
24 

December 
2 Kijk op Geloof. Christelijk geloof uitgelegd  Blz.  13   

2 Gesprekskring boekje “Doornse levenskunst”  Blz.  15 

8 Bijbelstudie, open ochtenden voor iedereen  Blz.  10 

16 Gespreksgroep ‘Kijk op Geloof’    Blz.  13 

18 Rondom 30, Ontmoeting voor Dertigers   Blz.  14 

 

Januari 2015 
6 Gespreksgroep ‘Kijk op Geloof’    Blz.  13 

9 Maand van de Spiritualiteit  t/m 8 februari  Blz.  8 

11 Leerdienst        Blz.  5 

16 Voorstelling: “Deining” Maartenskerk te Doorn Blz.  18 

20 Gespreksgroep ‘Kijk op Geloof’    Blz.  13 

20 Lezing dr. Jean Jacques Suurmond te Doorn  Blz.  19 

21 Zin in Film; Ontmoetingskapel Maarn   Blz.  21 

22 Rondom 30, Ontmoeting voor Dertigers   Blz.  14 

26 Studie en gesprekskring “Compassie. Uit de kunst” Blz.  12 

 

Februari 

3 Gespreksgroep ‘Kijk op Geloof’    Blz.  13 

3 Lezing ‘God 3.0’ te Doorn (prof. dr. Droogers)  Blz.  20 

17 Gespreksgroep ‘Kijk op Geloof’    Blz.  13 

22 Lezing Hanneke van de Beek, kunstenares  Blz.  5   

  

Maart 
3 Lezing ‘Apocrief of canoniek’ te Doorn (drs. Kassies)Blz.  20 

17 Gespreksgroep ‘Kijk op Geloof’    Blz.  13 

18 Zin in Film; Ontmoetingskapel Maarn   Blz.  21 

19 Filosofisch café       Blz.  6 

25 Solidariteitsmaaltijd      Blz.  8 

 

April 
12 Leerdienst        Blz.  5 

 

Mei 
30  Slotavond Taakgroep Verdieping en Ontmoeting Blz.  8 

  

Activiteitenboekje 2014 - 2015 

 

Oecumenische taakgroep  

Verdieping en Ontmoeting 

 

Jaarthema:  

Kunst-zin-nig 

 

Protestantse Gemeente De Voorhof 

Rooms-Katholieke Parochie H. Catharina  
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Leden van de taakgroep 

 

Annelies Buurmans, voorzitter 

e-mail: buurmansa@gmail.com 

 

Jaap de Ronde, voorzitter 

e-mail: ronde_jaap@hotmail.com 

 

Willemijn Doornenbal  

e-mail: deerne1986@hotmail.com 

 

Alette van de Lagemaat 

e-mail: avdlagem@kpnmail.nl 

 

Bep van Norden 

e-mail: bepvannorden@gmail.com 

 

ds. Dick Steenks 

e-mail: steenks@pkndevoorhof.nl 
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Jaarkalender 2014-2015 
 

September 

7 Bijbelgespreksgroep (1e zondag van de maand)  Blz. 17 

14 Startzondag Thema; “Kunst-Zin-Nig   Blz. 16

 Gesprekskring boekje “Doornse levenskunst”  Blz.  15 

19 Bijbelgespreksgroep Catharinakerk    Blz.  16 

23 Bijbelkring Groenewoude (laatste dinsdag vd maand)Blz.   9  

28 Alleenstaanden/-gaanden (laatste zondag vd maand) Blz.  16 

 

Oktober 
6 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst   Blz.  11 

7 Basiscathechese groep 7 en 8     Blz.  9 

7 Gesprekskring boekje “Doornse levenskunst”  Blz.  15 

13 Bijbelstudie, open ochtenden voor iedereen  Blz.  10 

13 Theologische vragen      Blz.  11 

16 Filosofisch café       Blz.  6 

19  Basiscatechese  Jop Basics     Blz.  9 

20  Theologisch leerhuis Maarn     Blz.  22 

27 Theologisch leerhuis Maarn     Blz.  22 

27 Bijbelstudie, open ochtenden voor iedereen  Blz.  10 

27 Duistere Bijbelteksten      Blz.  11 

27 Studie en gesprekskring “Compassie. Uit de kunst” Blz.  12 

29 Zin in Film; Ontmoetingskapel Maarn   Blz.  20 

 

November 

4 Gesprekskring boekje “Doornse levenskunst”  Blz.  15 

9 Leerdienst        Blz.  5 

10 Bijbelstudie, open ochtenden voor iedereen  Blz.  10 

10 Lezing “Verdriet...” te Doorn (ds. Vd Kooi)  Blz.  19 

11 Gespreksgroep ‘Kijk op Geloof’     Blz.  13 

16 St. Maartenlunch       Blz.  7 

18 Lezing “Het goede leven” (prof. dr. Sarot)  Blz.  7 

20 Rondom 30,Ontmoeting voor Dertigers   Blz.  14 

24 Bijbelstudie, open ochtenden voor iedereen  Blz.  10 

24 Studie en gesprekskring “Compassie. Uit de kunst” Blz.  12 

mailto:buurmansa@gmail.com
mailto:ronde_jaap@hotmail.com
mailto:deerne1986@hotmail.com
mailto:avdlagem@kpnmail.nl
mailto:bepvannorden@gmail.com
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl


22 

Marcel Marx heeft zijn oude zwerversleven vaarwel gezegd en pro-

beert een huiselijk bestaan op te bouwen in Le Havre. Hij komt in 

contact met een Afrikaanse vluchteling en besluit zich te ontfermen 

over de jongen. Een prachtige film met liefde en humor gemaakt en 

die de kijker aan het nadenken zet over zijn eigen gastvrijheid in een 

wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn.  

