
Belijdeniscatechese 

Heb je er wel eens over gedacht om belijdenis te 
doen, maar is het er op een of andere manier nooit 
van gekomen?  Dit jaar is je kans…komend jaar 
starten we weer een belijdenisgroep.  Vanaf oktober 
komen we eens per twee weken bij elkaar (behalve  
de schoolvakanties)  om door te praten over 
geloofsonderwerpen.  Uitgangspunt voor gesprek is 
het boek ‘Kijk op geloof’ van ds. H. Veldhuis.  In 
gezamenlijk overleg  bepalen we welke thema’s aan 
de orde zullen komen. De belijdenisdienst zal 
plaatsvinden op Palmzondag 2016.  Iedereen van 18 
jaar of (veel) ouder is van harte welkom.  Wil je 
graag een persoonlijk gesprek vooraf, neem dan 
contact met mij op. En… ook als je nog niet helemaal 
zeker weet of je wel belijdenis wilt doen, maar toch 
graag mee wilt draaien in de groep, ben je van harte 
welkom. Aanmelding bij ds. Annemieke de Bruijn: 
06-29822102 of 
predikant@stmaartenskerkophemert.nl. 
 
 

 
 
Maartenscantorij Ophemert 
 
De Maartencantorij onder leiding van Annelies 
Combecher zingt iedere twee à drie weken tijdens de 
dienst. Mocht u ook van zingen houden en mee 
willen doen, neem contact op met Emke van der 
Velden: 0344-631125 of emkevdv@gmail.com. 

 

 

“Goede buren” 

Activiteiten van de  

Protestantse kerkelijke gemeente  

Ophemert en Zennewijnen 

 

 

 
 

Ouderengespreksgroep 
 
Vanaf woensdag 16 september komt de 
gespreksgroep in het winterseizoen een aantal keer 
bij elkaar om over verschillende thema’s te praten. 
Contactpersoon: Tonnie Vermeulen, 0344-651264. 
 

Maranatha Herv. Vrouwenvereniging 
 
Maranatha Herv. Vrouwenvereniging organiseert 
een afwisselend programma met ontspannende 
activiteiten en leerzame avonden. Voor informatie 
bel Willy van Heerewaarden, 0344-616653 
 
 

 
 

Zin in film? 

Samen met Varik/Heesselt worden er twee avonden 
georganiseerd rond films, die aanleiding geven tot 
dieper nadenken en gesprek. We beginnen met  
koffie/thee en een korte inleiding. Na de film is er 
ruimte voor nagesprek en ontmoeting. Data:   
 woensdagavond 14 oktober de film ‘Les 

intouchables’,  Toevershof in Varik, o.l.v. ds. 
Annemieke de Bruijn 

 woensdagavond 17 februari ‘Life of Pi’ Torenhof 
Ophemert, o.l.v ds. Marjolein Cevaal. 

De toegang is gratis; voor consumpties wordt een 
vergoeding gevraagd.  



Actuele informatie op onze website 

Op de hoogte blijven van wat er te doen is in de 
gemeente? Wilt u weten welke voorganger de dienst 
zal verzorgen? Wilt u meer weten over de 
organisatie van onze gemeente? U kunt 
nieuwsberichten en alle actuele informatie over de  
gemeente vinden op de website: 
www.stmaartenskerkophemert.nl. 

 

Thuis luisteren naar kerkdiensten 

Via de website kunt u ook kerkdiensten beluisteren 
(kijk bij tabblad Kerkdiensten). 
Voor mensen die geen computer hebben, is er de 
mogelijkheid thuis een kastje te installeren om de 
kerkdiensten te kunnen beluisteren. Neem voor 
meer informatie hierover contact op met Albert 
Reijnen: 0344-651800. 
 

De Torenhof 

De Torenhof heeft ook een eigen website. Kijk op 
www.torenhofophemert.nl. voor informatie over de 
locatie en verhuurmogelijkheden. Contactpersoon 
voor reserveringen en verhuur is Jannie van Beest: 
0344-651610 of e-mail: info@torenhofophemert.nl 
 
 
 

 

Cursus vrouwen uit de bijbel 
 
Helemaal in de lijn van ons jaarthema ‘goede buren ’ 
past ook een toerustingsaanbod samen met onze 
buurgemeente uit Varik en Heesselt. Samen 
organiseren we een cursus waarin vier vrouwen uit 
de bijbel centraal staan. Het wordt een cursus 
waarin we ontdekken en doen.  Op vier avonden 
bespreken we een vrouw uit de bijbel; wie was zij? 
Waarvoor leefde zij? Wat kwam zij tegen in haar 
leven? En welke plek had geloof? We lezen stukjes, 
denken samen na over haar en ons eigen leven. 
Daarna gaan we in samenwerking met schilderes 
Soraya van Houwelingen deze bijbelse vrouwen op 
het doek zetten.  Plaats: afwisselend  het atelier van 
Soraya in Heesselt en de Torenhof. De avonden 
worden afwisselend door de predikante van 
Varik/Heesselt en van Ophemert/Zennewijnen 
geleid.  
 woensdag 11 november: Eva in Heesselt, leiding 

ds. Annemieke de Bruijn  
 woensdag 20 januari: Maria in de Torenhof, 

leiding ds. Marjolein Cevaal 
 woensdag 9 maart: Esther in Heesselt, leiding ds. 

Annemieke de Bruijn.  
 woensdag 18 mei: Lea in de Torenhof, leiding ds. 

Marjolein Cevaal 
 
Kosten per avond, inclusief materiaal, koffie en thee: 
7,50 pp. Voor informatie en aanmelding: ds. 
Annemieke de Bruijn: 06-29822102 of e-mail: 
predikant@stmaartenskerkophemert.nl 

 

 
Kinderoppas tijdens de dienst 
 
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de 
kerkdienst kinderoppas in de oude bibliotheek.  
Ze kunnen heerlijk een uurtje spelen onder leiding 
van een oppas. Wilt u ook als oppas helpen of mocht 
u vragen hebben  neem dan contact op met  Lisa van 
Doesburg, tel. 0344-652123 of  e-mail: 
xlisa1995@hotmail.com. 

 
Zondagsschool 4 t/m 12 jaar 
 
Iedere zondagmorgen is er tijdens de dienst 
zondagsschool voor de kinderen in de Torenhof. We 
zingen samen, luisteren naar een bijbelverhaal, 
praten erover met elkaar en maken er een 
verwerking bij. Tijdens koffiedrinken, gezins- en 
doopdiensten zijn we met z’n allen in de kerk. Alle 
kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn van harte welkom! 
 

 
 

Tienergroep  
 
Ben je 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte 
welkom bij tienergroep. We komen een keer in de 
twee weken op vrijdagavond bij elkaar in de 
Torenhof (ruimte van de oude bibliotheek). Ook dit 
jaar wordt er weer voor een leuk en leerzaam 
programma gezorgd. Meer info? Bel of mail naar 
Emila Bijl: 0344-606815 of emilabijl@iuvo.nl.  
 


