Voorwoord
Net als de voorgaande jaren willen we ook dit jaar, als Commissie Vorming &
Toerusting van De Rank, met ons programma aansluiten bij het jaarthema van de
Protestantse Kerk Nederland.
Dit jaar is dat thema: Het goede leven – Bloeien in Gods Licht.
Op de site van de PKN staat hierover het volgende geschreven: “Wat je vanuit het
geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij
maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven –
met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God,
het licht van vergeving, valt over jouw leven”.
Wat geeft het leven zin? Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn,
geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. We hebben allemaal ervaren hoe
het is als we niet bij elkaar kunnen zijn. Ten tijde van komende winterwerkseizoen
zal het ook nog niet zijn zoals het voorheen was. Met z’n allen in een volle kerk
zitten lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Wellicht is er ook nog steeds veel
onzekerheid wat wel en niet kan. Maar des te belangrijker is het dan om elkaar op
te zoeken op de momenten dat het wel kan.
Zo hebben wij weer ons best gedaan, samen met de verschillende
kerkenraadscommissies, een gevarieerd aanbod te maken van verschillende
activiteiten. Activiteiten waarbij we samen kunnen zijn, maar zeker ook de ruimte
krijgen ons eigen leven en geloof, onze vragen en twijfels in alle openheid te delen
met elkaar. Enkele activiteiten zijn opnieuw opgenomen in het programma omdat
ze afgelopen seizoen niet door zijn gegaan. Onder andere het schilder-event wat
tussen Pasen en Pinksteren plaats zou vinden.
In het boekje worden per commissie de activiteiten beschreven.
Achter in het boekje staat een overzicht van alle activiteiten gerangschikt op
datum. Opgeven kan digitaal via de website van De Rank
(www.derankstaphorst.nl).
Mocht dit niet mogelijk zijn voor u dan kunt u het opgaveformulier achter in dit
boekje invullen en inleveren in de brievenbus in de kerk.
Alle activiteiten vinden plaats volgens de op dat moment geldende RIVMrichtlijnen.
We hopen op een mooi en goed nieuw kerkelijk jaar waarin we elkaar weer mogen
ontmoeten.
En we hopen van harte dat u/jij meedoet!

Namens de Commissie Vorming & Toerusting.
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Namens de Kerkenraad

Bloeien in Gods Licht
Het thema van dit jaar voor de activiteiten in het
winterwerk is: Het goede leven, bloeien in Gods
licht. Illustrator Gerdien van Delft maakte een
prachtige afbeelding bij dit thema. "Je kunt er
vlammen in zien, een kandelaar en twee handen
die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die
de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is
hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een
kaars. Mooie symboliek dat uit dit ’samen' iets nieuws voortkomt."
Dat 'samen' heel belangrijk is in ons dagelijks leven hebben we in de afgelopen
periode goed kunnen ervaren toen samen ineens niet meer vanzelfsprekend was.
Het samen gemeente zijn kreeg daarbij soms een andere invulling. Bijvoorbeeld via
de online kerkdiensten. Hoewel je het fysieke contact mist, kan uit dit anders
samen zijn soms ook weer iets nieuws en moois ontstaan. Ook het deelnemen aan
activiteiten in het winterwerk kan op een mooie wijze invulling geven aan het
samen gemeente zijn. Laten we samen op zoek gaan naar een waardevolle invulling
van het goede leven. Samen ontdekken, samen genieten, samen zijn.
Hierbij wil de kerkenraad alle commissies en gemeenteleden die
het ieder jaar weer mogelijk maken een gevarieerd aanbod aan activiteiten
te presenteren bij deze hartelijk danken voor hun bijdrage.
Namens de kerkenraad,
Alice ten Brinke