Inloop met koffie en napraten bij een glaasje sap of wijn. 

 

Leiding: ds. Simon Dingemanse 

Plaats:  Ontmoetingskapel Maarn 

Datum: woensdag 18 maart 2015, 19.30 uur, inloop 19.00 uur 

Opgave: bij ds. Dingemanse, tel 0343-410667 /  

  mail: simondingemanse@gmail.com 

Theologisch leerhuis Maarn: Wat doe ik hier in Gods Naam? 
Veel mensen voelen zich herkend door het boek Wat doe ik hier in 

Gods Naam? van Carel ter Linden.  

In dat boek zoekt ter Linden naar een nieuw  

begrip van God, omdat hij niet langer kan  

geloven in God als Schepper van deze wereld. Het 

lijden op aarde is daarvoor te groot en te  

ingrijpend.  

In dit leerhuis gedurende twee avonden zullen we 

verkennen hoe en waarom dit boek veel herkenning 

vindt en wordt het tegelijkertijd kritisch  

besproken vanuit andere theologische invalshoeken.  

Simon Dingemanse houdt voor de pauze een inleiding en na de pau-

ze is er ruimte voor gesprek. 

Het vraagt van de deelnemers dus ook enige theologische interesse 

en ook de wil om vooraf het boek te lezen. 

 

Leiding: ds. Simon Dingemanse 

Plaats:  Ontmoetingskapel Maarn 

Data:  maandag 20 en 27 oktober, aanvang 20.00 uur 

Opgave: bij ds. Dingemanse, tel 0343-410667 /   

  mail: simondingemanse@gmail.com 
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Woord vooraf 

 

Niemand ziet kunst hetzelfde, want wie naar kunst kijkt, kijkt naar 

zichzelf. Kijken is tegelijkertijd reflectie.  

Kijken heeft te maken met de spiegel en de echo.  

Wie kijkt wordt bekeken.  

 

Deze woorden van de overleden dichter Gerrit Komrij (1944-2012) 

geven aan dat mensen op verschillende manieren door kunst geraakt 

kunnen worden, omdat iedereen anders is. De quote laat tevens zien 

dat kunst kan resulteren in verdieping en ontmoeting (met jezelf en 

de ander). Ook in het geloof kan het zo werken. Een kerkdienst of 

een Bijbeltekst kunnen ook het effect hebben van een spiegel  of een 

echo. Kunst kan inspireren, verwonderen en verblijden maar ook 

confronteren, ontregelen en nagalmen. Het kan levensvragen oproe-

pen, inzichten geven en ook troost bieden. Dit geldt ook voor het 

geloof. Bijbelse thema’s hebben diverse kunstenaars geïnspireerd tot 

de meest prachtige werken. Te denken valt aan de muziek van Bach 

en Händel en de schilderijen van Rembrandt en Chagall. Kunst en 

geloven lijken daarmee sterker met elkaar verwant dan je misschien 

op het eerste gezicht zou denken.   

 

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting heeft daarom voor het  

kerkelijk jaar 2014-2015 gekozen voor het thema ‘kunst-zin-nig’; 

Kunst en zingeving verankerd in een kunstig aanbod.  

 

In dit programmaboekje vindt u de activiteiten voor het kerkelijk 

jaar 2014-2015. Er zijn activiteiten die u van ons gewend bent,  

zoals de St. Maartenlunch en de solidariteitsmaaltijd.  

De taakgroep is ook blij dat het succesvolle filosofisch café in  

2014-2015 wordt vervolgd. Daarnaast zijn er diverse activiteiten die 

verbonden zijn met het jaarthema kunstzinnig.  

 

We hopen u te ontmoeten! 

 

Namens de taakgroep Verdieping en Ontmoeting 

Jaap de Ronde 

mailto:simondingemanse@gmail.com
mailto:simondingemanse@gmail.com
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Belangrijke gegevens 

 

Bij sommige activiteiten vragen wij u/jullie zich van te voren aan te 

melden. Aanmelding kan telefonisch of via het e-mailadres dat bij 

het programma onderdeel vermeld staat. 

 

We zijn blij dat we de meeste activiteiten gratis kunnen aanbieden, 

al worden er wel kosten gemaakt, zoals vergoedingen voor de  

sprekers, koffie, zaalhuur, e.d. Daarom is er aan het eind van een 

aantal bijeenkomsten een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

Wij hopen dat u naar draagkracht zult geven.  

 

U kunt het overzicht van het programma en eventuele laatste  

wijzigingen ook op de websites www.pkndevoorhof.nl en 

www.parochie-sintmaarten.nl vinden waar u bovendien verwijzin-

gen vindt naar de websites van omringende gemeenten. Eventuele 

aanvullende activiteiten op het gebied van Verdieping en Ontmoe-

ting zullen in de zondagsbrief en in de kerkbladen worden vermeld.  

 

Hebt u naar aanleiding van de avonden of in het algemeen  

opmerkingen of suggesties, schroomt u dan niet de taakgroepleden 

dat te laten weten.  

 

Lectuurcommissie 
De lectuurcommissie verzorgt de inrichting van de lectuurhoek in de 

hal van de Voorhof en ook de folderstandaard bij de hoofdingang. 

In de lectuurhoek liggen boeken ter inzage en deze kunnen door u 

gekocht worden. Informatie over de wijze van betaling vindt u ook 

in deze hoek. Wij werken zoveel mogelijk thema gericht, vaak aan-

gedragen door één van de taakgroepen en/of commissies in de kerk. 

