Vorming en toerusting folder 2017-2018
voor in de agenda:
September 2017:
6-9-2017 Koffie-inn 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
21-9-2017 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 18-9-2017 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend
21-9-2017 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
28-9-2017 PVG “de Rank” om 14:30
Openingsdienst
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ B3
29-9-2017 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2
Oktober 2017:
4-10-2017 Koffie-inn 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
6-10-2017 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4
19-10-2017 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 16-10-2017 tot 12:00
informatie op: § C10
19-10-2017 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
27-10-2017 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan” ,informatie op :§ B2
November 2017
1-11-2017 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
2-11-2017 PVG “de Rank”
Veteraneninstituut, informatie op :§ B3
3-11-2017 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4
16-11-2017 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 13-11-2017 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend

16-11-2017 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
23-11-2017 19:30 Film “The life of Pi”
tijd 19:30 in de Bastiaan
Informatie op: § B9
24-11-2017 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2
December 2017
? -12-2017 Cantate-dienst,
informatie op § B7
1-12-2017 adventsviering in DorpsKerk
informatie op § C4
1-12-2017 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4
6-12-2017 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
7-12-2017 PVG “de Rank”
Sax on tour, informatie op :§ B3
8-12-2017 adventsviering in DorpsKerk
informatie op § C4
11-12-2017 Kronenpoetsen om 13:00
Informatie op: § C1
15-12-2017 adventsviering in DorpsKerk
informatie op § C4
19-12-2017 16:30 tot rond 18:30
Kerstviering PVG “de Rank”
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ B3
21-12-2017 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 18-12-2017 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend
21-12-2017 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
22-12-2017 adventsviering in DorpsKerk
informatie op § C4
29-12-2017 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2

Januari 2018

Maart 2018

3-1-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6

2-3-2018 Oecumenisch avondgebed
informatie op § C4

12-1-2018 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4

7-3-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6

18-1-2018 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 15-1-2018 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend
18-1-2018 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11

9-3-2018 Oecumenisch avondgebed
informatie op § C4

22-1-2018 Cursus Geloof en
natuurwetenschap
Locatie: “de Bastiaan” informatie op § B4
26-1-2018 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2
29-1-2018 Cursus Geloof en
natuurwetenschap
Locatie: “de Bastiaan” informatie op § B4
Februari 2018
?-2-2018 Inspiratieavond Kerkelijke
bezoekers in “de Bastiaan”
Informatie op § B8
7-2-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
9-2-2018 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4
15-2-2018 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 12-2-2018 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend
15-2-2018 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
16-2-2018 Oecumenisch avondgebed
informatie op § C4
23-2-2018 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2
23-2-2018 Oecumenisch avondgebed
informatie op § C4

9-3-2018 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4
15-3-2018 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 12-3-2018 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend
15-3-2018 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
16-3-2018 Oecumenisch avondgebed
informatie op § C4
22-3-2018 van 19:30 tot 21:00
Kennismaken met Christelijke meditatie
in de dorpsKerk, Informatie op § B6
23-3-2018 Oecumenisch avondgebed
informatie op § C4
30-3-2018 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2
31-3-2018 Stille zaterdag:
Oecumenisch avondgebed
informatie op § C4

April 2018

Juni 2018

4-4-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6

6-6-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6

5-4-2018 van 19:30 tot 21:00
Kennismaken met Christelijke meditatie
In de dorpsKerk, Informatie op § B6

Juli 2018

6-4-2018 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4
12-4-2018 van 19:30 tot 21:00
Kennismaken met Christelijke meditatie
Informatie op § B6
19-4-2018 van 19:30 tot 21:00
Kennismaken met Christelijke meditatie
Informatie op § B6
19-4-2018 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 16-4-2018 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend
19-4-2018 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
27-4-2018 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2
Mei 2018
2-5-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
11-5-2018 Kidsclub om 19:00
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op § A4
17-5-2018 18:00 Samen aan tafel
opgave uiterlijk 14-5-2018 tot 12:00
informatie op: § C10
aansluitend
17-5-2018 19:45 In gesprek met..
Locatie: “de Bastiaan” informatie op :§ C11
25-5-2018 10:00 gespreksgroep 60+
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ B2
25-5-2018 18:30 tot 21:00 natuurwandeling
Informatie op § B5
26-5-2018 10:00 tot 12:30 natuurwandeling
Informatie op § B5

