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Inleiding

U mag best weten, familie, dat het een puzzel is. Een redelijke puzzel
van gebouwen, personen, data, belangen, verschillende visies en
communicatie-stromen. Maar die puzzel, die leggen we graag - omdat
we van harte blijven geloven in dit mooie interkerkelijke werk als een
werk van God Zelf in ons midden. Ook nu weer een heel nieuw seizoen
- met een heel nieuw aanbod aan mogelijkheden om samen te groeien
in geloof en toegerust te worden in de taak die God ons geeft, hier in
de Monden. Zo mag deze puzzel als een prachtig plaatje, met al haar
mooie verschillende stukjes, vast en zeker bijdragen aan dat hele grote
plaatje dat God voor ogen heeft: Zijn Koninkrijk.
Twijfel dus niet lang en grijp deze mooie kansen aan - want zonder
jouw stukje is de puzzel niet compleet!
Geniet er van - en graag tot ziens bij één of meerdere onderdelen,

Met vriendelijke groeten,

ds. Alex van Elten    -  PG Nw. Weerdinge - Roswinkel
            0591-527353 / www.pgnwr.info
ds. Timothy Alkema   -  BG Nw. Weerdinge
            06-49219173 / www.deopenpoort.nl
ds. Helmut Thon    -  PG Valthe - Valthermond
         06-40774489 / www.pgvv.nl
br. Gert Stap     -  BG Valthermond
         06-30038409 / www.bgvonline.nl
zr. Herma Boerema   -  PG Exloërmond
         0599-671309 / www.pkn-exloermond.nl
ds. Maurits Luth    -  BG 2e Exloërmond (& BG Valthermond)
         06-10151777 / www.bgte.nl
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  Vraag & antwoord

Moet ik mij ergens opgeven?

Ja, graag! Per onderdeel staat een email-adres aangegeven waar de
aanmelding heen mag worden gestuurd (bij voorkeur ook je kerkelijke
gemeente vermelden, als je ergens lid bent). Aanmelden helpt ons enorm, 
met name ook als er sprake is van maaltijden en materiaal datwe moeten 
bestellen. Als e-mailen geen optie is dan kan een telefoontje ook, natuurlijk 
(zie onderaan de Inleiding).

Kan ik iemand van buiten mijn gemeente meenemen?

Dat kan zeker - graag zelfs! Het Leerhuis draagt de naam “De Open Monden,” 
dus dat impliceert vrije toegang. Bij sommige onderdelen bijvoorbeeld is 
dat zelfs volledig de bedoeling! De Leerhuis-onderdelen zijn in veel gevallen 
misschien wel juist een “laagdrempelige” manier voor mensen die normaal geen 
kerk bezoeken.

Zijn er kosten aan verbonden?

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste 
onderdelen zullen de kosten ook door de zes deelnemende gemeenten worden 
gedragen. Waar in een enkel geval in materiaal ofeen maaltijd moet worden 
voorzien is er de mogelijkheid om daar vrijwillig door een giften-pot ter plaatse 
aan bij te dragen. Daarnaast kunt u het werk van Leerhuis De Open Monden ook 
ondersteunen door een gift over te maken op NL 28 RABO 0345 9516 03, 
t.n.v. Bapt. Gem. De Open Poort, onder vermelding van “gift leerhuis.”



55

Op basis waarvan wordt het aanbod aangeboden?

De Bijbel als Gods Woord is per defi nitie het uitgangspunt voor elk
onderdeel; bij de Bron vinden wij elkaar. Waar er theologische verschillen, 
voorkeuren of smaken naar voren komen verwachten we dat we daardoor 
positief worden uitgedaagd tot verder nadenken en geloofsgroei.

Bij wie kan ik terecht voor vragen, meer informatie 
of suggesties ter verbetering?

Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven, daar kunt u allereerst 
terecht voor vragen. Maar ook waarderen wij het enorm als u mogelijkheden 
ziet voor verbetering en deze wilt doorgeven. Dus schroom niet deze aan ons 
te melden - zo leren we namelijk in en van dit Leerhuis. Voor meer algemene 
vragen kunt u ook contact opnemen met Maurits Luth.

Waar kan ik mijn feedback kwijt?

