
STARTGIDS SEIZOEN 2021-2022



Over de illustratie

Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte een afbeelding bij het thema. “Je kunt er vlamm en 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 is symbool dat uit dit ’samen’ iets nieuws voortkomt.”
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Voorwoord 

De commissie Vorming en Toerusting heeft ook dit jaar in samenwerking met de andere kerkenraadscommissies 

geprobeerd een gevarieerd aanbod samen te stellen. Bij deze activiteiten staan de onderlinge ontmoeting en het 

stimuleren van de geloofsverdieping centraal. Ook dit jaar sluit ons programma aan bij het jaarthema van de  

Protestantse Kerk Nederland: ‘van U is de toekomst’.

Binnen dit jaarthema worden gedurende het jaar verschillende invalshoeken belicht. Zo staat tijdens startzondag het 

‘Onze Vader’ en dan met name de zin ‘Uw koninkrijk kome’ centraal. In oktober 2021 krijgt het thema ‘duurzaamheid’ 

de aandacht. En in de adventsperiode komt er materiaal over Openbaringen 5 beschikbaar. Op de website van de 

PKN staat het volgende beschreven: “Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet 

van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en 

de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we 

nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Enkele activiteiten zijn opnieuw opgenomen in het programma omdat ze afgelopen seizoen niet door zijn gegaan 

i.v.m. de coronacrisis. Ook zullen er enkele activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met De Bron.  Dit jaar 

zijn de activiteiten op datum gerangschikt, waarbij het seizoen start met de startzondag op 12 september. Dit jaar 

laten we de aanmeldingen voor de eerste keer via de commissies lopen. Wilt u een activiteit bijwonen? Geef u op via 

het aanmeldformulier op www.derankstaphorst.nl of rechtstreeks via een e-mail aan de organiserende commissie.

Ondanks de onzekerheid van het Coronavirus hopen we 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 en Toerusting. 
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Namens de kerkenraad 

U heeft het programma voor het winterwerk 2021/2022 van De Rank in handen. Het thema voor dit jaar is ‘Van U is 

de toekomst’. Na een jaar waarin we vrijwel het complete winterwerkaanbod moesten schrappen, kan dit thema ons 

houvast geven. Of we dit jaar al onze plannen wel kunnen uitvoeren is niet zeker, maar dat de toekomst van God is, 

dat is wel zeker.

Nu het meebeleven van de kerkdiensten noodgedwongen nog steeds op een laag pitje staat, is het winterwerk een 

mooie gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten. Neem de tijd om dit programma goed te bekijken. Het 

aanbod is bijzonder divers: creatief, sportief, bezinnend, culinair. Voor iedereen is er wel iets bij, dus we rekenen op 

veel opgaven!

Als kerkenraad danken we allen die zich hebben ingezet om dit programma vorm te geven en allen die in de loop 

van het seizoen de activiteiten zullen helpen uitvoeren.
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Startdienst  ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Wanneer: 12 september 2021 

Waar:   De Rank

Hoe laat:  10:00 uur

Thema: Van U is de toekomst 

We leven in een tijd waarin veel onzeker is en alles op losse schroeven lijkt te staan. Door Covid, door politiek en 

economie, of als het gaat over klimaat en migratie komt de vraag op: waar loopt het allemaal op uit? In de samenle-

ving, in de kerk? Wij zeggen als kerk: Van U is de toekomst. “Het moet ons gegeven worden: de kracht en de creati-

viteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet 

kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”, aldus ds. René de Reuver, scriba van de PKN. 

We willen deze start graag met veel mensen maken en daarom vieren we deze dienst buiten.

Wees welkom terug in de kerk! Na afloop drinken we koffie zodat je kunt bijpraten met wie je misschien al lange tijd 

niet meer gesproken hebt.  

Fietstocht Startzondag

Wanneer: 12 september 2021 

Waar:   De Rank

Hoe laat:  Nog niet bekend

Opgeven:  activiteiten@derankstaphorst.nl

Deze keer geen ontbijt, maar we organiseren een fietstocht voor jong en oud. 