4-7-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
Augustus 2018
1-8-2018 Koffie-inn van 10:00 tot 11:30
Locatie: “de Bastiaan”, informatie op :§ C6
------------------------------------------------------------§ A1. kinderen en jeugd in Olst
kinderoppas
Voor de allerkleinsten is er tijdens de
kerkdienst oppas. Dit is in de Bastiaan (naast
de Dorpskerk), behalve als er een
oecumenische dienst op de Boskamp is, dan
is het in de ruimte bij die RK Kerk. Locatie:
de Bastiaan.
Contactpersoon: Gert Lagendijk,
? 0570-563129, gw.l@hetnet.nl
§ A2 Kindernevendienst
Elke zondag tijdens de eredienst is er tijdens
de Bijbellezing en de overdenking een
speciale kindernevendienst voor de kinderen
van groep 1 tot en met groep 8. We lezen
hierbij een Bijbelverhaal in hun eigen taal en
verwerken deze op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld met een gesprekje, knutselen,
een quiz of spel. Dit doen we aan de hand
van ‘Kind op Zondag’ en de SamenleesBijbel.
In de Adventsperiode en in de 40-dagen tijd
werken we met de kinderen aan een project.
Alle kinderen van deze leeftijd zijn welkom.
In juni , als de kinderen van groep 8 afscheid
nemen, sluiten we het seizoen af met een
kinderdienst en een aktiviteit na de dienst.
Locatie: de Bastiaan.
Contactpersoon: Doreen van der Lit-Lensen,
? 0570-220588,
doreenlensen@hotmail.com.

§ A3 Basics – Groep 7 en 8 en 1 e klas
Zit jij in groep 7 of 8, of in de 1e klas? Dan
hebben we dit seizoen ook weer activiteiten
voor jou! Wil jij weten wie God is, en Jezus
en de Heilige Geest? Vraag jij je wel eens af
waarom je nou naar de kerk meegaat (of
moet), en waarom al die andere mensen
daar heen willen? En waarom vieren we
avondmaal? En misschien heb je nog wel
een heleboel andere vragen over God,
geloven, of de kerk. Hou dan goed de
website in de gaten, want daar komt alle
informatie op te staan over wanneer, waar en
hoe laat je verwacht wordt. Dit willen we dit
jaar een paar keer in een blok van een paar
avonden doen. We hopen je te zien bij deze
avonden waarop we met de Basics van het
geloof bezig gaan!
Wil je hier nu al meer informatie over, of wil je
graag op de hoogte gehouden worden?
Locatie: de Bastiaan
Contactpersoon: Maarten Blankman,
? of app: 06-47132745
§ A4 Kidsclub en HFK-club
(HutselFrutselKnutsel-club
-de HFK club gaat alleen door bij
voldoende deelname ! Vanaf oktober t/m mei wordt er elke maand
op vrijdagavond een gezellige avond
gehouden. Samen wordt er geluisterd naar
een verhaal, een spel gedaan, geknutseld,
gekookt en nog veel meer. Het kost € 1 per
keer, waarvan € 0,50 voor een goed doel.
Aan het eind van het seizoen wordt samen
afgesproken naar welk goed doel het
gespaarde bedrag gaat. In juni of begin juli is
er een gezamenlijk clubuitje op een zaterdag.
Kidsclub Voor kinderen van de groepen 5 en
6 doorgaans op een vrijdag eens per maand
om 19.00 uur in De Bastiaan. HFK-club voor
kinderen van groep 7 en 8, doorgaans op de
2e vrij-dag van de maand om 19.00 uur.
Locatie: de Bastiaan
contactpersonen kidsclub:
Henriëtte de Wit, ? 06-51612308
contactpersonen HFK: Annemarie Lagendijk,
?. 0570-563129
Ali Speksnijder. ? 0570-564028
§ A5 Filmavonden – Voor iedereen
Dit jaar willen we een aantal keren op een
vrijdag een filmavond organiseren in de
Bastiaan. Dit is een activiteit door jongeren
én volwassenen georganiseerd, en voor
iedereen bedoeld. Omdat samen kerk zijn

