
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de hemel gegeven en uit het leven gegrepen!  

Vrouwenbijbelkring Lydia, Groot-Ammers 

Programma 

2022-2023 



Ter inleiding 

 
 

Samen de Bijbel openen en luisteren 

naar wat God ons te zeggen heeft. 

Elkaar ontmoeten. Zien we daar niet 

allemaal naar uit?  

 

 

In dit nieuwe programmaboekje vind je de (voorlopige) data van de 

verenigingsavonden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven (Jak. 4:15), 

want wij weten niet hoe dit komende seizoen zal verlopen. 

 

We behandelen de Bijbelstudies uit het Bijbelstudiekatern van Vrouw 

tot Vrouw, uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. Zij kozen 

voor het thema Psalmen.  

 

We hopen op een gezegend seizoen. Kun je door omstandigheden 

langere tijd niet komen of zijn er andere zorgen? Laat het aan ons 

weten, zodat we met elkaar kunnen meeleven en voor elkaar kunnen 

bidden. Leden die langdurig ziek zijn, worden bezocht door de 

bezoekdames Lies den Besten en Pinie de Groot. 

 

Iedereen weer van harte welkom!  

 

 

Het bestuur  



Algemene informatie 

 
De avonden worden gehouden in het Hervormd Centrum aan de 

Wilhelminastraat en beginnen om 19.45 uur. 

• De contributie van Vrouw tot Vrouw is  verhoogd naar €35,00. Het 

bestuur neemt voortaan de koffiekosten voor haar rekening. Het 

bedrag van €35,00 kan overgemaakt worden op bankrekening 

NL08RABO0307958906 t.n.v. H.S.E. de With-Nagel. Wil je bij 

betaling via de bank, bij de omschrijving, je volledige 

(meisjes)naam vermelden.  

Contant betalen kan ook. Het bedrag dan in een envelop met naam 

bij de penningmeester inleveren. Dit graag voor december 2022. 

Wanneer het  bedrag van €35,00 problemen geeft, kan er contact  

worden opgenomen met de penningmeester.  

 

 

Gegevens bestuur 

 

Ankie Mandemakers-Wapenaar, voorzitter 

Tel. 0184-661766         

E: ankiemandemakers@hotmail.com  

Annie de With-den Besten, 2e voorzitter 

Tel. 0184-601965        

E: anniedewith@solcon.nl 

Mieke de With-Damsteegt, secretaris 

Tel. 0184-663283  

E: vrouwenvereniging@hervormdegemeentegrootammers.nl 

Hennie de With-Nagel, penningmeester 

Tel. 06-51296052        

E: h.dewith@solcon.nl 

Fieke Donker-Blonk, algemeen adjunct 

tel. 0184-662311        

E: famjdonker@solcon.nl 



Programma 

Woensdagavond 28 september 2022 

Start van het verenigingsseizoen, samen met vrouwenbijbelkring Ruth 

Bijbelstudie 1  Gelukkig rechtvaardig, Psalm 1 

 

Donderdag 29 september 2022, 9.45-12.45 uur 

Bondsdag in De Basiliek, Veenendaal 

Thema De Psalmen 
 

 

Woensdag 12 oktober 2022  

Bijbelstudie 2  Wat is een mens?, Psalm 8 

Deze avond zijn er diverse mededelingen vanuit het bestuur.  
 

 

Woensdag 9 november 2022 

Bijbelstudie 3  Een neergebogen ziel, Psalm 43 
 

 

Woensdag 30 november 2022 

Bijbelstudie 4   Waarom in Godsnaam haten?, Psalm 139 
 

 

Woensdag 14 december 2022 

Kerstavond    Liturgie en Bijbelstudie  
 

 

Woensdag 11 januari 2023 

Bijbelstudie 5  Vergevende genade, Psalm 99 
 

 

Woensdag 25 januari 2023 

Bijbelstudie 6  Israëls God schrijft geschiedenis, Psalm 105 
 

 

Woensdag 8 februari 2023 

Bijbelstudie 7  Gebedsworsteling, Psalm 131 
 

 

Woensdag 22 februari 2023 

Bijbelstudie 8  Zegen als beloning?, Psalm 128 
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Woensdag 15 maart 2023 

Bijbelstudie 9  Opvoeding: Gods liefde en genade doorgeven,  

Psalm 78 
 

 

Woensdag 29 maart 2023 

Paasavond   Liturgie en bijbelstudie 
 

 

Woensdag 12 april 2023 

Bijbelstudie 10  Gods naam loven!, Psalm 149 
 

 

Dinsdag 6 juni 2023 

Uitje?    
 

 

 



 

 

Psalmen in de nacht 
 

Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar, 

dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar, 

dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 

en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.  

 

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 

de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw. 

Ik zal Hem nog prijzen in ’t uur van mijn dood, 

dan rijst nog mijn loflied: “Zijn goedheid is groot!” 

 

 

 

Zangbundel Joh. De Heer 921 