Alpha cursus

Wanneer: September 2021 t/m februari 2022

Waar:   Liefst bij iemand thuis

Hoe laat:  Nog niet bekend

Kosten:   Kleine bijdrage voor de maaltijd

Leiding:  Alpha werkgroep

Opgeven:  Alphacursusstaphorstrouveen@gmail.com

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken kennis met het 

christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De 

cursus start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister 

je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. 

Daarna praat je in kleine groepjes door. De cursus duurt 10 

avonden/dagdelen en een zaterdag. De cursus is gratis, voor de maaltijd vragen we een kleine bijdrage. Lijkt het je 

wat? Kom dan de eerste keer gewoon eens vrijblijvend kijken of de cursus iets voor jou is. Om kennis te maken met 

of om te groeien in het geloof, maar ook om je geloof op te frissen. Met anderen ga je op zoek naar antwoorden op 

je vragen.
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Appelpluk 

Wanneer: In de maand september (nadere data volgen)

Waar:   Verzamelen bij De Rank

Hoe laat:  Nog niet bekend

Opgeven:  uitbreiding@derankstaphorst.nl 

In de maand september willen we weer appels gaan plukken. Je kunt kiezen om een hele 

of een halve dag mee te helpen plukken. 

Het is gezellig en de opbrengst komt ten goede aan de uitbreiding van onze kerk. Vorige 

jaren werd er geplukt op zaterdag maar het is ook mogelijk om op een doordeweekse 

dag te gaan plukken. Doe mee en vul het opgaveformulier in. Zodra duidelijk is wanneer 

de appels plukrijp zijn ontvangt u bericht welke dagen er geplukt kan worden. 

Basics 

Opgeven:  jeugdouderling@derankstaphorst.nl 

Geloof word je gegeven, maar is ook zeker iets wat je kunt leren. Een goed fundament leg je 

al jong, daar pluk je je hele leven de vruchten van. Hoe we daar met onze jeugd vanaf groep 

8 tot de middelbare school mee bezig gaan wordt een verrassing. Het takenpakket van 

ds. Prins is zo verschoven, dat we op zoek gaan naar nieuwe (en misschien wel betere?) 

manieren. Voor de jeugd van 12-15 jaar werken we samen met De Bron.  Laat het weten als je 

graag zou komen, of als je mee wilt denken! 

Patatpraat

Wanneer:  2 oktober 2021 en 5 februari 2022

Waar:   De Rank

Hoe laat:  18.00 tot 22.00 uur

Kosten:   €2,50 

Opgeven: jeugd@derankstaphorst.nl - (verplicht) 

Een patatje eten en daarna gezellig samen fi lm kijken voor de jeugd van 11-16 jaar. 

Naderhand gaan we nog even chillen! 
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Inzameling oud ijzer

Wanneer:  2 oktober 2021

Waar:   De Rank

Hoe laat:  9.00-11.00 uur

Op zaterdag 2 oktober houden wij een oud-ijzerinzameling. Heeft u oude metalen waar u van af wil, lever het dan 

deze dag bij ons in. De opbrengst gaat naar stichting Water for life. Materialen die ingeleverd mogen worden zijn: 

ijzer, metaal, RVS, aluminium, koper en koperdraad. 

Voor de preek uit 

Wanneer: 4 oktober 2021, 1 november 2021, 10 januari 2022 

Waar:   De Rank

Hoe laat: Nog niet bekend

Leiding:  ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Opgeven:  dsprins@derankstaphorst.nl

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 maakt je blij, waar vind je troost in, welke vragen roept het op, 

waar heb je twijfel over, wat raakt aan het geloof? 

Komend seizoen bieden we een aantal keren aan om 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. Het gaat erom dat we in een open sfeer de tekst verkennen en bespreken, zodat we er allemaal van leren. 

