
Vrouwengroep 'Zus & Zo' 
 

 

Om de week ONTMOETEN wij, vrouwen uit verschillende kerken en van uiteenlopende leeftijd, elkaar 

om de week op de donderdagmorgen van 9.15 tot 11.30 in 'De Verbinding' in Vorchten.  
 

We zijn... 
 

 

We zijn als een gemengde bos bloemen, allemaal verschillend maar een prachtig geheel. Mooi 

gemaakt, bij elkaar gebracht en bij elkaar gehouden door onze Schepper. Kostbaar, Kwetsbaar, 

Geliefd en Uniek geschapen gaan we, vaak struikelend, achter Jezus aan. Allemaal grote en mooie 

woorden om te zeggen dat we vrouwen uit allerlei kerken en plaatsen zijn die het goed hebben met 

elkaar. 

  
 

Van harte... 
 

 

Wie eens wil komen kijken of zich wil aansluiten bij de groep is van harte welkom! 
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De ochtenden zien er ongeveer als volgt uit: Twee of drie dames van de groep  bereiden de ochtend  

voor, soms vanuit een boekje, soms een vrij onderwerp, maar met de Bijbel ernaast. Dat wordt in de 

grote groep gedeeld en er wordt samen gezongen en gebeden. De dames die de ochtend verzorgen, 

zorgen ook voor de koffie met iets lekkers erbij. Na de algemene inleiding gaan we in groepjes uit 

elkaar (de groepjes blijven een seizoen lang hetzelfde zodat je samen een stukje vertrouwen kunt 

opbouwen). In de groepjes kunnen we dan doorpraten over het onderwerp van de ochtend en/of over 

persoonlijke beleving. Na de groepjes sluiten we meestal gezamenlijk af met een lied. 

  

Soms hebben we activiteiten elders en/of buiten de ochtenden om. 

1x Per jaar gaan we een weekendje weg. 

  

ONTDEKKEN, JEZUS, ONTMOETEN, GELOOF, ZUSJES, HEILIGEGEEST, WELKOM, VERBINDEN, TROOSTEN, DELEN, 

VROUWEN, LIEFDE, GROEIEN, SPIEGELEN, KRUIS, BEMOEDIGEN, HELPEN, VERWACHTEN, KONINKRIJK, LEREN, 

GOD, VERGEVEN, LEREN, VERTROUWEN, DIENEN, BLOEIEN, OPEN, BIDDEN, VROLIJKHEID, AANDACHT, MEELEVEN, 

LACHEN, DOCHTERS, VRIJHEID, RELATIE, SAMEN, VOLHOUDEN, HOOP, VEELKLEURIG, EENHEID. 

  
Voor informatie: 

Veessen: Karin Huiskamp 0640974278 

Vorchten: Marina de Velde 06 45628883 


