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Inleiding

Welkom bij het Leerhuis!

Via het Leerhuis willen de baptistengemeenten uit Nieuw Weerdinge 
(Weerdingermond), Valthermond & 2e Exloërmond gemeenteleden voorzien 
in een breder onderwijs- en toerustingsaanbod. Waar er voorheen wel lokaal 
Bijbelstudies of soortgelijke initiatieven werden ondernomen wil het Leerhuis 
onder één noemer alle gemeenteleden van de drie baptistengemeenten 
(en andere geïnteresseerden) op weg met Christus helpen, door middel van 
duidelijk en relevant Bijbels onderwijs en toerusting bij de taken die wij hebben 
in de gemeente, in de wereld, in de families waar God ons heeft geroepen. 
Onder deze gezamenlijke noemer van het Leerhuis wordt het aanbod niet alleen 
breder naar voren gebracht, maar leren christenen in de Monden elkaar ook 
beter kennen en leren we om van elkaar te leren, juist in alle verscheidenheid 
die er onderling is. Tevens voorkomen we met dit Leerhuis ook een onnodige 
overlap aan praktisch dezelfde zaken die net een dorp verderop ook worden 
aangeboden en verlichten we elkaars lasten op deze manier.
Zo is het de bedoeling dat de “monden” ook “open” gaan, omdat ons aller hart 
vol is van Gods liefde, omdat we door met elkaar in gesprek te zijn willen 
ontdekken wat Jezus volgen betekent, anno 2016-2017 in de Monden. Omdat we 
in dit kerkelijke jaar 2016-2017 voor het eerst kunnen spreken van een Leerhuis, 
staan we “open” voor verbeterpunten, om ook te kijken of en hoe wij verder 
vorm kunnen geven aan dit samenwerkingsinitiatief. Hartelijk dank voor uw 
gebeds-ondersteuning en graag tot ziens op één van de Leerhuis-avonden!

Mede namens de andere contactpersonen,
ds. Timothy Alkema   -  Nieuw-Weerdinge  06 - 49 21 91 73,
br. Gert Stap     -  Valthermond    06 - 30 03 84 09,
ds. Maurits Luth    -  2e Exloërmond   06 - 10 15 17 77



  Vraag & antwoord

Moet ik mij ergens opgeven?

Per onderdeel staat aangegeven of opgave nodig (“noodzakelijk”) is of niet 
per se (“bij voorkeur”). Voor het bestellen van materiaal of het voorbereiden 
van maaltijden kan dit in sommige zaken meer noodzakelijk zijn dan anders. 
Je kan je opgeven via de genoemde contactpersoon bij het onderdeel.

Kan ik iemand van buiten mijn gemeente meenemen?

Als je op persoonlijke titel iemand meeneemt kan dat zeker. Het Leerhuis draagt 
de naam “De Open Monden,” dus dat impliceert vrije toegang. Bij de Alpha-
cursus bijvoorbeeld is dat zelfs volledig de bedoeling! Om rondom bepaalde 
thema’s wel een stuk vertrouwelijkheid te waarborgen kiest het Leerhuis er 
voor om dit eerste jaar in ieder geval nog geen grote promotie buiten de drie 
deelnemende gemeenten op poten te zetten.

Zijn er kosten aan verbonden?

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste 
onderdelen zullen de kosten ook door de deelnemende gemeenten kunnen 
worden gedragen. Waar in een enkel geval in materiaal of een maaltijd moet 
worden voorzien is er de mogelijkheid om daar vrijwillige door een collecte 
aan bij te dragen.

Bij wie kan ik terecht voor vragen of meer informatie?

Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven. Voor meer algemene 
vragen kunt ook contact opnemen met Maurits Luth.



Op basis waarvan wordt het aanbod aangeboden?