Achterin dit boekje is een evaluatieformulier te vinden dat u uit kunt 
knippen. Hetzelfde formulier is ook online op de websites van de gemeenten 
te vinden. Deze ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de leiding van het 
desbetreffende Leerhuis-onderdeel.
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  Terugblik op het vorige seizoen 
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  1.  75 jaar bevrijding - maar wat nu met het kwaad?

              

Data, locatie & tijd:    maandag 23, 30 september 2019
        BG Nw. Weerdinge, Gedempte Achterdiep 18
        19:45 - 21:15 uur
Leiding:       Timothy Alkema
Contactpersoon:    Timothy Alkema
Opgave via:      voorganger@deopenpoort.nl,
        voor 16 september 2019 
   
De media zullen vast en zeker veel aandacht schenken aan het feit dat we in 
mei 2020 al vijfenzeventig jaar in een bevrijd Nederland leven.
Zo’n oorlog willen we natuurlijk nooit meer. Maar hebben we ook echt nage-
dacht over het kwaad dat toen is geschied? En kan ons dat echt niet opnieuw 
overkomen? Hoe hebben de nazi’s zes miljoen Joden en daarnaast nog mil-
joenen andere mensen kunnen vermoorden? Waarom hebben zoveel Duitsers 
gezegd: “Wir haben es nicht gewußt,” oftewel: “Wij hebben het niet geweten.”
Het is vanuit de geschiedenis en vanuit het Evangelie natuurlijk mooier om bij 
alleen de bevrijding stil te staan, maar 75 jaar na de bevrijding is het ook be-
langrijk om stil te staan bij hoe dit kwaad heeft kunnen gebeuren. Wat zegt dit 
kwaad over ons mensen, de samenleving en de overheid? Na de Tweede wereld-
oorlog zijn er verschillende experimenten geweest die hierover iets kunnen zeg-
gen. Hier staan we bij stil tijdens de eerste avond. Op de tweede avond worden
verschillende visies op het kwaad besproken en in Bijbels perspectief
geplaatst.
In 2 Korinthe 2:11 schrijft Paulus over satan: “Want zijn gedachten zijn ons niet 
onbekend.” Het is dus niet verkeerd om iets te weten over de tegenstander en het 
kwaad. De twee avonden willen ons helpen om dingen te zien en waakzaam te 
zijn. Als christenen hoeven we niet vanuit angst te leven, maar het is wel belang-
rijk om zaken te onderscheiden wanneer het erop aankomt.

              Toerusting
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  2.  Met Lucas op reis

                     

Data, locatie & tijd:    donderdag 3, 10, 17 oktober 2019
        In PG Valthermond, Zuiderdiep 333
        19:30 - 21:00 uur
Leiding:       Helmut Thon
Contactpersoon:    Helmut Thon
Opgave via:      ds.thon@home.nl,
        vóór 26 september 2019

De bijdrage van Lucas vinden wij in twee delen van het Nieuwe Testament: het 
Evangelie volgens Lucas en de Handelingen van de apostelen. In de Bijbel is 
dat ongeveer een kwart van het Nieuwe Testament - meer dan welke andere 
schrijver ook in het Nieuwe Testament.
In zijn twee boeken spelen reizen een belangrijke rol. In het Evangelie is Jezus 
wel tien (!) hoofdstukken lang op weg naar Jeruzalem. In Handelingen maken 
Petrus en Filippus reizen - of misschien moet je zeggen: reisjes - en Lucas vertelt 
uitvoerig over de reizen van Paulus en zijn begeleiders door Klein-Azië en 
Griekenland tot uiteindelijk in Rome. Maar natuurlijk zijn het geen toeristische 
reizen die zij maken: het zijn ‘levensreizen’ met een zending en een doel. Laat je 
meenemen op die reizen en leer daardoor ook over je eigen levensreis!
Tijdens drie avonden zullen we eerst naar de persoon van Lucas kijken, dan 
naar het Evangelie volgens Lucas en vervolgens naar het tweede deel van zijn 
werk, de Handelingen van de apostelen.