De boeken die wij laten zien zijn afkomstig van Boekhandel Groen-

veld in Zeist. Eens per twee maanden gaan wij naar de winkel om 

boeken te ruilen.   

U wordt van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in de 

lectuurhoek. 

Tiny van Dijk, tel. 286 3704 en Stef Loosman, tel. 286 6581. 
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Ramón (Javier Bardem) ligt al dertig jaar verlamd in bed, terwijl hij 

wordt verzorgd door zijn familie. Zijn enige doel is dat zijn leven op 

een waardige wijze beëindigd wordt, maar dat staat in spanning met 

de liefde die de mensen om hem heen voor hem voelen. Deze uitste-

kende film heeft veel prijzen gewonnen en zet mensen aan het den-

ken over de zin en zinloosheid van het leven en de vragen rondom 

levensbeëindiging. Inloop met koffie en napraten bij een glaasje sap 

of wijn.   

Leiding: ds. Simon Dingemanse 

Plaats:  Ontmoetingskapel Maarn 

Datum: Woensdag 29 oktober, 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 

Opgave: bij ds. Dingemanse, tel 0343-410667 /  

  mail: simondingemanse@gmail.com 

 

2) De tweede filmavond gaat over ‘Fill the void’. 

De regisseur van de film Fill the void (2012) is Rama Burshtein, een 

gelovige joodse vrouw die opgegroeid is in een chassidisch milieu. 

Deze film gaat ook over een chassidische familie en stelt de span-

ning tussen traditie en persoonlijke vrijheid aan de orde.  

Moeder Rivka wil dat haar dochter van achttien jaar, Shira, trouwt 

met haar veel oudere schoonzoon, nadat zijn vrouw, haar oudere 

dochter, in het kraambed gestorven is. De film geeft ons op een 

mooie en waarheidsgetrouwe wijze inzage in het joodse chassidi-

sche leven en biedt ook mooie beelden over het Purimfeest. Deze 

filmavond wordt georganiseerd in samenwerking met het Leerhuis 

De Valkenburcht. 

 

Leiding: ds. Simon Dingemanse en Anne Marie Booij 

Plaats:  Ontmoetingskapel Maarn 

Datum: woensdag21 januari 2015, 19.30 uur, inloop 19.00 uur 

Opgave: bij ds. Dingemanse, tel 0343-410667 / 

  mail: simondingemanse@gmail.com 

3) De derde filmavond staat in het teken van ‘Ik ben een vreemde-

ling geweest en jij hebt mij gehuisvest’ en daarbij wordt de film  

Le Havre van Aki Kaurismäki vertoond.  

http://www.pkndevoorhof.nl
http://www.parochie-sintmaarten.nl
mailto:simondingemanse@gmail.com
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God 3.0: Voorbij godsdienst en atheïsme; hoe ziet God eruit in 

de 21e eeuw? 
Elke tijd krijgt de God die hij verdient. God 

1.0 vertegenwoordigt het traditionele gods-

begrip van voor 1800. In de moderne tijd 

kwam God 2.0 (de aanpassing aan de moder-

nisering). Onze tijd met zijn globalisering en 

nieuwe verhoudingen en problemen vraagt 

om God 3.0. Hoe ziet deze God eruit?  

Prof. Droogers zal hierover een lezing houden met als titel: hoe ziet 

God eruit in de 21e eeuw? 

André Droogers was hoogleraar culturele antropologie aan de VU. 

In 2010 verscheen zijn boek ‘Zingeving als spel: over religie, macht 

en speelse spiritualiteit; een gids voor vrije zinzoekers’. 

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Datum:  3 februari 2015  

Plaats:  De Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn 

 

Lezing drs. Wolther Kassies ‘Apocrief of canoniek’ 
Welke geschriften vielen in de loop van een lang proces van  

schiften uit de boot? En waarom? En wat kunnen die niet-canonieke 

geschriften voor ons betekenen? 

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Datum:  3 maart 2015 

Plaats:  De Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn  

 

Zin in film  
In het kader van het jaarthema van de Protestantse Gemeente  

Maarn-Maarsbergen ‘Ontmoetingen over de grens’ worden er drie  

filmavonden aangeboden.  

 

1) De eerste filmavond staat in het teken van ‘Ik was ziek en jij hebt 

mij bezocht’ en daarbij staat de film Mar Adentro (2004) van  

Alejandro Amenábar centraal.  

5 

PROGRAMMA 2014- 2015 
 

Leerdiensten 

Tijdens de leerdiensten staan we uitgebreid stil bij een gedeelte uit 

de Bijbel dat aansluit bij het thema “Kunst-zin-nig”. Na afloop van 

iedere dienst is er gelegenheid met elkaar verder te praten over wat 

in de dienst naar voren is gekomen en hoe ons dat raakt. Via de 

Schakel, de Zondagsbrief en Samenspraak zal nadere informatie 

volgen. Alle leerdiensten beginnen om 18.30 uur in de Voorhof.  

Data leerdiensten:  

9 november 2014  ??? 

11 januari 2015  ??? 

12 april 2015  Ds. Pieter Koekkoek 

 

Veertigdagentijd met kunst van Hannelieke van de Beek 

Hannelieke van de Beek is de kunstenares 

die dit jaar betrokken is bij de 40-dagentijd 

van de Voorhof. Zij is afgestudeerd in 1982 

aan de Koninklijke Academie van Beelden-

de Kunsten in Den Haag. Monumentale – 

textiel was de studierichting en vooral het 

“tekst”-iele kreeg de nadruk in haar werk. 