In de voorbereiding van het aanbod 2016-2017 is er geïnventariseerd binnen 
de deelnemende gemeenten waar de noden en behoeften lagen. Zo is er 
bijvoorbeeld rekening gehouden met wat er leeft in de gemeenten, of wat 
dit jaar past bij de roeping die wij ervaren. Ook was het dit eerste jaar nog 
niet mogelijk om in alle behoeften te voorzien, maar dit houd het aanbod 
voor volgend jaar ook gevarieerd. De Bijbel als Gods onfeilbare Woord is per 
definitie de basis voor elk onderdeel. Waar er kleine, theologische verschillen, 
voorkeuren of smaken naar voren komen verwachten we als baptisten zonder 
specifieke geloofsbelijdenis geen grote problemen.

Hoe weet ik dat ik een goede keuze maak?

Soms kunnen verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit. Om iets 
meer aan te geven wat de intentie is van het onderdeel is er een categorie 
aangegeven boven aan de pagina. Hoewel er een zeker overlap zal zijn en de 
scheiding niet altijd zo sterk, gaat het in feite om deze drie categorieën:

-  Bijbelstudie: bij deze onderdelen is de Bijbel nog meer dan bij andere 
 onderdelen de uitgangspositie en ligt de nadruk meer op het 
 onderwijzende aspect. 

-  Toerusting: bij deze onderdelen ontvang je handvaten die jou helpen bij je 
 roeping in bijvoorbeeld je gezin, de gemeente en de wereld.

-  Persoonlijke geloofsontwikkeling: bij deze onderdelen krijg je de 
 mogelijkheid om direct te investeren in je relatie met God en daarmee 
 ook in jezelf.



  Persoonlijke geloofsontwikkeling & toerusting

1. Vrij en verzoend leven

Data, tijd & locatie:  Zaterdag 1 okt, 22 okt, 5 nov, 26 nov 2016
       in BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
       10.00 - 16.00 uur
Leiding:     Team “Verzoend leven Veenkoloniën”
Contactpersoon:   Maurits Luth
Opgave:     Noodzakelijk, via: info@zijnvol.nl 
       of 06 - 31 95 45 60. 
       Voor 24 september

Dit is de essentie van dit Leerhuis-onderdeel: “Verzoening met God en mensen 
leidt tot verrijking en meer kwaliteit van je leven. Maar je komt pas tot 
verzoening wanneer je hebt afgerekend met afwijzing. Als dat gebeurt, dan 
weet je wat het is om echt aangenomen te zijn en bevrijdt te zijn van afwijzing. 
In een sfeer van respect en dankbaarheid leer je dan steeds meer te leven vanuit 
je identiteit als geliefd kind van de Vader.” 

Daarom is het zeer de moeite om vier zaterdagen stil te staan bij, 
respectievelijk: afwijzing van God (dag 1), zelfafwijzing (dag 2), angst voor 
afwijzing (dag 3), afwijzing van anderen (dag 4). 
Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt met onderwijs, getuigenissen van 
christenen uit de Veenkoloniën, creativiteit, ontmoeting en aanbidding door 
muziek. Kortom: een prachtige kans voor bijvoorbeeld iedere christen die de 
volgende geloofstap wil zetten in zijn of haar relatie met God, voor mensen die 
(nog) pijn hebben door (kerk)scheuringen, voor een ieder die verlangt naar 
vrijheid en verzoening in de relatie met God en met anderen.



  Persoonlijke geloofsontwikkeling

2. Alpha-cursus

Data, tijd & locatie:  Zaterdag 17 sept, 1 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov 2016 
       in BG Nieuw-Weerdinge, Ged. Achterdiep 18
       24 sept, 8 okt, 15 okt, 29 okt 2016
       in BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
       Dit is dus 1 cursus, maar op 2 locaties
       Alle avonden beginnen om 18.00 uur met een maaltijd 
Leiding:     Timothy Alkema, Maurits Luth
Contactpersoon:   Timothy Alkema
Opgave:     Noodzakelijk, via: voorganger@deopenpoort.nl     
       Voor 5 september

Over heel de wereld helpt deze cursus mensen die willen begrijpen waar 
het eigenlijk om gaat in het christelijk geloof. De Alpha-cursus is dan ook 
voor iedereen die wie wil praten over wat christenen nu eigenlijk geloven. 
Dit gebeurt altijd onder het genot van een heerlijke maaltijd, door video’s, 
interessante praatjes en mooie gesprekken. Er heerst een sfeer van openheid: 
geen vraag is te gek! Een aantal basis-onderwerpen worden besproken zoals:
-  Wie is Jezus en waarom stierf Jezus aan het kruis?
-  De Bijbel lezen en bidden: waarom en hoe?
-  Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
-  Hoe maak ik het beste van mijn leven?

