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Bulletin 
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Beste broeders en zusters van wijkgemeente Diependaal, 

 

Hoe gaat het met u? We hopen van harte dat het goed mag gaan, in 

deze voor iedereen vreemde tijden. U zult vast ook blij zijn dat 

ontmoetingen ‘in het echt’ steeds meer vorm krijgen, ook in de kerk. 

We hopen en bidden dat we elkaar weer kunnen en blijven zien in 

allerlei activiteiten. Met dit bulletin praten we u graag bij over wat er 

de afgelopen maanden in Vitamine G heeft plaatsgevonden en wat er 

op het programma staat voor het najaar en de winter. 

Terugblik 

We zijn heel blij dat we elkaar in juni, juli en augustus konden 

ontmoeten in openluchtvieringen – een cadeau in tijden van Corona! 

Eerst in kleine groepen in tuinen met een thuisliturgie (juni)  

en daarna met z’n allen op het scouting-terrein in Maartensdijk.  

We konden elkaar weer in levende lijve zien in plaats van digitaal.  
 

 
 

Zondag 23 augustus werd Rens Bakhuis gedoopt, zie hier een foto. 
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Vieringen komende tijd 

Zondag 13 september hopen we nog één keer bij elkaar te komen in de 

openlucht, voor nog een doopdienst: Esmee Henstra (24 jaar) zal dan 

worden gedoopt. In de volgende Diependaal Contact hopen we 

daarvan verslag te doen.  

 

Vanaf de 4e zondag van september zullen de vieringen – inclusief alle 

kindergroepen (Crèche, Vitamini’s en Kidskerk) – weer in de 

Diependaalsekerk plaatsvinden, en tegelijkertijd ook via internet 

toegankelijk zijn (voor wie niet in de kerk kan meedoen). Op de hoogte 

blijven van onze vieringen en de mogelijkheid voor deelname: neem 

een abonnement op onze nieuwsbrief, mail naar: 

nieuwsbrief@vitamineg.net. 

Activiteiten najaar en winter 

Graag vertellen we u over de activiteiten die op het programma staan.  

 

➢ Tieners en jongeren 

De tieners van Vitamine G – G-Kracht – beginnen 11 september aan 

een nieuw seizoen. De jongerenkring – Faith & Friendship, in 

samenwerking met 

wijkgemeente 

Diependaal – start haar 

bijeenkomsten op 

zondagmiddag 13 

september. Tieners en 

jongeren, ook van buiten 

de wijkgemeente en 

Vitamine G, zijn van 

harte welkom. 

mailto:nieuwsbrief@vitamineg.net
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➢ Cursus ‘Heel het leven!’ 

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een 

rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Hier zullen we in 

de cursus ‘Heel het leven!’ met elkaar over nadenken. Dave Bookless, 

anglicaans voorganger en 

theologische directeur 

van natuurorganisatie A 

Rocha, is onze 

‘hoofdspreker’. Speciaal 

voor de NewWine-

zomerconferentie 

(vanwege Corona online 

gehouden) sprak Bookless 

korte videolezingen in 

over vragen als: Wat heeft het grote verhaal van Genesis tot aan de 

terugkomst van Jezus te maken met ons leven hier en nu? Hoe kun je 

geworteld leven in God, in de gemeenschap en in de schepping? Hoe 

helpt de Geest ons daarbij? Hoe wordt Gods ‘shalom’ (heelheid) 

zichtbaar in ons leven en hoe kunnen we brenger zijn van dat ‘shalom’ 

in onze leefomgeving? Met elkaar laten we ons vijf avonden inspireren 

en praten we na het bekijken van de video’s door over het onderwerp. 

Mochten we niet lijfelijk bij elkaar kunnen komen, vanwege de dan 

geldende maatregelen rondom Corona, dan wordt deze cursus online – 

maar net zo interactief! – aangeboden.  

