
geloven

over grenzen

programmaboekje seizoen 2008 - 2009
Vorming en Toerusting

PKN De Voorhof
St. Catharinaparochie

Woudenberg

1

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.uwbudgetcoach.nl/graphics/wereldbol.jpg&imgrefurl=http://www.uwbudgetcoach.nl/links.html&h=291&w=275&sz=35&hl=nl&start=76&tbnid=96MEAOHNMxIgfM:&tbnh=115&tbnw=109&prev=/images?q=wereldbol&start=60&gbv=2&ndsp=20&hl=nl&sa=N


Inhoudsopgave
Wat u op deze pagina’s vindt............................................................................................2

Belangrijke gegevens.............................................................................................3
Jaarthema: Geloven over grenzen heen.............................................................................3

Leerdiensten...........................................................................................................4
Bestaat God?...........................................................................................................4
Stapeldiner..............................................................................................................5
Achtergronden van de Reformatie.........................................................................6
Lunch: thema: ’Geloven over grenzen’..................................................................7
Duurzaamheid........................................................................................................7
40-dagen tijd...........................................................................................................8
Maartenkerkenpad..................................................................................................8

Nog meer activiteiten:.......................................................................................................8
Theologie voor beginners ......................................................................................8
Muziek in de Voorhof............................................................................................9
Kerststallententoonstelling ....................................................................................9
Dauwtrappen........................................................................................................10
GVO.....................................................................................................................11

Kringen:...........................................................................................................................11
Gesprekskring over geloven.................................................................................11
Vrouwenleesgroep................................................................................................11
Bijbelgespreksgroep.............................................................................................12
Bijbelkring Groenewoude....................................................................................12
Bijbelgroep St. Catharinakerk..............................................................................13

Diversen:..........................................................................................................................13
Kijkje in de kast....................................................................................................13
Muziek in de st.Theresiakerk  -  Maarn................................................................13
Programma Prot. Gem. ‘De Achthoek’ te Scherpenzeel......................................14

Jaarkalender seizoen 2008 - 2009....................................................................................16

Wat u op deze pagina’s vindt

De Voorhof en de St. Catharinakerk bieden door de week diverse 
mogelijkheden voor ontmoeting en oriëntatie. Naast de zondagse kerkdiensten 
is er meer, want in kleinere kring kunnen we met en van elkaar leren. 
Maar ook is er ruimte voor beleving. Dat kan een ruggensteun geven in het  
omgaan met de bijbel en in de beleving van ons geloof. 
Dit programma-aanbod komt van de taakgroep Vorming en Toerusting. Wij  
hopen dat hier iets in staat, waarvan u (of jij) vindt: dát spreekt mij aan, ik doe 
mee. In dat geval: laat het ons weten. Bij elk onderdeel staat een naam voor  
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informatie en aanmelding. Ook als u (jij) andere wensen of ideeën hebt, horen 
wij dat graag. De werkgroepleden, waar u de nodige informatie kunt krijgen,  
zijn:

• Wim de Bruijn, tel. 286 31 31
e-mail: wjdebruijn@hotmail.com

• Angelique Martina, tel. 286 33 43
e-mail: a.martina@xs4all.nl

• Nieke Merkens, tel. 286 56 42 
e-mail: merkadvies@planet.nl

• Koos Proosten, tel. 286 38 03
e-mail: j.m.proosten@hetnet.nl

• Annemarieke Slaghekke, tel. 286 04 19
e-mail: slaghekkevanwijk@hetnet.nl

• Sierd Smit, tel. 286 39 49
e-mail: kantlijn@worldonline.nl

• Gerry Thiescheffer, tel. 28 667 20
e-mail: johan_gerry@planet.nl

Belangrijke gegevens
• Bij sommige activiteiten vragen wij u zich van te voren aan te melden. 

Als u zich wilt aanmelden, dan graag ruim voordat de morgen / 
middag/avond van uw keuze begint. Dan weten wij tijdig hoeveel 
deelnemers er komen. Aanmelding kan telefonisch en/of via email.