Je mag overigens gerust de eerste avond zonder verdere verplichting komen 
kijken of het wat voor je is!



  Persoonlijke geloofsontwikkeling & toerusting

3. Gave(n) cursus

Data, tijd & locatie:  Dinsdag  20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov 2016
       in BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
       20.00 - 21.30 uur
Leiding:     Gert Stap
Contactpersoon:   Gert Stap
Opgave:     Bij voorkeur, via: gertstap@ziggo.nl
        Voor 5 september

Om uit jezelf te halen wat God er in heeft gezet, is het voor jou en jouw plek in 
de gemeente goed om te weten wát er in jou zit. Dit Leerhuis-onderdeel helpt je 
bij deze ontdekkingstocht door je kennis te laten maken met de drie elementen 
van je unieke bedieningsprofiel: Jouw verlangen (waar), je geestesgaven (wat) 
en je persoonlijke stijl (hoe). 
Oftewel, ben jij vanwege je gaven meer op je plek als evangelist of ben jij 
de missende factor in het kinderwerk? Ben jij een ‘mensen’ mens of meer 
taakgericht? Werk je het liefst in een strakke organisatie of prefereer je abstract 
met je eigen invulling? 

Deze cursus helpt je begrijpen hoe en waarmee God je heeft toegerust voor een 
zinvolle bediening in jouw gemeente. Bovendien leer je wat de bijbel zegt over 
de aard  en het doel van de gemeente.  
Velen zijn door deze cursus blijvend veranderd in hun functioneren binnen de 
gemeente. 



  Bijbelstudie & toerusting

4. Gods Geest in huwelijk, gezin & werk (Ef. 5-6)

Data, tijd & locatie:  Dinsdag 31 jan, 14 feb, 28 feb, 14 mrt, 28 mrt, 4 apr 2017  
       in BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85 
       19.30 - 21.00 uur
Leiding:     Maurits Luth 
Contactpersoon:   Maurits Luth
Opgave:     Bij voorkeur, via: voorganger@bgte.nl
        Voor 28 januari

Het zijn de terreinen waar de meeste christenen zich het meest begeven: familie 
en werk. Juist over deze terreinen heeft Efeziërs 5 & 6 ons veel, ja zelfs bijna 
alles te zeggen wat God ons wil zeggen over deze zaken. Uitgangspositie is om 
vanuit Efeziërs 5:18, (“laat de Geest u vervullen”) te zien wat Paulus verder 
onderwijst over huwelijk, gezin en werk. Tijdens deze zes dinsdagavonden 
bespreken wij enkele kerngedeelten vers-voor-vers en waar nodig woord-
voor-woord. Na een gedeelte onderwijs is er na een pauze de tijd om enkele 
bijpassende vragen door te spreken in kleinere groepjes. 

Qua opzet is het te vergelijken met de 14 avonden Bijbelstudie over Mattheüs 
5-7 (De Bergrede), die vorig jaar is gegeven in 2e Exloërmond (te downloaden: 
http://bgte.nl/bijbel-studie.html). Hoewel het misschien thema’s lijken die 
gelden voor met name mensen in de zomer van hun leven, is deze Bijbelstudie 
geschikt voor iedereen die wil leren van Gods grote idealen, voor elke christen: 
gepensioneerd, werkloos, (bijna) overspannen, (groot)ouder, gescheiden, 
getrouwd, hevig verliefd of celibatair. 



