leeravonden
‘in het voetspoor van Jezus’

prekenserie ‘in het voetspoor van Jezus’
karaktervorming van twaalf gewone mannen

donderdag 17 oktober > De apostelen en jouw karakter
voor de pauze o.l.v. ds. Erik van Duyl
We leggen aan de hand van een enquête ons eigen karakter
naast die van de twaalf vrienden van Jezus. Tegelijk mogen we
daarin ontdekken waar onze kracht en onze valkuilen liggen.

Jezus werd gevolgd door de twaalf discipelen. Het waren ‘gewone’ mannen met hun
eigenzinnige karakters. In de omgang met Jezus Christus veranderden zij van karakter.
Wat mogen wij van hen leren als we met hen meegaan in het voetspoor van onze Heer?
					
22-09 Erik van Duyl		
Jezus roept gewone mensen
29-09 Koert Baas		
Petrus; haantje de voorste
			
06-10 Erik van Duyl		
Filippus en Nathanaël; spontaan of sceptisch? 		
		
13-10 Paul van Loenen		
Andreas; de broer van Petrus
20-10 gastspreker
27-10 Erik van Duyl		
Jakobus en Johannes; het zullen je zonen maar zijn
03-11 Paul van Loenen		
Matteüs; eten met zondaren 				

ds. Erik van Duyl

na de pauze o.l.v. Martijn Sala
Discipel zijn, navolgen, Jezus als voorbeeld, te leven in het nu. Wat is mijn plek, waar
heeft God mij voor bedoeld, welke eigenschappen heb ik gekregen toen Zijn handen
mij vormden. Gaven, talenten, karaktereigenschappen, skills, vaardigheden, competenties …Wat moet ik doen, wat vind ik leuk, welk werk past bij mij, hoe kom ik daar
achter en waar moet ik beginnen? De juiste persoon op de juiste plaats, wat kan mij
daar bij helpen?
donderdag 14 november > Wat heeft drie jaar stagelopen bij Jezus uitgewerkt?
deze leeravond is o.l.v. ds. Erik van Duyl
Twaalf mannen, maar ook diverse vrouwen, met een totaal verschillend karakter
trokken drie jaar intensief op met Jezus. Wat heeft dit op hen uitgewerkt? En waar
zijn ze uiteindelijk terecht gekomen?
Aanvang leeravonden: 1930 uur (eerst koffie)
Check op www.baptisten-apeldoorn voor de data + de thema’s van de leeravonden
2020.

10-11 Erik van Duyl		
17-11 gastspreker
24-11 Erik van Duyl		
01-12 Erik van Duyl		
08-12 Paul van Loenen		
15-12 Erik van Duyl		
				

Baptistengemeente Apeldoorn
studieaanbod seizoen 2019-2020

Thomas; was hij echt zo ongelovig?
Petrus; leider van het eerste uur
2x Judas; een wereld van verschil
Johannes; een getuige op Patmos
Johannes; een visioen					
De vrouw, de draak en het kind (Opb. 12)

onderweg met Jezus

kringen seizoen 2019-2020
Bijbelstudie
o.l.v. Arjan Treuren - interactief - de Bijbel centraal
Bosweg 77, donderdagavond, aanvang: 20.00 – 22.00 uur.
We starten op 3 oktober. Overige data:
24 oktober
9 + 23 januari		
2 + 16 april
7 + 28 november
6 + 20 februari
14 + 28 mei
12 december
6 + 19 maart
Contact: a.treuren@upcmail.nl / 06 48 220 113
Bijbelstudie
wisselende thema’s (Bijbelgedeelten) bespreken en uitdiepen.			
1x per maand op een donderdagavond - Marconistraat 36 Apeldoorn			
Data: 12 september, 10 oktober, 14 november, 5 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april
Contactpersoon: Frans List f.rlist0@freeler.nl / 0578 692162
Bijbelstudie
thema: ‘Ontdek Gods Koninkrijk, ontmoet de Koning’;
studies over het thema Koninkrijk van God a.d.h.v. de Bijbel.
1x per maand aan huis. Start: 25 september om 20.00 uur
						
Contact: Roel Bakema
respons.bakema@gmx.net / 055 366 71 91
Themakring
wisselende thema’s met als primair doel om elkaar te bemoedigen.
1x per maand aan huis op de 2e woensdagavond (onder voorbehoud) 		
Start op woensdag 14 sept. Contactpersoon: Ellen Veenstra
helenapieternella@gmail.com / 06 4379 1787

Filmkring
Samen kijken naar een film met een christelijke boodschap,
bespreken met elkaar en met gebruik van de Bijbel.
1x per maand op vrijdagavond - Het Karnhuis 63		
Start: 20 september - gezamenlijk diner en korte film
Data: 18 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari,
6 maart, 7 april
Contact: Wim & Joy Vuyk jfactora@upcmail.nl / 055 5422 893
Par tea
Groep die regelmatig een high tea organiseert voor
mensen die gezelligheid kunnen gebruiken.
De kring richt zich graag op mensen van buiten
de eigen kerk. Contactpersoon: Ruth Gorter
ruth@de/gorters.nl / 06 52164126
Ouderen
De contactkring is een gezellig samenkomen met telkens een andere groep die het
programma voorbereiden.
Doorgaans 3e woensdag van de maand. Locatie: Bosweg 77. Aanvang: 14.30 uur.
Start: 18 september. Overige data: 16 oktober, 13 november, 18 december.
Contactpersoon: Roel Bakema respons.bakema@gmx.net / 055 3667191
Jong volwassenen
Bespreken van thema’s die onze generatie bezighouden.
Elke 3e zondagavond van de maand op Hoornbloem 111 te Apeldoorn.		
Contactpersoon: Maarten Niessink maarten.niessink@xs4all / 06 570 499 33

Beeldspraak
We gaan op zoek naar beeldspraak in de Bijbel en hiermee
creatief aan de slag.
				
We starten voorjaar 2020.
1x per maand op dinsdag van 14.00 - 16.00 uur.
Locatie: ‘Atelier de Tuin van Heden’ (Hoornbloem 111).

Yadah
Wij zijn een muziekgroep van de Baptistengemeente
Apeldoorn. Elke tweede zondag van de maand
hebben wij de eer de dienst te mogen begeleiden.
Ben je ook muzikaal of geïnteresseerd neem gerust
contact op, of check de website.
www.baptisten-apeldoorn.nl/muziek/yadah		
Contact: johantesligte@hotmail.com / 06 517 542 09
Creatief aan de bosrand schilderen op muziek
Improvisatie o.l.v. Ine van Duyl
creaine2008@gmail.com / 06 838 218 67
Zondagmiddag: 22 september en 13 oktober
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Locatie: Bosweg 77 Apeldoorn
Materiaalkosten: € 5,- per keer