Open je hart voor Mijn licht.
Je mag groeien in Mijn waarheid,
openbloeien door Mijn liefde,
tonen wie er in je leeft:
Ik leef in jou!
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Commissie Liturgie & Eredienst
Taizé-liederen
De Commissie Liturgie & Eredienst vraagt dit komende seizoen aandacht voor de
categorie Taizé-liederen in het Liedboek. Liederen met een heel eigen stijl. Vaak
een enkele Bijbeltekst, op toon gezet, die eenvoudigweg herhaald wordt. Muziek
en tekst zorgen er zo samen voor dat de betekenis kan ‘indalen’. Voorbeelden zijn
103, 117, 256 enz. Kenmerkend is dat de teksten in verschillende talen kunnen
worden gezongen, dikwijls zelfs door elkaar. Ook weer niet zo gek als je bedenkt
dat Taizé een wereldwijde ontmoetingsplaats is voor jongeren, die God zoeken en
bij de broeders van het Franse Taizé hun antwoorden hopen te vinden.
Te gast in Taizé merk je al gauw dat het (leren) zingen een belangrijk onderdeel
uitmaakt van de geloofsvorming. Vast onderdeel in het ontvangstprogramma is de
zang, waarvoor iedere dag een uur wordt uitgetrokken. De gemeentezang is dan
ook iets bijzonders en vervangt eigenlijk de prediking. Wie komt voor
bijbeluitleg krijgt daar in Taizé genoeg andere gelegenheden voor. De diensten,
drie maal daags, zijn gericht op het vieren, niet op het uitleggen.
We maken gebruik van ons liedboek, zoeken de tekst na in de bijbel en
luisteren/kijken naar de muziek via YouTube. Er is een internetsite die de
bezoekers interactief betrekt bij deze liederen en ons meerstemmig leert zingen.
(https://www.taize.fr/nl_article10326.html)
Voorlopig houden we het voorlopig even op één avond, iets later in dit seizoen,
omdat we dan hopelijk niet langer beperkt worden door coronamaatregelen. Maar
wie weet komt er meer uit voort.
Wanneer:
woensdag 13 januari 2020
Hoe laat:
19:30 - 21.30 uur
Waar:
De Rank
Leiding:
ds. Zomer
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Commissie Vorming & Toerusting
Uniek schilderevenement tussen Pasen en Pinksteren
Onder het thema ‘de Geest krijgen’ nodigt de Commissie Vorming & Toerusting
u/jou uit om in te haken op een uniek schilder-project. De bekende kunstschilder
en portrettekenaar Louise Bramer is bereid gevonden om met ieder die mee wil
doen een levensgrote wandschildering te maken op de wand achter het liturgisch
centrum. Op Pinksteren 2021 zal het klaar zijn en een feestelijke bijdrage leveren
aan de viering van het Pinksterfeest.
Achtergrond is een toenemende onbekendheid van de betekenis van Pinksteren.
Tegelijk is Pinksteren niet iets om uit te leggen, je moet het ervaren, je moet zelf
‘de Geest krijgen’. Louise werkte eerder aan een project bij de Leemans-molen in
Vriezenveen. Vier basisscholen schilderden zeilen voor de wieken. Iedere
basisschool kreeg één van de vier
jaargetijden toebedeeld. Het resultaat is
geweldig! Ook werkte ze mee aan het
illustreren van de Twentse kinderbijbel.
Drie avonden hebben we er voor nodig,
die we gepland hebben tussen Pasen en
Pinksteren.
Een eerste avond kennismaken; met
elkaar en met het thema, waarbij een
predikant iets over de achtergronden van
Pinksteren zullen inbrengen. Louise geeft
de deelnemers een opdracht mee voor
de volgende keer. Die tweede keer
worden de ideeën van de deelnemers uitgewerkt en met potlood op de wand gezet.
De derde avond gaat het over de kleuren en worden die kleuren ook aangebracht.
Voor materiaalkomsten etc. rekenen we op een bijdrage van € 10,- per deelnemer.
Louise Bramer zorgt voor de materialen.
Wanneer:
dinsdag 20 april, dinsdag 11 mei, dinsdag 18 mei 2021
Waar:
De Rank
Kosten:
Ongeveer €10,00 voor de materialen
Leiding:
Louise Bramer en de Commissie Vorming & Toerusting
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Ontmoeting met dhr. Aalbersberg, nationaal coördinator Terrorismebestrijding
De heer Aalbersberg, nationaal coördinator
terrorismebestrijding en veiligheid, komt naar De
Rank! Eerder werkte hij bij de politie in
Amsterdam en in 2014 na de ramp met vlucht
MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie in
de Oekraïne. Hij zal ons wat vertellen over zijn
huidige werk en hoe zijn werk hem persoonlijk
raakt. Beïnvloedt zijn werk ook de manier waarop
hij naar het leven kijkt of zijn geloof in God?
Wanneer:
dinsdag 10 november 2020
Hoe laat:
volgt
Waar:
De Rank

#Durfte………
Gedeelde passie brengt jong en oud samen
De Commissie Vorming & Toerusting zoekt gemeenteleden, jong en oud, die een
gezamenlijk talent of interesse met elkaar willen delen. Samen gaan ze een
#Durfte-groep vormen.
Tieners, jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag en doen iets waar ze
goed in zijn of kunnen worden. Deze activiteit zet in op verbinding, talenten,
geloofsgesprek en iets doen voor een ander.
Denk bijvoorbeeld aan een groep tieners
en jongeren die geïnteresseerd is in
fotografie. We koppelen hen aan een
aantal twintigers en ouderen die hier
(ook) veel over weten. Met een #Durftegroep verdiepen de jongeren zich dan
niet alleen in dit thema, maar kijken ze
ook hoe ze met deze hobby God kunnen
dienen.
Iedereen heeft een talent. Ben je goed in het onderhouden van een moestuin,
sporten, muziek maken, apparaten repareren, koken, websites bouwen, kleding
herstellen, schaken, enzovoort? En wil je een ander helpen dat talent verder te
ontwikkelen? Meld je aan voor #Durfte.
#Durfte-chnisch, #Durfteboeren, # #Durfteorganiseren, #Durftemusiceren,
#Durftegeloven, #Durfte….
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Veertigers: midden in het leven
De afgelopen decennia stonden in het teken van het opbouwen van je leven. Je
hebt veel energie gestoken in jouw werk en loopbaan, een vaste relatie gekregen,
een huis gekocht, een gezin gesticht, etc. Je stond in de kracht van je leven.
Energiek en gedreven om alles eruit te halen waar je naar verlangde. En nu sta je
zo ongeveer op de helft van je leven. Je constateert dat zaken waar je eerder
warm voor liep een beetje hun glans hebben verloren. Dat geldt ook voor de kerk
en jouw relatie met God. Je krijgt geen bezoek meer van de kerk, want er worden
geen kinderen meer gedoopt. De kinderen willen niet altijd meer mee naar de
kerk. Er wordt thuis minder, of zelfs niet meer, gebeden en uit de bijbel gelezen.
Je merkt dat de afstand tot God en de kerk steeds groter wordt. Herkenbaar? Kom
dan naar deze avond voor veertigers.
Wanneer:
donderdag 21 januari 2021
Hoe laat:
20.00 uur
Waar:
De Rank

