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Activiteitenboekje 2015 - 2016 

 
Oecumenische taakgroep  

Verdieping en Ontmoeting 

 
Protestantse Gemeente De Voorhof 

Rooms-Katholieke Parochie H. Catharina  

 

Jaarthema:  

Goede Buren 
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Woord vooraf 

 

Als kind had ik al snel door wie voor mij in de kerk een goede buur  

was; een gepensioneerde dame die we Beppe noemden. Als het me 

gelukt was om bij Beppe in de buurt te zitten, wist ik zeker dat de 

geïncasseerde hoeveelheid Mentos en Rang-snoepjes de lengte van 

de preek ruimschoots de baas zou blijven. De positieve invloed die 

Beppe heeft gehad op mijn kerkgang is daarmee niet te onderschat-

ten. 

 

De Taakgroep Verdieping en Ontmoeting heeft er voor gekozen om 

voor het jaarthema aan te sluiten bij het startzondagthema van de 

PKN  “Goede Buren” . In de Bijbel wordt niet veel gesproken over 

buren, maar wel over je naaste (NB: in het Engels wordt naaste ver-

taald als neighbour). Jezus vraagt van ons onze naaste lief te hebben 

als ons zelf (Lukas 10:25-42). Als de wetgeleerde vervolgens met de 

vraag komt wie dan toch zijn naaste is, komt Jezus met de bekende 

gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De Samaritaan heeft zich 

als een naaste ontfermd over de beroofde man, terwijl de priester, de 

Leviet en de volksgenoot met een boog om het slachtoffer heen zijn 

gelopen. Jezus laat hiermee zien dat je  niet van God kunt houden en 

tegelijkertijd van je naaste kan wegkijken; sterker nog, in een daad 

van liefde tot de naaste is Christus aanwezig. 

 

Buren vind je op allerlei niveaus. Denk maar eens aan buurlanden 

(Polen en Duitsland kennen zelfs het “Verdrag van de Goede Bu-

ren”), maar ook buurgemeentes. De taakgroep is daarom verheugd 

dat er net als vorig jaar in het activiteitenprogramma weer een ruim 

regio-aanbod te vinden is.  

 

Binnen Woudenberg zelf zijn er natuurlijk ook tal van verbanden 

die je zou kunnen typeren als buren. De Woudenbergse Kerkendag 

was bijvoorbeeld voor veel gemeenteleden een mooie aanleiding om 

eens bij de buren te gluren. Hopelijk kan deze activiteit in 2016 op 

herhaling.   
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Het thema “Goede Buren” nodigt ook uit om kennis te maken met 

andere culturen en religies. De taakgroep heeft daarom de intentie 

om bijvoorbeeld een bezoek aan een moskee te organiseren.  In 

2016 zullen ook weer de ontmoetingsavonden in de wijken plaats-

vinden, dus ook de meest gangbare betekenis van buren heeft een 

plek in het jaarprogramma.   

 

In dit programmaboekje vindt u de activiteiten voor het kerkelijk 

jaar 2015-2016. Uiteraard zullen er weer gesprekskringen en Bijbel-

studies plaatsvinden. Ook activiteiten die u van ons gewend bent, 

zoals de St. Maartenlunch en de solidariteitsmaaltijd zullen ook dit 

jaar niet ontbreken. Marcel Sarot zal in oktober de spreker zijn van 

het eerste filosofisch café in het nieuwe kerkelijk jaar. Omdat het 

mooi aansluit op het jaarthema, zal de taakgroep zich ook inzetten 

om bijvoorbeeld een generatietafel  en een bijeenkomst rondom zorg 

in de buurt te organiseren.   

 

De taakgroep heeft haar best gedaan een divers aanbod voor u sa-

men te stellen. Als u zelf een goed idee heeft, schroom dan niet om 

contact op te nemen met één van de taakgroepleden.  We hopen u te 

ontmoeten bij onze activiteiten en neemt u dan gerust een rolletje 

snoep mee om uit te delen! 

 

Namens de taakgroep Verdieping en Ontmoeting 

Jaap de Ronde & Annelies Buurmans 
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Belangrijke gegevens 

 

Bij sommige activiteiten vragen wij u zich van te voren aan te mel-

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

programma onderdeel staat vermeld. 

 

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, schroom dan niet de taakgroepleden te 

benaderen en/of te informeren.  