• De bijeenkomsten uit dit boekje worden doorgaans gehouden in De 
Voorhof of in de St. Catharinakerk.

• Tenzij anders wordt vermeld, vragen we geen financiële bijdrage.
• Eventuele aanvullende activiteiten op het gebied van Vorming en 
 Toerusting zullen in de zondagsbrief en in de kerkbladen of bij de 
 mededelingen voorafgaande aan de dienst vermeld worden.

Jaarthema: Geloven over grenzen heen

Veel activiteiten die in dit programma worden genoemd, vallen onder het 
jaarthema van de taakgroep Vorming en Toerusting: 
’Geloven over grenzen heen’. 
Een grens kan geografisch bepaald zijn, voortkomen uit de eigen geschiedenis, 
liggen in wat men gewend is. Er zijn nog wel meer grenzen aan te geven: je 
principes en overtuigingen kunnen grenzen stellen.
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Het seizoen 2008/2009 besteden we aandacht aan dit thema: in leerdiensten, in 
activiteiten, in gesprekken, door middel van publicaties. Samen verkennen we 
of we al dan niet over grenzen heen willen en kunnen stappen.
Het is niet de bedoeling dat we elkaar dwingen grensverleggend bezig te zijn. 
De gedachte van de ander en die van u-/jezelf zetten we naast elkaar. Dan kan er 
sprake zijn van leren, van vormen, van elkaar toerusten. Geloven als 
werkwoord, wellicht leidt dat tot een bredere blik.

Leerdiensten

Thema van de leerdiensten: ‘Geloven over grenzen heen’. In de leerdiensten 
staan we uitgebreid stil bij een gedeelte uit de bijbel of bij een bijzonder figuur. 
Na afloop van iedere dienst is er gelegenheid met elkaar nog door te praten over 
wat in de dienst naar voren is gekomen. Via de Schakel, de zondagsbrief en 
Samenspraak zal er nog nadere informatie volgen. Alle leerdiensten beginnen 
om 18.30 uur en zullen plaatsvinden in De Voorhof. De eerste leerdienst is 
gewijd aan het boek van ds. Hendrikse: Geloven in een God die niet bestaat
Data: 
21 september 2008 ds. D. Boekema uit 

Scherpenzeel, met na
de dienst een uitgebreid
nagesprek

16 november 2008  ds. Dick Steenks
18 januari 2009              Skolar Cantorum, een
                                       Gregoriaans koor uit Tiel
19 april 2009  

Bestaat God?

Tot veel gesprekken heeft het boek van ds. Klaas Hendrikse ‘Geloven in een 
God die niet bestaat’ geleid, zowel in kerkelijk verband als daarbuiten. Daarom 
besteden we er aandacht aan. Waar raakt hij de grens van ons geloof? En waar 
gaat hij er misschien overheen? Of biedt hij juist een nieuwe, perspectief-
biedende opening?
De leerdienst van 21 september staat in het teken van dit boek, met aansluitend 
een gesprek. Op 2 oktober willen we er in ieder geval nog een avond aan 
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besteden. Het is wenselijk als de deelnemers vooraf kennis genomen hebben 
van wat ds. Hendrikse beweert.
Data en tijd: 21 september 19.30 uur een leerdienst met nabespreking 

