Crosspoint’ is bedoeld voor 12, 13 en 14 jarigen. De 
betekenis van ‘Crosspoint’ is op verschillende manieren uit te leggen. 
Letterlijk betekent het kruispunt. Dit is tevens de naam van het 
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verenigingsgebouw van de kerk. We zien het ook als het moment 
waarop in gesprekken verschillende meningen zich ‘kruisen’. We leggen 
een link met het kruis waaraan Jezus is gestorven. 
 
De gespreksgroep ‘Time Out’ is bedoeld voor 15, 16 en 17 jarigen. De 
betekenis van deze naam is gericht op het moment waarop we met 
jongeren een ‘time-out’ nemen. Daarbij wordt de tijd genomen om stil 
te staan, in gesprek te komen en tijd te maken voor onderwerpen die te 
maken hebben met God en de bijbel.  
  
We ontmoeten elkaar (vanaf de eerste maandag in oktober tot Pasen) 
op maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in de kerk.  
 
Activiteiten 
Tijdens het kerkelijke seizoen (september t/m juni) organiseert JA! 
(Jongerenactiviteiten) geregeld gezellige avonden in en vanuit het 
Basementcafé (het Onderkomen in de kelder van het Kruispunt) voor 
jongeren vanaf 12 jaar.  
 
De activiteiten variëren van een gezellige avond met een hapje en een 
drankje, een pooltafel, dartbord en pingpong tot thema-avonden zoals 
een filmavond, een ladies night, een voetbal avond voor de mannen of 
een barbecue. 
 
Gedurende het seizoen worden meerdere keren zogenoemde “XL-
momenten” georganiseerd waarbij de activiteit wordt gecombineerd 
met een bijzondere jongerendienst. Een paar voorbeelden hiervan zijn 
de gebedswandeling tijdens de dienst en het bezoek aan de EO 
jongerendag. 
 
Een aantal keren per jaar trekken we op met de andere kerken uit de 
gemeente Heerde. Dan worden er grote gezamenlijke interkerkelijke 
jeugdactiviteiten georganiseerd. 
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06. ZOEKERSGROEP (BELIJDEN IS DOEN) 
 
Deze groep is bedoeld voor iedereen die zoekende is of overweegt 
belijdenis te doen. 
 

     

Helaas werd de enthousiaste groep van acht deelnemers gestoord door 
het coronavirus en moesten we onze reeks samenkomsten afbreken. 
We hadden het zo goed samen en er was harmonie en betrokkenheid op 
elkaar. 
We hebben afgesproken dat we de draad na de zomer oppakken. 
Dat houdt in, dat in de loop van het najaar blijkt of er uit deze groep 
mensen zijn belijdenis willen doen.  
We kiezen daar een geschikte zondag voor uit. 
Er start in oktober geen nieuwe groep; dat moet een jaartje wachten. 
Wilde je toch graag belijdenis doen en heb je al eerder aan een groep 
meegedaan, dan kun je in september aanhaken. Laat het maar weten. 
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07. activiteit 17+ 
 
SEMICOLON 
Semicolon is het leesteken ‘punt komma’ (;) . Zet geen punt achter je 
geloof, maar maak er een komma van en ga verder met vragen, 
ontdekken en je eigenweg vinden in geloof en met Jezus. Deze 
gespreksgroep voor jongeren komt wat onregelmatig samen (ivm studie, 
bijbaan en wonen). Daarom is er een app groep waarin we contact 
houden, info uitwisselen en soms ook eens even wat leuks of inspirerend 
kunnen delen. Wil je op de hoogte blijven en soms ook een avond 
meedoen? Meld je dan aan voor de app groep via 0628343062. Vermeld 
dan wel even je naam, in het eerste bericht. 
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08. BIJBELSTUDIE 

 
Bijbelstudie – ‘Jezus toespraak op de berg’ 
 
In het seizoen ‘20/’21 zullen we 9 
avonden met elkaar grondig grasduinen in 
het grootste aaneengesloten blok 
onderwijs van Jezus, bekend als ‘De 
Bergrede’. Een rede die velen tot 
inspiratie en misschien ook wel tot 
frustratie is geweest.  
 