 

Leden van de taakgroep Verdieping en Ontmoeting 

 

Annelies Buurmans, voorzitter / e-mail: buurmansa@gmail.com 

Jaap de Ronde, voorzitter / e-mail: ronde_jaap@hotmail.com 

Alette van de Lagemaat / e-mail: avdlagem@kpnmail.nl 

Bep van Norden / e-mail: bepvannorden12@gmail.com 

ds. Dick Steenks / e-mail: steenks@pkndevoorhof.nl 
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Maart 
1 Gesprekskring boekje “God 3.0”    Blz. 17 

1 ‘Rondom zorg’. Forumavond over de zorg  Blz. 14 

2 1e Lezing Mattaeus Passion (PG Driebergen)  Blz. 27 

7 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst   Blz. 19 

10 Studieavond Driebergen: Vergeving en verzoening Blz. 28  

14 Theologische vragen      Blz. 20 

16 Solidariteitsmaaltijd      Blz. 9/10 

16 2e Lezing Mattaeus Passion (PG Driebergen)  Blz. 27 

29 Moeilijke Bijbelteksten      Blz. 20 

 

April 
5 Gesprekskring boekje “God 3.0”    Blz. 17 

10 Leerdienst ‘Goede Buren’ (Ds. Steenks)   Blz. 6 

14 Filosofisch café       Blz. 12 

 

Mei 
5-15 Feest van de Geest      Blz. 23 

14 Open kerkendag (onder voorbehoud) 

21 Slotdiner ‘intercultureel’ Verdieping en Ontmoeting Blz. 10 

 

De data en tijden van de diverse films in de regio vindt u op blz. 28 

en 29.  
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PROGRAMMA 2015- 2016 
 

KERKDIENSTEN 
 

Startweekend 

Als de verbouwing van de Voorhof van buiten en van binnen klaar 

is, willen we op zaterdag de 12e de kerk officieel openen in  

aanwezigheid van onze buren en andere belangstellenden. Dat zal 

om 16.00 uur zijn.  

Rond 16.30 uur organiseren we een ‘klaar-voor-de-startzondag-run’. 

Een rondje om de kerk hardlopen voor het goede doel. Hiermee  

willen we tegelijkertijd het jeugddiakonaal project ‘Nacht zonder 

Dak’ openen. Jongeren zullen van zaterdag op zondag in kartonnen 

dozen slapen bij de kerk. Nacht Zonder Dak is een actie van Tear. 

Tear helpt kerken in ontwikkelingslanden om in hun eigen dorp of 

stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. 

 

Om zondag 13 september 2015, 10.00 uur is de startzondagkerk-

dienst. Aangezien het de 2e zondag van de maand is, is er tiener-

dienst. Het leek de startweekendcommissie leuk in het kader van 

‘buurten bij elkaar’ om van de eredienst een tienerdienst te maken. 

Oftewel, we gaan tijdens de ‘gewone’ kerkdienst meemaken hoe het 

er in een tienerdienst toe gaat. Tijdens de dienst zal het lang ver-

wachte personenboek worden gepresenteerd. 

Na de dienst begint om 11.30 uur een ongetwijfeld spectaculaire 

touwtrekwedstrijd tussen de wijken 1 t/m 6.  

Na de touwtrekwedstrijd starten er om 12.15 uur diverse workshops, 

waaronder bloemschikken, zingen bij het orgel, gespreksgroep, le-

zing, kindercircuit etc. Opgave hiervoor kan op de startzondag zelf. 

Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch. We willen u allen vra-

gen om daarvoor iets mee te nemen. Hiervoor komen intekenlijsten 

in de kerk te liggen.  

Om 13.30 uur doen we een gezamenlijk spel en om 14.00 uur  

sluiten we de startzondag af met een liturgisch moment.  
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Leerdiensten 

Tijdens de leerdiensten staan we uitgebreid stil bij een gedeelte uit 

de Bijbel dat aansluit bij het thema “Goede Buren”. 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 heeft geraakt. Via 

de Schakel, de Zondagsbrief en Samenspraak zal nadere informatie 

volgen. Alle leerdiensten beginnen om 18.30 uur in de Catharina-

kerk. Data leerdiensten: 8 november 2015, 10 januari 2016, 10 april 

2016.   