  2 oktober 20.00 uur, gespreksavond o.l.v. ds. D. Boekema
Plaats: De Voorhof

Stapeldiner

Afgelopen jaar is het stapeldiner voor de eerste keer georganiseerd. Hoewel 
slechts een kleine groep mensen heeft deelgenomen, waren alle deelnemers na 
afloop erg enthousiast. Het samen zijn, het met elkaar eten op steeds wisselende 
plekken en het samen in gesprek zijn, werd als plezierig en bijzonder ervaren. 
Dit jaar wordt het stapeldiner opnieuw georganiseerd. 
Het stapeldiner wordt ‘gemaakt’ door twee groepen deelnemers. De helft van de 
deelnemers is gastheer/gastvrouw, de andere helft is gast. De gasten gebruiken 
elke gang van het diner (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) op een ander 
adres. De gastheren en/of gastvrouwen ontvangen hierdoor per gang andere 
gasten aan hun tafel. Zo ontmoeten alle deelnemers steeds andere mensen. 
Tijdens de maaltijden, maar ook onderweg van het ene naar het andere adres, 
kan gesproken worden over thema’s die worden aangereikt. Uiteraard zijn dit 
slechts suggesties. Op deze manier kunnen de deelnemers de inhoud en de 
grenzen van elkaars geloof verkennen. Voorwaarde is dat er minstens 10 tot 12 
personen deelnemen. Het is de bedoeling dat diegenen die tijdens de eerst ronde 
in oktober gast zijn, tijdens de tweede ronde in januari gastheer/gastvrouw zijn.
Voorafgaand aan het stapeldiner komen de deelnemers kort bij elkaar om kennis 
te maken, de bedoelingen door te spreken en verdere afspraken te maken. Na het 
stapeldiner komt de groep weer kort bij elkaar om af te sluiten met een 
terugblik.

Hoewel deze activiteit ‘stapeldiner’ heet, is het geen voorwaarde om 
gastronomische hoogstandjes neer te zetten. Ook een eenvoudige maaltijd biedt 
al gelegenheid om met elkaar samen te zijn, elkaar eens op een andere manier te 
leren kennen en gesprekken met elkaar te voeren. Dat zijn de dingen waar het 
werkelijk om gaat. 
Wie belangstelling heeft voor deze activiteit kan zich op geven via de 
intekenlijst die t.z.t. in de hal van beide kerken te vinden zal zijn. Ook kan men 
zich aanmelden bij de organisatoren, Annemarieke Slaghekke en Sierd Smit. 
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Data Eerste ronde:
- voorbereidingsbijeenkomst op zondag 28 september 2008 van 
  12.00 tot 13.00 uur
- stapeldiner op zaterdagavond 4 oktober 2008
- terugblik/evaluatie op zondag 5 oktober 2008 van 
  12.00 tot 13.00 uur.
Tweede ronde
- voorbereidingsbijeenkomst op zondag 11 januari 2009 van
  12.00 tot 13.00 uur
- stapeldiner op zaterdagavond 17 januari 2009
- terugblik/evaluatie op zondag 18 januari 2009 van 
  12.00-13.00uur.

Plaats De bijeenkomsten vooraf en na afloop van het stapeldiner 
vinden plaats in de St. Catharinakerk.
De stapeldiners zijn bij de verschillende deelnemers thuis. 

Achtergronden van de Reformatie

In de middeleeuwse maatschappij was een mens vooral deel van een 
gemeenschap. Een gemeenschap die zich uitstrekte over de generaties. Heiligen 
vertegenwoordigden de vroegere generaties, die nog altijd deel uitmaakten van 
de levende gemeente. In de loop van de middeleeuwen gaat dit beeld van 
gemeenschap veranderen. Langzamerhand wordt de mens een individu. Dit 
heeft grote invloed op de maatschappij van die periode, maar ook op de 
maatschappij zoals die vervolgens zou ontstaan en waarvan wij in onze tijd deel 
uitmaken. Kerk en geloof krijgen een totaal andere plaats in het leven van 
mensen. Een van de gevolgen is het ontstaan van de Reformatie en daarmee het 
ontstaan van protestantse kerken. 
De kerk komt voor nieuwe vragen te staan en zal nieuwe antwoorden moeten 
formuleren. Vragen en antwoorden die tot op de dag van vandaag een grote 
invloed hebben op onze wijze van leven en denken. 
In twee bijeenkomsten wordt hierop ingegaan, naar aanleiding van de studie die 
ds. Pieter Koekkoek hier in 2007 van maakte. De eerste avond zal vooral 
worden gekeken naar de situatie in de middeleeuwen. De tweede avond naar de 
gevolgen die dit voor onze eigen tijd heeft.
Data: 13 oktober en 3 november
Plaats: De Voorhof
Tijd: 20.00 uur
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Organisatie: ds. Pieter Koekkoek

