Vrouwengroep Zus & Zo

Al een aantal jaren komen we met de vrouwengroep ZUS & ZO elke even week op donderdagmorgen
bij elkaar. In het kledingatelier van Gera van Werven aan de Losweg 3 in Vorchten ontmoeten we
elkaar.
De groep is ontstaan na een erg leuke (Ochtend-) Alpha cursus voor vrouwen. We begonnen toen met
een kleine groep vrouwen. Tot nog toe uitgegroeid tot zo'n 30 vrouwen uit allerlei plaatsen: Heerde,
Wapenveld, Marle, Vorchten, Veessen.

Heel mooi om te zien dat we heel verschillend zijn maar dat we ook een eenheid vormen en dat komt
door onze gezamenlijke Liefde voor Jezus, dat bindt ons aan elkaar. Heel bijzonder. De leeftijden
liggen zo ongeveer tussen de 28 en 78 en we zijn bruin, blond, rood, zwart en grijsharig maar ons hart
heeft dezelfde kleur en hetzelfde verlangen om (struikelend) achter Jezus aan te gaan, om steeds
meer te leren van/over Hem en op Hem te gaan lijken.We hebben veel plezier samen maar ook
verdrietige en moeilijke dingen delen we met elkaar (als je dat wilt natuurlijk). Er is een bijzondere
sfeer van openheid, liefde, respect en aandacht voor elkaar en vertrouwen.

Elke morgen beginnen we om 9.15 met koffie of thee, dan is er even de tijd om met elkaar te kletsen
en dan beginnen we. Om de beurt (wie dat wil) bereiden we het onderwerp van die morgen voor. In de
grote groep wordt dan die voorbereiding gedeeld. En daarna gaan we in (vaste) kleinere groepjes om
er over door te praten bijvoorbeeld aan de hand van vragen over het onderwerp.In het voorjaar gaan
we ook met wie wil een weekendje op stap een ontzettend leuke ervaring!! Tussen de
ochtendontmoetingen door ondernemen we ook wel andere leuke activiteiten.Zoals een fiets of
wandel tocht, een gezellig uitstapje naar bijv. Elburg, een film avondje, enz. (ook geheel vrijblijvend
voor wie wil).

Lijkt het je ook leuk om je aan te sluiten bij deze mooie groep vrouwen? VOEL JE DAN BIJ DEZE
VAN HARTE UITGENODIGD! ECHT Iedereen is welkom! Of je nu veel of weinig weet over de Bijbel
of over het Christelijk geloof. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te bemoedigen
en niet om elkaar te bekritiseren. Dit seizoen gaan we met het thema ‘Vertrouwen’ aan de gang aan
de hand van een boekje.

Het nieuwe rooster is al klaar wil je aansluiten of meer weten, bel of mail me dan gerust!
WEES WELKOM!!

Karin Huiskamp, 0578-631201 / 06-40974278 of huiskampjes@hotmail.com

Data van Zus & Zo zijn te vinden in de Agenda >>