 

CATECHESE  
 

Basiscatechese 

Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er JOP Basics, een basiscate-

chese. Altijd op de eerste dinsdagmiddag van de maand van 15.45 

tot 16.45 uur en op de derde zondag van de maand tijdens de kerk-

dienst van 10.00 tot 11.00 uur. We beginnen op dinsdag 6 oktober 

2014 (leiding ds. Steenks en Corinne Steenks) en de eerste zondag is 

18 oktober 2014 (leiding kindernevendienst). 

De kinderen krijgen een uitnodiging thuis gestuurd.  

Meer informatie volgt ook in De Schakel. 

 

Belijdeniscatechese 
Komend seizoen wordt er weer belijdeniscatechese gegeven door 

ds. Dick Steenks. Iedereen die nog geen belijdenis heeft gedaan is 

van harte welkom om aan deze belijdeniscatechese deel te nemen. 

 

Tijdens de belijdeniscatechese komen de hoofdzaken van het chris-

telijk geloof aan de orde. Je krijgt boeiende informatie over God en 

geloof, over Jezus en de Heilige Geest, over bidden en de kerk en je 

bent in gesprek over je eigen visies en gevoelens.  

Belijdenis-catechese is een goede gelegenheid om jezelf een helder 

beeld te vormen van wat je bedoelt als je zegt dat je in God probeert 

te geloven.  
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December 
1 Gesprekskring boekje “God 3.0”    Blz. 17 

7 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst   Blz. 19 

10  Generatietafel       Blz. 9 

14  Theologische vragen      Blz. 20 

15  Bijbelstudie Johannesevangelie    Blz. 19 

 

Januari 2015 
 Maand van de Spiritualiteit       Blz. 23 

5 Gesprekskring boekje “God 3.0”    Blz. 17 

7 Lezing Frank Bosman (PG Doorn)     Blz. 25 

10 Leerdienst Goede Buren (RK voorganger)  Blz. 6 

11 Ontmoetings- en gespreksavond voor doopouders Blz. 21 

12  Bijbelstudie Johannesevangelie    Blz. 19 

13 Theologisch leerhuis (PG Maarn)    Blz. 25 

20 Theologisch leerhuis  (PG Maarn)    Blz. 25 

22 Voorstelling Van de Zwaard ‘Luther’ (PG Doorn) Blz. 26 

26 Moeilijke Bijbelteksten      Blz. 20 

28  Filmavond La famille Bélier mmv fam. Elferink Blz. 11 

 

Februari 
1 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst   Blz. 19 

2 Gesprekskring boekje “God 3.0”    Blz. 17 

2 Lezing Rabbijn Marianne van Praag (PG Doorn) Blz. 26 

6  Stapeldiner        Blz. 8 

8 Theologische vragen      Blz. 20 

9  Bijbelstudie Johannesevangelie    Blz. 19 

9  Informatie-avond over het regelen van een uitvaart Blz. 14 

15 Muzikale lezing over Mozes (PG Doorn)  Blz. 26 

16  Ethisch leerhuis ‘ouderenzorg’ (PG Maarn)  Blz. 27 

18 Rondom 40, Ontmoetingsavond voor Veertigers Blz. 22 
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 Jaarkalender 2015-2016 

September         zie 
12 Startzaterdag       Blz. 5 

13 Startzondag        Blz. 5 

27 Alleenstaanden/ gaanden      Blz. 16 

(verder elke laatste zondag vd maand)  

29 Bijbelkring Groenewoude      Blz. 16 

 (verder elke laatste dinsdag vd maand)   

 

Oktober 
5 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst   Blz. 19 

6 Basiscatechese groep 7 en 8     Blz. 6 

6 Gesprekskring boekje “God 3.0”    Blz. 17 

12  Lezing Paul Schnabel  (PG Doorn)   Blz. 24 

18   Basiscatechese groep 7 en 8    Blz. 6 

26  Belijdeniscatechese      Blz. 6 

27  Bijbelstudie Johannesevangelie    Blz. 19 

27  Moeilijke Bijbelteksten     Blz. 20 

29  Filosofisch café prof. M. Sarot ‘vrije wil’  Blz. 12 

29 Bijbelgespreksgroep Catharinakerk   Blz. 18 

 