Deze Bijbelstudies zijn dus géén samenhangend geheel, waarbij je de hele serie moet bijwonen; de avonden  

kunnen prima los van elkaar beleefd worden.                   

Jongerengespreksgroep 

Wanneer: 10 oktober 2021 

Waar:  De Rank  

Hoe laat: 19.30 uur

Leiding:   ds. Desiree Prins-van den Bosch en jeugdwerker Mirjam Zielman

Opgeven: dsprins@derankstaphorst.nl

Samen met leeftijdsgenoten een goed gesprek hebben over allerlei onderwerpen. Misschien 

heb je zelf ook wel een onderwerp dat je graag ter sprake wilt brengen. Vier zondagavonden 

komen we bij elkaar, afwisselend in De Bron en De Rank.  Wees welkom als je zin hebt in een 

goed gesprek met leeftijdsgenoten! 
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Jongerenkerk 

Wanneer: 1e zondag van de maand in oktober t/m mei  

Waar:  Dienstencentrum 

Hoe laat: 10.00 uur

Van oktober t/m mei is er op de eerste zondag van de maand jongerenkerk voor alle jeugd vanaf groep 8. 

Op een actieve en gezellige manier zijn we samen bezig met het geloof. 

Club 

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. 

De club vindt wekelijks plaats in de clubruimtes van één van beide 

kerken en begint eind september en duurt tot Pasen. Tijdens de 

clubavonden gaan we knutselen of doen we spelletjes. We beginnen 

en sluiten de avond met een Bijbelverhaal, een gedichtje, lied of een gebed. 

Daarnaast vieren we Sinterklaas en zingen wij Kerstliedjes in de Berghorst. Met groep 3 en 4 sluiten we het club-

seizoen af met een gezamenlijk dagje uit. Met groep 5 t/m 8 gaan we op clubkamp dat meestal plaatsvindt in mei/

juni. De clubavonden zijn voor de kinderen van de basisschoolgroepen 3 t/m 8.

Kliederkerk

Wanneer: wordt t.z.t. gecommuniceerd in het kerkblad/website.   

Waar:  nog niet bekend

Hoe laat:  15.00 uur  

Informatie:  jeugdouderling@derankstaphorst.nl 

Een activiteit voor het hele gezin om samen te ontdekken, vieren en 

eten rondom ‘geloof, hoop en liefde’. Kennismaken en Gods liefde staan 

centraal. Vier keer per jaar vindt er een kliederkerk plaats met steeds een 

ander thema.  
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Bijbellezen in de bijbel-in-gewone-taal 

Wanneer: 11 oktober 2021, 9 november 2021, 17 januari 2022 en 15 februari 2022   

Waar:  De Rank

Hoe laat:  20.00 uur  

Opgeven:  liturgie@derankstaphorst.nl

Het was al een beetje vertrouwd geworden; op maandagavond bij elkaar zitten om samen de bijbel te lezen onder 

leiding van ds. Zomer. Geen Bijbelstudie in de eigenlijke zin, maar meer bedoeld om je Bijbelkennis te vergroten en 

een moment te creëren om met geestelijke dingen bezig te zijn. Commissie Liturgie en Eredienst zet dit voort. Mis-

schien worden het avonden met een iets andere invulling, maar het Bijbellezen blijft centraal. 

 

Vier bijeenkomsten dit seizoen, verdeeld over twee maandagen en twee dinsdagen, dit om meer mogelijkheid te 

geven om er een keer bij te zijn (als bijvoorbeeld een specifieke avond net niet past, terwijl je wel eens graag erbij 

zou willen zijn). 

Geloof en opvoeding 

Wanneer: 14 oktober 2021, 20 januari 2022 en 24 maart 2022   

Waar:  De Rank

Hoe laat:  Nog niet bekend

Informatie:  dsprins@derankstaphorst.nl

Je wilt je kind een goede basis in het leven geven, ook als het gaat om geloven. Maar hoe pak je dat aan? Wat zeg 

je dan? Wat doe je niet? 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. 