ook betekent dat we samen ontspannen
activiteiten doen. De eerste filmavond
hebben we voor Pasen gehad, samen The
Passion kijken op witte donderdag. Ook dit
jaar is dat weer de bedoeling. Daarnaast
willen we verschillende andere films kijken,
films met een goed verhaal, humor, waar we
iets van kunnen leren, of een combinatie van
alles. Hou hiervoor goed de Kerkwijzer en de
website in de gaten voor de nieuwste data!
Zijn films jouw/uw hobby? Meld je dan aan bij
Willemieke om mee te helpen films uit te
zoeken! Er is al een leuk gemengd groepje,
maar meer mensen zijn altijd welkom.
Locatie; de Bastiaan
contactpersoon: Willemieke vd Poel
? 06-43033321

B. Cursussen en groepen in
Olst
§ B1 Belijdeniscatechese:
Het is mogelijk om aan het einde van het
komende seizoen belijdenis te doen. Daarom
wordt er in de komende periode
belijdeniscatechese gehouden. Wie mee wil
doen èn wie daarover nadenkt, kan zich
aanmelden bij ds. Henk Jan Damstra om
concrete afspraken te maken.
§ B2 Gespreksgroep voor 60-plussers:
De 60-plus groep komt rondom de bijbel
iedere laatste vrijdagmorgen van de maand
om 10.00 uur samen. Eigen inbreng is
mogelijk maar wij willen het seizoen
beginnen met enkele bekende en geliefde
Psalmen samen te delen. Het gaat hierbij
niet allereerst om kennis als wel om ervaring.
Wist u dat Jezus Zelf de Psalmen gebruikte
in zijn eigen stille tijd als Hij Zich terugtrok?
Meerdere malen citeert Hij in de evangeliën
bekende Psalmen, die Hij in zijn eigen
gebeden gebruikte. Toen de discipelen
vroegen: ´Heer, leer ons bidden?´ ging het
dus niet alleen om het Onze Vader, maar
bad Hij de Psalmen in zijn eigen leven voor.
Hopelijk kunnen we van elkaar leren welke
rol de Psalmen in ons leven spelen! We
komen samen in de Bastiaan en streven
naar afsluiting rond de klok van 11.30 uur.
Gespreksleider: Ds Marc.J.Heule.? 0570594298

