
Catechisaties 2020-2021  
  

 

Catechisatie  
De catechisatie is een opdracht van de kerk om de doopleden te onderwijzen in de geloofsleer, uitlopend 

op de openbare belijdenis des geloofs. Met deze opdracht is ook het grote belang van de catechese 

aangegeven. Met dit bewaarblad willen we graag de betrokkenheid vergroten. Start is 21 september. 
  
Verantwoordelijkheid  
Bij de doop beloven de ouders de kinderen te onderwijzen, maar ook ‘te doen en te helpen onderwijzen’. 

Betrokkenheid van de ouders bij de catechisatie hoort bij deze doopbelofte. Dit kan vorm krijgen door 

belangstelling voor en toezicht op leerwerk, gesprek over de inhoud, gebed. Soms hebben kinderen 

ondersteuning nodig bij het leren en maken van de stof. U als ouders kunt ze daarbij helpen.  
Zoek bij moeilijkheden rond de catechese allereerst contact met de betrokken catecheet. Als ze niet 

opgelost kunnen worden, kan er altijd contact gezocht worden met de kerkenraad.  
 
Bijzonderheden  
Wilt u bijzonderheden over uw kind m.b.t. leren en gedrag doorgeven aan de catecheet, zodat daarmee 

rekening gehouden kan worden? Br. H.M. de Wit verzorgt aangepaste catechisaties voor jongeren die de 

reguliere catechisaties vanwege beperkingen niet kunnen volgen. Info: hmdewit@kliksafe.nl  
  
Afwezigheid  
Wilt u de catecheet inlichten als de catechisant om wettige redenen afwezig is? Een telefoontje of mailtje 

naar de catecheet is genoeg.  

 
Catechisatieboekjes  
Iedere catechisant krijgt tijdens de eerste catechisatieles een boekje met daarin de te behandelen stof. Bij 

verlies van het boekje kan er een nieuw boekje verkregen worden. Hierbij verwachten we een vergoeding 

van € 5  (te voldoen aan de catecheet).  
  
Groepsindeling  
Zoveel mogelijk houden we vast aan de groepsindeling. Reden is dat de leerstof een duidelijk opbouw 

heeft en de omvang van groepen hanteerbaar is. Zie boven: kader i.v.m. Coronamaatregelen 
  
Mentoraat, 12-jarigen  
Op maandag 14 september, worden de 12-jarigen en hun ouders geïnformeerd over het mentoraat zoals 

dat in de gemeente plaatsvindt. Zie bericht Ons Eigen Blad.  
  
Belijdeniscatechisatie  
In januari start een nieuwe groep belijdeniscatechisanten. Op vrijdag 11 december 20.00 uur wordt een 

oriëntatieavond gehouden voor degenen, van 18 jaar en ouder, die belijdenis des geloofs wensen af te 

leggen. Er zal dan duidelijk gemaakt worden wat belijdenis des geloofs inhoudt en wat er van 

belijdeniscatechisanten word verwacht. Er kunnen ook vragen gesteld worden aan Ds. Tuinier en oud. 

Verweij. In de dagen daarna kunnen degenen  die belijdenis willen gaan doen zich per e-mail opgeven: 

fjverweij@gergemkampen.nl.  

 

LET OP: In verband met de CORONA-MAATREGELEN 
De groepen zijn niet groter dan toegestaan in de beschikbare zalen; deze grootte moet goed in beeld 

zijn als de catechisaties beginnen. Tijden zijn bij wisseling groepen aangepast! 

Wat moet u/je doen? 

-1- Kijk in het schema in welke groep je thuishoort. Als je op dat tijdstip aanwezig kunt zijn, hoef je 

niets te doen. 

-2- U/je meldt z.s.m maar vóór 4 september via  jaschouls@gergemkampen.nl  

- als je om dringende redenen op het tijdstip (vermeld in het schema) niet kunt; 

- als je deelneemt aan de verdiepingsgroep op vrijdagavond; 

- als je wegens studie, stage, langdurige ziekte of een andere reden geen catechisatie in 

onze gemeente volgt. 

mailto:jaschouls@gergemkampen.nl


Indeling en rooster catechisaties  
  

LET OP TIJDEN ! 
Start 21 september 

Zaal 1 
Maandag 

Zaal 2/bibl 
Maandag  

Bovenzaal 
Maandag  

Consistorie 
Maandag 
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Bovenzaal 
Dinsdag 

18.40-19.25 13 IJ 13 K 12 K 12 IJ 16-18 
Wijk 7-8 

19.35-20.15 16-18  
Wijk 9, 12 

15 IJ 16-18 
Wijk 1-3 

14 IJ 19+  IJ 

20.25-21.05 16-18  
Wijk 10-11 

15 K 16-18  
Wijk 4-6 

14 K 19+ K 

 Vrijdag 19.00-20.00 uur  Thema’s geloofsleer vanuit de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Deze catechisatie 
is geschikt voor catechisanten die extra verdieping van de leerstof wensen.  