Ze is maatschappelijk betrokken en reageert 

in haar werk op wat er ver weg en dicht bij gebeurt. De laatste jaren 

maakt ze samenvoegingen van verschillende materialen; foto’s, stof-

fen en borduursels, soms ook gecombineerd met glas, hout, lood en 

steen, op wisselende formaten.  Zij werkt vanuit het materiaal, expe-

rimenteel, intuïtief. Altijd werkt ze vanuit haar emotie, al kijkend en 

werkend zoekt ze haar weg door de materialen heen naar een vorm 

die past bij wat haar op dat moment raakt. Haar kunstwerken gaan 

dan ook over levensthema’s zoals liefde, trouw, gebrokenheid, ver-

driet, troost, heling. Thema’s die ook in de Bijbel terug te vinden 

zijn. Ze wordt zelf erg geïnspireerd door de wisselwerking  die ont-

staat tussen kunst en de bijbel en de ontmoeting van mensen en ker-

ken. Daarom wil ze ook graag zelf meewerken en ons ontmoeten in 

de 40-dagentijd. 
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Haar kunstwerken worden in de kerk gehangen en zullen verwerkt 

worden in de kerkdiensten. 

Voor meer informatie zie: www.hanneliekevandebeek.exto.nl 

en YouTube: Hannelieke van de Beek (Cafe Tinto) 

 

Lezing Hannelieke van de Beek, kunstenares 

Op de 1e zondag van de 40-dagentijd, zondag 22 februari 2015, zal 

Hannelieke zelf in de kerkdienst aanwezig zijn en na de dienst zal ze 

een korte lezing geven over haar kunst.  

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Wanneer: Zondag 22 februari 2015 rond 11.30 uur  

 

Filosofisch café  
Door de taakgroep V & O wordt ook in het komende seizoen in de 

soos van “De Voorhof” een filosofisch café gehouden. Op deze  

manier willen we geluiden van buiten én van binnen de kerk laten 

horen en zo willen we ook proberen mensen van binnen én van  

buiten de kerk te bereiken. Er staan twee avonden gepland:  

Eén op donderdag 16 oktober en één op donderdag 19 maart 2015 

  
Op donderdag 16 oktober komt dr. Mariette van den Hoven spreken.  

Zij is als Ethica verbonden aan de Universiteit 

van Utrecht. Zij zal met ons spreken over:  

‘De invloeden van religie en cultuur op onze 

identiteit’ 

Immers, wie en wat we zijn is erg bepaald door 

onze cultuur en onze religie. 
Na haar voordracht zal Sierd Smit met de 

spreekster de materie nog wat verder uit diepen en na de pauze wil-

len we dan weer proberen met elkaar (spreekster en zaal) in gesprek 

te komen.  

Aan het eind hopen we dat we dan nog wat na kunnen/willen praten 

met, voor wie dat wil, een glaasje wijn of een biertje of een sapje 

(het is tenslotte ook een café…).   
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Lezing dr. Jean Jacques Suurmond ‘Meer geluk dan grijsheid’ 

Jean Jacques Suurmond schreef een boekje met 

de titel ‘Meer geluk dan grijsheid’ waarin hij 

schrijft over het ouder worden.  

De ouderdom wordt vaak als een onaantrekke-

lijk proces van verval gezien: ‘alles wordt mi-

nder’. Gelukkig valt er nog heel wat meer over 

deze levensfase te zeggen. Zonder de proble-

men die met ouder worden gepaard gaan te  

bagatelliseren, laat Suurmond zien dat er juist 

een spirituele kans in verscholen ligt. Ouder worden kan worden 

beleefd als een spirituele weg, waardoor de kwaliteit van leven toe-

neemt. Naast ‘alles wordt minder’ kan men dan tegelijkertijd zeg-

gen: ‘ten diepste wordt alles meer dan ooit’. In een boeiende lezing 

zal dr. Suurmond hier zelf over vertellen en is er gelegenheid om 

met hem in gesprek te gaan.  

Dr. Jean-Jacques Suurmond is predikant-geestelijk verzorger,  

supervisor/begeleider en publicist (o.a. columnist Trouw). 

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Wat:  Lezing ‘Meer geluk dan grijsheid’ 

Wanneer: Dinsdag 20 januari, 14.30 uur  

Waar:  De Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn.  

  Toegang vrij (vrijwillige bijdrage)  

 

Lezing ds. Margriet van der Kooi ‘Verdriet is een werkwoord’ 

Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. 

Verdriet hebben omdat je kinderloos of single bent. Niemand heeft 

gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er alle-

maal mee te maken. Margriet van der Kooi schreef er een boek over.  

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Datum:  10 november 2014 

Plaats:  De koningshof 

  Kerkplein 1 te Doorn 

 

http://www.hanneliekevandebeek.exto.nl
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REGIONAAL AANBOD 
 
Dit jaar hebben een aantal kerken uit de Regio Heuvelrug/

Woudenberg (te weten Doorn, Maarn, Maarsbergen, Drieber-

gen, Leersum en Woudenberg)  de handen in een geslagen om 

ook elkaars activiteitenaanbod onder de aandacht te brengen.   

 

Hieronder een selectie van het regionale aanbod van de  

Protestantse Gemeente Doorn en de Protestantse Gemeente Maarn/

Maarsbergen waar ook u aan deel kan nemen:  

 

Voorstelling ‘Deining’ 

Het verschijnen van het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en 

kerk’, is aanleiding voor een theatervoorstelling ‘DEINING’. Een 

hilarische scheepstocht langs diverse stromen en havens waar  

liederen worden opgehaald. Een interactieve voorstelling rond de 

verschillende geluiden en windrichtingen van het Liedboek.  

