
Inleiding 

 

Wat bezielt ons, toch!?  

 

De vraag die we ons komend jaar gaan stellen; onszelf en elkaar. Wat bezielt ons…toch?!  

Afgelopen jaar hebben we mogen ontdekken dat de Bijbel dynamiet is; de boodschap van het 

evangelie blaast ons omver. Tenminste… 

 

Uit de enquête gehouden onder de kringen blijkt dat het met elkaar praten over de bijbel, en delen 

van persoonlijk geloof weinig gebeurt. Is het een drempel? Weten we waar het ten diepste over gaat, 

het Evangelie? Is ons hart daar vol van? Kunnen, durven en willen we dat met elkaar delen…op de 

kring, met vrienden, met buren, met collega’s? Wat ons drijft diep van binnen als we de handen uit 

de mouwen steken en omzien naar elkaar?!  

 

Op deze vragen willen we persoonlijk, maar ook zeker met elkaar een antwoord vinden; wat bezielt 

ons, toch? Bijzonder om te hierbij te noemen is dat de gemeente in Langeslag in het komende 

seizoen ook over deze vraag gaat nadenken; Peter Wierenga van Bureau Kerkwerk zal onze beide 

gemeenten helpen bij de toerusting.  

 

Voor je ligt het programmaboekje van KOP met daarin het scholings- en toerustingsaanbod voor 

seizoen 2019/2020. Het jaarthema ‘wat bezielt ons, toch!? wordt ook dit seizoen weer op 

verschillende manieren uitgewerkt: in preken, toerustingsavonden en diverse cursussen. We hebben 

geprobeerd om ook dit seizoen weer een gevarieerd aanbod voor iedereen aan te bieden.  

Iedereen is welkom om mee te doen; ook geïnteresseerden van buiten onze gemeente zijn van harte 

uitgenodigd deel te nemen. De data van alle preken, toerustingsavonden en cursussen zijn terug te 

vinden in dit boekje. Ook op de website www.meppel.gkv.nl/kop staat het complete aanbod en de 

jaarplanning. Via deze site kun je je opgeven voor een cursus die je aanspreekt.  

 

Voor een aantal cursussen wordt een geldelijke bijdrage gevraagd om de kosten te drukken. Mocht 

dit problemen geven neem dan gerust contact met ons op. Laat het in geen geval een belemmering 

zijn om je op te geven! 

 

Wij hopen dat je door middel van dit scholings- en toerustingsaanbod gestimuleerd, uitgedaagd en 

gemotiveerd wordt om je geloof uit te dragen en te delen! 

 

Commissie KOP (Kruiskerk Onderwijs Programma) 

Clary Dijkstra 

Harriët Poel 

Eva Stam 

Martin Zevenberg 

  



Jaarplanning  

 

Zo 1 september Startzondag 

Wo 11 september Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

Za 14 september Broersdag 

Zo 22 september Preek 1 Wat bezielt ons…toch?! 

Ma 23 september Opvoedingscursus: Maak ze sterk | Erik Smit&Wietske Noordzij 

Wo 25 september Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

Zo 29 september Preek 2 Wat bezielt ons…toch?! 

Di 1 oktober Toerustingsavond Wat bezielt ons…toch?! | Peter Wierenga 

6 t/m 12 oktober Bespreking Wat bezielt ons…toch?! in kring 

Ma 7 oktober Opvoedingscursus: Maak ze sterk | Erik Smit&Wietske Noordzij 

Wo 9 oktober Intervisie kringleiders | SKiK 

Wo 9 oktober Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

Do 10 oktober Bijbelcursus: Psalmen | ds. Hempenius 

Do 17 oktober Bijbelcursus: Psalmen | ds. Hempenius 

Ma 28 oktober Opvoedingscursus: Maak ze sterk | Erik Smit&Wietske Noordzij 

Wo 30 oktober Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

Do 31 oktober Bijbelcursus: Psalmen | ds. Hempenius 

Wo 6 november Dankdag 

Do 7 november Bijbelcursus: Psalmen | ds. Hempenius 

Ma 11 november Opvoedingscursus: Maak ze sterk | Erik Smit&Wietske Noordzij 

Wo 13 november Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

Do 14 november Bibliodrama | Willem de Jong 

Zo 17 november Preek 1 Wat bezielt ons…toch?! 