Data: donderdagavonden 1, 8, 22 en 29 oktober en 5 november 

Tijdstip: 20:00 – 21.45 uur, inloop: 19.45 uur 

Locatie: Diependaalsekerk 

Aanmelden & info: Kaj ten Voorde, kaj@vitamineg.net, 035-6880026 
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➢ Een ‘nieuwe schepping’ zijn –  

Workshop met LEGO© SERIOUS PLAY© 

Paulus roept zijn lezers in 2 Korintiërs 5 vers 17 op met andere ogen 

naar de wereld, naar Christus en naar zichzelf te kijken: ‘Daarom ook is 

iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is 

voorbij, het nieuwe is gekomen.’ Wat betekent deze tekst voor onze 

kijk op de werkelijkheid? Wat betekent het om ook zelf een nieuwe 

schepping te zijn? Hiermee gaan we aan de slag in een workshop met 

LEGO© SERIOUS 

PLAY©. We delen 

ons verhaal en 

onze inzichten, 

door eerst onze 

handen het nodige 

werk te laten 

doen.  

 

 

U kunt zich opgeven voor een workshop op één van de volgende data: 

- Donderdagavond 12 november 

- Donderdagavond 19 november 

- Donderdagavond 26 november 

Tijdstip: 19.30 uur – 21.45 uur 

Inloop: 19.15 uur 

Locatie: Diependaalse kerk 

Aanmelden & info: Kaj ten Voorde, kaj@vitamineg.net, 035-6880026 
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➢ Het christelijk geloof –  

Tafelgesprekken voor denkers, zoekers en twijfelaars 

Vitamine G en wijkgemeente Diependaal organiseren een cursus 

waarin mensen (voor het eerst of opnieuw) kunnen kennismaken met 

het christelijk geloof: ‘Hoopvol leven’. 

Over de cursus, die is ontstaan in de 

Amsterdamse, missionaire 

geloofsgemeenschap Via Nova, zegt 

Gert-Jan Roest, schrijver van de cursus: 

‘Door de diepgang en de 

vernieuwende manier van denken over 

het christelijk geloof is de cursus ook 

heel geschikt voor mensen die binnen 

de kerk zijn opgegroeid, maar 

rondlopen met vragen of vastlopen in 

de patronen van de overgeleverde 

traditie.’  

In de cursus – die acht bijeenkomsten beslaat – maak je op 

verfrissende en verdiepende manier kennis met het christelijk geloof 

als een weg om te ontdekken hoe je hoopvol in het leven kunt staan. 

De locatie van de cursus ligt buiten de kerk en wordt later bekend 

gemaakt, net als het tijdstip. 

De cursus kent ook een vervolg. In deze tweede cursus ga je op een 

inspirerende en uitdagende ontdekkingstocht, met het Onze Vader als 

leidraad, om te ervaren hoe het is om de weg van en met Jezus te 

gaan. De tweede cursus, ‘Open leven’ genaamd, is weliswaar een 

vervolg op de eerste, maar voor mensen die basiskennis hebben van 



7 

het christelijk geloof kan hij ook los worden gevolgd. Over deze cursus 

zullen we later berichten. 

De cursus ‘Hoopvol leven’ vindt plaats op de volgende momenten: 

- Donderdagavond 14 januari (open intro-avond) 

- Donderdagavond 21 januari (avond 1) 

- Donderdagavond 28 januari 

- Donderdagavond 4 februari 

- Donderdagavond 11 februari 

- Donderdagavond 18 februari 

- Donderdagavond 4 maart 

- Donderdagavond 11 maart 

- Donderdagavond 18 maart (avond 8)  

Aanmelden & info: Kaj ten Voorde, kaj@vitamineg.net, 035-6880026 

Huiskringen 

Een nieuw seizoen voor de huiskringen is recent gestart. Een huiskring 

bestaat uit circa 6 mensen, die elkaar om de twee weken in een 

huiskamer ontmoeten, of in de kerk als de huiskamers te klein zijn. Zij 

komen bij elkaar voor geloofsvorming en voor onderling contact. De 

huiskringen staan open voor iedereen. Hebt u interesse, stuur dan een 

bericht naar Helene Voogdt: huiskringen@vitamineg.net. 

Veel dank! 

Als Vitamine G zijn we de Stichting tot Behoud van de Diependaalse 

kerk heel dankbaar voor de opgeknapte kinderruimtes. We maken er 

met ontzettend veel plezier gebruik van!  
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Hartelijke zegengroet 

Ten slotte willen we u van harte de zegen toebidden voor de komende 

tijd. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de 

Vader, en de eenheid met de Heilige Geest u overvloedig ten deel valt. 

 

Namens Vitamine G,  

Rianne en Kaj ten Voorde 

 


