
In de zomermaanden komen we vaak tot rust van een drukke periode in de winter. 
Toch staat het leven in de zomer niet stil en ook in de gemeente blijven we elkaar 
ontmoeten. Daarom organiseren we een ‘Summerschool’ met verschillende thema’s.  
Voor dit jaar worden de volgende cursussen aangeboden:

Micha-cursus
Leven van genoeg

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8).  
Bovenstaande tekst uit de bijbel is vast bekend.  Volgens ons roepen deze woorden op om iets te doen, zonder 
activistisch te worden. Recht doen en trouw betrachten zijn acties, het vraagt iets van ons. Hoe doen we recht 
aan Gods Schepping, zowel de mens als natuur, hoe zijn we trouw in de relaties in onze leefomgeving? 
In vijf avonden zoeken we samen naar een manier om in deze tijd te leven van genoeg.

11 mei, 18 mei, 25 mei, 31 mei en 8 juni van 19.45-21.30 uur
Carolien Ooms en Iris Versluis

We zijn dankbaar dat in onze gemeente vele keren het verbond bezegeld wordt. De Heilige Doop is een moment 
van een nieuw begin. Maar wat betekent de doop en op welke manier onderwijs je je kind of laat je het onderwijzen. 
Daarom deze cursus, om te ontdekken wat de doop nu praktisch betekent in het dagelijkse leven. Maar ook welke 
invloed de doop op jullie persoonlijke leven heeft. Daarnaast is het goed om te beseffen dat de doop niet een 
moment is wat op zichzelf staat. Juist niet. De doop heeft jullie kind en jullie als ouders heel veel te zeggen. Maar 
op welke manier kunnen we daar als ouders en als gemeente mee omgaan?

24 mei en 13 juni
Hans Mouthaan of ds Van der Poel: h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl of 06-51802732

De laatste jaren zijn er verschillende podcasts gekomen waarin God en geloof besproken wordt. Velen luisteren 
dagelijks ‘eerst dit!’ of naar ‘Dit is de Bijbel’. Het is interessante stof die besproken wordt en soms zou je er wel 
wat verder over willen doorpraten. Dat kan! We plannen 3 avonden over verschillende podcasts en iedere avond 
zal iemand uit de gemeente het gesprek onder elkaar leiden.

23 mei om 20.00 uur (overige data en thema’s volgen nog)
Mark Vermey: m.vermey@hervormdmeerkerk.nl
‘Is de Bijbel een vrouwonvriendelijk boek?’

Podcast graag vooraf luisteren. Scan de QR-code of ga naar:
https://www.eo.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel/alle-afleveringen?title=9-is-de-bijbel-vrouwonvriendelijk

Aankomende periode wil ik drie avonden samen met anderen op de racefiets stappen. Deze avonden zullen we 
starten met een maaltijd rond 18:15 uur. De maaltijd sluiten we af met een overdenking/bespreking over het 
thema gerechtigheid. Rond 19:15 uur zullen we dan gezamenlijk op de racefiets stappen en met elkaar een ronde 
rijden om voor 21:30 uur weer bij Het Anker te zijn. Naast deze avonden sluiten we het geheel af met een lange 
tocht op zaterdag 25 juni in samenwerking met Muskathlon@home. Deze tocht staat in het teken van de stichting 
Tot Heil des Volks die opkomt voor gedwongen prostitutie en mensenhandel.

donderdag 2 juni, 9 juni en 16 juni 
zaterdag 25 juni
Hans Mouthaan: h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl of 06-51802732

Altijd zelf een keer een preek willen maken en houden? Deze zomer kan het! In een cursus van 3 avonden werken 
we met elkaar toe van een Bijbelgedeelte naar het houden van een korte preek. De eerste avond staan we stil 
bij de tekst (exegese), de tweede avond gaat over wat deze woorden vandaag betekenen (hermeneutiek) en de 
derde avond is er ruimte om je eigen geschreven preek (homiletiek) over dit gedeelte te houden.

maandag 20 juni, 27 juni en 4 juli - 19.45 uur inloop, start 20.00 uur
ds Van der Poel: dominee@hervormdmeerkerk.nl of 0183-351255
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