
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 2018/2019 



 

Kinderclub (7 tot 11 jaar) 

 

Wat: Leuke avonden waarbij we over de 

Bijbel praten, met daarna spelletjes, 

spannende activiteiten en gezelligheid.  

Voor wie?:Alle kinderen van 7 tot 11 jaar 

Waar? Bij fam van Laar Stokweg 4. 

Wanneer? Vrijdagavond, exacte datums 

nog niet bekend. 

Contactpersoon: Marjan van Laar email: 

fiusenmarjan@planet.nl 

 

Tienerclub (12-16 jaar) 

 

Wat? Gezellige avonden met 

leeftijdsgenoten waar we over het geloof 

praten, spellen doen en lol hebben. 

Voor wie?: Alle tieners van 12 tot 16 jaar 

Waar? In de jeugdruimte van de 

ontmoetingskerk 

Wanneer? Om de twee weken op 

zondagavond 

Contactpersoon: Anton van Roekel email: 

anton-felia@filternet.nl  

 

Jeugdavonden (17 tot 20 jaar) 

 

Wat? Relaxte avonden met 

leeftijdsgenoten waar we over het geloof 

praten en gezellig samen zijn. 

Voor wie?: Alle jongeren van 17 tot 20 

jaar 

Waar? In de jeugdruimte van de 

ontmoetingskerk of in de huiskamer bij 

leidinggevende 

Wanneer? Om de twee weken op 

zondagavond. 

20+ vereniging 

 

Wat? Bijbelstudie en gezellig contact  

Voor wie?: Alle jongeren vanaf 20 jaar 

Waar? In de huiskamer bij een van de 

leden 

Wanneer? Om de twee weken op 

zondagavond 

Contactpersoon:  Contact: Jan-Willem 

Gijsbertsen T: 06-45061553 Email: 

jwenhanneke@gmail.com 

VakantieBijbelFeest 
 

Het vakantiebijbelfeest is een gezellige, feestelijke en te gekke middag in het jaar voor 
kinderen van 4t/m12 jaar! In iedere schoolvakantie wordt er een middag 
georganiseerd. We beginnen in de herfstvakantie op vrijdag 26 oktober!! 

  
Op deze middag worden er voor kinderen allerlei gezellige activiteiten georganiseerd. 

Waaronder luisteren naar een bijbelverhaal, knutselwerkjes en samen zingen. 
 

Aanvang: 13.15 uur. 
Waar:  De middag vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 in rhenen. 

Contactpersoon: Andrea Cornelisse  E:andreacornelisse@live.nl 
 



  

Actuele informatie 

Tijden en locaties wijzigen nog wel eens, voor actuele informatie kunt u via de onderstaande 

kanalen op de hoogte blijven: 

 

Website: www.pknrhenen.nl/bethel/organisatie/ 

Facebook: www.facebook.com/bethel 

Via de contactpersonen die bij de activiteiten vemeld staan. 

Vrouwenkoffieochtend 
 
Wat? Een inspirerende ochtend waar wij 
onder het genot van een lekker bakkie elkaar 
ontmoeten, samen bidden en zingen 
Voor wie? Alle volwassen vrouwen van jong 
tot oud. 
Waar? In de ontmoetingskerk, Anjerlaan 1, 
zaal 4. 
Wanneer? Elke derde woensdagmorgen van 
de maand. We beginnen D.V 19 september. 
Hoe laat? Inloop vanaf 9.45 uur tot 11.30 uur. 
Contactpersoon: Coby Droogendijk. Tel: 0317-
616483,  email: cobydroogendijk@live.nl 
 

Gebedskring Bethel 

 

Eén keer per maand komen we als groepje 

samen om te bidden voor het Koninkrijk, 

voor onze gemeente Bethel, voor onze 

dominee, voor elkaar. Eerstvolgende keer 

is zaterdagavond 22 september, tijd 19.00 

– 19.30 uur in de Koningskamer. Iedereen 

is van harte welkom! 

Voor meer info tel. 0317 617313 of mail 

ria.vos@live.nl 

 

Bijbelkring 

 

Wat? Bij de Bijbelkring verdiepen we ons aan 
de hand van een boekje in een thema of 
Bijbelboek.  
Voor wie? Voor iedereen die ernaar verlangt 
zich in de Bijbel te verdiepen en dit graag 
samen met andere gemeenteleden doet! 
Wees welkom om gewoon een keer te komen 
kijken! 
Waar? In de ontmoetingskerk  
Elke 3 weken op dinsdagavond, van 20:00-
21:30. De eerste avond zal zijn op 2 oktober.  
Contactpersoon: Lydia Cornelisse,  
E-mailadres: lydiacornelisse@hotmail.com.  

Tel. 0611973189 

 

Catechesatie 
 
Catechesatie geven we in twee groepen 
op de maandagavond. 
Overdracht van kennis en dieper ingaan 
op geloofsvragen is het doel van deze 
bijeenkomsten. 
 
De exacte tijden en datums zijn dit 
moment nog niet bekend. 
 
Contactpersoon: Corneel van den Bor 06-
19174790/ crvandenbor@gmail.com 
 

http://www.pknrhenen.nl/bethel/organisatie/
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mailto:lydiacornelisse@hotmail.com


Oppas 

 

Tijdens de middagdiensten is er oppas voor de kleine kinderen. 

Voor informatie hierover kunt u terecht bij Femke van den Bor  

Email: femkevandenbor@gmail.com 

 
Huiskring 

 

Wat? Bij de huiskringen komen we samen voor bijbelstudie en onderling contact 

Voor wie? Iedereen die het leuk vind om op regelmatige basis  met een vaste groep samen 

te komen voor bijbelstudie en contact met medechristenen 

Wanneer?  Elke vier weken 

Contactpersoon: Gerard van Bennekom, tel: 0652342944 of mailen naar  

gerardvanbennekom81@gmail.com 

Meedoen? 

Om al deze activiteiten te organiseren zijn veel vrijwilligers nodig.  Ziet u er iets tussen 

staan waarbij u graag uw talenten bij in wilt zetten, neem dan contact op met Corneel van 

den Bor.  email:crvandenbor@gmail.com 

 