§ B3Protestantse Vrouwengroep
“De Rank”
PVG “De Rank” is een gezellige
vrouwengroep met een kleine 25 leden.
Doorgaans op de eerste donderdagmiddag
van de maand komen we bij elkaar in
gebouw De Bastiaan aan het Kerkplein in
Olst. De Rank is een actieve groep voor
vrouwen in en rond de Protestantse
gemeente te Olst. We vinden van belang: het
sociale contact, ontwikkeling en ontspanning.
Rond Kerst en Pasen zijn er momenten van
bezinning en viering. Op de bijeenkomsten
wordt een spreker uitgenodigd. Het bestuur
zorgt voor een gevarieerd programma.
De middagen beginnen om 14.30 uur met
koffie/thee waarna een korte inleiding door
de voorzitter. Dan is het woord aan de
spreker. Om 16.30 uur wordt de middag
afgesloten. Het lidmaatschap kost €25,= per
jaar, inclusief koffie/thee. Ieder die
belangstelling heeft wordt hartelijk
uitgenodigd eens een middag mee te maken.
Voor 2017 staan de volgende activiteiten
gepland:
Donderdag 28 sept.de openingsdienst,
als begin van het nieuwe seizoen, waarin Ds.
Damstra voorgaat. Aanvang 14.30 uur in De
Bastiaan. Na de dienst is er een kort
programma tot 16.30 uur.
Donderdag 2 nov. komt er een spreker van
het Veteraneninstituut met een programma
over de Nederlandse soldaten, hun missie,
hun begeleiding en hun thuisfront.
Donderdag 7 december komt dhr.Ben
Wissink uit Brummen. Hij komt met zijn 8
saxofoons en speelt op allemaal in zijn Sax
On Tour en vertelt ook anekdotes
tussendoor.
Dinsdag 19 dec. om 16.30 uur: Kerstviering
in de Bastiaan. Er is ook een broodmaaltijd.
Einde rond 18.30 uur.
Het programma 2018 is nog in de maak en
wordt gepubliceerd in de Kerkwijzer en op de
website.
Contactpersoon is Mw. Jenny van der Steeg
– Venema, ? 0570.560949.
steegvenema@kpnplanet.nl

§ B4 Cursus Geloof en Natuurwetenschap:
het ontstaan van de kosmos en het leven
op aarde
Heeft de natuurwetenschap aangetoond dat
het achterhaald is om in God te geloven?
Kun je als christen nog wel aan
natuurwetenschap doen? In twee avonden
gaan we kijken naar wat de wetenschap aan
kennis heeft opgeleverd over de kosmos, de
materie en het leven. Wat is de status van
deze kennis? Hoe verhoudt die zich tot wat
de Bijbel daarover zegt? kijkt u ook naar
https://www.forumc.nl/cursussen/cursusgeloof-en-wetenschap
datum: maandag 22 en 29 januari 2018
Locatie: de Bastiaan in Olst
Contactpersoon:
Hette Koopmans ? 06-51217025
§ B5 Wandeling in de natuur in de natuur
met aandacht voor Gods schepping
Tijdens een wandeling van 8 km zullen we
regelmatig stil staan om na te denken over
wat we zien en ervaren. Er zullen meditatieve
teksten worden gebruikt en daarnaast zal
door Herman Menkveld verteld worden over
wat we in de natuur zien. U zult later horen
waar deze wandeling plaatsvindt in de
omgeving van Olst. Wandelt u mee?
Data: vrijdagavond 25 mei 18.30 tot 21.00 en
zaterdag 26 mei van 10.00-12.30
Contactpersoon: Thea Wiegers
thea.wiegers@gmail.com ? 0570-565566

§ B6 Kennismaken met Christelijke
Meditatie
In maart/april worden vier avonden
(donderdagen) georganiseerd om kennis te
maken met christelijke meditatie. Meditatie
wordt beoefend in vele religies, maar ook in
de christelijke traditie zijn in de loop der
eeuwen verschillende manieren en methoden
op dit gebied ontwikkeld. Intensieve
beoefening van meditatie kan je innerlijke
rust geven of inzicht in jezelf, verrijking en
verdieping van hoe je in het leven staat. Iets
van de rijke schat uit de christelijke traditie
gaan we verkennen. Iedere avond leggen we
ons toe op een bepaalde vorm. We oefenen
ons in lectio divina: we laten een Bijbeltekst
in ons doordringen. We oefenen in “Innerlijke
aanwezigheid”, bidden zonder woorden, een
aandachtig en bewust “alleen-maar zijn” en
we gaan lopen en wandelen in aandacht.
Deelname is open voor iedereen. De serie
avonden wordt geleid door Esther Coes uit
Olst Wie alvast iets meer wil lezen: zie de
website van Vacare van de pkn.
De avonden zijn van 19.30-21.00 uur in de
Dorpskerk van Olst.
Graag opgave vooraf: mail
egcoes@gmail.com of ? 0611012663
Data: donderdag 22 maart, 5 april, 12 april en
19 april.
§ B7 Cantatedienst:
In het najaar 2017 is het plan dat er weer een
cantatedienst op een zondagavond wordt
georganiseerd. De cantate wordt uitgevoerd
door een groep musici die (voor hun eigen
plezier) twee maal per jaar een cantate
instuderen en deze ook graag ten gehore
willen brengen. De dienst volgt de orde van
dienst voor een avondgebed en wordt verder
vormgegeven met als leidraad de uit te
voeren cantate.Nadere gegevens worden
later bekend gemaakt. Locatie : Dorpskerk/de
Bastiaan
datum: waarschijnlijk ergens in december
contactpersoon: Jaap Wiegers ? 0570565566
§ B8 Inspiratieavond voor kerkelijke
bezoekers en geïnteresseerden
In een gemeente wordt er veel bezoekwerk
verricht want zo geven we uiting aan "de zorg
voor elkaar". Iemand is ziek of nieuw in de
gemeente, een collecte moet worden
opgehaald worden of informatie gebracht
worden en je raakt in gesprek, je bezoekt uit