  Persoonlijke geloofsontwikkeling & toerusting

5. Zicht op rouw

Data, tijd & locatie:  Dinsdag 9 mei, 23 mei, 13 juni 2017  
       in BG Nieuw-Weerdinge, Ged. Achterdiep 18
       19.30 - 21.00 uur
Leiding:     Timothy Alkema, Maurits Luth
Contactpersoon:   Maurits Luth
Opgave:     Bij voorkeur, via: voorganger@bgte.nl
        Voor 1 mei

Afscheid nemen, voor altijd afscheid nemen, is moeilijk. Voor degene die sterft 
en voor hen die achterblijven. De dood is onlosmakelijk met ons bestaan 
verbonden: alle mensen sterven. Toch voelt de dood als iets vreemds, iets wat 
er niet bij hoort: je wordt geboren om te leven, niet om te sterven. Ook de Bijbel 
spreekt met twee woorden: hoewel het een verslagen vijand is, is de dood nog 
steeds een vijand. 

Aan de hand van Bijbelse inleidingen en fragmenten uit de EO-programma’s De 
Kist en Bakkie Troost zoeken we in dit Leerhuis-onderdeel naar wegen om rouw 
en Gods troost een plek te geven in ons leven. Hoewel deze drie avonden door 
God gebruikt kunnen worden voor genezing in een persoonlijk rouw-proces 
(voltooid of niet), zullen deze avonden voor iedereen opbouwend kunnen zijn. 
Ook mensen die in het pastoraat betrokken zijn worden van harte uitgenodigd.



  Persoonlijke geloofsontwikkeling & Bijbelstudie

6. Pesach!

Data, tijd & locatie:  Vrijdag 7 april 2017 
       in BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
       19.00 - 21.00 uur
Leiding:     Maurits Luth
Contactpersoon:   Maurits Luth
Opgave:     Noodzakelijk, via: voorganger@bgte.nl
        Voor 24 maart 2017

Tijdens Pesach viert het Joodse volk de uittocht uit Egypte. Toen Jezus het 
Avondmaal instelde, deed Hij dit tijdens de Pesach, op de avond van de 
zogenaamde Seder-maaltijd. Als christenen hebben wij de vrijheid in Christus 
om deze maaltijd met elkaar vreugdevol te beleven, juist ook omdat we zullen 
zien hoe Christus als het Pesach-lam alles heeft vervuld. In voorbereiding op 
Goede Vrijdag - een week later - mogen we letterlijk Gods goedheid proeven! 

Afgewisseld met liederen, Bijbelgedeeltes, kleine hapjes, gebed en overdenkingen 
is dit een vreugdevolle avond om ons als christenen dieper met Israël verbonden 
te weten. Vier mee!



  Bijbelstudie

7. Eindtijd + Israël

Data, tijd & locatie:    Donderdag 12 jan, 26 jan. en 9 febr. 2017,                                            
       in BG Valthermond, Wilhelminalaan 2.
                                      19.30 - 21.30 uur
Leiding:                        Johan Gankema
Contactpersoon:        Gert Stap
Opgave:                       Bij voorkeur, via: gertstap@ziggo.nl
 
In 3 avonden wil Johan Gankema de deelnemers van het Leerhuis meenemen 
op een speurtocht naar eindtijdtekenen zoals bijzondere ontwikkelingen in de 
wereld en met Israël in het bijzonder.
 
Jezus zegt: Let op de tekenen der tijd en op het uitbotten van de vijgeboom.  
Maar wat zijn nou de tekenen van Jezus komst?
 
-  Zijn de klimatologische veranderingen een eindtijdverschijnsel?
-  Op welke politieke gebeurtenissen moeten we letten?
-  Welke rol gaat technologie eigenlijk spelen in de eindtijd?
-  Welke sleutelrol speelt Israël  uiteindelijk?
-  Wat zien we daar nu al van gebeuren?
 
Deze en andere vragen zullen uitgebreid aan de orde komen.
Kom en verbaas u over de actualiteit van de bijbel.




