
HERVORMDE GEMEENTE TE SINT ANTHONIEPOLDER 
 
Agenda 2022 / 2023 van activiteiten zoals vastgesteld in de vergadering van het centraal 
verband, gehouden op 5 september 2022 
 
Eventuele wijzigingen en aanvullingen kunnen te vinden zijn in het contactblad, op de 
betreffende pagina van de website of worden bekend gemaakt bij de betreffende 
bijeenkomsten.  
 
Kerkenraad        Opening winterwerk op zondag 11 september door ds. J.A. v.d. Berg.  
Maandag 12 september is er een avond in de kerk voor opening winterwerk,  alle 
verenigingen kunnen hier iets vertellen over de komende periode. 
 
Catechisaties:     Aanvang maandag 19 september. De gebruikelijke groepsindeling bestaat 
uit 2 groepen: 12 t/m 15 jaar van 18.30 uur tot 19.15 uur en 16+ van 19.15 uur tot 20.00 uur 
 
Belijdeniscatechisatie:     Data vaststellen in overleg met eventuele catechisanten. 
 
Bijbelkring:     6 x dit winterseizoen: Woensdag 28 september, 19 oktober, 23 november, 25 
januari, 22 februari en 29 maart. Deze avonden zullen ook worden uitgezonden via de 
kerkradio.  
 
Preekbespreking:       18 september en 27 november in de pastorie. 
 
Vrouwenvereniging Tabitha:     Zij zullen op de maandagen vanaf 20:00 uur vergaderingen 
houden. De avonden vinden om de 2 en soms 3 weken plaats. Aanvang: 26 september 
Kerstviering: 19 december. Paasviering: 3 april 2023. Jaarvergadering: 17 of 24 april 2023   
 
JV Gideon:     Aanvang: 23  september. JV-avond: 1 en 15 oktober, 4 en 26 november, 16 
december Kerstviering.  In 2023 14 januari, 4 februari, 4 en 25 maart, 15 april, 12 en 13 mei 
nachtje weg.  
 
JV Benjamin:     Alle avonden zijn op zaterdag en beginnen om 19.30 tot 21.30 uur 
Aanvang:  24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 26 november, 16 december Kerstviering. 
Data voor 2023 is nog niet bekend.  
 
JV Immanuel:    Op de woensdagen zullen de kinderen worden uitgenodigd. Groep 3 t/m 8 
van de basisschool. Start 21 september, 19 oktober, 16 november en 14 december. Data 
voor 2023 is nog niet bekend. 
 
Zendingscommissie:   Hier is nog niets over bekend 
 
Oliebollenactie:       Woensdag 9 november 2021. Waar is nog niet bekend. 
 
Zondagsschool:       Deze is weer begonnen. Het is de bedoeling om elke zondagmorgen 
vanaf 12:00 uur kinderen te onderwijzen. Kerstviering: 2e Kerstdag 26 december om 10.00 
uur. Paasviering: 1e Paasdag. 
 



Gesprekskring voor jongeren:      Aanvang: donderdag 15 september. Avonden: 16 
november, 11 januari, 15 februari, 22 maart. 
 
Contact Morgen voor ouderen:       Elke laatste woensdag van de maand in de Rank te 
Cillaarshoek. Aanvang: woensdag 28 september: De datum zal ook elke maand in het 
contactblad vermeld worden.  
 
Zanguurtje:      Op zaterdag 17 september 2022 zal er weer een zanguurtje gehouden 
worden.  
 
Orgel Uurtje:     2 november, 4 januari, 1 maart, 3 mei (dinsdag) en 5 juli. 
 
Gebedskring:   Bijeenkomsten in de bovenzaal van de kerk. Startdatum 29 september, 
daarna  27 oktober en 1 december. Data voor 2023 volgt later. 