Rondom de vuurkorf
Mannen van De Rank opgelet! Deze avond is speciaal voor jullie. We verzamelen
ons rondom de vuurkorf in een ongedwongen sfeer. Wij zorgen voor een goed
knapperend vuur, wat te drinken en lekker eten van de BBQ bereid door een
specialist. Het is de bedoeling is dat we rondom de vuurkorf met elkaar in gesprek
gaan. Dat gesprek ontstaat vanzelf of kan met een beetje hulp op gang gebracht
worden. Dus laten we elkaar ontmoeten. We hopen dat er deze avond mooie
gesprekken opbloeien.
Wanneer:
vrijdag 23 oktober 2020
Hoe laat:
20.00 uur
Waar:
nog niet bekend
Kosten:
€5,00 per persoon
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ZWO-commissie
De ZWO-commissie geeft namens de kerk handen en voeten aan Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Aangezien dit een opdracht is van
de hele gemeente wordt ook u gevraagd hieraan bij te dragen. Dat kan
bijvoorbeeld door:
•
•
•
•
•
•

voorbede te doen voor mensen in nood;
een geldelijke bijdrage te leveren aan een KIA-collecte of in de zending bus;
een koek te kopen bij de koffie, waarvan de opbrengst naar “Stichting
Congo” gaat;
uw oude ansichtkaarten en postzegels in te leveren bij het inzamelpunt in de
hal van De Rank;
paasgroetenactie, hierbij wordt u gevraagd een paasgroet te versturen naar
een gevangene;
meedenken/aanreiken van nieuwe doelen of projecten t.b.v. ZWO.

ZWO-acties
De zendingsdoelen voor de collectebussen achter in de kerk en de koekenactie zijn
ook dit jaar voor:
➢ Zendingsbussen
➢ Koekenactie

-

Jeugd met een opdracht
Stichting Congo

Zendingsbussen achter inde kerk - Jeugd met een opdracht
Jeugd met een Opdracht is een internationale christelijke
jongerenorganisatie bestaande uit christenen vanuit verschillende
kerkelijke richtingen, die als doel heeft om het evangelie van
Jezus Christus wereldwijd bekend te maken.
Koekenactie - Stichting Congo
Stichting Congo is opgericht 27 februari 2007 in Meppel.
Zij hebben als doelstelling: Ieder mens een basis geven om zich zo te
ontwikkelen dat we samen kunnen bouwen aan een leefbare
toekomst. We willen dat de druppel op de gloeiende plaat zich
uitbreidt, zodat we de mensen daar kunnen blijven helpen met een
positieve injectie. Dit kunnen we niet alleen. Niemand kan vreedzaam doorleven
als je weet dat anderen leven in armoede en onveiligheid. Verschillende keren per
jaar zetten we een bakje koffie of thee voor u met een heerlijke koek. Voor de
koek vragen we een kleine bijdrage voor deze Stichting.
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Dorcas
Ook dit jaar zamelen we kleding en textiel in voor Dorcas hulp
& ontwikkeling. Zij verkopen dit o.a. via de Dorcaskringloopwinkels in Nederland en een klein deel in Oost-Europa.
De opbrengst gebruiken zij om hun werk onder de allerarmsten
mogelijk te maken.
Het is belangrijk dat het textiel in goede staat is, zodat het tweede leven kan
krijgen.
Wanneer:
zaterdag 13 maart 2021
Hoe laat:
van 09.00 tot 11.00 uur
Waar:
De Rank
Zendingsdienst
In de zendingsdienst die wordt gehouden in het najaar besteden we aandacht aan
een zendingsproject.
Bier-/Wijnproeverij
We verwachten dat we met het organiseren van een zendingsdiner
moeten wachten tot 2022. Gezien de positieve reacties op onze bier- en
wijnproeverij hebben we besloten om ook in 2021 dit weer te
organiseren. Kunnen we gelijk testen of we iets beter de juiste bieren
en wijnen van elkaar kunnen onderscheiden dan in 2020.Uiteraard wordt
het proeven weer afgewisseld met lekkernijen.
Wij zouden het leuk vinden als u bij uw opgave een voorstel doet voor
een bepaald bier of wijnmerk. Deze kunnen wij dan wellicht meenemen in onze
test.
Een gezellige leuke avond voor jong en oud.
Wanneer:
vrijdag 5 februari 2021
Hoe laat:
Volgt
Waar:
De Rank
Kosten:
Wij vragen een bijdrage voor onze zendingsdoelen Jeugd met een
opdracht en Stichting Congo. Daarnaast is het mogelijk een bijdrage
doen voor de uitbreiding van de kerk.

ZWO staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO-commissie zet zich namens de gemeente De Rank in voor goede doelen in
het binnen- en buitenland. Wij selecteren de goede doelen, die mede aangereikt
kunnen worden door Kerk In Actie. Deze projecten brengen wij bij de gemeente
onder de aandacht en ondersteunen we waar mogelijk.
De ZWO-commissie vergadert 5 á 6 keer per jaar en organiseert of ondersteunt
jaarlijks enkele activiteiten zoals een kledinginzamelactie en het ZWO-diner. Lijkt
het je leuk om mee te helpen in deze commissie, laat het ons weten.
Pagina | 12
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Consistorie & Pastoraat
Wijkgesprekken (ouderlingen)
Omzien naar elkaar en in gesprek gaan over
geloven. Dat zijn de twee belangrijkste doelen
van de wijkgesprekken. In een klein groepje
van tussen de 10 en 15 personen leer je elkaar
beter kennen. Onder leiding van de
wijkouderling bespreken we het thema ‘Het
Goede Leven’. Met stellingen als: ‘Welvaart
zorgt voor een goed leven’ en ‘De kerk weet
wat goed leven is’.
Wanneer:
Waar:
Leiding:
Kosten:

maandag 16 november of woensdag 9 december 2020
bij één van de deelnemers thuis of in De Rank
de wijkouderling (Lijsje Veldman, Roelinda Buiter, Hendrie van de
Weem) of ds. Prins
geen
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Films
Ook dit jaar staan weer drie films op het programma.
La fille Inconnue
Jenny is een jonge, sociaal betrokken, huisarts in Seraing, nabij Luik. Op een avond
nadat de praktijk gesloten is, wordt er aangebeld, maar ze besluit niet meer open
te doen. De volgende dag wordt een jong meisje dood gevonden aan de Maas. Het
blijkt het meisje te zijn dat voor haar deur stond. Jenny voelt zich schuldig en zet
alles op alles om de identiteit van het meisje te achterhalen zodat ze niet anoniem
begraven wordt. Haar zoektocht blijkt niet zonder risico’s en langzaamaan wordt
duidelijk welk drama zich heeft afgespeeld.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

woensdag 18 november 2020
19.30 uur
De Rank
I.v.m. vertoningsrecht wordt een
kleine bijdrage gevraagd

The Children’s Act
Fiona Maye is een vooraanstaand rechter, die dagelijks moeilijke beslissingen moet
nemen over complexe familieaangelegenheden. Haar werkdruk is hoog en haar
huwelijk met de Amerikaanse professor Jack staat onder druk. In deze tijd van
persoonlijke crisis moet Fiona uitspraak doen in de zaak van Adam, en briljante
tiener die op grond van religieuze overwegingen een bloedtransfusie weigert die
zijn leven kan redden..... Fiona wil Adam spreken voor ze haar beslissing neemt en
bezoekt hem in het ziekenhuis. Deze bijzondere ontmoeting maakt sterke emoties
los met vergaande gevolgen voor hen beide, terwijl Fiona moet besluiten of Adam
zal leven of sterven...... Een ontroerende film over elkaar kruisende levenswegen.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:
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dinsdag 9 februari 2021
19.30 uur
De Rank
I.v.m. vertoningsrecht wordt
een kleine bijdrage gevraagd
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The Shack
De film is gebaseerd op het boek The Shack. Hierin krijgt hoofdpersoon een
mysterieuze uitnodiging – schijnbaar van God – om terug te gaan naar de hut waar
zijn dochtertje is misbruikt en vermoord. Daar ontmoet hij de Drie-eenheid. God
de Vader (‘Papa’) wordt afgeschilderd als een stevige, donkere vrouw, Jezus als
timmerman uit het Midden-Oosten en de Heilige Geest als een Aziatische vrouw.
Mack gaat op de uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op een ingrijpende reis
op zoek naar de waarheid, vergeving en acceptatie. Mack’s weekend in deze hut
verandert zijn leven.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

Maandag 19 april 2021
19.30 uur
De Rank
I.v.m. vertoningsrecht wordt een kleine bijdrage gevraagd

Startgids seizoen 2020-2021

Pagina | 15

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft tot doel om onderlinge samenbindende activiteiten
te organiseren die het Wij-gevoel in de gemeente ondersteunen. Soms doen we een
financiële bijdrage aan een doel dat we ons als gemeente gesteld hebben, maar
dat hoeft niet. De activiteitencommissie nodigt IEDEREEN uit om deel te nemen
aan:
Kerststuk maken
Deze workshop is ieder jaar weer een succes. Veel dames, en soms een enkele
heer, maken de meeste creatieve kerststukken. De avond wordt deskundig
begeleid. Naast het groen wordt er met verschillende materialen gewerkt. We zijn
benieuwd naar het resultaat. Geef je snel op voor deze activiteit, want het aantal
plaatsen is beperkt.
Wanneer:
15 december 2020
Hoe laat:
19.00 uur
Waar:
De Rank
Kosten:
Eigen bijdrage

Nieuwjaarsreceptie
Gelukkig 2021, de beste wensen, gezegend Nieuwjaar! Op de eerste zondag van
2021 is er na de dienst de gelegenheid elkaar een goed jaar toe te wensen. Er is
koffie, thee en wat te drinken voor de kinderen. U/jij bent van harte welkom!
Wanneer:
3 januari 2021
Hoe laat:
Na de dienst
Waar:
De Rank
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Snertwandeling
Een activiteit voor jong en oud. We maken een wandeling van ongeveer zeven
kilometer. We lopen samen op, genieten van de mooie omgeving en hebben het
goed met elkaar. We zorgen voor een versnapering tijdens de tussenstop. Aan het
eind van de wandeling wacht een beloning: een heerlijk dampende kop snert.
Vandaar dé SNERTwandeling!
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

13 februari 2021
Vertrek tussen 13.00 -13.30 uur
Volgt nog

Knutselmiddag
De activiteitencommissie heeft een leuke middag voor de kinderen op het
programma. We hangen de slingers op en zetten de tafels en stoelen klaar. Als alle
kinderen er zijn gaan we aan de slag. Gewoon je talent en fantasie gebruiken. Zo
ontstaan er mooie kunstwerkjes. Tussendoor is er drinken met wat lekkers. Samen
maken we het gezellig. Doe je mee?
Wanneer:
10 april 2021
Hoe laat:
13.00 -15.00 uur
Waar:
De Rank
Voor wie:
Voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar

Familiedag
De Rank Familiedag komt er aan! We zoeken nog naar een leuke invulling. Maar
spel en ontspanning zijn gegarandeerd. Niemand hoeft thuis te blijven, want het
hele gezin kan meedoen.
Wanneer:
19 juni 2021
Hoe laat:
Volgt
Waar:
De Rank
Voor wie:
Voor leden en niet leden
Opgave via email activiteiten@derankstaphorst.nl

Startgids seizoen 2020-2021
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Jeugdwerk
Opening jeugdwerk
Voor iedereen die met kinderen werkt in de kerk (oppas, kindernevendienst, clubs
etc.). We willen graag met alle vrijwilligers samenkomen aan het begin van het
seizoen om een goede start te maken.
Wanneer:
maandag 7 september 2020 om 20:00 uur
Leiding:
jeugdouderlingen Emiel en Jolanda Huls
(jeugdouderling@derankstaphorst.nl)
Opgave:
Graag voor 1 september aangeven als je niet kunt komen

Patatpraat
Een filmpje pakken met elkaar en een patatje eten. Naderhand kletsen we nog
even na! Welke films we gaan kijken is op dit moment nog niet bekend.
Wanneer:
op de eerste zaterdag van oktober en februari.
Hoe laat:
van 18.00 tot ongeveer 22.00 uur
Waar:
De Rank
Voor wie:
Voor de jeugd van 11 t/m 16 jaar.
Kosten:
€ 2,50
Opgeven via jeugd@derankstaphorst.nl (verplicht)

Groepsactiviteit
Wat we precies gaan doen weten we nog niet, we denken aan zwemmen,
schaatsen, trampoline springen, klootschieten. Heb je zelf een leuk idee, schiet
ons aan! Houd het kerkblad en social media in de gaten over het ‘wat’, ‘wanneer’,
‘waar’ en de kosten.
Wanneer:
op de eerste zaterdag van november en maart.
Hoe laat:
Volgt
Waar:
Volgt
Voor wie:
Voor de jeugd van 11 t/m 16 jaar
Opgeven kan t.z.t. via jeugd@derankstaphorst.nl
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Jongerenkerk
Je hebt afscheid genomen van de kindernevendienst, en dan? Waar word je nu
verwacht?
Natuurlijk gewoon in de kerkdienst, maar je bent ook van harte welkom bij de
Jongerenkerk van De Rank!
Eén keer in de maand komen we met de jongeren van groep 8 en klas 1 en 2 van
het voorgezet onderwijs bij elkaar in het Dienstencentrum. In deze ‘diensten’
staan we stil bij een bepaald thema. De thema’s gaan over het geloof of over wat
ons op dat moment bezig houdt.
De ene keer gaan we met elkaar in gesprek, de andere keer doen we een gek spel
of iets creatiefs rondom het gekozen thema. Misschien komt er een spreker iets
vertellen over een inspirerend onderwerp of gaan we naar een bijzondere plek om
onze blik op het geloof te verbreden.
Verder is er bij Jongerenkerk altijd tijd voor een kopje koffie/thee/fris en soms
zelfs een ontbijtje.
We hopen dat er na de zomervakantie een mooie groep jongeren aanhaakt bij de
groep die er nu al is. Kom een keer kijken en neem je vriend(inn)en mee! We zien
je graag!
Wanneer:
Iedere eerste zondag van de maand (oktober tot en met juni)
Hoe laat:
10.00 uur.
Waar:
Dienstencentrum
Voor wie:
Kinderen / jongeren groep 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs
Leiding:
Emiel, Roelien, Martijn, Amber en Gerlies
PS: Lijkt het je leuk om ook leiding te geven bij Jongerenkerk? Of misschien wil je
af en toe eens bijspringen als leiding? Neem contact op met
jeugd@derankstaphorst.nl
Bezoek ons op Facebook: Jeugd De Rank of Instagram: jeugdderank
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Nacht zonder dak
In maart 2021 is er weer ‘Nacht zonder Dak’! Net als voorgaande jaren gaan we
met zijn allen overnachten in een eigen gemaakt hutje om te ervaren hoe het is om
op straat te ‘moeten’ slapen. Uiteraard maken we er een lange, gezellige en
bijzondere avond van en halen we weer een mooie bedrag op voor het
straatjongerenproject van ‘Tear’.
Nadere informatie volgt t.z.t. via het Kerkblad en social media.
Wanneer:
de nacht van zaterdag 27 maart 2021
Voor wie:
Voor jongelui vanaf groep 8