Lunch: thema: ’Geloven over grenzen’

Op de derde zondag in november, na de kerkdienst en het koffiedrinken, willen 
we wat langer bij elkaar blijven. Gezamenlijk genieten we van een lunch 
waarbij we elkaar werkelijk spreken en ontmoeten. Naast een ongedwongen 
samenzijn is er ruimte om na te gaan of we elkaar iets te vragen of te zeggen 
hebben. Kunnen we elkaar iets meegeven voor de rest van de dag of de week? 
Zien we elkaar? 
We komen elkaars geloofsbeleving tegemoet. 
Maar ook in letterlijke zin lopen we naar elkaar toe. 
Omdat het St. Maarten is, besteden we ook daar 
aandacht aan. In deze tijd worden de dagen korter,
en neemt de donkerte toe. Speciaal op deze dag 
zullen we daarom voor ‘lichten’ zorgen. Voor de 
leden van de St. Catharinaparochie heeft de viering 
van Sint Maarten mogelijk een extra betekenis, nu zij deel uitmaakt van de Sint 
Maartenparochie op  de Heuvelrug.
Deze lunch wordt gehouden op 16 november. Er zal een aantal weken 
voorafgaand aan deze zondag een intekenlijst klaar liggen in de kerk.
Datum: 16 november 2008
Plaats: koffiedrinken na de kerkdienst in zowel De Voorhof
 als in de St. Catharinakerk; daarna lunch in de St. 
 Catharinakerk. 
Aanvang lunch: circa 12.15 uur
Organisatie: Angelique Martina-Spies, Annemarieke Slaghekke en Nieke

Merkens

Duurzaamheid
Bijna iedere dag worden we geconfronteerd met berichten over het milieu dat 
wordt bedreigd. De film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore heeft tot een 
dieper en breder bewustzijn bijgedragen. Met deze film willen we aan de slag.
Eerst kijken we ernaar, daarna hebben we er een gesprek over. Mogelijk kunnen 
we dan afspraken met elkaar maken voor ons dagelijkse handelen. 
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Na het gesprek houden we een broodmaaltijd met elkaar waarna we het 
samenzijn afsluiten met een vesper.
Datum: 8 februari 2009
Plaats; De Voorhof
Aanvang: 14.30 uur
Organisatie: Sierd Smit

40-dagen tijd

Ook dit seizoen willen we in de 40-dagen tijd een aantal activiteiten organiseren 
waarbij we een verbinding zoeken van deze specifieke periode in het kerkelijk 
jaar met het jaarthema. We hebben het voornemen zoveel mogelijk rekening te 
houden met wat dan actueel is.
In de Schakel en in Samenspraak kunt u later meer lezen over de activiteiten.

Maartenkerkenpad

In 2008 stond een bezoek aan de Maartenskerk in Doorn op het programma; dit 
jaar willen we naar de Maartenskerk in Zaltbommel. In de kerken wordt u een 
programma aangeboden, dat kan bestaan uit een 
rondleiding met wellicht een stukje orgelspel. 
Nadere aankondigingen via de kerkbladen.
Datum: 18 april 2009
Plaats: start bij De Voorhof om 9.30 uur
Vervoermiddel: auto
Aanmelden: Wim de Bruijn voor 11 april

Nog meer activiteiten:

Theologie voor beginners 

deel I
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Niet iedereen heeft de kans gehad om door catechese of godsdienstlessen op 
school een basiskennis op te bouwen over bijbel, kerk en geloof. Wie dit niet 
heeft, kan dit als een gemis voelen. Anderen hebben misschien wel die scholing 
gehad, maar willen toch meer achtergrond kennis hebben. Voor al die mensen 
willen wij in dit seizoen een korte cursus theologie voor beginners aanbieden. In 
een aantal nog met elkaar af te spreken avonden stellen we voor de onder- 
staande onderwerpen aan de orde te laten komen; daarnaast is eigen inbreng ook 
mogelijk.

