Onderwijsgids

Inleiding
U en ik zijn geroepen tot een leven lang leren. We mogen dankbaar zijn voor
wat we nu al hebben ontvangen, maar mogen ons ook uitstrekken naar het
vergroten van onze vaardigheden en het verkrijgen van meer wijsheid.
Op deze manier worden we vernieuwd in ons denken, ontvangen we meer
kracht en inzicht zodat we de Here God beter kunnen dienen en begrijpen.
Ons gebed is dat u, ook in dit nieuwe seizoen, tijd apart wilt zetten om te
groeien in wijsheid: Want hoe meer wij Hem leren kennen, hoe meer wij van
Hem zullen houden en hoe beter we begrijpen hoe we ons tot Hem én tot
elkaar mogen verhouden.
Voor alle studies hebben we geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden.
Mochten de kosten een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met de
oudstenraad via studie@nehemiadokkum.nl en dan gaan we met elkaar in
gesprek. Alle studies zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers.
Wij wensen u Gods zegen en wijsheid in het kiezen en plannen van dit nieuwe
seizoen en moedigen u aan zich in te schrijven voor één of meerdere studies.
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Kringen
Kringen algemeen
De huiskringen mogen het kloppende hart van de gemeente genoemd
worden. Samen zingen, samen bidden, samen leren, elkaar oproepen tot
goede werken en voor elkaar zorgen. Ook dit seizoen hopen we weer op uw
bijdrage als we beseffen dat elk lid van het lichaam nodig is. In een
middelgrote gemeente als de onze is het belangrijk dat we in kleinere
groepen ons aan elkaar verbinden en met elkaar uitleven wat de Here Jezus
van ons vraagt. U zult binnenkort uitgenodigd worden door uw kringleider
voor de eerste samenkomst van dit jaar.

Ouderenkring
In tegenstelling tot de andere kringen, komt de ouderenkring op een ochtend
bij elkaar. De zorg voor elkaar, het bestuderen van Gods Woord of het
behandelen van actuele thema's zijn de ingrediënten van deze kring. Altijd
met voldoende koffie, thee en vaak met wat lekkers erbij.`
Als u zich aan wilt sluiten bij de ouderenkring dan kunt u contact opnemen
met br. Pier Reitsma via 0512-471415

Introkring
U komt misschien al een tijdje in onze dienst en voelt u thuis. Maar u zou best
wat meer willen weten over de VBG Nehemia. Wie zijn we, wat geloven we en
wat is onze visie? Voor al deze vragen is er de Introkring. Het is een
vrijblijvende kring voor (aspirant) nieuwe leden of gasten die meer van ons
willen weten. We gaan samen dieper in op de identiteit van de gemeente en
behandelen een aantal thema's die hier mee verband houden.
Zo zijn er avonden over wie God, Jezus en de Heilige Geest zijn en staan we
stil bij de plaats van de Bijbel, de gemeente, de doop en het avondmaal.
Deze kring bestaat uit acht avonden.
Mocht u interesse hebben of zich willen opgeven dan kunt u contact opnemen
met Lubbert van Dusschoten, 06-50538013 of dusschoten@solcon.nl

1. Alpha Cursus
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en
praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen.
Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen
mensen een Alpha.

Voor wie?

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk
geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan
te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen
komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je
ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een
ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een
kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle
ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Er zijn tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-weekend. Elke bijeenkomst
staat een ander onderwerp centraal.

Welkom!
Data: 21 jan – 15 april 2019, maandagavond plus een weekendje weg.
Locatie: VBG Nehemia, De Poort
Kosten: Gratis
Opgeven: studie@nehemiadokkum.nl
Contactpersoon: br. Klaas Reitsma , k.reitsma@knid.nl

2. De Vreemdeling
Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk echt? In deze zesdelige studie hopen we u het
grote thema van de Bijbel overzichtelijk en helder uit te leggen.
In plaats van ons op één onderdeel te richten verbinden we de gehele tekst
chronologisch tot het grote verhaal van Gods plan met ons en de wereld.
De avonden bestaan uit een inleiding en interactieve groepsgesprekken.
Ze zijn uitstekend geschikt voor mensen die al wat langer op weg zijn in hun
geloof, maar een stuk overzicht missen én mensen die nieuwsgierig zijn naar
de Bijbel en voor het eerst het avontuur willen aangaan.
Data: 25 sept, 9 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec
Locatie: VBG Nehemia, De Poort
Kosten: €20,00 inclusief boek en werkboek
Opgeven: studie@nehemiadokkum.nl
Contactpersoon: br. Kees Postma, Lubbert van Dusschoten en Jetze Wijnja