November 
2 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst   Blz. 19 

3 Gesprekskring boekje “God 3.0”    Blz. 17 

3 Rondom 30, Ontmoetingsavond voor Dertigers  Blz. 21 

8 Leerdienst Goede Buren (ds. Koekkoek)   Blz. 6 

10 Lezing Paula Hertog kunst 19e eeuw (PG Doorn) Blz. 24 

12 Lezing ds. Koekkkoek over de reformatie   Blz. 13 

12 Literaire avond: Franca Treur (PG Driebergen)  Blz. 24 

15 St. Maartenlunch       Blz. 8 

16 Theologische vragen      Blz. 20 

17 Bijbelstudie Johannesevangelie    Blz. 19 

16 St. Maartenlunch       Blz. 7 

18 Literair leerhuis: Tommy Wieringa (PG Maarn) Blz. 25 

24 Moeilijke Bijbelteksten      Blz. 20 

26 Lezing Aletta Smits ‘Het puberbrein’    Blz. 13 
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De bedoeling is dat je zo met de zaken van kerk en geloof bezig 

bent, dat je tegen het eind van de catechese kunt bepalen of je belij-

denis wilt doen. Dat hoef je dus niet vooraf te beloven! Je groeit 

vanzelf naar een besluit hierover toe. 

Op de eerste avond, maandag 26 oktober 2015, spreken we af op 

welke avond voor iedereen het beste uitkomt. We komen ongeveer 

eens in de drie weken bij elkaar komen tot Pinksteren. Op zondag 5 

juni 2016 is er gelegenheid om belijdenis van het geloof af te leg-

gen. Voel je vrij om in de belijdenisgroep te ontdekken of dat ook 

iets voor u/jou is.  

 

Voor wie:  Iedereen die nog geen belijdenis heeft gedaan. 

Wat:  hoofdzaken van het christelijk geloof 

Wanneer:  De eerste avond is op maandag 26 oktober 2015 om 

20.00 uur (we spreken dan onderling af wat de beste 

avond in de week is om vervolgens samen te komen) 

Waar: De Voorhof 

Leiding: Ds. Dick Steenks 

Inlichtingen : Vraag de folder op bij ds. Steenks 

(steenks@pkndevoorhof.nl  / 033 286 74 73) 

Opgave: Opgave voor 19 oktober 2015.  

 

 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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SAMEN ETEN 
 

St Maartenlunch 

Zondag 15 november 2015 nodigt de oecumenische taakgroep 

“Verdieping en Ontmoeting” u uit voor de  traditionele Sint Maarten 

lunch: een gezellig samenzijn met lunch, die in het teken staat van 

het feest van St. Maarten. Dit feest is de eerste van de serie licht-

feesten die elk najaar terug komt en leiden naar het grote lichtfeest 

van Kerst, maar ook: elkaar zien en met elkaar delen. 

U bent van harte welkom om de voorafgaande eucharistieviering bij 

te wonen en daarna een kop koffie mee te drinken.  

Plaats en tijd: na het koffiedrinken in de St.Catharinakerk, Aanvang 

van de lunch: ongeveer 12.15 uur 

 

Wat:   Oecumenische St. Maartenlunch 

Wanneer:  Zondag 15 november 2015 

Waar:   Catharinakerk, Woudenberg 

Aanvang lunch:  Circa 12.15 uur (na de koffie) 

 

Stapeldiner 

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert ook komend 

jaar, op zaterdag 6 februari, het stapeldiner. Bij een stapeldiner 

wordt het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert op verschillende 

adressen geserveerd. Zo vormt zich bij elk gerecht een nieuw groep-

je mensen. Tijdens het eten willen we met elkaar in gesprek ter  

verdieping en ontmoeting. We zoeken voor dit stapeldiner natuurlijk 

gasten én gastheren/gastvrouwen (die een voorgerecht en hoofdge-

recht) willen maken. Het dessert nuttigen we met z’n allen op één en 

hetzelfde adres. Wie het leuk vindt om hieraan deel te nemen dan  

wel te koken kan zich opgeven.  

 

Wat:   Stapeldiner 

Wanneer:  Zaterdag 6 februari 2016 vanaf 18.30 

Waar:   Diverse adressen 

Opgave:  Annelies Buurmans:  

   buurmansa@gmail.com / 033 286 73 19 
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FILMS te MAARN 

 

Er worden in het seizoen 2015-2016 vier filmavonden aangeboden 

met een thematiek die deels ook in het jaarthema ‘Goede buren’ 

past. De een is luchtiger dan de ander, maar ze zetten allemaal aan 

tot nadenken. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage 

t.b.v. onkosten wordt op prijs gesteld.   