Do 21 november Bibliodrama | Willem de Jong 

Zo 24 november Preek 2 Wat bezielt ons…toch?! 

Zo 24 november Eeuwigheidszondag 

Ma 25 november Opvoedingscursus: Maak ze sterk | Erik Smit&Wietske Noordzij 

Di 26 november Toerustingsavond Wat bezielt ons…toch?! | Peter Wierenga 

Wo 27 november Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

1 t/m 7 december Bespreking Wat bezielt ons…toch?! in kring 

Ma 9 december Opvoedingscursus: Maak ze sterk | Erik Smit&Wietske Noordzij 

Wo 11 december Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

Wo 25 december Kerst 

Wo 15 januari 2020 Psychosepraat | Liesbeth Buter 

Wo 15 januari  Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

Zo 19 januari Preek 1 Wat bezielt ons…toch?! 

Zo 19 januari Start Week van gebed | Thema Buitengewoon 

Zo 26 januari Preek 2 Wat bezielt ons…toch?! 

Di 28 januari Toerustingsavond Wat bezielt ons…toch?! | Peter Wierenga 

Wo 29 januari Huwelijkscursus: Houd me vast | Johan&Marjan Schutte 

2 t/m 8 februari Bespreking Wat bezielt ons…toch?! in kring 

Wo 5 februari Geloofsgesprek in de gemeente 

Zo 9 februari Thuis geloven: bijbelstudies over geloof en gezinsleven 



Wo 12 februari Geloofsgesprek in de gemeente 

Zo 23 februari Thuis geloven: bijbelstudies over geloof en gezinsleven 

Wo 4 maart  Intervisie kringleiders | SKiK 

Zo 8 maart Thuis geloven: bijbelstudies over geloof en gezinsleven 

Wo 11 maart Biddag 

Zo 22 maart Preek 1 Wat bezielt ons…toch?! 

Zo 29 maart Preek 2 Wat bezielt ons…toch?! 

Di 31 maart Toerustingsavond Wat bezielt ons…toch?! | Peter Wierenga 

5 t/m 11 april Bespreking Wat bezielt ons…toch?! in kring 

Ma 6 april Start Vesperweek 

Vrij 10 april Goede Vrijdag 

Zo 12 april Pasen 

Zo 19 april Tijdcollecte 

Do 21 mei Hemelvaart 

Zo 31 mei Pinksteren 

 

  



Huwelijkscursus Houd me vast 

 

Half september start opnieuw een ‘Houd me vast’-cursus. De cursus om je huwelijk te verbeteren, 

hoe kort of hoe lang je ook getrouwd bent. In de cursus willen we samen kijken naar hoe God het 

huwelijk heeft bedoeld en leren hoe we dat (opnieuw) in praktijk kunnen brengen.  

 

Door het volgen van de ‘Houd me vast’-cursus ontstaat bij de meeste deelnemers een diepere 

emotionele verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar de patronen in je relatie. Je 

vermindert ruzies of begrijpt beter waarom je ruzies ontwijkt. Negatieve patronen leer je te stoppen 

en je leert onderliggende emoties en behoeftes herkennen. Er ontstaat meer begrip voor elkaar. Je 

brengt hiermee meer liefde in je relatie, een cadeau voor elkaar (en voor je kinderen)! 

 

‘Houd me vast’ is een cursus van 9 x 2,5 uur. Je gaat actief aan de slag met het boek ‘Met jou en God 

verbonden’ van Sue Johnson en met gespreks- & ervaringsoefeningen. Je werkt op de cursusavond 

als echtpaar aan de opdrachten. Daarnaast krijg je huiswerkopdrachten mee zodat je ook samen 

thuis verder werkt aan het verdiepen van jullie liefdesband. 