Kliederkerk
Op dit moment is er een groep mensen bezig om een Kliederkerk in Staphorst te
organiseren. Die voorbereidingen lagen even stil. De verwachting is dat we voor het
einde van dit jaar een eerste Kliederkerk gaan organiseren.
Wanneer:
nog niet bekend
Waar:
nog niet bekend
Leiding:
jeugdouderlingen (jeugdouderling@derankstaphorst.nl)
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Clubs
Het Christelijk Jeugdwerk heeft tot doel om kinderen op een positieve manier
kennis te laten maken met de kerk en het geloof door plaats en ruimte te bieden
voor ontspanning en creativiteit. Het jeugdwerk valt onder de
verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de ‘De Bron’ en ‘De Rank’.
In de clubruimtes van beide kerken wordt er wekelijks club gegeven. Het seizoen
loopt van eind september tot Pasen. Tijdens de clubavonden wordt er bijvoorbeeld
geknutseld of spelletjes gedaan. De avond wordt begonnen en/of afgesloten met
een Bijbelverhaal, een gedichtje, lied of een gebed.
De clubavonden zijn er voor de kinderen van de basisschoolgroepen 3 t/m 8.
Daarnaast houden wij ook een Sinterklaasviering en zingen wij Kerstliedjes in de
Berghorst.
De afsluiting van het clubseizoen ziet er als volgt uit: Groep 3 en 4 gaan samen een
dagje uit. Voor groep 5 t/m 8 is er het clubkamp dat meestal plaatsvindt in
mei/juni.
Oproep: Wij zijn op zoek naar clubleiding (vanaf 18 jaar) en hulpleiding (vanaf 16
jaar). Vanzelfsprekend ben je positief Christelijk ingesteld en wil je dit ook aan
kinderen overbrengen.
Denk je dit is wat voor mij en wil je meer informatie of wil je graag eens een
avond meedraaien om te zien wat het is, neem dan contact op met:
Chanita Wink (secr.) tel: 06-15254383 mail: chanitawink@outlook.com
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Vanuit de predikanten
Startzondag
Zondag 13 september 2020
10.00 uur dienst met ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
Thema: Het goede leven - Bloeien in Gods licht
“Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te
maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel
beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader
gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.” aldus ds.
René de Reuver. In deze dienst beginnen we dit nieuwe kerkelijke seizoen. We
denken na over hoe Gods licht over ons leven schijnt en wat we daardoor scherper
gaan zien.
We willen deze start graag met veel mensen maken, daarom zijn we op dit moment
aan het onderzoeken of we deze dienst buiten kunnen vieren.

Kerkproeverij
In de kerk is plek voor iedereen. Kerkproeverij is een oefening in gastvrijheid, om
mensen uit te nodigen om (weer eens) mee naar de kerk te gaan. Vorig jaar was er
een dienst, die we samen organiseerden met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Omdat we verwachten dat de maatregelen, zoals anderhalve meter afstand, nog
wel even van kracht blijven, laten we dit initiatief even rusten.
Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, waar kerken
wereldwijd aan deelnemen. Zie voor meer info www.kerkproeverij.nl.
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Basics
Groep 8
Dit jaar worden jullie voor het eerst uitgenodigd voor catechisatie. Welkom! Jullie
komen 3 keer voor en 3 keer na de Kerst bij elkaar. Wat je precies gaat doen blijft
een verrassing, maar we hopen dat het vooral gezellig en leerzaam wordt.
Wanneer en waar: let op de uitnodiging in september!
Leiding:
Jolanda van der Vegt (jolanda_krol@hotmail.com)
Kosten:
geen

12-14 jaar
Ben jij nieuwsgierig? En zit jij in klas 1 of 2? Dan ben jij
uitgenodigd voor Basics! Om de week pakken we de bijbel
erbij en denken we na over hoe het is om in God te geloven.
Er wordt veel gepraat, maar we kijken ook filmpjes, of gaan
aan de slag met een opdracht. Dit seizoen zullen we nadenken over de vraag of
Jezus een supermens was, hoe je moet bidden, hoe je echte vrienden kunt maken
en waarom de bijbel niet zo makkelijk is als een stripboek. En misschien heb je zelf
ook wel een vraag, waar je een antwoord op wilt krijgen. Welkom!
Wanneer:
28 september, 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november 2020
en 18 januari, 1 februari, 15 februari, 8 maart en 22 maart 2021
Hoe laat:
18.30-19.15 uur
Waar:
De Rank
Leiding:
ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

15-17 jaar
Jullie zijn volop bezig om te ontdekken wie je bent. Wil je ook graag weten hoe
God naar je kijkt en hoe een leven met Hem eruit ziet? Kom dan met ons mee
discussiëren. Dit seizoen zullen we nadenken over de vraag of Jezus een supermens
was, hoe je moet bidden, hoe je echte vrienden kunt maken, wat belangrijk is in
een liefdesrelatie en waarom de bijbel niet zo makkelijk is als een stripboek.
Welkom!
Wanneer:
28 september, 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november 2020
en 18 januari, 1 februari, 15 februari, 8 maart en 22 maart 2021
Hoe laat:
19.30-20.15 uur.
Waar:
De Rank
Leiding:
ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
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17 jaar en ouder
Op deze avond gaan we samen brainstormen hoe jullie graag betrokken willen zijn
bij de kerk. Gaan we een aantal keer met elkaar borrelen, willen jullie
bijbelstudie, discussieavonden, willen jullie graag ergens een taak oppakken?
Hopelijk zie ik je dan!
Wanneer:
28 september 2020
Hoe laat:
20.30 uur
Waar:
De Rank
Leiding:
ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Geloof en opvoeding
We zijn al een aantal jaren gewend om de eerste vier jaar na een doopbediening
de ouders drie keer per seizoen bij elkaar te roepen. We praten dan over tal van
thema’s die te maken hebben met geloof en opvoeding. De ouders worden voor
elke avond per mail uitgenodigd. Maar het is fijn als je op het opgaveformulier vast
aangeeft dat je van plan bent mee te doen.
Wanneer:
maandag 26 oktober 2020, 14 december 2020 en 15 maart 2021
Leiding:
ds. Prins