Wat de invulling betreft, daar denken we nog over na. Heb je zin om mee te denken, of weet je misschien iemand 

die we zouden kunnen uitnodigen om ons iets te leren? Laat het weten! 
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Groepsactiviteit jeugd

Wanneer: 6 november 2021 en 5 maart 2022

Waar:  Nog niet bekend

Hoe laat:  Nog niet bekend

Informatie:  jeugd@derankstaphorst.nl 

Voor alle jeugd van 11 t/m 16 jaar. Wat we precies gaan 

doen weten we nog niet, maar we denken aan zwemmen, 

schaatsen, trampolinespringen, 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 wat de 

kosten zijn.  

Taizé-liederen 

Wanneer:  16 november 2021 (indien gewenst spreken we een vervolg af in het voorjaar)   

Waar:   De Rank

Hoe laat:  19.30 uur

Leiding:  ds. Gerda Jongsma 

Opgeven:  liturgie@derankstaphorst.nl

De Commissie Liturgie en Eredienst vraagt 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. 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, driemaal 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 ook een internetsite, die de bezoekers interactief betrekt bij deze liederen en ons meerstemmig leert zingen. 

(https://www.taize.fr/nl_article10326.html)
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Film la fille inconnue

Wanneer: 17 november 2021

Waar:   De Rank

Hoe laat:  19.30 uur

Kosten:   vrijwillige bijdrage i.v.m. de kosten van vertoningsrechten 

Opgeven:  vorming@derankstaphorst.nl 

 

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 ge-

vonden 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. 

Wijkgesprekken (ouderlingen)

Wanneer: 18 of 19 november 2021

Waar:   Bij één van de deelnemers thuis of in De Rank 

Tijd:  Nog te bepalen

Leiding:  De wijkouderling 

Opgeven:  ouderling.sectie3@derankstaphorst.nl

  

Omzien naar elkaar en in gesprek gaan over geloven. Dat zijn de twee belang-

rijkste doelen van de wijkgesprekken. In een klein groepje van 10 tot 15 personen 

leer je elkaar beter kennen. Onder leiding van de wijkouderling bespreken we het 

thema ‘Van U is de toekomst’.  
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Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw   

Wanneer:  Nog niet bekend

Waar:  Nog niet bekend

Hoe laat: Nog niet bekend

Leiding:  ds. Gerda Jongsma 

Opgeven:  vorming@derankstaphorst.nl 

“Een land waar je de weg niet kent.”  

Deze woorden gaf ds. Carel ter Linden aan het boekje dat hij schreef na het overlijden van 

zijn vrouw. Jarenlang had hij als predikant gesproken over rouwverwerking en contact gehad 

met mensen die te maken kregen met verlies en rouw. Maar hoe anders werd het, toen hijzelf 

dat land van verlies en rouw moest betreden, omdat zijn geliefde vrouw was gestorven.  

Wanneer een geliefde ons ontvalt, denken we vaak zo gauw mogelijk te moeten overgaan tot de orde van de dag. 

Maar wat we voelen is: ik moet erover praten! Maar met wie? Kunnen we met anderen praten over hoe we een weg 

zochten, zoeken en/of vonden in dat onbekende land nadat we een geliefde aan de dood verloren? Zou het kunnen 

zijn dat we elkaar kunnen helpen met onze verhalen over verdriet?  

Misschien is die zo verdrietige gebeurtenis in uw leven al lang geleden; misschien is het nog niet heel lang geleden. 

Hoe belangrijk tijd ook is in deze processen, om deel te nemen aan zo’n gesprekskring is het niet van doorslagge-

vende aard hoe lang het geleden is dat u een geliefde moest verliezen. Wanneer u behoefte heeft om in het licht 

van de bijbel te spreken over het verlies dat u heeft geleden, nodigen wij u graag uit om u aan te melden. 