Maar er is werkelijk iets te ontdekken wat ook vandaag inspireert en 
motiveert. Wat beoogd Jezus met deze rede? Welke patronen 
ontdekken we en wat is de invloed op de betekenis? Wat is de rol van de 
Heilige Geest eigenlijk in deze set van leefregels? En hoe beïnvloedt dit 
onderwijs ons vandaag de dag nog? 
 
Er is natuurlijk ook ruimte om je eigen vragen aan de tekst te stellen. 
Door de manier waarop we met de tekst omgaan, leer je ook (nog meer) 
zelfstandig en kritisch een tekst te lezen en is de kans op nieuwe 
ontdekkingen in de oude teksten groot! 
 
Van harte welkom. Je hoeft geen materiaal aan te schaffen, dat krijg je 
op de avonden. Na een algemene inleiding op de eerste avond, krijg je 
ook materiaal mee om thuis nog mee aan de slag te zijn en te oefenen, 
als je dat wilt. Actief deelnemen aan de avonden is in principe voldoende 
om er wat aan te hebben.  
 
Wanneer : 3e woensdag van de maand, beginnende op 16 september 
2020 (laatste keer woensdag 19 mei 2021) 
Tijd   : 19:30 – 21:00 
Waar   : Het Kruispunt 
Meenemen : Bijbel, pen en papier, frisse moed ;-) 
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09. OVER GELOVEN GESPROKEN 
 
Over geloven gesproken – als je van een goed gesprek houdt 
 
Over geloven gesproken is de 
gespreksgroep over geloof, leven, bijbel, 
samenleving en kerk. 
In het seizoen ’20 – ’21 komt de 
gespreksgroep ‘Over geloven gesproken’ 
samen en staan in de bijeenkomst de 
vragen, thema’s, actualiteiten centraal 
die de groep zelf aandraagt.  
 
Een groep waarin we samen in gesprek 
zijn en vanuit wat we zoal tegenkomen verbinding zoeken met de Bijbel. 
Al ontdekkend en pratend proberen we ons een beeld of mening te 
vormen, maar dat lukt niet altijd ;-). De rijkdom zit in het gesprek, 
luisteren, anderen ontmoeten en oefenen om het alledaagse te 
verbinden met de Bijbel. 
 
De mensen die komen zijn tussen de 25-75 jaar. Hebben een heel 
diverse achtergrond en inbreng. De groep staat van harte open voor 
nieuwe deelnemers. 
 
Wanneer : Eerste keer op donderdag 24 september. Seizoensplanning 
(frequentie en data) spreken we samen af. 
Tijd  : 19:30 – 21:00 uur 
Plaats : Het Kruispunt 
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10. HUISKRINGEN/WIJKAVONDEN 
 
De huiskring heeft een eigen plekje in het gemeente- wijkwerk. 
 
Doel: onderling contact in de wijk 
 elkaar beter leren kennen 
 gesprek over geloofszaken 
 
De wijkouderling nodigt de mensen uit op een nader aan te wijzen adres 
in de wijk. U krijgt daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging. Per wijk 
komt er dit seizoen  één avond-huiskring. Het zou fijn zijn wanneer u 
deze avond kunt bezoeken. Uw wijkouderling ziet uit naar uw komst. 
 

    
 
Uw wijkouderling kiest zelf een onderwerp voor deze avond. 
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11. FEBE – vrouwencontact 
 
De naam FEBE is gebaseerd op Romeinen 16 vers 1-2: 
‘Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente 
in Kenchreeën. 2 Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die 
bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor 
nodig heeft, want ze is velen tot een steun geweest, ook voor mij.’ 
 
