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1.  Activiteiten 
 

1.1  Zondagse diensten  
 

De wekelijks eredienst houden we op zondagmorgen om tien uur. Tijdens de eerste 
zondag van de maand, vieren we samen als gemeente het Heilig Avondmaal. De diensten 
duren gemiddeld anderhalf uur. Naast het samen zingen en bidden staat de prediking van 
Gods Woord centraal. Het doel van de prediking is om de gemeenteleden te bemoedigen 
in hun wandel met God en verder te groeien tot een levend geloof als discipelen van Jezus 
Christus. De zondagse samenkomsten vinden plaats in het gebouw van drumband 
“Avanti”,  
Damsterdiep 291 te Groningen en beginnen om 10.00 uur. Een kwartier voor aanvang van 
de dienst wordt er een bidstond gehouden.  
 

1.2  Heilig Avondmaal  
 

Het Heilig Avondmaal wordt doorgaans iedere eerste zondag van de maand gevierd.  
 

1.3  Doop en opdragen  
 

Voor het opdragen van kinderen en voor het aanvragen van de doop door onderdompeling 
kan men zich wenden tot één van de oudsten.  
 

1.5  Zondagsschool / Crèche  
 

Tijdens de dienst worden er voor de kinderen van 5 tot 12 jaar aparte diensten gehouden. 
Voor de kleinsten is er een crèche. (tijdens de zomer schoolvakantie kunnen deze 
activiteiten komen te  vervallen) 

 

2.  Kringen en andere bijeenkomsten  
 

2.1  Bidstonden  
 

Op de laatste dinsdag van de maand wordt de gemeentebidstond gehouden. Het adres 
waar de bidstonden gehouden worden staan vermeld op de website en in het 
gemeenteblaadje. De overige dinsdagen is er een broederbidstond. De bidstonden 
beginnen om 20.00 uur.  
Op de 2de en 4 maandag van de maand is er ook een zusterbidstond. Verdere informatie 
in het gemeenteblaadje en/of gemeente agenda op de website. 
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2.2  Senioren  
Vanaf 55 jaar bent u welkom op de seniorenmiddag. Deze wordt gehouden op elke 3e 
dinsdag van de maand in de achterzaal van het gebouw “Avanti”, Damsterdiep 291, 
Groningen. Aanvang 14.00 uur.  
 

2.4  Studieavonden en instroom/fundamentenkring  
 

Voor nieuwe gemeenteleden en voor hen die nog niet zo lang op de weg zijn zal er een in- 
stroom/fundamentenkring gehouden worden. Ook zijn alle andere gemeenteleden van 
harte welkom.  
 

2.5  Kringen  
 

Naast de wekelijkse zondagmorgendienst worden ook gedurende de week op 
verschillende plaatsen wijkkringen gehouden met als motto: “gemeente zijn door de 
week”. 
Op deze kringavonden is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ontspannen 
sfeer, om samen te bidden, Gods Woord te openen en te bestuderen. Hier is ook 
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen en samen te groeien in 
Christus. Het doel is om elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. Wij 
moedigen alle gemeenteleden aan om, als dat mogelijk is, een huiskring te bezoeken.  
Er zijn kringen in de wijk Lewenborg, Groningen Vinkhuizen en in het Westerkwartier. 
Verder is er is een interkerkelijke kring in Warffum. 
Alle informatie over geplande kringavonden is te vinden op de website van de gemeente: 
www.evangelie.nu - onder de knop “agenda”.  
 

3.  Activiteiten t.b.v. de wijk  

 

In samenwerking met GKV Groningen Oost worden jongeren doormiddel van sport, spel en 
dans in contact brengen met het geloof en het evangelie.  
Zie ook: https://www.facebook.com/Oosterlicht 


