


   Pepweek...
        Wat was dat ook al weer???

De Pepweek is een week vol activiteiten.om... elkaar te ontmoeten
om... elkaar te bemoedigen
om... elkaar te zoeken!

om... uw/jouw geloofsleven een positieve stimulans (=opPEPper) te geven!!

Daarom organiseert de gezamenlijke evangelisatiecommissie van de Hervormde en Gereformeerde kerk opnieuw zo’n PEPWEEK.

VANAF 

ZATERDAG
 

17 SEPTEM
BER 

IS ER ELK
E DAG IN 

DE KERK EEN ACTIVITE
IT 

OM ELKAAR OP 

TE ZOEKEN

    U komt 
  toch ook?
       Welkom



Programma
Zaterdag 17 september Sporttoernooi 09:00 - 14:00 uur Sporthal

   De Vlechttuinen

Zaterdag 17 september Zondagschool 15.00 - 18.00 uur De Poort
 JC 7 Challenge 18.00 uur De Poort

                   Afsluiting met een lekker hapje 20.00 uur De Poort

Zondag 18 september Startzondag  10.00 uur De Ark
 Opwekkingsdienst 10.00 uur De Poort

Dinsdag 20 september OpPEP-avond 19.30 uur De Poort 

Woensdag 21 september	 Koffieochtend	 10.00	uur	 De	Ark
 Poppentheater 15.00 uur De Ark
Bijbels Culinair Koken   Meekoken 15.30 uur Keuken 
   Talma Haven
 Eten 18.00 uur Restaurant

   Talma Haven

Donderdag 22 september Zanguurtje 19.30 uur Kerkje a/d Zee

Vrijdag 23 september Musical ‘De Weg Vervolgd’   De Poort

Zaterdag 24 september Musical ‘De Weg Vervolgd’ De Poort

Zondag 25 september Jeugdzondag 12+ 10.00 uur De Poort

 Jeugdzondag 16+ 17.00 uur Bethelkerk

DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE



Zaterdag 1 7 september

Locatie: De Poort
Tijd: 18.00 uur
Doelgroep: 12 +

Zeven sportieve opdrachten voor jong en oud met een prachtige bood-
schap!
7 Challenge is een prachtige uitdaging voor de 
verschillende groepen binnen de kerk om op een sportieve manier het 
winterseizoen te starten.
De teams gaan de strijd aan tegen elkaar over een 
speciaal uitgezet parcours volop leuke spellen en 
opdrachten, in totaal 7.
Stel een team samen en geef je op via jc@gku-pkn.nl

Locatie: Sporthal 

 de Vlechttuinen

Tijd: 09.00 - 14.00 uur

MET ALS 
AFSLUITING

IETS 
LEKKERS!



Dindsdag 20 september

19.30 
UUR

Oppep-avond

Deze avond mag u/jij niet missen! Van harte welkom!

Locatie: De Poort
Tijd: 19.30 uur

Doelgroep: Alle leden van de gemeenten
Spreker deze avond is: dominee Hans van Ark

Een speciale avond deze avond. Een avond met als thema: 
“Hoe ben je in het dagelijks leven herkenbaar als christen?”

Hoe kun je omgaan met afhakende jeugd? 
Hoe blijven we in contact en wat zeggen we? 
Winnen we het nog wel van de mobiel? 
Dominee Hans van Ark is hiervoor uitgenodigd 
en geeft u zeker handvaten en een opPEPper 
mee!

Het belooft een boeiende avond te worden! 
Samen nadenken over actuele vragen.
Vragen stellen mag! 

Voor muzikale omlijsting zal gezorgd worden.



Woensdag 21 september
Aanrader

Locatie: De Ark
Tijd: 10.00 uur

Doelgroep: vrouwen, 
maar ook mannen zijn hartelijk welkom...!

Op veler verzoek en de wens van vele vrouwen komt op deze morgen 
Kinga Bán op een ‘bekkien’. Kinga is de zangeres van de groep Sela. 

Ze zal naar aanleiding van enkele liederen haar bijzondere levensverhaal 
vertellen. Ook kan er samen gezongen worden en zingt Kinga Bán op ver-
zoek uw favoriete lied. Wie kent er niet het prachtige lied “Ik zal er zijn”? 
U kunt het beluisteren op deze 
ontmoetingsochtend!