Kerststuk maken  

Wanneer:  14 december 2021 

Waar:   De Rank 

Hoe laat:  19.00 uur

Kosten:   Nog niet bekend

Opgeven:  activiteiten@derankstaphorst.nl

Deze workshop is elk jaar een succes. De meest creatieve stukken worden gemaakt. De avond wordt deskundig 

begeleid. Naast het groen wordt er met verschillende materialen gewerkt. Geef je snel op voor deze activiteit, want 

het aantal plaatsen is beperkt.

Kerstwijding  

Wanneer: 14 of 21 december 2021

Waar:  De Rank

Hoe laat: 14.30 uur

Opgaven: U ontvangt een persoonlijke uitnodiging

Voor de ouderen vanaf 65 jaar organiseren we ieder jaar een Kerstwijding. Dat doen we in samenwerking met onze 

predikant. De middag wordt vaak muzikaal omlijst door een solist of een koor. Na afloop van de Kerstwijding praten 

we nog even na tijdens een broodmaaltijd. De broodmaaltijd wordt verzorgd door de diaconie.
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Nieuwjaarsreceptie 

Wanneer: 2 januari 2022 

Waar:   De Rank 

Hoe laat:  Na de kerkdienst 

Gelukkig 2022, de beste wensen, en een gezegend Nieuwjaar. Op de eerste zondag van 2022 is er na de dienst ge-

legenheid om elkaar een goed jaar toe te wensen, onder het genot van een kop koffie/thee en wat te drinken voor 

de kinderen. U/jij bent van harte welkom. 

Marriage Course

Wanneer: 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 4 en 11 maart 2022

Waar:   De Bron 

Hoe laat: 18.30 tot 21.45 uur    

Kosten:  Vrijwillige bijdrage  

Leiding:  ds. Dekker en zijn vrouw 

Opgeven:  johanenriadekker@ziggo.nl 

Zeven avonden uit, mét diner voor twee.  

De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in hun relatie en behandelt onder-

werpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of 

meer dan dertig jaar getrouwd bent. 

De Marriage Course is een leuk en ontspannen uitje voor twee. Het is een dynamisch geheel 

van gezellig samen eten, herkenbare ervaringen van cursusleiders en filmpjes uit het cursus-

materiaal, afgewisseld met oefeningen en vragen die je met z’n tweeën bespreekt. Je doet 

de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je hebt alle 

ruimte om de tijd voor elkaar te nemen. Elke bijeenkomst levert eyeopeners en onderlinge herkenning op. 

De Marriage Course pakt de essentiële onderwerpen van je relatie op. De cursus draait niet om spannende thema’s 

heen, maar is ook geen zware kost: de onderwerpen worden op een toegankelijke en praktische manier gebracht. 

Enkele reacties van deelnemers eerder dit jaar: 

• Het was elke avond een feestje om naar de cursus te gaan . . . 

• . . . stiekem willen we wel weer opnieuw meedoen . . . 

• We hadden niet verwacht dat we het zo leuk zouden vinden . . . 

• Het is echt een aanrader voor iedereen die in zijn relatie wil investeren . . . 

• Je groeit a.h.w. nog meer naar elkaar als stel, als echtpaar. 

• Dat is gewoon een geweldige ervaring, nog meer, nog beter… 
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Veertigers: midden in het leven 

Wanneer: 28 januari 2022 

Waar:   De Rank 

Hoe laat: 20.00 uur

Opgeven:  vorming@derankstaphorst.nl 
 
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.  

Film: The Children Act 

Wanneer:  9 februari 2022

Waar:   De Rank

Hoe laat:  19.30 uur

Kosten:   Vrijwillige bijdrage i.v.m. de kosten van vertoningsrechten

Opgeven: vorming@derankstaphorst.nl 

Fiona Maye is een vooraanstaand rechter, die dagelijks moeilijke be-

slissingen 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 beiden, terwijl Fiona moet besluiten of 

Adam zal leven of sterven...... Een ontroerende film over elkaar kruisende 

levenswegen.
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Stamppotdiner en bier-/ wijnproeverij 

