
Activiteiten Gereformeerde kerk Onstwedde 

• Erediensten 
Iedere zondag wordt de eredienst gehouden in de gereformeerde kerk Dorpsstraat 5, 
Onstwedde 

• Kindernevendienst 
Tijdens de kerkdienst op zondag hebben kinderen van 4-12 jaar hun eigen viering.  

• Jeugdclubs 
Een aantal weken in het schoolseizoen kunnen kinderen van 9-15 de jeugdclub bezoeken. 
Daar houden zij zich bezig met een (bijbels) onderwerp en 1x per jaar is er een jaarfeest. 

• Catechisatie 
In de wintermaanden wordt catechisatie georganiseerd voor de jongeren van 12-18 jaar. 
Onder leiding van de predikant of gemeenteleden wordt gepraat over bijbelse thema’s en 
actuele onderwerpen 

• Gespreksgroep oudere jongeren 
Hier buigen gemeenteleden zich over allerlei maatschappelijke en religieuze onderwerpen. 
Organisatie ligt bij een paar gemeenteleden 

• Kerkcafé 
1x per maand komen jongeren vanaf 12 jaar bij elkaar in een ruimte bij de kerk.  

• Kinderoppas 
Elke zondag tijdens de kerkdienst is er oppas voor de kinderen van 0-4 jaar. 

• Zendingscommissie 
• Zangdienstcommissie 
• Commissie aangepaste diensten 

Gedurende het jaar vinden er aangepaste diensten plaats die worden voorbereid door leden 
van de commissie / aangepaste diensten’.  

• Zangvereniging Nil sine labore 
Dit zangkoor repeteert elke week, verleent af en toe haar medewerking tijdens een kerkdienst 
en houdt 1x per jaar een uitvoering. 

• Oost Europa commissie 
Dit is een samenwerkingsverband met de PKN gemeente Vlagtwedde. De commissie regelt 
de uitwisseling met de partnergemeente in Warin.   

• Kerkblad 
Een aantal keren per jaar komt het kerkblad de Postduif uit en wordt verspreid onder 
gemeenteleden en andere belangstellenden. Gemeenteleden kunnen hiervoor input leveren. 

• Zangdienstcommissie 
Op 2e kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag vinden zangdiensten plaats die worden 
voorbereid door de zangdienstcommissie. 

• Kerstwinterbazaarcommissie 
Eens per 2 of 3 jaar wordt door een aantal vrijwilligers een kerstwinterbazaar georganiseerd. 
De opbrengst hiervan gaat voor een deel naar een te kiezen goed doel 

• Liturgisch bloemschikken 
Met veel zorg en aandacht wordt tijdens Kerst en Pasen een liturgisch bloemstuk 
samengesteld. Ook wordt op alle zondagen een bloemstuk gemaakt en bezorgd bij een 
gemeentelid.  

• Bezoekmedewerkers 
De gemeente beschikt over een aantal bezoekmedewerkers. Deze gemeenteleden bezoeken 
met regelmaat zieke of eenzame gemeenteleden en verlenen hun praktische diensten bij 
bijeenkomsten 

 