Jaap Kramer zal haar begeleiden op de piano.

10.00 UUR

Dé kans om de 
zangeres van Sela, 

KINGA BÁN, 
een keer live 
mee te maken!



Woensdag 21 september

15.00 UUR

ALLEMAAL 

KOMEN 
HOOR!

Locatie: De Ark
Tijd: 15.00 uur

Doelgroep: kinderen 4 - 12 jaar

Worden de kleintjes niet vergeten deze week? Nee hoor, ook aan de kinde-
ren tot 12 jaar is in deze week gedacht. Om 15.00 uur zal een heus poppen-
theater een voorstelling komen geven!

Arcanta Poppentheater 
o.l.v. Aad en Esther 
komen voor ons het stuk UITZICHT opvoeren!!!

De prachtige poppen in combinatie met 
schitterende decors, wonderlijke trucage 
en een meeslepend verhaal maken 
de voorstelling tot een onvergetelijke 
gebeurtenis voor jong (en oud).
En er is na afloop wat lekkers en een 
frikandel te verkrijgen!

Dus….



Locatie: Restaurant Talma haven
Tijd: 15.30 uur voor het koken

en 18.00 uur voor het eten.
Doelgroep: Belangstellende gemeenteleden

MEEKOKEN MET KOOKDOMINEE HAN WILMINK 

OF CULINAIR GENIETEN VAN EEN BIJBELS 
5 GANGEN DINER MAG OOK!

Vanaf 15.30 uur kun je meekoken met Han Wilmink. 

Wil je alleen eten, dat kan ook. Dan wordt u vanaf 18 uur uitgenodigd in 
het restaurant van Talma haven. 

IETS HEEL BIJZONDERS...
waar u/jij je voor op kunt geven, om mee te koken 
en te genieten van een 5-gangendiner....

‘Samen koken is een activiteit die mensen 
samenbrengt en die mensen naast alle gezelligheid 
kokenderwijs, spelenderwijs met elkaar in gesprek 
brengt over hun drijfveren, hun geloof.’

Volgens ds. Han Wilmink is de Bijbel een 
geloofsboek en geen kookboek. Toch geeft hij 
workshops ‘Bijbels koken’. 
“De rode kleur van de linzensoep zegt meer over 
Esau dan over de soep.”

Woensdag 21 september
Bijbels Culinair Koken

15.30 UURMEEKOKEN!

18.00 UURMEE ETEN!



Donderdag 22 september
Locatie: Kerkje aan de Zee

Tijd: 19.30 uur
Doelgroep: jong en oud

ZINGEN IN HET KERKJE IS ALLEEN VOOR TOERISTEN?? 
Dat hoor je vaak. Nou: DEZE KEER NIET!! 
DEZE AVOND IS ER EEN ZANGUURTJE IN HET KERKJE 
AAN DE ZEE.

Fijn samen uw verzoeknummers zingen  en luisteren 
naar een mooi gedicht. Muzikale medewerking 
wordt verleend door het Urker Mannenkwartet.

WILT U/JIJ DIT OOK EENS MEEMAKEN? 
GEEF JE DAN SNEL OP TOT UITERLIJK 
MAANDAG 17 SEPTEMBER 18.00 UUR BIJ:

DINY VAN KLAVEREN: 
janvklaveren@outlook.com | tel. 615672

MARIA HOEKSTRA: 
info@selaseafood.com | tel. 684555

Wees er snel bij, want voor deze activiteit is 
een beperkte deelname! Het zou jammer zijn 
als u wordt teleurgesteld!

MEEKOKEN!

WELKOM... NEEM JE BUURMAN, BUURVROUW OF VRIEND(IN) GEZELLIG MEE!

19.30 UUR



Vrijdag 23 september

Zaterdag 24 september
&

LOCATIE: DE POORT

Stichting Musical Groep Urk 
presenteert deze avonden:

De weg vervolgd
gebaseerd op het Bijbelboek Handelingen

In deze geheel nieuwe musical reist u weer af naar lang vervlogen tijden 
en volgen we de voetsporen van Paulus.

U REIST TOCH OOK MEE?

U bent van
harte welkom

bij deze
activiteiten

Neem een buurman 
,een buurvrouw of een

vriend(in) mee!
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