Geloofsvorming
Je wilt Jezus volgen, maar zou nog wel iets meer toerusting willen krijgen. Hoe is
het leven met God, wie is God, de Vader, hoe zit het met Jezus en wat doet de
Heilige Geest? We vormen een groep en gaan samen nadenken over geloven. Aan
het einde van deze avonden kun je ervoor kiezen om belijdenis te doen. Hoe mooi
is het om echt belijdend lid te worden van de kerk en, met al je vragen en twijfels,
je leven in Gods hand te leggen?!
Dit jaar gaat de groep van ds. Prins verder, waar ze vorige jaar gebleven waren.
Ds. Zomer zal daarnaast een nieuwe groep starten, meld je bij hem aan voor meer
informatie.
Leiding:
ds. T.W.D. Prins-van den Bosch of ds. Zomer

Vragen staat vrij
We ruimen twee avonden in, voor een vraag die leeft in onze gemeente. Dat kan
een vraag zijn over de Bijbel, de kerk, een vraag over God, geloven, levensvragen,
opvoedvragen, ethiek etc. Wat is nou een vraag, waar u met meer mensen en een
dominee of andere professional over na zou willen denken? Wij verzamelen de
vragen en kiezen er twee uit.
Wanneer:
29 oktober 2020 en 15 april 2021
Waar:
De Rank
Leiding:
ds. T.W.D. Prins-van den Bosch of een professional
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Bijbellezen in de bijbel-in-gewone-taal
Het is al een beetje vertrouwd geworden: ’s maandags avonds even drie kwartier
bij elkaar zitten om samen de bijbel te lezen. Even een momentje eruit breken om
met geestelijke dingen bezig te zijn. Bij voorkeur Bijbelgedeelten waar we niet zo
vertrouwd mee zijn, waarbij we er naar streven voor de jaarwisseling iets uit het
Oude Testament te kiezen en na de jaarwisseling uit het Nieuwe Testament. Nee,
het is geen Bijbelstudie in de eigenlijke zin, maar meer bedoeld om je Bijbelkennis
te vergroten. Vorige jaargangen gaf ik van tevoren aan wat we zouden lezen, dit
jaar willen we in overleg de te lezen gedeelten kiezen. Elke veertien dagen drie
kwartier. Totaal 10 keer.

Wanneer:

Hoe laat:
Waar:
Leiding:

In 2020 op 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23
november
In 2021 op 4 januari,18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart
19.15 – 20.00 uur
De Rank
ds. Zomer
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Voor de preek uit
In de preek probeert de voorganger elke keer de Bijbeltekst en de tijd waarin we
leven met elkaar te verbinden. Eerst begrijpen in welke omstandigheden het
geschreven is – daar zijn allerlei hulpmiddelen voor – en dan de vraag stellen: wat
heeft die oude tekst ons nu nog te vertellen?
Bijbelcommentaren, studieboeken, maar vooral ook je eigen gevoel en ervaring
spelen mee. Bij het lezen van een Bijbelstekst is er altijd wel iets wat blijft
hangen, wat blij maakt, of troost, wat vragen oproept en wringt, wat raakt aan
geloof. En als dat bij de voorganger al zo is, dan geldt dat waarschijnlijk ook voor
jou als luisteraar.
Komend seizoen willen we als predikanten graag een aantal keren de gelegenheid
bieden samen naar de Bijbeltekst voor de komende zondag te kijken. Deze
Bijbelstudie is geen éénrichtingsverkeer, waarin we als predikanten vertellen hoe
het gedeelte gelezen moet worden. In een open sfeer de tekst verkennen en
bespreken, zodat we er allemaal van leren, daar gaat het om. Deze Bijbelstudies
zijn dus géén samenhangend geheel, waarbij je de hele serie moet bijwonen; de
avonden kunnen prima los van elkaar beleefd worden.
Wanneer:
donderdag 1 oktober 2020, maandag 23 november 2020, maandag
25 januari 2021 en donderdag 4 maart 2021
Waar:
De Rank
Leiding:
op de maandagen van 20.30-21.30 uur ds. Prins-van den Bosch,
op de donderdagen van 19.00-20.00 uur ds. Zomer
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H.V.D. Hervormde Vrouwen Dienst
Het team van de HVD werkt aan de opbouw van de gemeente en stelt zich ten
dienste van de samenleving. Een heel kenmerkende taak van de HVD is de zorg voor
zieken en ouderen. Daarnaast verzorgt de HVD een aantal representatieve taken,
zoals:
•
•
•
•
•
•

De bloemengroet na de kerkdienst
Het verjaardagsfonds
De bloemengroetcollecte
De ouderenmiddagen
Dienstverlening bij rouwdiensten
Bezoek aan ouderen en gemeenteleden in verpleeghuizen en langdurig zieken

Wij zijn op zoek naar extra mensen m/v om bovenstaande activiteiten uitte
voeren. Wilt u ons komen versterken of eerst meer weten over wat er precies
gedaan moet worden?
Meld u aan via hvd@derankstaphorst.nl, wij heten u van harte welkom.
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Pagina | 27

Uitbreiding De Rank, commissie geldwerving
Door het coronavirus konden helaas diverse geplande activiteiten, waarbij de
opbrengst voor de uitbreiding bestemd was, niet doorgaan. Hoewel nog veel
onzeker is hieronder alvast een overzicht van geplande activiteiten die in ieder
geval doorgang kunnen vinden. Uiteraard hopen we dat in het komende jaar nog
meer activiteiten (weer) gepland kunnen worden. Wij houden u via facebook,
website en het Kontakt hiervan op de hoogte.