name van je functie een gemeentelid en ga
zo maar door.
Hoe zorg je dat je "de geest hebt " als bij
iemand binnen stapt? Wat breng je mee als
christen? en wat gebeurt er na? Kortom:
Maar wat maakt een bezoek waardevol ?
Dominee Cees de Gooijer uit Deventer leidt
deze inspiratieavond.
Locatie: de Bastiaan
datum: ...........februari 2018
Contactpersoon: Blandine Taal ? 0570562029
§ B9 FILMS DIE ERTOE DOEN
Film The life of Pi
Deze film kreeg in 2012 een Oscar vanwege
de magnifieke visuele effecten… In zee op
een reddingssloep leven met een tijger, een
zebra, een hyena en een oerang oetang
…. Dat gaat niet en toch wel… een film
over survival en over normen en waarden,
maar ook een film over de vraag: hoe
onthoud ik het onmogelijke?
Begeleiding: Leo Geurts
Datum: donderdag 23 november 2017
- 19.30- 21.30
Plaats: de Bastiaan in Olst
§ B10 Film Back to Utopia.
In 2016 was het 500 jaar geleden dat
Thomas More zijn boek Utopia schreef. Met
zijn zeer scherpe geest registreerde hij toen
al problemen in de samenleving en zocht
naar antwoorden om juist wel een ideale
samenleving te creëren.
De film 'Back to Utopia' begint met de
verdwijning van een 500 jaar oud exemplaar
van het boek Utopia in de grootste maffia
boekendiefstal van de geschiedenis.
Onderzoeksjournalist Alex Dillen tracht het
gestolen boek op het spoor te komen en
wordt geconfronteerd met keuzes uit zijn
journalistiek verleden waardoor hij naar de
werkelijke betekenis van Utopia op zoek
moet gaan.
Na afloop van de film kunnen we onder het
genot van een glaasje napraten over de film.
datum: n.n.b.
plaats: de Bastiaan in Olst
contactpersoon: Esther Coes ? 0570795011
Houdt u ook de filmavonden van de jeugd
(voor iedereen) in de gaten!