Wanneer:  11 februari 2022

Waar:   De Rank

Hoe laat:  19.30 uur

Kosten:   €25,- p.p. (richtbedrag)

Opgeven:  zwo@derankstaphorst.nl

Na de erg gezellige avond en de positieve reacties van de vorige keer is het is de 

bedoeling om komende winter weer een bier- en wijnproeverij te houden. Om het 

dit keer extra speciaal te maken gaan we vooraf een goede bodem leggen met 

een heerlijk stamppotdiner. We willen testen of we nog beter de juiste karakteris-

tieke bieren en wijnen van elkaar kunnen onderscheiden dan in 2020. Uiteraard 

weer afgewisseld met lekkernijen. De opbrengst van de avond gaat naar Stichting 

Congo. Het richtbedrag hiervoor is €25,- p.p. maar je bepaalt zelf hoeveel je do-

neert, dit mag dus meer of minder zijn. 

Snertwandeling 

Wanneer:  13 februari 2022 

Waar:   Nog niet bekend

Hoe laat:  Nog niet bekend

Opgeven:  activiteiten@derankstaphorst.nl

Een activiteit voor jong en oud. We lopen een mooie route, genieten van de mooie omgeving en hebben het goed 

met elkaar. We zorgen voor een versnapering tijdens de tussenstop.  Aan het eind krijgt u een heerlijke kop SNERT. 

Kledinginzameling Dorcas  

Wanneer:  12 maart 2022

Waar:   De Rank

Hoe laat:  9.00 - 11.00 uur

Ook dit jaar zamelen we kleding en textiel in voor Dorcas hulp & ontwikkeling. Zij verkopen dit o.a. via de  

Dorcas-kringloopwinkels 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.
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Nacht Zonder Dak 

Wanneer:  Van 26 op 27 maart 2022

Waar:   De Rank  

Hoe laat: Nog niet bekend

Opgeven:  jeugd@derankstaphorst.nl (verplicht)

Voor iedereen vanaf groep 8. Net als voorgaande jaren gaan we met zijn allen overnachten in een zelfgemaakt 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 mooi bedrag op voor het straatjongerenproject van ‘Tear’.   

Excursie Spiegelmonument Amsterdam

Wanneer:  een zaterdag in april

Waar:  verzamelen bij de Rank

Opgeven: vorming@derankstaphorst.nl

Jaarlijks vind de Nationale Holocaust Herdenking plaats bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het 

Wertheimpark in Amsterdam. Jan Wolkers ontwierp dit monument, dat ook wel ‘Gebroken spiegels’ wordt genoemd, 

in 1977. Je ziet de hemel erin weerspiegeld, maar gebroken, geschonden. 

De Protestantse Kerk Nederland heeft vorig jaar voor het eerst erkend te hebben bijgedragen aan een klimaat van 

antisemitisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Reinier Gosker, voorzitter van de Classicale Kerk en Israël Werk-

groep Overijssel-Flevoland, is deze dag onze gids en staat met ons stil bij het monument, de schuldbekentenis van 

de PKN en een aantal andere bezienswaardigheden. Voordat we tot in detail alles gaan regelen, willen we eerst 

weten of er belangstelling is voor deze excursie.

In het House of Prayer and Study (HOPS) in Nes Ammim hangt een gedicht van Gerty Spies. Gerty Spies (1897-1997) 

was een Duitse Jodin en overlevende van Theresienstadt. De vertaling is van Eeuwout Klootwijk.

What is the guilt of the innocent? Wat is de schuld van de onschuldige?

When does it begin?  Hoe begint het?

It begins when he - calmly         Het begint als hij - kalm -

And with hanging arms         en met zijn armen losjes naast zijn lichaam

Shrugging his shoulders,         zijn schouders ophaalt

Standing aside,             en terzijde staat

The coat buttoned up            zijn jas dichtgeknoopt

Lighting a cigarette saying:        en een sigaret opsteekt, terwijl hij zegt:

One can’t do anything.    Je kunt er niets aan doen.