Fiets-/wandelroute(s)
We willen graag een boekje maken met diverse wandelen fietsroutes.
Routes met verschillende lengtes (5, 10 t/m 40, 50 km). Routes langs
mooie stukjes in onze gemeente. Het start- en eindpunt ligt bij onze
kerk. Steeds meer mensen willen op en sportieve en gezonde manier bezig zijn.
Ook wordt veel geoefend voor een prestatietocht zoals de vierdaagse. Door het
aanbieden van een boekje met routes kan men zelf een geschikte tocht uitzoeken.
De boekjes met routes willen we gaan verkopen waarbij 100% van de opbrengst
naar de uitbreiding gaat. Om het boekje te kunnen samenstellen zijn wij op zoek
naar leden die het leuk lijkt om één of meerdere routes samen te stellen. We
nodigen alle geïnteresseerden uit om in gezamenlijk overleg te kijken hoe we dit
handen en voeten kunnen geven. We vragen u om uw naam, adres, tel. nummer en
als u hierover beschikt uw emailadres te vermelden.

Knipactie
Vanwege het grote succes staat ook dit jaar in het najaar de
knipactie weer op het programma. Ook nu weer hebben we zeer
ervaren kapsters bereid gevonden om uw haar deskundig te knippen.
De opbrengst is geheel bestemd voor de uitbreiding. De exacte
datum volgt nog. Dit jaar zullen we wel op afspraak gaan werken.
Wilt u ook graag weer voorzien worden van een nieuwe coupe dan
kun je je via het opgaveformulier alvast opgeven. T.z.t. zullen wij u berichten over
de exacte datum.

Kerstbomenverkoop
Vrijdag en zaterdag 11 en 12 december 2020 kunt u bij Jan de
Weerd, Mr JB Kanlaan 14, weer mooie Nordmann kerstbomen kopen
waarbij 50% van de verkoopprijs bestemd is voor de uitbreiding. U
mag uw eigen kerstboom uitkiezen en omzagen. Reserveer de datum
alvast in uw agenda.

Pagina | 28

Startgids seizoen 2020-2021

Jaaroverzicht en opgaveformulier
Opgeven via het opgaveformulier op de website. Is dit voor u niet mogelijk? Dan
kunt u dit opgaveformulier invullen en inleveren in de brievenbus in de kerk.
Datum in 2020

Activiteit

Hoofdstuk

7 september

Opening Jeugdwerk

Vanuit de predikanten

13 september

Startzondag

Vanuit de predikanten

Vanaf
28 september (10x)

Bijbellezen in de
Bijbel-in-gewone-taal

Vanuit de predikanten

Vanaf september (6x) Basics groep 8
Vanaf 28 september
(10x)
Vanaf 28 september
(10x)

Vanuit de predikanten

Jeugd 12-14 jaar

Vanuit de predikanten

Jeugd 15-17 jaar

Vanuit de predikanten

28 september

Jeugd 17 jaar en
ouder

Vanuit de predikanten

1 oktober

Voor de preek uit

Vanuit de predikanten

3 oktober

Patatpraat

Jeugdwerk

zondag v/d maand
(oktober t/m juni)

Jongerenkerk

Jeugdwerk

17 oktober

Rondom de vuurkorf

Vorming & Toerusting

26 oktober

Geloof en opvoeding

Vanuit de predikanten

29 oktober

Vragen staat vrij

Vanuit de predikanten

7 november

Groepsactiviteit

Jeugdwerk

10 november

Ontmoeting met dhr.
Aalbersberg NCTV

Vorming & Toerusting

16 november of
9 december

Wijkgesprek

Consistorie &
Pastoraat

18 november

La Fille Inconnue

Films

23 november

Voor de preek uit

Vanuit de predikanten

11&12 december

Kerstboomverkoop

Commissie
geldwerving

14 december

Geloof en opvoeding

Vanuit de predikanten

15 december

Kerststuk maken

Activiteitencommissie

Najaar

Knipactie

Commissie
geldwerving

1e

Aantal
personen

Zie verder volgende bladzijde
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Aantal
personen

Datum in 2021

Activiteit

Hoofdstuk

3 januari

Nieuwjaarsreceptie

Activiteitencommissie

13 januari

Taizé-liederen

Liturgie & Eredienst

21 januari

Veertigers

Vorming & Toerusting

25 januari

Voor de preek uit

Vanuit de predikanten

5 februari

Bier/ Wijnproeverij

ZWO-commissie

6 februari

Patatpraat

Jeugdwerk

9 februari

The Children’s Act

Films

13 februari

Snertwandeling

Activiteitencommissie

4 maart

Voor de preek uit

Vanuit de predikanten

6 maart

Groepsactiviteit

Jeugdwerk

13 maart

Inzameling Dorcas

ZWO-commissie

15 maart

Geloof en opvoeding

Vanuit de predikanten

27 maart

Nacht zonder dak

Jeugdwerk

10 april

Knutselmiddag

Activiteitencommissie

15 april

Vragen staat vrij
Mijn vraag/
onderwerp is:

Vanuit de predikanten

19 april

The Shack

Films

20 april, 11 mei en
18 mei

Schilderevenement
tussen Pasen en
Pinksteren

Vorming & Toerusting

19 juni

Familiedag

Activiteitencommissie

Geloofsvorming

Vanuit de predikanten

Kliederkerk

Vanuit de predikanten

Naam:

_________________________________________________________

Adres:

_________________________________________________________

Plaats:

_________________________________________________________

Telefoonnr.: _________________________________________________________
E-mailadres: _________________________________________________________
Pagina | 30

Startgids seizoen 2020-2021

