Geslaagd startfeest – de kerk is OPEN!

Gelukkig was de kerk na alle coronamaatregelen alweer een tijdje open, maar we wilden dit
graag vieren met heel de gemeente en iedereen uit de dorpen Varik en Heesselt. Samen met
leden de rooms-katholieke kerk van Varik en Heesselt zijn de beide dorpen uitgenodigd. Op
vrijdagochtend 9 september stonden we samen op de markt met koffie, thee en vooral taart.
We wilden graag uitdelen om niet, onder het motto: jij bent taart waard.

Op zondag 11 september hield de Protestantse gemeente de feestelijke openings- en
startdienst in de tuin van de kerk aan de Kerkstraat te Varik. Vele gemeenteleden hielpen met
de opbouw, met muziek en zang. We hoorden over Zacheüs, een man die wel nieuwsgierig
was naar Jezus, maar niet dichtbij durfde te komen. Maar Jezus stopte, keer hem aan en wilde
graag bij hem thuis komen. Daarmee zei Hij impliciet: jij bent mij alles waard. Dat was het
thema in deze dienst. Iedereen kreeg een muntje met die tekst aan de ene zijde en een
afbeelding van Jezus aan de andere zijde (wie er nog één wil, meld je even!). Na afloop van de
dienst was er opnieuw koffie, thee en… taart! Kortom, het was een feest.

De kerk is open! Iedereen van harte uitgenodigd bij de activiteiten van de kerk – niet per se
om veel te doen, maar vooral om te ontvangen voor je ziel. We begrijpen dat de drempel hoog
kan zijn, maar weet dat u en jij van harte welkom zijn.
• Iedere zondag is er een kerkdienst, om 10.00 uur, afwisselend in Varik en in Heesselt (houd
de website www.pknvarikheesselt.nl in de gaten).
• Check-in, voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en tot en met 14 jaar van
het voortgezet onderwijs (we hadden een superleuk kamp!). Eerste keer: woensdag 28
september 19.00 uur en dan om de week.
• Quest, voor jongeren van 15+. BBQ op vrijdag 23 september en dan spreken we de
volgende keer af. Neem contact op met ds. Henrico ter Beek.
• Ontmoeting en bezinning rond een geopende Bijbel. Iedere derde dinsdag van de maand,
om 20.00 uur in De Rank, Kerkstraat 16 Varik.
• Open gespreksgroep bij Bernard en Caroline Hardick, woensdag 28 september, inloop
19.30 uur met koffie, start 20.00 uur.
• Thema-zondagochtend voor “dertigers” (mensen in de spits van het leven): hoe kom je
tot rust en tot God? Hou de website in de gaten.
• Belijdenisgroep (oftewel: serieus met elkaar spreken over wat Jezus volgen voor jou
betekent en eventueel daar durven gaan staan). Neem contact op met ds. Henrico ter Beek
• Samen bidden voor de nood van de wereld (inclusief onze dorpen Varik en Heesselt),
iedere woensdag van 19.00-19.45 uur.
• Welkom ook als vrijwilliger voor vele praktische zaken.
• Voor gesprek en gebed bij kwesties rond leven en geloof is ds. Henrico ter Beek
beschikbaar. Neem contact op.
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