                     Bijbelstudie
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  3.  Het leven van Petrus

                

Data, locatie & tijd:    woensdag 6, 13, 27 november 2019
        PG Exloërmond, Zuiderdiep 150
        19:30 - 21:30 uur
Leiding:       Ruben Peters
Contactpersoon:    Ruben Peters,
Opgave via:      peters.rgh@gmail.com,
        vóór 30 oktober 2019

In drie avonden willen we goed in de huid van de discipel Petrus kruipen. 
Tijdens de eerste avond staan we stil bij zijn naam en identiteit. In de tweede 
avond kijken we naar zijn carrière: van visser tot kerkleider. Wat heeft 
hem gevormd tot leider? In de laatste avond kijken we naar zijn unieke 
karaktertrekken: hoe heeft zijn persoonlijkheid zich ontwikkeld?

We hopen zo met elkaar te ontdekken hoe waardevol het is om je goed in te 
leven in Bijbelse fi guren. De mensen die toen hun weg met God gingen - met die 
God ga jij ook op weg! De Bijbel komt zo heel dicht bij je eigen leven! Je mag 
ontdekken hoe iemands specifi eke leven jou tot een voorbeeld en zegen kan zijn.
De opzet van de avonden is afwisselend en wordt verzorgd door Ruben Peters. 
Hij is parttime HBO theologie-student en loopt stage in de BG 2e Exloërmond en 
BG Valthermond. In het kader van zijn stage verzorgt hij ook deze avonden.

Bijbelstudie
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  4.  Pastoraat +   Pijn uit het verleden

                     

Datum, locatie & tijd:   zaterdag 23 november 2019
        BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        10:00 - 15:00 uur | zelf lunch meenemen
Leiding:       Gerda Idema
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:      voorganger@bgte.nl,
        vóór 16 november 2019

Vanzelfsprekend dragen we allemaal het verleden met ons mee. Maar elk 
verleden verschilt natuurlijk weer - voor de ene weegt dit zwaarder dan voor 
de ander. Zo zijn er in onze persoonlijke geschiedenis ook soms gebeurtenissen 
geweest die een grote negatieve wissel hebben getrokken. Soms heb je er zelfs tot 
op de dag van vandaag nog last van - terwijl het al zo lang geleden is gebeurd. 

Tijdens deze zaterdag spreken we over hechting, emotioneel trauma en over hoe 
het leven met God hierin een verschil kan maken. Hoe mag ook dit binnen een
gemeente een plaats krijgen - hoe zorgen we hierin voor elkaar?
Gerda Idema is geen grote onbekende meer binnen ons Leerhuis. Deze zaterdag 
verzorgt zij, in het bijzonder, vanuit haar praktijk voor psychosociale 
hulpverlening. Deze praktijk heeft zij gestart in 2014, met een hart voor de 
mensen in de Veenkoloniën en uit liefde voor haar God.
De “Pastoraat +”-zaterdagen zijn onderdeel van een tweejarig traject van 
toerusting van verschillende pastorale teams, onder leiding van Maurits 
Luth. Dit traject bestaat uit zo’n tien avonden en twee zaterdagen per jaar - 
waarbij de twee zaterdagen met boeiende en professionele gastsprekers ook 
toegankelijk zijn gemaakt voor het bredere publiek van het Leerhuis.

Toerusting
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  5.  Marriage Course 

          

Data, locatie & tijd:    dinsdag 14, 21, 28 jan., 4, 18 feb., 3, 17 maart 2020
        BG Nw. Weerdinge, Gedempte Achterdiep 18
        18:30 - 21:30 uur
Leiding:       Naomy Monteban
Contactpersoon:    Johan Koerts
Opgave via:      leerhuis@bgvonline.nl,
        vóór 1 december 2019 - min. 10 deelnemers

