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Micha Kring 

In deze kring maken we kennis met het thema 
van het Bijbelboek Micha, waarin staat: “Je weet 

wat God van je wil: niets anders dan recht doen, 
trouw zijn en nederig de weg te gaan van je God.” 

Wij werken aan de hand van het (vernieuwde) 

boekje Micha van de organisatie Micha Nederland 
waarin verschillende thema’s langs komen. Ieder 

mens heeft zijn eigen passie en talenten. Een 
passie is iets waarvoor je offers wilt brengen. We 

gaan op zoek naar onze eigen passies. In relatie tot het huidige thema zou dit 
bijvoorbeeld kunnen zijn: aandacht voor kwetsbare mensen, andere culturen, 

zorg voor de natuur, voor een eerlijke wereld of een duurzame levensstijl. We 
komen 6 keer op een donderdagavond bij elkaar en beginnen met een 

gezamenlijke maaltijd.  Cursus in september 2021 gestart. 

 

Geef je inspiratiebron vorm en kleur 

Heb je het idee dat je aan een (nieuwe) 

uitdaging toe bent, maar heb je vooral ook 

behoefte aan ontspanning, misschien is deze 

cursus dan iets voor jou. Een cursus waarbij 

het gaat om creativiteit, elkaar ontmoeten 

en plezier. 

 

In een klein groepje maak je kennis met de mogelijkheden van o.a. potlood, 

verf, inkt en papier. Veel leuker nog is dat je ontdekt wat jij met die materialen 

kunt doen en hoe jij op jouw unieke manier uitdrukking kunt geven aan wat je 

ziet en hoe jij dat beleeft. Je verbeeldt wat jou inspireert.  

Eerdere ervaring met beeldend werken kan handig zijn, maar is beslist geen 
voorwaarde. Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent en zin hebt om op 

ontdekkingstocht te gaan.  
 

Aantal aanmeldingen min.5 – max. 6 personen.  

Door wie:       Annet Schot  
Waar:   Kleistraat 6 

Wanneer:      5 dinsdagavonden 
Data:    12, 26 oktober,  9, 23 november en 7 december 2021 

Tijd:    van 19.30 tot 21.30 uur 
Kosten:   50,00 voor 5 avonden, dit is inclusief materiaalkosten 

Aanmelden bij Thea Wiegers, het liefst per mail: thea.wiegers@gmail.com,  
evt. telefonisch:0570565566/ 06-23239291 
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LEVEN MET DE PSALMEN –LEVEN MET GOD 

 

En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 

Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 
 

(Martinus Nijhoff, De moeder de vrouw) 
 

 
 

Psalmen zingen we in de kerk. En soms zomaar: een vrouw aan het dek van 

een schip dat voorbij vaart. 
Psalmen zijn gedichten, menselijk en dichtbij. Ze gaan over het leven, over 

geluk en over narigheid, over vertrouwen en over wanhoop, over samenzijn en 
over eenzaamheid.  

Soms zijn ze persoonlijk, maar soms gaat het ook over de wereld om ons 
heen, over politiek dus, over de natuur en het oneindige heelal. 

De gevoelens die daarbij aan de orde komen worden niet toegedekt of 
onderdrukt, integendeel ze worden onverbloemd uitgesproken, uitgeschreeuwd 

soms. In de Psalmen is er ruimte voor. Hoe kan dat? De dichter weet dat hij/zij 
niet aan zichzelf is overgelaten, hij/zij weet zich bewaard door de hand van 

God, weet dat God hoort en ziet en dat Hij een redder en bevrijder is.  
De dichters nodigen ons uit om hun Psalmen te lezen, om ze mee te maken, 

ook om ze te bidden en te zingen. Door de Psalmen weet je je verbonden met 
God. Leven met de Psalmen is leven met God. 

Dit najaar lezen we op drie avonden telkens een Psalm. Om mee te doen hoef 

je niet “bijbel vast” te zijn. We gaan gewoon uit van de tekst, we vragen ons af 
wat ons opvalt en wat ons raakt. En of dit ook met ons en ons leven te maken 

heeft. 
 

Door wie:       ds. Henk van der Steeg 
Waar:   De Bastiaan 

Wanneer:      3 woensdagavonden 
Data:    13, 27 oktober en 10 november 2021 

Tijd:    van 19.30 tot 21.00 uur 
Iedereen is hartelijk welkom.  

 
Opgeven via e-mail: steegvenema@kpnplanet.nl of telefonisch 560949. 
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Gemeente weekend van 25 - 27 februari 2022! 
 

 
Omdat we elkaar weer graag van 

mens tot mens willen ontmoeten en 
we door corona geen mannenweekend 

konden houden en ook de contacten 
na de dienst wel op een erg laag pitje 

stonden, houden we van vrijdag 25 - 
zondag 27 februari een 

gemeenteweekend voor de gemeente 

van Olst en voor belangstellenden uit 
de andere Klein Sallandse gemeentes. 

Iedereen is welkom op dit feest. 
 

Na onze eerste voorbereidingsvergadering hebben wij besloten het thema een 
andere naam te geven: Zonder Schuren Geen Glans. (het was eerst 

“Schuurpapier”). Dit om onze wens tot groei in het omgaan met elkaar, onszelf 
en met God aan te geven. Wat het “schuren” mag zijn in ons leven, uiteindelijk 

hopen en geloven we dat het weer “glans” kan krijgen. Wij gaan met elkaar 
praten maar ook vooral doen en beleven.    

Uiteraard is er ook tijd voor rust, ontmoeting en gezelligheid. Wij hebben een 
fantastische kokkin gevonden die de catering gaat verzorgen, zodat wij als 

deelnemers ons heerlijk kunnen laten verwennen.  
 

Voor wie is dit weekend bedoeld? Alleenstaanden, echtparen en ‘ halve 

echtparen’, gasten van buiten onze gemeente mag je meenemen. De 
uitnodiging wordt ook in december naar onze zustergemeentes van Klein-

Salland gestuurd. Kortom iedereen is welkom! 
 

De maximale capaciteit is 20 personen, dus wacht niet te lang met opgave. 
Per persoon blijft de prijs voor het hele weekend, inclusief de maaltijden en het 

verblijf in Hoeve Wetermans 150 euro. 
 

Ben je enthousiast geworden? Neem gerust contact met mij op voor informatie 
en/of opgave. Mocht de prijs een probleem zijn, dan hebben we budget om 

degenen die dat nodig hebben te ondersteunen. In dit geval overleg (in alle 
vertrouwelijkheid) met mij. 

 
Aanmelden het liefst via de mail: mussettaal@kpnmail.nl,  

evt via tel. 06-30292520 vóór 1 januari 2022.  

Opgave is pas definitief bij overmaking van de kosten op  
NL19 RABO 0373 7093 82, Protestantse Gemeente Olst,  

onder vermelding van je naam + “gemeenteweekend 2022”.  
 
Hartelijke groeten, 

De voorbereidingscommissie 

Blandine Taal, Esther en Gerrit Coes, Jan Zijp, Irene Ziegelaar en Wilto 

Kampinga. 
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