Het is dé manier om speels en creatief kennis te maken met de ver-

schillende facetten van het Liedboek. De voorstelling duurt onge-

veer 5 kwartier en wordt gespeeld door: Andries Govaart, Johan 

Klein Nibbelink en Wim Ruessink (professioneel en creatief betrok-

ken bij het maken en uitvoeren van kerkmuziek en liturgie).  

Voor meer informatie: www.deining.nu .  

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Datum:  16 januari 2015 

Plaats:  Maartenskerk, Kerkplein 1 te Doorn 

Tijd:   20.00 uur (koffie en thee, 20.15 uur start programma) 

Toegang:  € 7,50 
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Voor wie:  Alle belangstellenden 

Spreekster:  dr. Mariëtte van den Hoven 

Wanneer:  Donderdag  16 oktober om 20.00 uur 

Waar:   De Voorhof te Woudenberg 

 

De datum en de inhoud van het filosofisch café in het voorjaar van 

2015 wordt via diverse media nader bekend gemaakt. 

 

St Maartenlunch 

Zondag 16 november 2014 nodigt de taakgroep u uit voor een  

gezellig samenzijn met lunch, die in het teken staat van het feest van 

St. Maarten. Dit feest is het eerste lichtfeest (denk aan de lampion-

nen), maar ook: elkaar zien, elkaar ontmoeten en met elkaar delen. 

Naast een ongedwongen samenzijn, is er ruimte om elkaar beter te 

leren kennen, misschien om elkaar iets mee te geven voor de rest 

van de dag of de week? We beginnen rond 12.15 uur na het koffie-

drinken. 

Wanneer:  zondag 16 november 2014 

Waar:   Catharinakerk, Woudenberg 

Aanvang lunch:  circa 12.00 uur (na de koffie) 

 

Lezing prof. dr. Marcel Sarot over ‘Het goede leven’ 
In het kader van het jaarthema “Kunst-zin-nig” 

spreekt prof. dr. Marcel Sarot over  “Het Goede 

Leven, idealen van een goed leven in confrontatie 

met de tragiek van het bestaan”. Hoe kan een 

mens een goed en zinvol leven leiden in een we-

reld die getekend is door het kwaad?  

Prof. dr. Sarot is hoogleraar Fundamentele Theo-

logie aan de Universiteit van Tilburg en diaken 

bij het Aartsbisdom Utrecht. 

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Wanneer: Dinsdag 18 november 2014 om 20.00 uur 

Waar:   De Voorhof. Toegang vrij, open inloop.  
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Maand van de Spiritualiteit (9 januari t/m 8 februari 2015) 

De taakgroep Verdieping en Onmoeting wil graag 

aandacht besteden aan de Maand van de Spirituali-

teit met o.a. een leerdienst, een film en wellicht an-

dere activiteiten. Meer info krijgt u hierover, wan-

neer we het thema weten, via zondagsbrief, website 

en Schakel. 

 

Voorstelling over het nieuwe liedboek 

Vrijdagavond 16 januari de voorstelling bij het nieuwe liedboek: 

Deining, zie onder ‘Regionaal’ (pag. 18). 

 

Solidariteitsmaaltijd 
Het is inmiddels een goede traditie om in de 40-dagentijd een  

solidariteitsmaaltijd te organiseren. De 40-dagentijd kan een tijd zijn 

waarin je stil staat bij het lijden in de wereld. Lijden ver weg, ver-

oorzaakt door oorlog en geweld. Lijden dichtbij, door verlies van 

mensen en zekerheden. Lijden kan er op zoveel manieren zijn. 

Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobere vegetarische maaltijd, 

zonder een toetje of na afloop een koekje bij de koffie, willen we het 

lijden een gezicht geven. We staan stil bij een project waar wij  

vanuit onze overvloed aan mogen geven. In het gesprek tijdens de 

maaltijd gaan we op zoek naar manieren waarop we solidariteit 

zichtbaar kunnen laten worden, juist in deze weken. Denk eens aan 

iemand die het moeilijk heeft in je vriendenkring, stuur degene eens 

een kaart of ander teken van mede-leven. Wie weet ontstaan er meer 

ideeën om ons verbonden te weten met elkaar. 

 

Wanneer: Woensdag 25 maart 2015 om 17.30 uur 

Waar: De Voorhof 

 

Slotavond Verdieping en Ontmoeting 

Noteer alvast in uw agenda! Zaterdag 30 mei 2015. 

Wat we gaan doen is nog niet bekend. Wel kunnen we aangeven dat 

we ons ervoor inzetten om er een bijzondere en mooie avond van te 

maken. 
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Bijbelgespreksgroep 

Naar aanleiding van een boek of actualiteiten wordt de bijbel bestu-

deerd. Het lied wordt niet vergeten, evenmin de gezelligheid. Cen-

traal staat een gesprek over een door de leden van de groep voorbe-

reid onderwerp. 

Plaats:  Bij de deelnemers thuis, in onderlinge afspraak 

Datum:  Eerste zondag van de maand 

Contactpersoon: Kees Brandenburg 033-2861304 

 

Dauwtrappen – 14 mei  2015 

Onze plannen voor het dauwtrappen voor Hemelvaart  2015 

(donderdag 14 mei) zijn nog niet doorgesproken, Hemelvaart 2014 

ligt immers bij het schrijven van deze tekst nog maar net achter ons. 