1 De bijbel: Waar komt dit boek vandaan?
2 De kerk: Hoe is de kerk ontstaan?
3 Belijden: Wat zijn belijdenissen en wat willen die zeggen? 
4 De liturgie: Hoe is een liturgie opgebouwd?
5 Verschillende manieren van bijbel lezen. 

De cursus wordt gegeven door ds. Pieter Koekkoek op de vierde dinsdag van de 
maand met ingang van oktober 2008. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij 
ds. Pieter Koekkoek. Plaats: De Voorhof.

Muziek in de Voorhof

Dit seizoen worden er in De Voorhof een tweetal concerten georganiseerd. De 
datum van het eerste concert is 15 november 2008. Het gospelkoor Candela uit 
Renswoude brengt een afwisselend programma van geestelijke muziek 
afgewisseld door muzikale intermezzi. 
Voor het tweede concert willen we musicerende leden van de parochie en De 
Voorhof die een instrument bespeelt of zingt, uitnodigen om mee te doen. In de 
kerkbladen leest u er meer over. 
Data: 15 november 2008, Candela
 14 februari 2009, eigen muzikanten
Plaats: De Voorhof
Tijd: 20.00 uur

Kerststallententoonstelling 
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Enkele jaren geleden kwam van de lesgevers GVO het initiatief om een 
kerststallententoonstelling te organiseren. We willen ook dit jaar een dergelijke 
tentoonstelling houden. Daaromheen proberen we voor een passende omlijsting 
te zorgen.
Op 14 december bent u welkom van 15.00 uur tot 17.00 uur in de St. 
Catharinakerk. Te zijner tijd zal er in de 
kerkbladen nadere informatie volgen 
over deze activiteit.

Datum:       14 december 2008 
Plaats: St. Catharinakerk
Tijd: van 15.00 tot circa 17.00 uur
Organisatie: leiding/lesgevenden GVO

Dauwtrappen

Hoewel het dauwtrappen pas zal plaats vinden op Hemelvaartsdag, donderdag 
21 mei 2009, willen wij u toch al graag informeren over dit gebeuren. U zult het 
ongetwijfeld al vast in uw agenda willen noteren!

Het lijkt zo langzamerhand een lange lijst te worden van de tochtjes die we de 
afgelopen jaren gemaakt hebben. We zijn in 2002 begonnen met deze activiteit: 
min of meer als experiment zijn we op Hemelvaartsdag met een aantal 
parochianen van de St. Catharinakerk gaan dauwtrappen. 
Hopelijk zal er met Hemelvaart 2009 nog een groter aantal mensen met onze 
‘vroeg uit de verenactie’ willen meedoen. We gaan weer wandelen of fietsen (of 
met de auto) vanaf de St. Catharinakerk naar een nog nader te bepalen plek die 
op loop- of fietsafstand van de kerk ligt. We hopen dat we in 2009 een (nog 
meer!!) oecumenische wandel (fiets-)groep zullen vormen. In het voorjaar van 
2009 zullen er nadere mededelingen in de kerkbladen worden geplaatst. 
In verband met de organisatie is het prettig als deelnemers zich aanmelden, er 
zullen intekenlijsten klaargelegd worden.
Informatie: Joop Strooper, tel. 286 31 89, Tine Vis, tel. 286 55 67 en Sierd 
Smit, tel. 286 39 49.
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GVO

GVO staat voor Godsdienst Vormend Onderwijs, ook wel bekend als 
schoolcatechese. GVO wordt door de St. Catharinaparochie en De Voorhof 
aangeboden op de drie openbare scholen in Woudenberg. Tegenhanger van 
GVO is HVO, Humanistisch Vormend Onderwijs. Ouders van kinderen op de 
openbare scholen kunnen kiezen voor een van deze lessen, verplicht is dit niet.
Dit  jaar volgen circa 150 kinderen in Woudenberg de lessen,  één lesuur per 
week. Wilt u uw kind(-eren) ook deze lessen laten volgen, neem dan contact op 
met de coördinator, Nieke Merkens, tel. 286 56 42.

