Kerkdiensten

Diaconie

De kerkdienst is voor ons het hoogtepunt in de
week. Samen zingen, bidden, en luisteren naar wat
God ons te zeggen heeft. Bij gezamenlijke diensten
kan één van de gebouwen gesloten zijn. Zie hiervoor
onze webpagina www.ghklutten.nl. Kerkdiensten zijn
te beluisteren via www.kerkomroep.nl

De diaconie is er om vragen - om materiële hulp in
noodsituaties - op te vangen, en hier een gepaste
oplossing voor te vinden.

Kruiskerk:
ds. Christiaan Post
Anerweg-Noord 8
7775 AS Lutten
Kerkdiensten: Elke zondag om 9:30 en om 19:00 uur
De Lantaarn: ds. William Piksen
Anerweg-Noord 42
7775 AT Lutten
Kerkdiensten: Om en om 9:30 en 11:00 uur
De Kapel:
ds. William Piksen
Schuineslootweg 104
7777 RD Schuinesloot
Kerkdiensten: Om en om 9:30 en 11:00 uur.

Predikant
Voel je vrij om contact op te nemen met iemand van
onze gemeente, voor een gebed of pastorale vraag.
Voor vragen aan de predikant kunt u mailen met:
ds.jcjpost@gmail.com
of
william.piksen@ziggo.nl

Oppas
Iedere zondag is er oppas in Pro Rege en de Rank,
de gebouwen naast de kerk.
Contactpersoon Kruiskerk:
Karin Stroeve-Tempelman
📞 0523-682337 ✉ karienstroeve@live.nl
Contactpersoon De Lantaarn: Annelies Meesters
📞 0523-683384 ✉ annelies_meesters@msn.com
Contactpersoon De Kapel:
Kil en Petra van de Haar
📞 0523-682826 ✉ kpvdhaar@yahoo.com

Onderwijs en cursussen
Naast de catechese (vanaf 11 jaar), zijn er diverse
andere cursussen. Volg hiervoor onze webpagina.

Kinderen
Tijdens de preek zijn de kinderen (4-12 jaar) bij de
kindernevendienst . Een moment waar ze op hun
eigen wijze bezig zijn met het goede nieuws.
Contactpersoon Lutten: Annet Potgieter
📞 0523-682423 ✉ annetkamp@hotmail.com
Contactpersoon Schuinesloot: Greja Benjamins
📞 0523-683519 ✉ hbenjamins@hotmail.nl

JOU (JOngerenUur)
Is een maandelijks samenzijn van jongeren in de
leeftijd van 12-20 jaar en vindt plaats in De Rank
(naast de Hervormde Kerk).
Contactpersonen: Janko en Karla Ekkel
📞 0523-610385 ✉ jakaleno@hetnet.nl

Kringwerk
Er zijn verschillende gespreksgroepen, verenigingen,
en Gemeente Groei Groepen. Voor meer informatie:
Zie de webpagina: www.ghklutten.nl

Wees welkom!

Het kloppend hart

Hoe ervaar je dat?

Waaruit blijkt dat?

Emmaüsgemeente
Lutten - Slagharen en
Schuinesloot is een
kerkelijke gemeenschap
waarin het leven van
Jezus Christus centraal
staat. We onderscheiden
ons door de koninklijke
opdracht serieus te
nemen door in woord en
daad naar elkaar om te
zien. (Markus 12:28-34;
Jacobus 2:8)).

Leden van de gemeente
zien om naar elkaar. Als
één lid lijdt, lijden allen.

We nemen de tijd voor
mensen en voor elkaar.
In onze samenkomsten
willen we de liefde voor
God tot uiting brengen in
zorg en aandacht voor
elkaar.

We geloven in eenheid en
proberen die eenheid
vanuit een
samenwerkende houding
gestalte te geven.

We tonen begrip voor
elkaar en zijn oprecht
geïnteresseerd in andere
Dit betekent dat we willen
meningen en zijn
(leren) luisteren, in dialoog
geduldig. Leren zien we
zijn met de ander, en
als verantwoordelijkheid
willen doen wat Jezus van
van iedere gelovige
ons vraagt.
(discipelschap). In ons
We weten ons betrokken samenzijn willen we leren
om als discipel van Jezus
op elkaar en verlangen
door het leven te gaan.
naar groei in geloof,
gemeenschap en getal.
We hebben een positief
kritische houding naar
elkaar om deze
uitgangspunten te
waarborgen (Matteüs
18:15-20).

We willen God eren en
aanbidden en elkaar
toerusten en
bemoedigen. We streven
ernaar om elkaar tot
zegen te zijn. Gebed
vinden we daarin
belangrijk.

We geven ruimte aan
gaven en talenten. We
We weten onze
dagen elkaar uit om
verantwoordelijkheid en
levende stenen te zijn in
zetten onze gaven, tijd
Gods bouwwerk, de
en geld in voor de
gemeente. We zijn daarin
opbouw van de
voortdurend op zoek naar
gemeente. Mensen weten
verbeterpunten.
dat ze een beroep mogen
doen op (broeders en
zusters van) de gemeente.
We zoeken naar eenheid
met andere christenen,
omdat we geloven dat
deze eenheid zal leiden
tot groei.

We willen een gastvrije
gemeente zijn, zoals de
Emmaüsgangers. Dat
betekent dat we in
gesprek zijn met de ander,
samen op weg gaan en
getuigen van de Levende
Heer.