Wat we wel weten, is dat het aantal deelnemers bij de vorige editie 

van het dauwtrappen weer groot was. Het is een traditie, dat we de 

ochtend starten met een ochtendgebed in de H. Catharinakerk  te 

Woudenberg. Daarna starten we (deze keer dus voor de 14e maal) 

met een wandeling of fietstocht naar een nog nader vast te stellen 

bestemming, waar de deelnemers worden ontvangen met een brood-

maaltijd. 

U wordt hier verder over geïnformeerd. Voor informatie kunt u te-

recht bij: Joop Strooper (tel. 033 2863189) of Tine Vis (tel. 033 

2865567) 
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Bijbelgroep Catharinakerk 

Al enige jaren komt 1x in de 6 weken een groep mensen van de  

Catharinakerk bijeen om zich te verdiepen in de Bijbel. Dit jaar  is  

dat  weer  onder leiding van  pastoraal werker Nelleke Spiljard en 

we praten aan de hand van het tijdschrift ‘Geloven nu’.   

De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend. 

Eerste bijeenkomst:   vrijdag 19 september 2014 om 9.30 uur 

Plaats van samenkomst is bij één 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 3270, e-mail: 

tr.vanleur@kpnmail.nl 

Alleenstaanden/-gaanden 

Omdat alleenstaanden/-gaanden in onze gemeente nog wel eens  

een stukje zondag over hebben wordt daar sinds enkele jaren op  

ingespeeld. Enkele mensen zijn gestart met het organiseren van  

gezamenlijk koffiedrinken in de soos na de ochtenddienst op de  

laatste zondag van de maand. Even samen wat praten over zaken die 

ons bezig houden, contacten leggen, een spel doen of iets anders en 

daarna soep met een broodje.  

Iedereen is vrij om er aan deel te nemen ook al is het niet elke keer. 

Door er te zijn kunnen ook afspraken gemaakt worden om eventueel 

samen te wandelen, te fietsen of naar een film te gaan of iets anders. 

Samen is niet alleen, maak gebruik van deze gelegenheid. Maak 

voor uzelf geen drempels. Tot ziens! 

 

Voor wie:  Alleenstaanden/-gaanden 

Wanneer:   Laatste zondag van de maand na de ochtendienst 

Waar:   In de soos van de Voorhof 

Organisatie:  Alice Bossema (286 18680)  

   of Gerard Mateman (286 2617). 
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CATECHESE 
 

Basiscatechese 

Voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool is er 

JOP Basics, een basiscatechese. Altijd op de eerste dinsdagmiddag 

van de maand van 15.45 tot 16.45 uur en op de derde zondag van de 

maand vanaf oktober tot en met mei tijdens de kerkdienst van 10.00 

tot 11.00 uur. De eerste keer op dinsdag is 7 oktober 2014 (leiding 

ds. Steenks en Alice Bossema) en de eerste keer op zondag is 19 

oktober 2014 (leiding kindernevendienst). 

De kinderen krijgen een uitnodiging thuis. Meer informatie ook via 

De Schakel. 

Belijdeniscatechese 

Er is dit jaar geen aparte belijdeniscatechese. Degenen die wel  

belijdenis zouden willen doen en zich daarop willen voorbereiden 

worden verwezen naar de gespreksgroep ‘Kijk op geloof’.  

GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN 

 

Bijbelkring Groenewoude 

Iedere maand, op de laatste dinsdag van de maand, komt in  

verzorgingshuis Groenewoude een groep ouderen bij elkaar om  

samen te praten over geloven. Aanleiding tot gesprek is een lied of 

een gedeelte uit de bijbel. Deelnemers zijn de bewoners van  

Groenewoude en omgeving maar ook andere ouderen die elkaar  

willen ontmoeten. De bijeenkomsten worden begeleid door de leden 

van het wijkteam van wijk 3. Ook ouderen uit andere delen van 

Woudenberg zijn welkom 

Voor wie:  oudere gemeenteleden 

Wanneer:  elke laatste dinsdag van de maand 

Waar:  verzorgingshuis Groenewoude 

Leiding:  ds. Pieter Koekkoek en Alice Bossema 

Opgave:  niet nodig, wie dat wil kan komen.  

  Wie dat wenst, kan een uitnodiging ontvangen via de 

  diaken van wijk 3: Frederika Haalboom  

mailto:tr.vanleur@kpnmail.nl
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Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst 

We lezen de teksten waarover later in de 

maand wordt gepreekt. We beginnen bij een 

letterlijke vertaling van de grondtekst en  

kijken samen naar de achtergrond en de bete-

kenis van de tekst en de bedoeling hiervan.  

Op de voorafgaande zondag ligt steeds een let-

terlijke vertaling op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit wil-

len zicht kunnen voorbereiden.  

 

Voor wie: Voor ieder die belangstelling heeft voor de achtergrond 

van de Bijbeltekst en mee wil denken over de vraag wat 

die teksten ons vandaag te vertellen hebben 

Wat: We lezen de tekst vanuit een letterlijke vertaling van de 

 grondtekst.  

Wanneer: Iedere 1e maandag van de maand, aanvang 20.00 uur. 

 De 1e bijeenkomst is op 6 oktober 2014. 

Waar: In De Voorhof 

Leiding:  Ds. Pieter Koekkoek 

 

Bijbelstudie. Open ochtenden voor iedereen 

Op een vijftal maandagochtenden gaan we uit de Bijbel het boek 

Job lezen bij wijze van Bijbelstudie. Wie kent Job niet? Hij staat 

alom bekend om zijn lijden, zijn opstandigheid, vasthoudendheid en 

geloofsvertrouwen. Een fascinerend Bijbelboek waar we samen ge-

deeltes uit gaan lezen en bespreken.  