 

ENSEMBLE, C’EST TOUT  

Datum: woensdag 9 december 

Tijd:  Zaal open 19.30u, aanvang film 20.00u    

Locatie: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 Maarn  

 

GOODBYE BAFANA  

Datum: woensdag 24 februari 2016  

Tijd:  Zaal open 19.00u, aanvang film 19.30u    

Locatie: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 Maarn  

 

WINTERSLEEP 

Datum: woensdag 16 maart 2016  

Tijd:  aanvang 18.30 uur, inloop met koffie/thee en soep vanaf 

  17.30 uur (zelf broodje meenemen)  

Locatie: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 Maarn  

 

GABRIELLE 

Datum: woensdag 11 mei  

Tijd:  Zaal open 19.00u, aanvang film 19.30u    

Locatie: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 Maarn  
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Studieavond Driebergen: Vergeving en verzoening 

n.a.v. het boek van Desmond en Mpho Tutu  

 

Leiding:   ds. Wijke Greydanus  

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Donderdag 10 maart 2016, 19.30 uur 

Waar:  Nieuw Salem, Leiweg 86 Driebergen 

Opgave:   voor 1 maart 2016: wijkegreydanus@kpnmail.nl 

 

FILMS te DOORN 

 

BOYHOOD 

Datum: Vrijdag 2 oktober 2015 

Tijd:  Zaal open 19.00u, aanvang film 19.30u      

Locatie: Koningshof, Kerkplein 1 Doorn 

Entree: € 6,- 

 

BIG FISH 

Datum: Vrijdag 27 november 2015 

Tijd:  Zaal open 19.00u, aanvang film 19.30u    

Locatie: Koningshof, Kerkplein 1 Doorn 

Entree: € 6,- 

 

LE FILS DE L’AUTRE 

Datum: Vrijdag 15 januari 2016 

Tijd:  Zaal open 19.00u, aanvang film 19.30u     

Locatie: Koningshof, Kerkplein 1 Doorn 

Entree: € 6,- 

 

BABETTE’S FEAST 

Datum: Vrijdag 15 april 2016 

Tijd:  Zaal open 19.00u, aanvang film 19.30u    

Locatie: Koningshof, Kerkplein 1 Doorn 

Entree: € 6,- 
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Generatietafel 

Jong van geest en oud van lijf, middelbaar en jong volwassen, tiener 

of begin 30, zoveel namen om leeftijd aan te duiden. 

 

In Amsterdam is een experiment geweest om mensen uit verschil-

lende “leeftijdscategorieën” aan tafel met elkaar in gesprek te laten 

gaan over vragen die je tegen komt in het leven, dromen die je hebt 

of had, keuzes die je wilt gaan maken of die je liever nooit gemaakt 

had. De reacties waren positief, iedereen werd geraakt door het  

verhaal van de ander. 

Met elkaar in gesprek gaan over het leven van gisteren, van nu en de 

toekomst. Naast ruimte voor eigen vragen proberen we vragen mee 

te geven over welke rol geloven, twijfel, hopen, vertrouwen, bidden, 

verlangen en dromen spelen.  

Naast dit alles genieten we van een maaltijd.  

 

Voor wie:  Alle generaties 

Wanneer:  Donderdag 10 december 2015 vanaf 18.30 

Waar:   De Voorhof 

Opgave:  Alette van de Lagemaat, avdlagem@kpnmail.nl 

Solidariteitsmaaltijd 
Om in de 40-dagentijd een solidariteitsmaaltijd te organiseren is een 

goede traditie. Voor het komende seizoen hopen we op 16 maart 

2016 bij elkaar te komen. 

 

mailto:henkmakkinga@kpnmail.nl
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De 40-dagentijd kan een tijd zijn waarin je stil staat bij het lijden in 

de wereld. Lijden ver weg, veroorzaakt 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 een koekje bij de koffie, willen we stil staan bij 

lijden en pijn. We staan stil bij een project waar wij vanuit onze 

overvloed aan mogen geven. In het gesprek tijdens de maaltijd gaan 

we op zoek om elkaar te ontmoeten. Wie weet ontstaan er meer 

ideeën om ons verbonden te weten met elkaar.  

Opgeven kan bij Angelique Martina en Alette van de Lagemaat. 