Een nog steeds actuele tekst voor vrouwen in deze tijd. 
FEBE-vrouwencontact is een kans om elkaar te ontmoeten binnen de 
VEG, waarbij we bewust tijd nemen om als vrouwen in deze gemeente 
samen op te trekken en te genieten van plezierige, waardevolle 
momenten. 
 

 
 
 
Doelgroep: 
Vrouwen uit de kring van VEG-gemeenteleden. 
Doel: 
Elkaar (op een andere manier) leren kennen, oog hebben voor elkaar. 
Gemeente en geloofsopbouw, actuele onderwerpen etc. delen, van 
elkaar leren en genieten! 
Frequentie: 
Incidenteel/geen vaste structuur. Afhankelijk van het activiteitenaanbod 
en de vraag naar activiteiten. De huidige insteek is 3/4 keer per jaar. 
Activiteiten: 
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Het aanbod is afhankelijk van wat er op ons pad komt of waar behoefte 
aan is. Variërend in dag, dagdeel en duur. 
De activiteiten zullen bekend gemaakt worden in het maandblad, op de 
gemeentebrief, beamer in de kerkzaal en via gerichte mailing. 
 
Contactpersonen zijn: 
Anjo van Werven, Renate Auee en Marieke Nooteboom 
 
FEBE is bereikbaar via: FEBE@vegkruiskerkheerde.nl 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:FEBE@vegkruiskerkheerde.nl
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12.  CONTACTMIDDAGEN ‘DE JEUGD VAN VROEGER’ 
 
Er worden contactmiddagen georganiseerd voor  ‘de jeugd van vroeger’. 
Deze middagen zijn altijd op een dinsdag, worden gehouden in de 
Bovenzaal van het Kruispunt en beginnen om 14.30 uur. 
Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een warme maaltijd. 
Het programma voor 2020-2021 ziet er als volgt uit: 
 
22 september:   Dhr.Frans Meek komt vertellen over lopen op hout. 
 
20 oktober     :   Ds.H. Veldhuizen komt vertellen over  
   Joodse rituelen en gebruiken in Israël. 
 
17 november :  Dhr. Ben jonker uit Epe komt vertellen  
   over de midwinterhoorn. 
 
15 december : Kerstviering ? 
 
05 januari       :  nieuwjaarsbijeenkomst van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
 
16 februari     :  Dhr. Han Reil komt vertellen over de orgelmakerij. 
 
23 maart        :  Vertelgenootschap uit Apeldoorn komt met  
   2 paasverhalen. 
 
20 april           :  Dhr. Henk Morsink komt vertellen over zijn werk  
   bij het koninklijk huis. 
 
18 mei            :  Feestelijke afsluiting met cabaret groep Pandora  
   uit Apeldoorn. 

De contactpersonen in het nieuwe seizoen zijn:  

Janna Lans 038-4470010  +  Liesbeth Woensdregt 06-53618386 
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13.  HEERDE ZINGT OP ZONDAG 2020-2021:   
 
De thema’s en de muzikale medewerking waren nog niet bekend bij het 
gereedmaken van dit programmaboekje. Deze info volgt later via het Maandblad 
en op de Gemeentebrief. Wel zijn de data van de diensten bekend:   
 
  13 September   
  11 Oktober   
  08 November   
  13 December   
  10 Januari   
  14 Februari   
  14 Maart    
  11 April    
  09 Mei   
  13 Juni   

 
Dit zijn laagdrempelige diensten met veel nadruk op zang, muziek en 
samen zingen. We zoeken naar een aansprekend filmpje waarmee het 
thema verduidelijkt wordt. De muzikale medewerking verzorgt geen 
optreden, maar zingt voor en met de gemeente.  
Vanwege de beperking van kerkbezoek en de adviezen rondom het 
zingen, zullen deze diensten in het komende jaar ‘anders dan anders’ 
zijn. 
 
 

 

 


