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Nieuws uit Vitamine G 

 

Graag delen we met u – als ‘huisgenoot’ van de 

Diependaalse kerk en mede-geloofsgemeenschap –een 

aantal verhalen en ontwikkelingen vanuit Vitamine G.  

 

Jongerenavonden “Faith and Friendship” 

 

De Diependaalse kerk en Vitamine G zijn gestart met 

jongerenavonden onder de naam Faith and Friendship. 

Ben jij 16 jaar of ouder en vind je het leuk om andere 

jongeren te ontmoeten, om met elkaar in gesprek te 

gaan – en meer te weten te komen – over de Bijbel en 

geloven? Kom dan naar de jongerenavonden.  

Elke avond start met een maaltijd. Daarna pakken we 

de Bijbel erbij en gaat we met elkaar in gesprek over 

Jezus, zijn woorden, over geloven en onze vragen 

daarbij. We gebruiken steeds een andere werkvorm.  

Je hoeft niet gelovig te zijn om deel te nemen. 

Dit seizoen komen we nog bij elkaar op 23 juni en  

14 juli, van 17.30 tot 20.00 uur in de achterzaal van 

de Diependaalse kerk. Meld je uiterlijk de donderdag 

voor aanvang aan door een appje te sturen naar 

Kaj ten Voorde, 06-178 768 50. Data voor het nieuwe 

seizoen volgen nog. 
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Tienerclub “G-Kracht” 

 

De tienerclub van Vitamine G is van start gegaan, en 

we kijken terug op leuke en leerzame avonden. Bij de 

tienerclub wisselen ludieke spellen en goede 

gesprekken elkaar af rondom een centraal thema. 

Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheid.  

De tieners hebben zelf een rake naam voor hun club 

bedacht: "G-kracht"! Voor de tienerclub gebruiken we 

materiaal van Youth for Christ (Rock Solid) en lezen 

we samen uit de Bijbel in Gewone Taal. Jaco Hage, 

Pieter de Kruijf en Kaj ten Voorde geven leiding aan de 

club. De volgende avonden van de tienerclub zijn op 

vrijdag 7 juni, 5 juli en 6 september, van 19.30 tot 

21.00 uur in de achterzaal van de Diependaalse kerk. 

 

Doopdienst op Eerste Pinksterdag 

 

Op Eerste Pinksterdag zal de dienst van Vitamine G om 

12.00 uur in het teken staan van de doop. Een van de 

volwassen betrokkenen, Hanneke Warga, zal de doop 

ontvangen. Daarvoor zullen wij in de achterzaal een 

bad neerzetten waarin zij zal worden gedoopt. 

(Koffiedrinken gebeurt daarom in de kerkzaal.)  

Cora Outshoorn heeft te kennen gegeven dat zij haar 

doop wil gedenken, hiervoor zal ook een mooi, 

passend ritueel plaatsvinden. We kijken uit naar deze 

dienst. U bent van harte welkom deze feestelijke 
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viering mee te maken, na afloop van de viering om 

10.00 uur. 

Uitnodiging voor een gezamenlijke BBQ  

 

Op 25 juni hopen we het seizoen af te sluiten met een 

gezamenlijke BBQ. Op deze BBQ is iedereen welkom 

die zich betrokken weet bij de Diependaalse kerk en 

Vitamine G – en u mag uiteraard ook iemand 

meenemen! De locatie van de BBQ is Scouting 

Clubhuis Maartensdijk (Dierenriem 10). De BBQ start 

om 19.00 uur. Als u wilt komen, geeft u zich dan graag 

vooraf op. Dit kan bij Rianne ten Voorde 

(mail@riannetenvoorde.nl of 035-688 00 26). De 

kosten bedragen 7 euro per persoon (graag contant 

meenemen). 

 

Groei-Groepen 

 

De groei-groepen (waaraan betrokkenen van de 

Diependaalse kerk en Vitamine G deelnemen) hebben 

binnenkort hun laatste bijeenkomst van dit seizoen. 

Het is bijzonder om terug te horen van deelnemers 

wat meedoen aan een groei-groep voor hen betekent. 

Een groei-groep is voor hen een veilige plek waar ze 

met elkaar hun leven delen, eerlijk en open spreken 

over geloof en waar vriendschappen ontstaan.  

Groei-groepen zijn kerk-zijn in het klein. Het materiaal 

dat afgelopen seizoen gebruikt werd, was verrassend. 

We leerden veel over de gelijkenissen van Jezus vanuit 
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het gezichtspunt van het Midden Oosten, en ook 

spraken we over de Psalmen en hun waarde voor ons 

leven hier en nu. Heeft u ook interesse om volgend 

seizoen aan een groei-groep deel te nemen? 

Neem even contact op met Kaj ten Voorde 

(mail@kajtenvoorde.nl of 035-688 00 26). 

 

“Fancy Fair” en “A Taste of Christmas” 

Over deze twee mooie activiteiten leest u meer elders 

in dit Diependaalcontact. 

 

Namens Vitamine G, 

Kaj en Rianne ten Voorde 
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