3. Zie uw God - Bijbels nadenken over
de God van de Bijbel
Zie uw God- Bijbels nadenken over God is een 12-weekse multimedia studie
om te ontdekken hoe God zichzelf openbaart in de Bijbel.
Door het interactieve karakter, de videoboodschappen én het stille tijd
format voor thuis is het uitstekend geschikt om nieuw elan te geven aan uw
persoonlijk geestelijk leven. De avonden zelf bevatten een videoboodschap
en voldoende ruimte om na te praten, onder begeleiding van
gespreksleiders, om zo het geleerde eigen te maken en van elkaar te leren.
Data: 25 sept – 26 maart op twaalf dinsdagavonden
Locatie: VBG Nehemia, De Poort
Kosten: €15,00 inclusief reader
Opgeven: studie@nehemiadokkum.nl
Gespreksleiders: br. Freerk de Beer, br. Feiko Gorter, zr. Roelie Gorter,
br. Jan Ferwerda, br. Gosse Vrieswijk

4. Leven met een missie
De toerustingscursus Leven met een missie is een cursus voor iedereen die
op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus kunt
zijn voor de mensen om je heen. De cursus ondersteunt je om vanuit Gods
Woord en de gevoeligheid voor Zijn geest op een relevante en eigentijdse
manier een brug te slaan naar anderen.
Onderwerpen zijn o.a: Gods verhaal en mijn verhaal , goed nieuws is divers,
de rol van de kerk, nieuwe vormen van communicatie.
De cursus duurt 10 weken.
Data: 10 januari – 21 mei, 1x per twee weken
(NB: onder voorbehoud van beschikbare docenten)
Locatie: VBG Nehemia, De Poort
Kosten: €20
Opgeven: studie@nehemiadokkum.nl
Contactpersoon: br. Kees Postma, kpostma@nehemiadokkum.nl

5. 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. We stemmen de
cursus af op de groep voor wie we hem geven.
Bij voorkeur richten we ons tijdens de cursus ofwel op de basisschoolleeftijd
ofwel op de tienerleeftijd. Dit is omdat je in deze leeftijdsfasen in de praktijk
van het gezin tegen verschillende dingen aanloopt.
Het is mooi als partners de cursus gezamenlijk volgen, maar het is ook
mogelijk om zonder partner deel te nemen.
Data: 17 jan, 31 jan, 28 feb, 14 mrt, 28 mrt, 11 apr.
Locatie: VBG Nehemia, De Poort
Kosten: €7,50 werkboek, €15,95 boek 'Maak ze sterk'…aanschaf niet
verplicht.
Opgeven: studie@nehemiadokkum.nl
Contactpersoon: zr. Hendrika van Delden, kinderwerk@nehemiadokkum.nl

6. Thema avonden: Relatie Ethiek
Aan het begin van het nieuwe seizoen hopen we u, als raad van oudsten, mee
te nemen in onze bevindingen rondom relatie ethiek. Afgelopen seizoen
hebben we als raad vele gesprekken en studies met elkaar gehad.
We willen u, in deze twee avonden, graag meenemen in zowel de Bijbelse lijn
die we ontdekt hebben, maar ook de weerbarstige praktijk van alledag in een
gebroken wereld.
Ons gebed is dat we dit, met zoveel mogelijk mensen, in alle openheid
bespreekbaar kunnen maken. Er is op deze avond voldoende ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan, maar altijd met het doel om elkaar te versterken en
vast te houden.
Data: 7 okt, 21 okt.
Locatie: VBG Nehemia, De Poort
Contactpersoon: br. Kees Postma, kpostma@nehemiadokkum.nl

7. ETS
De ETS-Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die de Bijbel beter wil leren
kennen, begrijpen en toepassen en wil groeien in geloof. De inhoud van de
(volledige) cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken
van het Oude en Nieuwe Testament aan bod komen. Elke maand wordt er
zowel over het Oude Testament als ook over het Nieuwe Testament 2½ uur
lesgegeven. In elke les wordt meestal één Bijbelboek behandeld. De
cursisten bereiden zich vanuit het cursusmateriaal voor op deze les. In het
studiemateriaal, de digitale leeromgeving en in de lessen wordt aandacht
besteed aan de achtergronden, context, thema's, moeilijke passages en de
boodschap van elk Bijbelboek.
Data: Doorlopend gedurende het jaar
Locatie: VBG Nehemia
Kosten: Zie website Evangelisch College
Opgeven: www.evangelisch-college.nl
Contactpersoon: info@evangelisch-college.nl

8. Doopstudie
In oktober en maart van dit seizoen staan weer twee doopdiensten gepland.
Een aantal weken voor beide diensten zal er een doopstudie zijn voor
diegenen die interesse hebben om gehoorzaam te zijn in de doop en/of hier
nog mee worstelen. De doopstudie geeft antwoord op veel vragen en er is
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
Data: 20 september, 25 februari
Locatie: VBG Nehemia, De Poort
Kosten: Gratis
Opgeven: studie@nehemiadokkum.nl
Contactpersoon: br. Lubbert van Dusschoten, 06-50538013
of dusschoten@solcon.nl