 

Cursusleiders: Johan & Marjan Schutte, Houd me vast-trainers  

Plaats: Kruiskerk, Meppel 

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur 

Aantal bijeenkomsten: 9 woensdagavonden 

Data: 11 september, 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 

2019, 15 januari en 29 januari 2020. 

Kosten: per stel € 40,- per avond, totaal € 360,- voor de cursus. Wanneer je niet elke avond aanwezig 

kunt zijn, betaal je wel voor de hele cursus. We gaan ervan uit dat je zelf het boek ‘Met jou en God 

verbonden’ aanschaft. Dit boek is een christelijke uitgave van het boek ‘Houd me vast’. 

Aanmelden via de website: ja 

 

De cursus gaat door met minimaal vier stellen en maximaal acht stellen. Meer info? Bezoek de 

website: www.houdmevast.nl/home-houd-me-vast 

 

 
  



Broersdag 

 

In welke wereld leef jij? Ken je die wereld en wil je daar wel in leven op de manier zoals je dat nu 

doet? Op de broersdag sta je even stil bij je eigen (digitale) leefwereld én die van je broers. Ook kun 

je een kijkje nemen bij de verschillende religies in de Haveltermade.   

 

Drietallen  

Om elkaar beter te leren kennen vorm je deze dag een drietal met nog twee broers waarbij het 

leeftijdsverschil telkens minimaal 20 jaar is. Kijk eens om je heen en nodig iemand uit die 20 jaar 

ouder of jonger is om deze dag samen op te trekken. Geef je samen op. Lukt het niet om een drietal 

te vormen, dan geef je jezelf alleen op en word je op de broersdag aan twee broers gekoppeld. Maar 

het is natuurlijk mooier om zelf iemand uit te nodigen!  

 

De kosten voor deze dag (incl. maaltijd) bedragen € 15,--.  Dit graag gepast betalen. Ben jij student? 

We hebben je er graag bij!!  En daarom: voor jou is die dag gratis. Het studentenleven is al duur 

genoeg. Deelname vanaf 18 jaar. 

 

Kijk voor meer informatie en opgave op meppel.gkv.nl/broersdag. 

 

 
 

  



Opvoedingscursus Maak ze sterk 

 

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat vraagt 

veel van hen, maar ook van hun ouders/opvoeders! Voor hen is het soms zoeken naar de juiste 

begeleiding van hun kind naar volwassenheid. Maar je staat er niet alleen voor en je kunt veel 

betekenen, zeker ook als ouders met elkaar. 

 

Aansluitend bij het boek Maak ze sterk heeft Raise Up een cursus voor ouders/opvoeders ontwikkeld 

met praktische handvatten vanuit een Bijbels fundament. Door verschillende opdrachten, 

werkvormen, denktriggers, gespreksvragen en het uitwisselen van ervaringen krijg je een frisse blik 

en nieuwe ideeën om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren). Daarnaast wordt er 

gebouwd aan onderling contact en vertrouwen, zodat deelnemers elkaar ook na afloop van de cursus 

tot steun en inspiratie kunnen blijven zijn. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: jij als 

opvoeder, het gezinsleven, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de invloed van vrienden, 

(sociale) media en geestelijke weerbaarheid.  

 

Het is een cursus in groepsverband, bedoeld voor ongeveer twintig deelnemers. De cursus is gericht 

op ouders/opvoeders van jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Het is mooi als partners de cursus 

gezamenlijk volgen, maar het is ook mogelijk om zonder partner deel te nemen. 

 

Cursusleiders: Erik Smit en Wietske Noordzij van Raise Up 

Plaats: Kruiskerk, Meppel 

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee 

Aantal bijeenkomsten: 6 maandagavonden 

Data: 23 september, 7 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november en 9 december 2019. 

Materiaal: Werkboek, eventueel het boek Maak ze sterk 

Kosten: € 50 per stel  

Aanmelden via de website: ja 

 

 
  



Intervisie met kringleiders 

 

Je bent kringleider. Of je bent gevraagd het te worden. Of je wilt het misschien wel worden. We gaan 

in kleine groepjes in gesprek. Hoe leid je een avond? Hoe kun je de kring inspireren en activeren? 

