Geachte ouders,
In de week van maandag 28 september beginnen de catechisaties. We geven u als ouders de datums
voor de komende winter door. De lessen worden gegeven uit 2 verschillende methodes. De groepen van
br. S.D. van Koeveringe, br. J. van den Berge, br. A.M. Klap en br. C.A. den Braber krijgen les uit de
methode De Heidelbergse Catechismus. De groepen van br. H.J. de Bat, br. M.J. van de Vreede, br. J.
Kruysse en br. A.W. Koole maken gebruik van de methode van ds. A. Hellenbroek. Afhankelijk van de
groep waarin uw zoon/dochter is ingedeeld wordt hij/zij verwacht op de onderstaande datums. De
groepsindeling staat op de achter zijde van deze brief. Wilt u er op toezien dat uw kind(eren) zich
bij de groep voegen waar ze naar hun leeftijd zijn ingedeeld? Als dit om een bepaalde reden echt
niet mogelijk is wilt u dan a.u.b. eerst overleggen met de betreffende ouderlingen.
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maa 28 september
din 29 sept
don 1 oktober
vrij 2 oktober
maa 5 oktober
din 6 oktober
don 8 oktober
vrij 9 oktober
maa 12 oktober
din 13 oktober
don 15 oktober
vrij 16 oktober
week van 19 t/m 24 oktober herfstvakantie geen catechisatie
maa 26 oktober
din 27 oktober
don 29 oktober
vrij 30 oktober
maa 2 november
din 3 november don 5 november
vrij 6 november
maa 9 november
din 10 november don 12 november
vrij 13 november
maa 16 november
din 17 november don 19 november
vrij 20 november
week van 23 november t/m 28 november dankdag geen catechisatie
maa 30 november
din 1 december don 3 december
vrij 4 december
maa 7 december
din 8 december don 10 december
vrij 11 december
maa 14 december
din 15 december don 17 december
vrij 18 december
van 21 december t/m 2 januari kerstvakantie geen catechisatie
maa 4 januari
din 5 januari
don 7 januari
vrij 8 januari
maa 11 januari
din 12 januari
don 14 januari
vrij 15 januari
maa 18 januari
din 19 januari
don 21 januari
vrij 22 januari
maa 25 januari
din 26 januari
don 28 januari
vrij 29 januari
maa 1 februari
din 2 februari
don 4 februari
vrij 5 februari
maa 8 februari
din 9 februari
don 11 februari
vrij 12 februari
van 15 februari t/m 20 februari lentevakantie geen catechisatie
maa 22 februari
din 23 februari
don 25 februari
vrij 26 februari
maa 1 maart
din 2 maart
don 4 maart
vrij 5 maart

zat 3 oktober
zat 10 oktober
zat 17 oktober
zat
zat
zat
zat

31 oktober
7 november
14 november
21 november

zat 6 december
zat 12 december
zat 19 december
zat
zat
zat
zat
zat
zat

9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari

zat 27 februari
zat 6 maart

Ouders, mocht de Heere ook dit deel van de ambtelijke arbeid zegenen. Mogen we op uw medewerking
rekenen en vooral op uw meeleven in het gebed?
Met vriendelijke groeten en Gode bevolen, namens de kerkenraad.

Preses, J.A. Bliek

scriba, A.W. Koole

De catechisaties beginnen in de week van maandag 28 september 2020.
Belijdeniscatechisatie.
Kandidaat (Ds.) P.C. Vlot op vrijdagavond om 19.00 uur in zaal 3/4. De 1e les is op 2 oktober.
Ouderling A.W. Koole. Gebruikt methode ds. A. Hellenbroek.
Op donderdagavond te Krabbendijke van 19.00 – 20.00 uur catechisanten geboren voor juni
2001. Deze les is in zaal 1/2.
Op donderdagavond te Krabbendijke van 20.00 – 21.00 uur catechisanten geboren voor juni
2001. Deze les is in zaal 1/2.
Ouderling M.J. van de Vreede. Gebruikt methode ds. A. Hellenbroek.
Op vrijdagavond te Krabbendijke van 18.30-19.30 uur catechisanten geboren van januari 2003
t/m september 2003.
Op vrijdagavond te Krabbendijke van 19.30-20.30 uur catechisanten geboren van juni 2001 t/m
december 2002. Beide lessen in de zaal 1/2.
Ouderling J. Kruysse. Gebruikt methode ds. A. Hellenbroek.
Op maandagavond te Krabbendijke van 19.00-20.00 uur catechisanten geboren van april 2004
t/m december 2004.
Op maandagavond te Krabbendijke van 20.00-21.00 uur catechisanten geboren van oktober
2003 t/m maart 2004. Beide lessen in zaal 2 ingang Noord (zijde Looijen)
Ouderling A.M. Klap. Gebruikt Heidelberger Catechismus.
Op maandagavond te Krabbendijke van 19.00-20.00 uur catechisanten geboren van augustus
2005 t/m maart 2006.
Op maandagavond te Krabbendijke van 20.00-21.00 uur catechisanten geboren van januari
2005 t/m juli 2005. Beide lessen in zaal 1 via de hoofdingang zalencomplex.
Ouderling J. van den Berge. Gebruikt Heidelberger Catechismus.
Op donderdagavond te Krabbendijke van 19.00-20.00 uur catechisanten die geboren zijn van
oktober 2006 t/m mei 2007.
Op donderavond te Krabbendijke van 20.00-21.00 uur catechisanten die geboren zijn van april
2006 t/m september 2006. Beide lessen in zaal 5.
Ouderling S.D. van Koeveringe. Gebruikt Heidelberger Catechismus.
Op dinsdagavond te Krabbendijke van 19.00-20.00 uur catechisanten die geboren zijn van
maart 2008 t/m september 2008.
Op dinsdagavond te Krabbendijke van 20.00-21.00 uur catechisanten die geboren zijn van juni
2007 t/m februari 2008. Beide lessen in zaal 3
Ouderling H.J. de Bat. Gebruikt methode ds. A. Hellenbroek.
Op maandagavond te Oostdijk van 19.00-20.00 uur catechisanten geboren van januari 2005 t/m
september 2008.
Op maandagavond te Oostdijk van 20.00-21.00 uur catechisanten geboren voor januari 2005.
(46 catechisanten) Beide lessen in dorpshuis 'Apeldoorn'.
Ouderling C.A. den Braber. Gebruikt Heidelberger Catechismus.
Op zaterdagavond te Krabbendijke van 18.30-19.30 uur in zaal 5. Deze les is bedoeld voor
degenen die op andere dagen verhinderd zijn. De eerste les op zaterdag 3 oktober.