 

Voor wie:  Voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft 

Wat:   Bijbelstudie boek Job. 

Wanneer:  Vijf maandagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur:  

  13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 

Waar: De Voorhof 

Leiding:  Ds. Dick Steenks 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Gesprekskring boekje ‘Doornse Levenskunst’ 
Soms hoor je wel eens iemand zeggen: “ik zou wel eens wat meer 

de diepte in willen gaan”.  Welnu juist dat hebben we geprobeerd. 

Eén keer per maand op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur 

kwamen we bij elkaar. 

Onder leiding van ds Steenks zijn we het vorige seizoen met elkaar 

in gesprek geweest aan de hand van het boekje “Doornse Levens-

kunst”. Allerlei onderwerpen zoals Trouw, Verlies, Vertrouwen en 

nog veel meer kwamen aan de orde. Hier met elkaar over te praten: 

wat vind jij hiervan? Wat betekent dit dan voor jou? Wat doet het 

met jou? Hoe zie jij het dan? vonden we heel inspirerend. Omdat het 

allemaal herkenbare vragen waren. Niet omdat er maar één oplos-

sing, één antwoord zou zijn maar gewoon om te horen hoe anderen 

daar over denken. We vonden het zo zeer de moeite waard dat we 

besloten hebben om er na één seizoen nog weer mee door te gaan. 

Nu echter zonder de leiding van ds. Steenks. We stellen ons voor 

om dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur met elkaar te praten.  

Heeft u/ heb jij na het lezen van dit bericht ook interesse gekregen 

en tijd om mee te praten? Kom dan naar de soos in de Voorhof op 

16 september. Juist dit tijdstip op de ochtend (koffietijd) werd door 

meerderen als heel prettig ervaren. De avonden zijn al zo bezet…. 

Tot nu toe is de bezetting geweest: 8 vrouwen en 6 mannen, dus een 

gemengd gezelschap. Wie sluit zich aan?  

 

Voor wie: Alle belangstellenden 

Wat:  Gesprekskring boekje ‘Doornse Levenskunst’  

  Uitgeverij KOK.  Kosten van het boekje zijn 15 euro. 

Wanneer: 1e dinsdagochtend van de maand: dinsdag 16 september, 

  7 oktober, 4 november en 2 december 2014 

Tijd:  van 10.00 tot 11.30 uur 

Waar:  De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 te Woudenberg.  

  Toegang vrij, open inloop.  

Informatie: Anneke Methorst, 2862327  

  of Marlies vd Leeden, 2865030 
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Rondom30. Ontmoetingsavonden voor Dertigers 

Even time out te midden van alle dagelijkse  

hectiek. Even een moment van ontmoeting met leef-

tijdsgenoten. Een ontmoeting rond bronnen van gelo-

ven, rond zaken die nu een grote rol spelen in je le-

ven. Een drietal inspirerende avonden als momenten 

van bezinning, gesprek en verdieping.  

Bij Rondom30 willen we thema’s bespreken zoals het ‘dertigers di-

lemma’ en de ‘work-life balance’. Elke avond is een afgerond ge-

heel. De eerste avond is het thema “Geluk”. Wat is dat eigenlijk? Is 

er een recept om gelukkig te worden? Wat zegt de filosoof, de dich-

ter, de Bijbel, de coach en wat zeg jij? Lijkt het jou leuk om met an-

dere dertigers in gesprek te gaan, meld je dan aan voor Rondom30! 

 

Voor wie: Voor Dertigers (max. 12 deelnemers). 

Wanneer:  Op 3 donderdagen om 20.00 uur  

Data:  Donderdag 20 november 2014, 18 december 2014,  

  22 januari 2015 

Waar:  In de Voorhof 

Leiding:  Ds. Dick Steenks 

Opgave:  Graag opgeven vóór 13 november 

 

Bekend gezicht…, maar verder? 

In de buurt en in onze kerk kom je mensen tegen. Van sommigen 

ken je de naam, van anderen niet. Weer anderen hebben zich ooit 

eens voorgesteld, maar wie het was ben je vergeten... Altijd al eens 

met die leuke mensen willen praten, maar deed de gelegenheid zich 

maar niet voor? We gaan er wat aan doen. Ds. Steenks gaat met dit 

ontmoetingsproject verder in wijk 6 en starten in de wijk 4 en 5.  

We plannen een aantal avonden waarin de schilder Chagall de  

beelden aanreikt, wijzelf de woorden en het gesprek en het belang-

rijkste doel is ontmoeting. Het wordt kleinschalig van opzet en bij 

voorkeur bij mensen thuis. Of je nu al sinds jaar en dag in de Voor-

hof komt, nog maar net of eigenlijk helemaal nooit, of je van alles 

doet of bewust helemaal niets, maakt niet uit. Je bent van harte wel-

kom. Er volgt een persoonlijke uitnodiging.  
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Duistere Bijbelteksten 

Soms staan er dingen in de Bijbel waarvan je je afvraagt: Wat staat 

hier nu, en waarom staat dat in de Bijbel? Tekstgedeelten waar 

zelden of nooit over gepreekt wordt en waarvan de betekenis duister 

blijft. Wat te denken van bijvoorbeeld goden die met menselijke 

vrouwen trouwen (Genesis 6:1-4) of het 1000-jarig rijk (Openbaring 

20:1-3) Aan aantal van deze teksten willen we eens nader bekijken. 

We kijken wat er nu precies staat, in welk verband we het kunnen 

lezen en proberen te ontdekken waar ze vandaan komen.  