C. Overige activiteiten in Olst
§ C1 Kronenpoetsen
Maandag 11 dec. 2017 is het weer tijd om de
kronen te poetsen van de Dorpskerk.
Om 13.00 uur kunt u komen helpen, in de
kerk. Tot ongeveer 14.30 uur, waarna
thee/koffiedrinken in De Bastiaan.
Voor koperpoets wordt gezorgd.
Opgave bij Johanna Rosink. ? 0570.563707
§ C2 Cantorij Olst
De cantorij verleent eenmaal per maand en
op de hoogtijdagen medewerking aan de
kerkdiensten. De repetities zijn op
dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in de
Dorpskerk. De leiding berust bij de organist,
dhr. W. de Just.
Contactpersoon: Annelies Vosselman,
? 0570-862690 of 06-11025563
a-vosselman@home.nl
§ C3 Koffiedrinken na de dienst
Bijna elke zondag staan na de dienst koffie,
thee en limonade klaar in de Bastiaan. In de
zomermaanden elke week.
§ C4 Oecumenische avondgebeden vóór
Kerstmis en Pasen
Elk feest heeft zijn voorbereiding. Komt er
een verjaardag of jubileum in zicht, dan begin
je er naar toe te leven. Dat geldt ook voor
kerkleden. Daarom zijn er in de Adventstijd
en Veertigdagentijd oecumenische
avondgebeden om toe te leven naar de twee
kerkelijke hoogtijdagen in het jaar. Dat zijn
korte diensten, plm. een half uur. De
bijeenkomsten hebben een sobere liturgie,
waarin stilte een belangrijke rol speelt. De
samenkomsten vinden plaats op het koor van
de Dorpskerk in Olst. De avondgebeden
worden voorbereid door leden van de Rooms
Katholieke Kerk en de Protestantse
Gemeente. De data voor de avondgebeden
in de komende Adventstijd zijn: vrijdag 1, 8,
15 en 22 dec. De data voor de
Veertigdagentijd zijn: vrijdag 16, 23 februari,
2, 9, 16, 23 en Zaterdag 31 maart (Stille
Zaterdag).
locatie: Dorpskerk in Olst
Contact persoon: Cees Vonk; ? 562147;
e-mail: vonk112@hetnet.nl

§ C5 Koffie-inloop – maandagochtend
Elke maandagochtend staat de Bastiaan van
10 uur tot half 12 open voor ieder die
behoefte heeft een praatje onder het genot
van een kopje koffie of thee. Uw gastheer /vrouw staat voor u klaar!
contactpersoon: Anneke Doreleijers, ?
546301
Locatie: de Bastiaan in Olst
§ C6 Koffie-inn Op elke eerste woensdag
van de maand geurende koffie/thee (met
iets erbij)
Voor iedereen die behoefte heeft aan
gesprek, ontmoeting of een spelletje. Er zijn
luisterende oren van gastvrouwen. Als u niet
zelfstandig kunt komen, dient u zelf voor hulp
te zorgen, een vrijwilliger wordt nog gezocht.
Locatie: De Bastiaan in Olst
tijd : 10:00 tot 11:30
Contactpersoon: mw. Anneke Mulder ?
564329
§ C7 Werkgroep ZWO: Zending,
Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking
Onze werkgroep heeft als doel aandacht te
geven aan onze verbondenheid met kerken
en christenen in het buitenland. Het gaat
daarbij om zending, hulp aan mensen in
nood en vragen van gerechtigheid en vrede
in de wereld. In de loop van de jaren hebben
wij ons vooral gericht op het onderhouden
van contacten met de kerk van Halmahera,
Indonesië, van Papua en met de Brotherhood
Society, een Anglicaanse
kloostergemeenschap in New Delhi, India. Zo
sturen wij ieder jaar een kerstgroet. Per jaar
stellen wij een project vast waaraan wij dan in
het bijzonder in de Veertigdagentijd aandacht
besteden. Zo mogelijk nodigen wij iemand uit
die ons over dat project en de achtergronden
ervan iets kan vertellen. In het najaar sluiten
wij het project af in een dienst waarbij wij als
werkgroep medewerking verlenen.
Het afgelopen jaar stond het werk in Papua
centraal. Het kerkelijk vormingscentrum P3W
aldaar, wil vrouwen uit afgelegen dorpen
vormen en opleiden. Vrouwen leren lezen en
schrijven. Zij volgen in het centrum ook
trainingen op het gebied van
gezondheidszorg en opvoeding.
In 2018 zal de werkgroep het werk van De
Brotherhood Society steunen en onder de