Wat verwacht je daarbij van anderen? (kringleden, mede-kringleiders, SKiK, ouderling)  

Hoe ga je om met teleurstellingen?  

We verwachten veel van elkaar te leren! 

 

Plaats: Kruiskerk 

Tijd: 20:00 uur 

Aantal bijeenkomsten: 2 woensdagavonden 

Data: 9 oktober 2019 en woensdag 4 maart 2020 

 

  



Bijbelstudie over het boek Psalmen 

 

Het boek Psalmen is bij uitstek het boek waarin het gaat om "alle zieleroerselen". En vanuit het 

Nieuwe Testament zijn de Psalmen een goede insteek: "Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 

wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen 

voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft" (Kol 3:16). 

 

Ds. Evert-Jan Hempenius is predikant en docent godsdienst. Hij neemt je mee in en door de Bijbel 

waardoor je veel nieuwe inzichten krijgt en verstelt zal staan.  

 

Onderstaande onderwerpen zullen in de cursus aanbod komen: (in willekeurige volgorde) 

1. psalmen en het praten over zonden en vergeving 

2. over twijfels en niet snappen 

3. over verwondering en aanbidding 

4. over diepe emoties (o.a. depressie, boosheid, en zelfs haat) 

5. over liefhebben en vertrouwen 

6. over wijsheid en vreugde in de Bijbel 

 

Cursusleider: ds. Evert-Jan Hempenius  

Plaats: Kruiskerk, Meppel 

Tijd: 20.00 tot max. 22.00 uur 

Aantal bijeenkomsten: 4 donderdagavonden 

Data: 10, 17 en 31 oktober en 7 november 2019 

Kosten: € 10 per persoon, de kosten dienen op de 1e avond te worden voldaan 

Aanmelden via de website: ja 

  



Bibliodrama: drie dimensionaal bijbellezen 

 

Drie dimensionaal bijbellezen is een manier om verhalen, gebeurtenissen of personen uit de bijbel 

tot leven te brengen. Door letterlijk in het verhaal te duiken, komen vaak inzichten en ervaringen 

boven, die lezend niet bereikt kunnen worden. Dat is verrassend, en boeiend tegelijk. 

Bijbellezen door te doen. 

 

Cursusleider: Willem de Jong 

Plaats: Kruiskerk 

Tijd: 20.00 – 21.30 uur 

Aantal bijeenkomsten: 2 donderdagavonden 

Data: 14 en 21 november 2019 

Aanmelden via de website: ja 

 

 

 

 

 

 

  



Psychosepraat 

 

Op 15 januari 2020 zal Liesbeth Buter, ervaringsdeskundige op het gebied van herstel van psychose, 

vertellen over haar psychoses en over psychose in het algemeen. 

  

Onderwerpen die voorbijkomen zijn: 

- Wat is een psychose? 

- Psychose en depressie.   

- Bijwerkingen medicatie.  

- Ontstaan van een psychose.  

- Hoe om te gaan met.  

 

Aan het eind van de avond zal Liesbeth met de aanwezigen in gesprek gaan. 

Meer informatie is te vinden op haar website www.psychosepraat.nl 

 

Cursusleider: Liesbeth Buter 

Plaats: Kruiskerk, Meppel 

Tijd: 20.00 uur 

Datum: 15 januari 2020 

Aanmelden via de website: niet verplicht. Na aanmelding ontvang je voorstudiemateriaal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.psychosepraat.nl/


Week van gebed 

 

Van 19 – 26 januari 2020 zal er DV weer een Week van Gebed gehouden worden. Het thema deze 

keer is: Buitengewoon. 

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden, niet alleen 

in Nederland maar over de hele wereld. Door samen te bidden ervaren we eenheid. 

 

In Meppel valt de organisatie hiervan onder Missie in Meppel: een samenwerking van 9 kerken. 