 

Week 
van  

12 jr.  
A1  

13 jr.  
A2  

14 jr.  
B1  

15 jr.  
B2  

16-18 jr.  
C1  

19+   
1 Kor. 

Vrijdag  
(verdieping)  

14-9  Mentoraat: 12-jarigen en hun ouders     

  In onderstaande kolommen staat het hoofdstuk dat geleerd/gemaakt wordt    

21-9  Inleiding  Inleiding  Inleiding  Inleiding  Inleiding  Inleiding   Thema’s  
geloofsleer  
uit 1 Kor. 
  
Herfstvak  

28-9  1  21  1  21  1 1 

5-10  2  22  2  22  2 2 

12-10  Herfstvak  Herfstvak  Herfstvak  Herfstvak  Herfstvak Herfstvak 

19-10  3  23  3  23  3 3 

26-10  4  24  A  24  4 4 

2-11  5  25  5  25  B 5 

9-11  6  26  6  26  5 6 

16-11  7  27  7  27  6 7 

23-11  8  28  8  28  7 8 

30-11 B  G  9  29  C 9 

7-12  9  29  10  30  8 10 

14-12  10  30  11  H  9/D 11 

21-12  Kerstvak  Kerstvak  Kerstvak  Kerstvak  Kerstvak Kerstvak kerstvak 

4-1  11  31  12  31  F 12  

11-1  12  32  13  32  10 etc 

18-1  13  33  14  33  11  

25-1  14  34  15  34  12  

1-2  15  35  16  35  13  

8-2  16  36  17  36  14/F  

15-2  17  37  18  37  15  

22-2  Voorjvak  Voorjvak   Voorjvak  Voorjvak   Voorjvak  Voorjvak voorjaarsvak 

1-3  18  38  19  38  16   

8-3  19  39  20  39  17  

15-3  Gemeenschappelijke afsluiting   
  

 

 

    



Toerusting leden 2020-2021  
  

Dit jaar worden een tweetal modulen/cursussen aangeboden voor gemeenteleden waarbij aan 

vormen van toerusting gestalte gegeven wordt.  
  

De voordelen van deze opzet zijn:  

- inhoudelijke verdieping vanuit het Woord van God  

- ontmoeting van medegemeenteleden geeft een onderlinge band  

- aanleiding om over wezenlijke zaken met elkaar door te spreken  

- afgebakende periode  
  

Opgave onder vermelding van de naam van de cursus bij jaschouls@gergemkampen.nl  
  

September- december  Januari- maart  

 Brief aan de Hebreeën  

Huwelijkstoerusting 

  
  

1. Brief aan de Hebreeën   

Vorig jaar zijn we gestart met de Brief aan de Hebreeën. Voor belangstellenden wordt een 

vervolg gegeven. Deze brief is een verhandeling met belangrijke thema’s waarin de 

samenhang tussen het Oude en Nieuwe Verbond wordt duidelijk gemaakt. Veel aandacht 

wordt gegeven aan de vooruitwijzingen vanuit de wet, de tempeldienst en  

oudtestamentische typen naar Christus. In alle opzichten is Nieuwe Verbond heerlijker dan 

het Oude Verbond. Het vraagt bijzondere aandacht om deze samenhangen te zien. 

Daarnaast bevat deze brief praktische aansporingen aan de gemeente om te volharden op 

weg naar de eeuwige rust.  
  

Periode: vanaf maandag 21 september 

Tijd: 21.00 – 21.45 uur  (let op gewijzigde tijd!) 

Plaats: zaal 1 of bovenzaal De Beukelaar  

Leiding: oud. J.J. Stam  

 
 

  

  2. Huwelijkstoerusting  

Dankbaar zijn we dat onze jonge mensen, die na hun ja - woord op het stadhuis, hun huwelijk 

kerkelijk laten bevestigen onder het geopende Woord van God.  

Steeds weer wordt gevraagd vanuit het pastoraat en hulpverleningsinstanties om het huwelijk 

(grondig) voor te bereiden.   

In januari 2021 verwacht ds. Tuinier al de a.s. bruidsparen, van wie de trouwdatum in dat 

kalenderjaar valt. Ook anderen (jonge gehuwden) zijn welkom.  

Inlichtingen: dwtuinier@gergemkampen.nl  

 

In aanvulling op de avonden met de dominee, wordt door een tweetal echtparen een cursus 

huwelijkstoerusting gegeven. Samen bespreken we verschillende onderwerpen die in relatie 

staan tot het huwelijk, zoals: huisgodsdienst, gezinsvorming, seksualiteit, opvoeding en je 



'rugzakje'. De avonden worden in het voorjaar van 2021 gegeven. Meer informatie volgt te 

zijner tijd in Ons eigen blad.  
  

Periode: februari-april  

Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.  

Leiding: de echtparen M. Holtland en H.J. van der Weerd  

Inlichtingen: mholtland@solcon.nl  

 

 
 

mailto:mholtland@solcon.nl