aandacht brengen. Het thema is “Goed
onderwijs voor straatkinderen in Delhi”.
Ds. Jaap Wiegers en zijn vrouw Thea hebben
veelvuldig contact met de
kloostergemeenschap aldaar. In januari 2018
hoopt ds. Wiegers er weer naar toe te gaan.
Op 18 februari 2018 zal in de kerkdienst de
aftrap gegeven worden voor dit nieuwe
project, ook door ds. Wiegers.
Op 14 oktober 2018 zal weer de afsluiting
volgen.
Over onze contacten, onze projecten en over
de landelijke acties van onze kerk berichten
wij regelmatig via onze rubriek in de
Kerkwijzer.
contactpersoon: Kienie Ebbers- Huizinga, H.
Droststraat 1, ? 0570-562176,
e-mail: wwebbers@hetnet.nl
§ C8 Werkgroep liturgisch bloemschikken
We verzorgen iedere zondag het boeket in
de kerk dat naar iemand uit de gemeente toe
gaat.
Op hoogtijdagen Kerst, Pasen, Pinksteren
en Dankdag verzorgen we een
bloemstuk in de kerk met daarbij soms de
uitleg wat met dit bloemstuk verbeeld is.
We zijn momenteel met 6 personen. Graag
zouden we uitbreiding willen hebben om zo
ons werk beter te verdelen. Wie doet er mee,
bedenk: vele handen maken licht werk. Wie
wil 2 maanden per jaar het boeket van de
zondag verzorgen en meewerken met
bloemstukken op de feestdagen. Op de PKN
Olst website kunt u foto’s van bloemstukken
zien, die we met hoogtijdagen maken.
Contactpersoon: Thea Wiegers, ?0570565566 thea.wiegers@gmail.com
§ C9 Kerk open
In de maanden juni – augustus is de
Dorpskerk op vrijdag- en zaterdagmiddagen
van 13.30-16.30 uur geopend, in de Adventsen de Veertigdagentijd op vrijdagmiddag.
Daarnaast ook op bijzondere dagen, zoals
Monumentendag, jaarmarkt, e.d. In de
zomermaanden is er ook een tentoonstelling
in de kerk. Tijdens de openingstijden wordt
ook altijd het van Oeckelenorgel bespeeld.
Een team van vrijwilligers heet de gasten
welkom. U bent ook welkom om vrijwilliger te
worden. Contactpersoon: dhr. H. Drost,
?564408, j.drost@windesheim.nl

§ C10 Samen aan tafel
Op de derde donderdag van de maand een
gezellige en smakelijke maaltijd voor
gezinnen,paren en alleen-gaanden.
Ontmoeting in een ontspannen en informele
sfeer.Prima maaltijden verzorgd door een
enthousiast team van vrijwilligers.
Locatie: De Bastiaan. Opgave gewenst voor
de maandag voorafgaand aan de maaltijd bij
een van de contactpersonen:
mw. B. Vrielink, ? 561864, mw. L. van der
Graft, ? 0570-562119,
janloekvdgraft@hetnet.nl en
mw. A. Bijmold ? 0570 562623 ,
alie@bijmold.nl.
§ C11 IN GESPREK MET ….
Een nieuwe loot aan de stam van het
winterwerk. In hoeverre kennen wij elkaar?
Hoe is iemand in Olst terechtgekomen of is
hij of zij er nooit weggeweest. Een
gelegenheid om min of meer bekende
Olstenaren te bevragen op hun verleden, hun
plannen, hun hobby's, etc. Aansluitend op
het 'Samen aan tafel' op de derde donderdag
van de maand komt er een interview van een
half uurtje. De zondag daaraan voorafgaand
wordt de naam van de geïnterviewde bij de
mededelingen genoemd. U kunt het vragen
stellen overlaten aan de interviewer, maar u
kunt ook, voorafgaand aan of tijdens de
maaltijd schriftelijke vragen indienen.
eerste keer: 21/9 om 20.00 (koffie/thee om
19.45)
Locatie: de Bastiaan
Contactpersoon: Jaap Wiegers ?0570565566