Is je relatie in een nieuwe fase door een verandering in carrière, de komst van 
een baby of andere life-events? Heb je onopgeloste thema’s die je graag uit de 
weg helpt? Ben je op zoek naar meer diepgang in je relatie? Dan is de Marriage 
Course echt iets voor jou! De cursus is voor ieder stel dat wil samenwerken aan en 
investeren in hun relatie. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer 
dan dertig jaar getrouwd bent. Als je al een sterk huwelijk hebt, zal deze cursus je
helpen je relatie verder te verbeteren. De focus ligt op jullie twee. De cursus doe je 
tegelijk met andere stellen, maar het bespreken van de thema’s doe je altijd met z’n 
tweeën. Elke avond bestaat uit een diner voor twee. Zo kun je ongestoord bijpraten 
met je partner en genieten van heerlijk eten. Na het eten kijk en/of luister je naar 
een inleiding van het onderwerp.
- De thema’s zijn: sterke fundamenten leggen | de kunst van communicatie | 
confl icten oplossen | de kracht van vergeving | de impact van familie: verleden en 
heden | goede seks | liefde in actie.
- Waarom meedoen? Het is een leuk en dynamisch uitje voor jullie samen | 
Je groeit dichter naar elkaar toe | Je hebt alle tijd voor elkaar
| Er wordt niet om spannende thema’s heen gedraaid, maar het is ook geen zware 
kost | voorkomen is beter dan genezen.
Onkosten: € 75,00 voor de maaltijd, drinken en materiaal - per stel.

          

Mocht dit bedrag een belemmering vormen, geef dat dan gewoon
even aan bij opgave - dan zal het al snel geen belemmering meer zijn.

Toerusting
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  6.  Heer, leer ons bidden!

          

Data, locatie & tijd:    donderdag 23, 30 jan., 13, 20, 27 feb. 2020
        BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        19:30 - 21:00 uur
Leiding:       Maurits Luth
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:      voorganger@bgte.nl,
        vóór 16 januari 2020

Hoewel bidden van essentieel belang is en onvoorstelbaar krachtig, is het niet 
altijd makkelijk. De meeste mensen hebben hulp nodig bij het bidden. 
Misschien wéten we wel dat bidden belangrijk is, maar het kan ook erg moeilijk 
zijn om er tijd voor vrij te maken of om er de woorden en het geloof voor te 
vinden. Daarom gaan we er nu samen de tijd voor nemen! R
ondom vijf thema’s komen we samen: aanbidding | vragen en voorbede | 
omgaan met teleurstellingen | leren luisteren | geestelijke strijd.

De opbouw van de avonden is als volgt, volgens het programma van The 
Prayer Course: na een woord van welkom kijken we ongeveer een kwartier 
naar een inleidende video. Daar spreken we zo’n twintig minuten over door, 
om vervolgens ongeveer een kwartier uit te voeren wat we hebben geleerd. 
Daarna is er nog ruimte om af te sluiten met elkaar, of waar wenselijk nog wat 
verdieping aan te brengen.
Het is de bedoeling dat het avonden zijn waarin er ruimte is voor ieders 
eigen manier van bidden, ook of juist als je meent dat het bij jou nog in de 
kinderschoenen staat.

          Persoonlijke geloofsontwikkeling
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  7.  Leven na de genadeklap   

                    

Datum, locatie & tijd:   dinsdag 28 januari 2020
        BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
        19:30 - 21:30 uur
Leiding:       Arie de Rover
Contactpersoon:    Gert Mik
Opgave via:      g.mik@ziggo.nl,
        vóór 21 januari 2020

Jarenlang had Arie de Rover een “succesvol” leven met een goede baan, een 
gezin en een zondagse kerkgang. Totdat hij in een crisisperiode in zijn leven 
Gods genade ontdekte.
Een religieus leven veranderde in een werkelijke relatie met de Heere Jezus. 
Mensen kiezen vaak voor niet meer dan een religieus leven, dit lijkt een keuze 
van het hart omdat we het geloofsleven dan tastbaar lijken te kunnen maken. 
Maar als je uit genade wilt leven, vraagt dat om overgave en dat doet vaak pijn: 
het kost je eigen ego. Arie schreef hierover het boek “Leven na de genadeklap.”

“Genadeklap” is eigenlijk een gek woord. Volgens Arie heeft genade alles met een 
snoeiharde klap te maken. Als je echt gaat begrijpen wat genade inhoudt, dan 
geeft dat je leven een draai van 180 graden. Dan krijg je de genadeklap.
Geen ingehouden corrigerende tik, ook geen “klap van de molen” zodat je een 
beetje “anders” wordt, maar een mokerslag die je leven omgooit. Arie zal tijdens 
deze ene avond aan u vertellen hoe hij dit heeft ervaren en hoe hij dit aan u en 
jou kan meegeven als leidraad in je leven met Jezus.