Evenals in 2019 zal er in deze week in elk van die kerken en gemeenten een avondsamenkomst zijn. 

Welke avond dit in de Kruiskerk zal zijn, wordt nader bekend gemaakt. 

Daarnaast zal er op een paar ochtenden samen gebeden worden. 

 

 
  



Geloofsgesprek in de gemeente 

 

In het geloofsgesprek gaat het om de vraag wat wij geloven en hoe wij geloven, hoe wij leven met 

God en wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent. Het geloofsgesprek is belangrijk in de kring, maar 

ook kerkbreed. 

Het geloofsgesprek heeft in het bijzonder het samen lezen van de Bijbel nodig. Geen kerk zonder een 

open Bijbel. 

 

Spreken over geloof is kwetsbaar. Je praat niet ‘zomaar’ over dat wat diep zit en je leven raakt. Of je 

voelt verlegenheid om te praten over je geloof.  Tegelijk willen we het geloof wel graag doorgeven 

aan de komende generaties. Kinderen stellen vragen. We ontmoeten collega’s, buren en vrienden. 

Dan kan het ineens gaan over de grote vragen van het leven. Hoe vind je woorden? Wanneer je in 

gesprek gaat met een ander kun je bijvoorbeeld deze opstap-vragen stellen: wie heeft jou 

geïnspireerd? Van wie heb jij geloven geleerd? Welke liederen, Bijbelgedeelten of teksten spreken je 

erg aan? 

 

KOP organiseert 2 avonden en stelt materiaal beschikbaar om, aan de hand van verschillende 

werkvormen en in verschillende samenstellingen, als gemeente met elkaar in gesprek te gaan. 

DEEL….en je ontvangt meer dan je hebt’. 

 

 
 

Plaats: Kruiskerk 

Tijd: nader te bepalen 

Aantal bijeenkomsten: 2 woensdagavonden, bij aanmelding kan voorkeurdatum worden 

aangegeven. 

Data: 5 en 12 februari 2020 

Aanmelden via de website: ja 

  



Thuis geloven: bijbelstudies over geloof en gezinsleven 

 

Als je een persoonlijke en levende relatie met God hebt, is dat geweldig. Nog mooier is het als die 

relatie ook beleefd wordt in je gezin. Het gezin mag een plek zijn waarin het geloof wordt gevoed en 

doorgegeven. Over dat gezinsverband gaan de bijbelstudies in het boekje ‘Thuis geloven’ van Marc J. 

de Vries.  

 

Op verschillende huisadressen in Meppel worden bijbelstudies gehouden aan de hand van dit boekje. 

Allemaal bijbelstudies uit het Oude en Nieuwe Testament die gaan over de manier waarop het geloof 

in het gezinsleven vorm kan krijgen.  Op deze avonden praat je met elkaar over hoe dat vorm kan 

krijgen in je eigen gezin! 

 

De Bijbelstudies in ‘Thuis geloven’ laten zien hoe in een aantal gezinnen in de Bijbel het leven met 

God een plaats kreeg. Denk bijvoorbeeld aan het gezin van Noach, van Jozua, Anna of Timotheüs. De 

gezinnen zijn zo gekozen dat diverse aspecten van het geloven thuis naar voren komen, zoals het 

onderwijs aan de kinderen, kinderloze gezinnen, de relatie tussen gezin en kerk, en ook 

problematische situaties zoals een ongelovige partner. 

‘… ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!’ Jozua 24:15b 

 

Plaats: 

Gastadres 1 Berggierslanden /Koedijkslanden – Hilde Compaan & Jeroen Janssen, Punter 20 

Gastadres 2 Centrum/Nijeveen  - Leon & Margreet Plaggenmarsch, Binnenwerk 21 

Gastadres 3 Oosterboer -  Marten & Welmoed Postma, Doornheegde 14 

Tijd: 20.00 - 21.30 uur 

Aantal bijeenkomsten: 3 zondagavonden 

Data: 9 en 23 februari, 8 maart 2020 

Aanmelden via de website: ja 

 

 