Kringen:

Gesprekskring over geloven

Dit seizoen bespreken we ‘De tien geboden’, een boek van de Duitse theoloog 
Drewermann. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Wim de Bock, tel. 286 25 84.

Datum: 18 september 2008
Plaats: Witte de Withlaan 1
Aanvang: 20.00 uur

Vrouwenleesgroep

Naast het lezen en bespreken van boeken
worden er ook video’s bekeken en 
besproken. Hoewel deze kring al enkele jaren
draait, kunnen nog steeds mensen zich aansluiten. De bijeenkomsten zijn op 
dinsdagmorgen. Wie geïnteresseerd is en graag wil meedoen in deze 
gesprekken, kan zich aanmelden bij contactpersoon Maatje Hoekstra, tel. 
286 26 04. De eerste bijeenkomst wordt op 9 september 2008 gehouden bij 
Doutje de Bock, Griftpark 11.
Plaats: bij de deelnemers thuis
Aanvang: 09.00 uur
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Bijbelgespreksgroep

Naar aanleiding van een boek of actualiteiten wordt de bijbel bestudeerd. Het 
lied wordt niet vergeten, evenmin de gezelligheid. Centraal staat een gesprek 
over een door de leden van de groep voorbereid onderwerp.
Datum: eerste zondag van de maand
Plaats: bij de deelnemers thuis in onderlinge afspraak
Contactpersoon: Alice Bossema, tel. 286 18 68

Ontmoeting 20'ers/30'ers 

Om jonge mensen de gelegenheid te geven elkaar op een ontspannen manier te 
ontmoeten, met elkaar te praten en te discussiëren over zaken die hen 
bezighouden en om te horen wat de wensen zijn binnen de kerk is een groepje 
mensen begin juni 2007 aan het einde van een zondagochtend voor het eerst bij 
elkaar gekomen in de Soos van De Voorhof. Thema van het gesprek was: wat 
breng je, wat haal je, wat verwacht je in en van de kerk? 
Omdat de belangstellenden met z'n allen hebben aangegeven graag regelmatig 
op een zondagochtend bij elkaar te komen, is besloten elke eerste zondag van de 
maand vanaf september 2008, om 11.30 uur in de Soos samen koffie te drinken 
en verder in te gaan op de onderwerpen die zijn aangekaart. 
Alle 20'ers/30'ers (18 en 42 mag natuurlijk ook!) zijn van harte welkom; er is 
kinderoppas. Contactpersonen: Annelies Jansen, tel. 286 12 54 en Gerda Streef, 
tel. 286 47 93. 

Voor de volledigheid vermelden wij hierbij nog de bijbelkringen, zoals die in 
de diverse kerken plaatshebben. 

Bijbelkring Groenewoude

Elke laatste dinsdag van de maand komen bewoners van Groenewoude en de 
aanleunflats onder leiding van ds. Pieter Koekkoek bij elkaar om een gedeelte 
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uit de bijbel met elkaar te bespreken. We zijn nu bezig met de Kleine Profeten, 
waarmee we ook in het nieuwe seizoen verder zullen gaan. Bewoners van 
Groenewoude en aanleunflats ontvangen automatisch elke maand een 
uitnodiging. Informatie bij ds. Pieter Koekkoek

Bijbelgroep St. Catharinakerk

Al enige jaren komt maandelijks een groep mensen van de St. Catharina-
parochie bijeen om zich te verdiepen in de bijbel. Het komende seizoen gaat 
dit weer gebeuren onder leiding van pastor Elisabeth van Dijl. 
In het kader van het Paulusjaar staat Paulus het komende seizoen centraal. 
 
De bijeenkomsten zijn altijd op een woensdagochtend.
Eerste bijeenkomst: 17 september 2007, aanvang 10.30 uur.
Plaats van samenkomst is bij een van de deelnemers thuis. 
Wilt u zich bij deze groep aansluiten of wenst u verdere informatie, 
dan kunt u zich wenden tot Trees van Leur, tel. 286 32 70.

