Voor de jongeren zijn er de volgende activiteiten:
- Hebbuz Club voor 4 tot 11 jarigen, 3-wekelijks op
de zaterdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur
Informatie/Opgave: Aline van Groningen
stoutertjestoutaline@hotmail.com - 043 365 45 51
- Tienerclub Jongerengroep voor 12 t/m 16
jarigen op de donderdagavond van 19:30 tot
20:30 uur
Informatie/Opgave: Gijs Horssen
gijshorssen@hotmail.com - 043 851 77 60
- Jongerenkring Bijbelstudiegroep voor jongeren
van 20 jaar en ouder, 2-wekelijks op de
vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.
Informatie/Opgave: Marc Dijk
marc.dijk@gmail.com - 06 29 35 29 58

Algemene Informatie
Kerkenraad/Overlegteam
Het bestuur van de Christelijke Gemeente is in
handen van een kerkenraad/overlegteam
Informatie secretaris: Peter Baan
pbaan@solcon.nl - 06 40 46 64 98
Voorganger
Ds. Jan Bosch
j.bosch11@icloud.com
06 10 71 18 93
Giften
Giften voor onze gemeente kunnen worden
overgemaakt op:
NL37 INGB 0006 5717 83
TNV Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen
Wij zijn een ANBI instelling.
Landelijk kerkverband
Onze gemeente maakt deel uit van de
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
(http://www.cgk.nl)

Hulp en Zorg
Als gemeente willen we graag daar waar nodig
praktische hulp en/of pastorale zorg verlenen aan
mensen binnen en buiten de gemeente. Voor
praktische hulp kan iedereen terecht bij de diaconie.
Voor pastorale zorg of geestelijke ondersteuning
beschikken wij over een pastoraal team.
Informatie diaconie: Marc Dijk
marc.dijk@gmail.com - 06 29 35 29 58
Informatie pastoraal team: Johan van Groningen
groningen.johan@gmail.com - 043 365 45 51
Meer informatie
www.stemvandegoedeherder.nl
@Stemvandegoedeherder
@Christelijkegemeente

Adres
Onze samenkomsten vinden
plaats in het gemeenschapshuis
De Koel aan het Pastoor
Geelenplein 6 in Rothem
/Meersen (bij Maastricht)

Informatief

Jeugd

DE STEM VAN DE GOEDE HERDER INFORMATIEF

Deze folder biedt u een overzicht van de belangrijkste informatie over onze
gemeente en over onze activiteiten
Christelijke Gemeente
Onze gemeente is een jonge
kerk in Zuid-Limburg waar
iedereen – ongeacht
achtergrond of nationaliteit –
welkom is! Wij willen een kerk
naar Gods bedoeling zijn. Het is
ons verlangen om God te eren in
het leven van alledag en zijn liefde in
woorden en daden aan elkaar en onze
omgeving door te geven Dat willen we doen in
gehoorzaamheid aan Gods Woord, de bijbel, met
passie voor Jezus Christus en in vertrouwen op de
hulp van de heilige Geest. Veel van onze activiteiten
vinden plaats in De Koel, Pastoor Geelenplein 6 in
Rothem/Meerssen (vlakbij Maastricht) en bij
gemeenteleden thuis in Bunde, Meerssen,
Maastricht en omgeving.

Samenkomsten
U bent van harte welkom in onze
kerkdiensten, die elke zondag om
10:00 uur worden gehouden.
Tijdens elke dienst is er crèche voor
kinderen van 0 tot 2 jaar. Daarnaast is er
voor de kinderen van 2 tot 5 jaar een apart
programma tijdens de dienst. Na de kerkdienst is er
gelegenheid om koffie/thee te blijven drinken.
Vertaling in het Engels, Farsi & Arabisch is
beschikbaar.

Kringen

Introductiecursus

Met de wekelijkse kerkdiensten vormen de
bijeenkomsten van de kringen het hart van onze
gemeente. In een kring van ca. 12 mensen wordt
gebeden, gezongen en de bijbel bestudeerd. In de
kring bieden we elkaar liefdevolle zorg en
praktische hulp waar nodig. Éen keer per
maand is er op woensdag ook een
toerustingsavond.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het
lidmaatschap van de gemeente wordt er een
introductiecursus gegeven. Dit is een cursus waarin de
belangrijkste zaken van onze gemeente de revue
passeren en er gelegenheid is om meer te weten
te komen over je gaven
Informatie/Opgave: Ds. Jan Bosch
j.bosch11@icloud.com - 06 10 71 18 93

Informatie/Opgave: Marc Dijk
marc.dijk@gmail.com - 06 29 35 29 58

Contact
Geregeld zijn er na de samenkomsten
gezamenlijke maaltijden. Het jaarlijkse
kerstdiner is het absolute hoogtepunt. Gasten
zijn van harte welkom om deel te nemen. Verder
is er een gezamenlijke whatsappgroep waarin
we elkaar van wel en wee op de hoogte
houden.

Alphacursus
Voor iedereen die kennis wil maken met het
christelijk geloof wordt er 2 keer per jaar een
alphacursus gegeven. Deze cursus bestaat uit 10
avonden met halverwege de cursus een
weekend. De avonden beginnen we
standaard met een gezamenlijke
maaltijd.
Informatie/Opgave: Ds. Jan Bosch
j.bosch11@icloud.com - 06 10 71 18 93

Gebed
Eens in de 2/3 weken komen we samen
om extra tijd voor gebed te nemen. We
doen dat op een zondagavond bij iemand
thuis. Het is zo mooi dat we alle dingen van ons leven
bij God mogen brengen. Hij wil ons
persoonlijk en ook zijn kerk
terzijde staan!
Informatie: Gijs Horssen
gijshorssen@hotmail.com 043 851 77 60