                    Persoonlijke geloofsontwikkeling
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  8.  Ruimte voor de Heilige Geest!

          

Data, locatie & tijd:    donderdag 5, 12, 19 maart 2020
        PG Nw. Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 143,
        gebouw De Jeugdhaven, achter kerkgebouw
        19:45 inloop met koffi e; 20:00 - 22:00
Leiding:       Jelle de Kok
Contactpersoon:    Alex van Elten
Opgave via:      predikant@pgnwr.info,
        vóór 27 februari 2020

We gaan ons tijdens drie avonden verdiepen in vragen zoals:
- Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
- Wat zijn belemmeringen voor de Heilige Geest in kerkstructuur en denken en 
welke uitdagingen zijn er voor ons op dit gebied?
- Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
- Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?
Het is een combinatie van onderwijs, groepsgesprekken en ruimte voor
persoonlijke vragen.

Jelle de Kok, predikant en toeruster binnen de PKN via het Evangelisch
Werkverband, heeft over dit onderwerp een boek geschreven. Open voor 
iedereen die zoekt, voor iedereen die klaar is om kritisch na te denken, voor 
iedereen die wel eens samen wil gaan twijfelen... Kom alleen of juist samen!

Onkosten: € 10,00 voor de aanschaf van het boekje dat gebruikt zal worden. 
Mocht dit bedrag een belemmering vormen, geef dat dan gewoon even aan bij 
opgave - dan zal het geen belemmering meer zijn..

          Bijbelstudie
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  9.  Pastoraat +  Elkaar helpen op de Weg te blijven

             

Datum, locatie & tijd:   zaterdag 7 maart 2020
        BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        10:00 - 15:00 uur | zelf lunch meenemen
Leiding:       Yme Horjus
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:      voorganger@bgte.nl,
        vóór 29 februari 2020

Als christenen zijn we volgens de Bijbel “mensen van de Weg.” Het is simpel om 
te zeggen Wie die Weg is - Jezus. Maar om de Weg altijd te blijven volgen is een 
stuk moeilijker - dat vinden we allemaal op onze momenten wel eens lastig. 
En dat mag: want niet iedereen die verdwaald is, is de Weg ook echt kwijt. Als 
gelovigen zijn we aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen - ook om er 
voor te zorgen dat we op die Weg blijven wandelen. Maar hoe doe je dat? Als je 
iemand af ziet haken - hoe benader je dan diegene? Wat is daarin jouw verant-
woordelijkheid en hoe verhoudt zich die tot een eigen verantwoordelijkheid? 
Wat betekent het om (ook als gemeente) die negenennegentig achter te laten en 
achter die ene aan te gaan?
Yme Horjus heeft als zeer ervaren predikant wel ontdekt dat er veel verlegen-
heid bij christenen is om elkaar aan te spreken en dat we liever geen ver-
antwoording afl eggen aan elkaar. Toch gelooft hij in de bevrijdende kracht 
hiervan, ook in het pastoraat. Dit geloof spoorde hem aan tot zijn huidige pro-
motieonderzoek over de tucht.
De “Pastoraat +”-zaterdagen zijn onderdeel van een tweejarig traject van toe-
rusting van verschillende pastorale teams, onder leiding van Maurits Luth. 
Dit traject bestaat uit zo’n tien avonden en twee zaterdagen per jaar - waarbij 
de twee zaterdagen met boeiende en professionele gastsprekers ook toeganke-
lijk zijn gemaakt voor het bredere publiek van het Leerhuis.

             Toerusting
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  Evaluatieformulier 

Nog een formulier nodig? Download op de website van de gemeenten!

Naam (optioneel): 
Leerhuis-onderdeel: 
Leiding: 

I. Dit neem ik graag van dit Leerhuis-onderdeel mee in mijn (geloofs)leven:

II. Op schaal van (zeer slecht) 1-10 (zeer goed) beoordeel ik de volgende zaken 
met het cijfer:
1. de inhoud           
2. het aantal dagdelen      
3. de lengte van het onderdeel   
4. de leiding          
5. de faciliteiten        

Toelichting met betrekking tot punt(en)   :

III. Dit zie ik als verbeterpunt(en) voor een eventuele volgende keer:

IV. Dit noem ik graag ook nog even:
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  Aanvullingen / aantekeningen
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