Diversen:

Kijkje in de kast
In De Voorhof staat in de gang tussen zaal 5 en 6 een kast met een schat aan 
boeken en brochures. In de loop van de jaren is veel informatie verzameld over 
de meest uiteenlopende onderwerpen op het snijvlak van kerk en maatschappij. 
U mag ze gerust een keer inkijken en meenemen naar huis. Aanbevolen!

Muziek in de st.Theresiakerk  -  Maarn
Amersfoortseweg 48  3951 LC Maarn  Gratis toegang

In het seizoen 2008-2009 wordt een afwisselend programma gehouden in de St. 
Theresiakerk in Maarn. De serie wordt gehouden op zaterdag van 16.00-17.00 
uur 

20 sept. 2008         het instrumentaal ensemble  ‘nu sus dan so’
o.l.v. teuni trouwbont
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18 okt. 2008 ‘het miranda trio’   o.l.v. mirjam rietberg – harp
zang en fluit. russische,  franse  en  nederlandse.  
werken

15 nov. 2008 instrumentaal ensemble ‘festoen’
o.l.v. jan van der linden
met medewerking van sophie ouwehand – sopraan
werken van o.a. bach en de boismortier

13 dec. 2008 het slavisch koor ‘byzantium’
kerstconcert met gezangen uit het oosten
dirigent irina gorvanko

24 januari 2009 stichts mannenkoor o.l.v. piet van der sanden

21 februari 2009 vocaal ensemble “trajecti voces’’
o.l.v. dirkjan horringa (portugese componisten)

21 maart 2009 utrechts kamerkoor (o.a. gounod messiaen poulenc) o.l.v.  
wolfgang lange

18 april 2009 vocaal ensemble groningen
o.l.v. wilfred reneman (obrecht  tuma en schütz)

23 mei 2009 vinkenvocalen 
o.l.v. petra van der snoek

info: e-mail:  p.ruyters@hetnet.nl  tel. 0343 442 262
 jaapgrunbauer@hotmail.com  tel. 0343 450 200

Programma Prot. Gem. ‘De Achthoek’ te Scherpenzeel
Programma  2008-2009 van de Commissie Kerk & Israël, 
Prot. Gem. ‘De Achthoek’ te Scherpenzeel

Abraham Joshua Heschel: “ Wie is de mens?”
Ds. Sjirk van der Zee, is uitgenodigd om te vertellen over Abraham Joshua Heschel,(1907-1972).
Nu we ook deze avond weer in verbondenheid met de Synagoge bijeenzijn, bij uitstek de plaats 
van het gebed voor de Joodse gemeenschap, wil de inleider vooral aandacht schenken aan zijn 
prachtig boek: “In het Licht van Zijn Aangezicht”, De betekenis van het gebed in de Joodse 
gedachtenwereld.
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Daarnaast dient zich vanzelfsprekend haast aan zijn boekje over de betekenis van de “Sabbat” en 
zijn betekenis voor de moderne mens. Tot slot zal aan de orde komen het feit dat hij zich ook 
sterk heeft ingezet voor de dialoog met de Christelijke traditie.
Leiding: ds Sjirk van der Zee
Datum:  woensdag 19 november 2008, 20.00 uur
Plaats:   De Doorslag, Scherpenzeel

Eerherstel voor de Farizeeën
Dr. Bas van den Berg is uitgenodigd als inleider, en hij kent de Farizeeën, als bijna geen ander. 
Ons beeld over de Farizeeën zal zeker worden bijgesteld op deze avond. De inleider zelf zegt er 
het volgende over:

“Deze avond gaat over de beweging van de Farizeeën. In Joodse ogen zijn de Farizeeën de 
bewaarders en vernieuwers van de joodse traditie geweest vanaf 120 (vgj) tot ver na de val van de 
Tweede Tempel (70gj). In het Nieuwe Testament worden ze voor een deel als tegenstanders van 
Jezus getypeerd en voor een deel als verwante denkers en vernieuwers van het Jodendom. Paulus 
was een Farizeeër en Jezus leer en handelen had veel verwantschap met deze beweging. 

