
Catechese 

 

Onder het taakveld Catechese vallen de volgende takken van arbeid;   

 

Onderwijs: 

Elk jaar worden er diverse cursussen aangeboden die via een cursusfolder bekend 

worden gemaakt.  

Om de week is er op woensdagavond een Bijbelstudie, waar door onze voorganger de 

bijbel wordt uitgelegd. Dit uur wordt afgesloten met een bidstond. 

 

Gemeente Groei Groepen: 

Binnen onze gemeente zijn momenteel drie Gemeente Groei Groepen actief. 

Eén in Pernis, één in Rotterdam-Zuid en één in Spijkenisse  Wij gebruiken het 

materiaal van het Evangelisch Werkverband. Dit jaar is dat het boekje “Inburgeren in 

het Koninkrijk van God”.  

In januari van 2010 is er een vierde Gemeente Groei Groep, met de naam 

“Impuls”gestart,  speciaal voor  jongeren tussen de 18 en 35 jaar, zodat zij specifiek 

over die zaken kunnen praten die hun bezig houdt. Deze groep is in samenwerking 

met de Hervormde Gemeente. 

Zo is er ook elke laatste maandag van de maand een Mannen Bijbel Studie Groep en 

is er om de week op woensdag ochtend een Vrouwen Bijbelstudie Groep en elke 

eerste dinsdag middag van de maand Zusterhulp.   

 

Jeugdwerk: 

Op zondagochtend tijdens de dienst is er elke week zondagschool voor de kinderen 

van 4 t/m 9 jaar en om de week bijbelklas voor kinderen van 10 t/m 13 jaar. 

Op het moment zijn er twee jeugdgroepen die in samenwerking met de Hervormde 

gemeente van Pernis draaien. Voor de jongeren van 10 t/m 15 jaar is er "Rock Solid" 

die om de week op vrijdagavond bij elkaar komen en voor de leeftijd van 12 t/m 18 

jaar is er "Reflex", zij komen om de week op zondagavond bij elkaar. 

Ook zijn er elk jaar vier jongerendiensten die gehouden worden in gebouw Rehoboth, 

ze worden georganiseerd door onze gemeente en de Hervormde gemeente. Het 

muziekteam van onze gemeente verleend in deze diensten haar medewerking. 

 

Gebed: 

Elke eerste zaterdag van de maand is er een interkerkelijke bidstond. Hier komen 

mensen uit verschillende kerken bij elkaar om voor ons dorp en de wereld om ons 

heen en voor elkaar te bidden. 

In januari van elk jaar doen we mee met de nationale gebedsweek. De vrijdag na 

Pinksteren is er de “Nacht van Gebed”, bidden voor de vervolgde christenen in de 

wereld. Deze gebedssamenkomsten worden interkerkelijk georganiseerd. 

 

 

 

 