Als er gemeenteleden zijn die zelf een dergelijke tekst zijn tegen 

gekomen en daar vragen over hebben kunnen zij dit aangeven, we 

gaan er dan samen naar kijken. 

 

Voor wie:  Iedereen die tegen vragen bij de Bijbeltekst aan loopt 

Wanneer:  Op de 4e maandag van de maand.  

  1e bijeenkomst maandag 27 oktober 20.00 uur  

Waar: In De Voorhof 

Leiding:  Ds. Pieter Koekkoek 

 

Theologische vragen 

Soms zijn er vragen die niet in één zin beantwoord 

kunnen worden. Vragen op het terrein van Geloof, 

kerk en theologie. Deze vragen kunt u stellen aan 

ds. Pieter Koekkoek. Op een van de avonden over 

theologische vragen wordt hier dan op in gegaan. 

De avonden hebben geen onderling verband, u kunt dus zelf kiezen 

welk thema u aanspreekt. In totaal worden in de loop van het sei-

zoen vier vragen besproken. In oktober en november zijn dit vragen 

over de achtergrond en de inhoud van de liturgie. 

 

Voor wie: Voor ieder die belangstelling heeft voor het onderwerp 

Wat:  Eén vraag van een of meerdere gemeenteleden wordt 

  besproken vanuit de theologie. Er is volop gelegenheid 

  hier verder ook samen over te spreken. Nieuwe vragen 

  kunnen gesteld worden aan ds. Pieter Koekkoek. Deze 

  worden dan later besproken. 
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 * In oktober komt de vraag naar de oorsprong van het  

 jaarrooster in de liturgie aan bod. Hoe zit ons kerkelijk jaar in 

 elkaar? Wat is de plaats van de grote feesten: Kerst, Pasen en 

 Pinksteren? 

 * In November kijken we naar de liturgie van de zondagen. 

 Hoe zit onze eigen liturgie in elkaar en wat is de betekenis van 

 de verschillende onderdelen? Daarnaast kijken we ook naar 

 bijvoorbeeld de avondmaalsliturgie. 

Wanneer: Op de tweede maandag van de maand.  

  De eerste bijeenkomst is op maandag 13 oktober 2014  

Tijd:   20.00 uur. 

Waar: In De Voorhof. 

Leiding:  Ds. Pieter Koekkoek 

 

Studie- en gespreksgroep “Compassie. Uit de kunst” 

In het kader van het jaarthema ‘kunstzinnig’ biedt ds. Steenks een 

studie- en gesprekskring aan over ‘compassie’.  

Op 12 november 2009 is op initiatief van de theologe Karen  

Armstrong een wereldwijd ‘handvest van compassie’ vastgesteld, 

waarin zij bruggen probeert te slaan tussen de aanhangers van  

verschillende levensbeschouwingen. Vooral in een tijd waarin de 

fricties tussen religies en groepen oplaait is compassie van groot  

belang.  

Naar aanleiding daarvan is er in Nederland een 

‘catechismus van de compassie’ verschenen. In dit 

boek komen twaalf waarden aan de orde: compas-

sie, gelijkheid, verbondenheid, verzoening, recht-

vaardigheid, vrede, waarheid, roeping, geloof, God 

en liefde. Het boek wil (aan de hand van deze be-

grippen) een reisgids zijn langs kunst, geschiedenis 

en Bijbel. 

In deze gesprekskring gaan we aan de hand van dit boek ‘De cate-

chismus van de compassie. Uit de kunst’ (van Christiane Berkvens 

en Ad Alblas) met elkaar in gesprek over diverse thema's die met 

compassie te maken hebben.  
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Het doel is, en daartoe is dit boek met veel illustraties zeer geschikt, 

om tot een praktische toepassing van ideeën te komen over hoe je 

zelf compassie in je leven een grotere rol kunt geven. 

 

Voor wie:  Leuk en interessant voor wie eens stil wil staan bij 

diverse thema’s die met compassie te maken hebben.  

Wat:  ‘Catechismus van de Compassie. Uit de kunst.’  

Wanneer:  Drie maandagavonden om 20.00 uur:  

27 oktober 2014, 24 november 2014, 26 januari 2015 

Waar: De Voorhof 

Leiding:  Ds. Dick Steenks 

Opgave:  Graag opgeven vóór 15 oktober 2014 bij ds. Steenks 

 

Kijk op Geloof. Christelijk geloof uitgelegd.  

Een gespreksgroep voor iedereen die meer wil weten over het chris-

telijk geloof. Ook voor iedereen die zich met ande-

ren wil verdiepen in christelijke hoofdthema’s en 

daarover persoonlijk in gesprek wil. 

Dr. Henri Veldhuis schreef het boek  

‘Kijk op Geloof’, een boek met korte hoofdstukken 

over de hoofdthema’s van het christelijk geloof.  

Onderwerpen als God, Drie-eenheid, Jezus, het 

kwaad, het kruis, vergeving, vrijheid, liturgie, kerk, 

seksualiteit enz. worden in dit boek behandeld. Dit 

boek gaan we samen bespreken, ongeveer 1x in de twee weken, van 

oktober t/m maart. 

 

Voor wie:  Alle belangstellenden. 

Wat:   We lezen het boek ‘Kijk op Geloof’ van H. Veldhuis. 

Wanneer:  Een aantal dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur:  

  11 november 2014 (kennismaking en inleiding),  

  2 en 16 december 2014, 6 en 20 januari 2015,  

  3 en 17 februari 2015, 3 en 17 maart 2015. 

Waar: De Voorhof 

Leiding:  Ds. Dick Steenks 

Opgave: Graag opgeven vóór 1 november 2014 bij ds. Steenks 