Het Tweede Testament (NT) staat al eeuwen in een christelijke uitlegtraditie. En deze traditie is 
op zijn zachtst gezegd niet vriendelijk geweest voor onze Joodse zusters en broeders. We kunnen 
ons niet zomaar losmaken van deze negatieve beeldvorming in het NT en in de christelijke 
traditie, maar we kunnen er wel een begin mee maken.”
Inleider: dr. Bas van den Berg
Datum:  woensdag 28 januari 2009, 20.00 uur
Plaats: De Doorslag, Scherpenzeel

Excursie naar de synagoge in Zwolle
In april 2009 hopen we de synagoge in Zwolle te bezoeken. Bij de keuze zijn we een beetje 
geholpen door dr. Peter van ’t Riet, een van onze inleiders van afgelopen seizoen. Hij was vanaf 
1983 betrokken bij initiatieven om de synagoge van Zwolle te restaureren. 

Tijdens ons bezoek kunnen we uitgebreid kennismaken met de geschiedenis van de Joden in 
Zwolle en wordt uitgebreid ingegaan op het joods godsdienstig leven, vroeger en nu. 
We vertrekken die woensdag ca. 18.30 uur vanaf De Voorhof en net als andere jaren proberen we 
zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Er zal een bescheiden bijdrage in de kosten voor 
vervoer, entree, koffie/thee e.d. worden gevraagd. 

Inschrijven kan tot 31 maart 2009 via Wim de Bruijn
Datum:   woensdag 22 april 2009
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Jaarkalender seizoen 2008 - 2009

September
7 start bijbelgespreksgroep
9 start vrouwenleesgroep
17 start Bijbelgroep St. Catharinakerk
18 start gesprekskring over geloven
20 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn
21 leerdienst
28 voorbereidingsbijeenkomst stapeldiner (eerste ronde)
30 start Bijbelkring Groenewoude

Oktober
2 gespreksavond over het boek “Geloven in een God die niet bestaat’
4 stapeldiner (eerste ronde)
5 nabespreking stapeldiner (eerste ronde)
13 achtergronden van de Reformatie
18 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn

November
3 achtergronden van de Reformatie
15 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn
15 muziek in De Voorhof
16 lunch “Geloven over grenzen”
16 leerdienst

December
13 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn
14 kerststallententoonstelling

Januari
11 voorbereidingsbijeenkomst stapeldiner (tweede ronde)
17 stapeldiner (tweede ronde)
18 nabespreking stapeldiner (tweede ronde)
18 leerdienst
24muziek in de St. Theresiakerk in Maarn

Februari
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8 film “An inconvenient truth” en vesper
15 muziek in De Voorhof
21 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn

Maart
      21 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn
In de 40-dagentijd wordt een aantal activiteiten georganiseerd (zie zondagsbrief, 
Samenspraak, de Schakel).

April
In de 40-dagentijd wordt een aantal activiteiten georganiseerd (zie zondagsbrief, 
Samenspraak, de Schakel) .

18 Maartenkerkenpad
18 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn
19 leerdienst

Mei
20 dauwtrappen
23 muziek in de St. Theresiakerk in Maarn

17


	Wat u op deze pagina’s vindt
	Belangrijke gegevens

	Jaarthema: Geloven over grenzen heen
	Leerdiensten
	Bestaat God?
	Stapeldiner
	Achtergronden van de Reformatie
	Lunch: thema: ’Geloven over grenzen’
	Duurzaamheid
	40-dagen tijd
	Maartenkerkenpad

	Nog meer activiteiten:
	Theologie voor beginners 
	Muziek in de Voorhof
	Kerststallententoonstelling 
	Dauwtrappen
	GVO

	Kringen:
	Gesprekskring over geloven
	Vrouwenleesgroep
	Bijbelgespreksgroep
	Bijbelkring Groenewoude
	Bijbelgroep St. Catharinakerk

	Diversen:
	Kijkje in de kast
	Muziek in de st.Theresiakerk  -  Maarn
	Programma Prot. Gem. ‘De Achthoek’ te Scherpenzeel

	Jaarkalender seizoen 2008 - 2009