Look, there begins the guilt        Kijk, daar begint de schuld

Of the innocent.  van de onschuldige.
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Rondom de vuurkorf 

Wanneer: 1 april 2022

Waar:  De Rank

Hoe laat:  19.00 uur  

Kosten:  €5,- per persoon

Opgeven:  vorming@derankstaphorst.nl 

Mannen van De Rank, opgelet! Deze avond is speciaal voor jullie. We verzamelen ons rond-

om 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.

Film: The Shack 

Wanneer:  6 april 2022

Waar:  De Rank

Hoe laat:  19.30 uur

Kosten:   Vrijwillige bijdrage i.v.m. de kosten van vertoningsrechten

Opgeven: vorming@derankstaphorst.nl 

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-een-

heid. 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. 

Knutselmiddag voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

Wanneer:  9 april 2022 

Waar:  De Rank 

Hoe laat:  13.30 - 15.00 uur

Voor wie:  Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

Opgeven:  activiteiten@derankstaphorst.nl

De activiteiten commissie organiseert een leuke middag voor de kinderen. We gaan mooie kunstwerken maken 

door je talenten en fantasie te gebruiken. Tussendoor krijgen de kinderen drinken en wat lekkers. Samen maken we 

er een leuke middag van.  Doe jij ook mee? 
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Paaswijding

Wanneer: 12 april 2022

Waar:  De Rank

Hoe laat: 14.30 uur

Opgeven: U ontvangt een persoonlijke uitnodiging

Voor de ouderen vanaf 65 jaar organiseren we ieder jaar een Paaswijding. Dat doen we in samenwerking met onze 

predikant. De middag wordt vaak muzikaal omlijst door een solist of een koor. Na de Paaswijding genieten we van 

een glaasje advocaat met slagroom.

 
Uniek schilderevenement tussen Pasen en Pinksteren 

Wanneer: 26 april 2022, 10 mei 2022 en 24 mei 2022 

Waar:        De Rank 

Hoe laat:   19.30 uur 

Kosten:        €10,- voor de materialen 

Leiding:             Louise Bramer en de Commissie Vorming & Toerusting 

Opgeven:  vorming@derankstaphorst.nl 

Onder het thema ‘de Geest krijgen’ nodigt de Commissie Vorming 

& Toerusting u/jou uit om in te haken op een uniek schilder-pro-

ject. De bekende kunstschilder en portrettekenaar Louise Bramer 

is bereid gevonden om met ieder die mee wil doen een levens-

grote wandschildering te maken op de wand achter het liturgisch 

centrum. Op Pinksteren 2022 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 ervoor 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 zal 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 (schilder)wand gezet. De derde avond gaat 

het over de kleuren en worden die kleuren ook aangebracht. 



22 Startgids 2021 - 2022

Familiedag 

Wanneer:  18 juni 2022 

Waar:   De Rank 

Hoe laat: Volgt 

Voor wie:  Voor leden en niet leden. 

Opgeven: activiteiten@derankstaphorst.nl  

De familiedag van De Rank komt er weer aan. We zijn nog op zoek naar een leuke invulling... maar spel en ontspan-

ning is gegarandeerd. Niemand hoeft thuis te blijven, want je kan met het hele gezin meedoen. 

Vakantie Bijbel Club (VBC)

Opgeven: vbcstaphorst@gmail.com  

Elk jaar organiseert de VBC-werkgroep in de zomervakantie een aantal 

dagdelen voor kinderen van de basisschool. Aan de hand van het jaar-

thema worden liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, gebeden, 

geknutseld en natuurlijk een Bijbelverhaal verteld. Alle onderdelen zijn 

erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. 

In welke vorm de organisatie dit jaar deze toff e week zal gaan organiseren 

is nu nog niet bekend. Houd de Social Media van de Vakantie Bijbel Club in de gaten om op de hoogte te blijven!   

De VBC sluiten we af met een gezamenlijke dienst voor de kinderen, ouders en andere belangstellenden. 