 

Wat:  Solidariteitsmaaltijd 

Wanneer: Woensdag 16 maart 2016 om 17.30 uur 

Waar: De Voorhof 

Opgave: avdlagem@kpnmail.nl of  a.martina@xs4all.nl 

 

Slotdiner Verdieping en Ontmoeting 

Samen eten is altijd leuk. De taakgroep organiseert op zaterdag 21 

mei een slotdiner. Noteer alvast in uw agenda!  

 

Wat:  Slotdiner 

Wanneer: Zaterdag 21 mei 2016 

Tijd:  Wordt nog bekend gemaakt 

Waar: Wordt nog bekend gemaakt 
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Ethisch leerhuis Maarn: Morele vragen rond ouderenzorg 

Er is veel aan de hand in de zorg, ook in de zorg rondom ouderen. 

Daarbij spelen ethische vragen vanuit verschillende invalshoeken 

een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: mag je een medische behandeling 

stoppen, omdat de kosten te hoog worden met het oog op de levens-

verwachting? Wat is kwaliteit van leven? Wat is voltooid leven? 

Wat is eigenlijk ook ‘goede ouderdom’? Hoe willen wij oud worden 

en oud zijn?  

Mariëtte van den Hoven die als ethicus verbonden is aan het Ethiek 

Instituut van de Universiteit Utrecht zal met ons dit soort vragen 

verkennen. Natuurlijk is er gelegenheid om met haar van gedachten 

te wisselen.  

 

Leiding:   Mariëtte van der Hoven  en Simon Dingemanse 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Dinsdag 16 februari 2016, van 20.00-22.00 uur 

Waar:   Ontmoetingskapel Maarn, Kapelweg 45 

Opgave:   Simon Dingemanse, tel. 410667  

   simondingemanse@gmail.com 

 

Lezing Barend Samson 

Beleef Bachs Mattaeus Passion mee 

Twee lezingen door Barend Samsom (Bachkenner), waarin meer 

verteld wordt over het ontstaan, de opbouw en inhoud van de  

indrukwekkende Mattaeus Passion. Dit natuurlijk aan de hand van 

veel muziekvoorbeelden. En natuurlijk gaan we het zelf meemaken 

door een uitvoering van de Mattaeus Passion bij te wonen tijdens de 

Stille Week van 2016. 

 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  lezingen: 2 en 16 maart 2016, 20.00 uur  

  bijwonen uitvoering: n.n.b.  

Waar:   Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen 

Opgave:   vóór 1 februari 2016, mail samsom@ziggo.nl,  met 

 opgave van naam, telefoon en e-mailadres 

Kosten:  alleen de kaarten voor de muziekuitvoering  

mailto:simondingemanse@gmail.com
mailto:samsom@ziggo.nl
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Gedurende twee leerhuisavonden neemt ds. Dingemanse u mee in 

de gedachtegang die hij in zijn boek ontwikkelt. Hij houdt voor de 

pauze een inleiding en na de pauze is er ruimte voor gesprek.  

Het vraagt van de deelnemers enige theologische interesse en ook de 

wil om vooraf het boek te lezen. 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:   woensdag 13 en 20 januari 2016 van 20.00-22.00u  

Waar:  Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 

Opgave:  ds. Simon Dingemanse, tel. 410667  

   simondingemanse@gmail.com 

 

Voorstelling Kees van der Zwaard 

Hier sta ik, dansen en vechten met Maarten Luther 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Vrijdag 22 januari 2016 om 20.00 uur               

Waar:  Koningshof Doorn, Kerkplein 1 

Entree:  € 10,- 

Informatie:  www.protestantsegemeentedoorn.nl 

 

Lezing Rabbijn Marianna van Praag 

Geloofsopvoeding in deze tijd 

 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Dinsdag 2 februari 2016 om 20.00 uur               

Waar:  Koningshof Doorn, Kerkplein 1 

Informatie:  www.protestantsegemeentedoorn.nl 

 

Muzikale lezing Rens Bijma en Kees Bregman 

Mozes, het leven van een profeet in tekst, beeld en muziek 

 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Maandag 15 februari 2016 om 20.00 uur               

Waar:  Koningshof Doorn, Kerkplein 1 

Informatie:  www.protestantsegemeentedoorn.nl 
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FILM 

 
Filmavond La famille Bélier mmv fam. Elferink 

Op 28 januari 2016 gaan we in het kader van ons jaarthema ‘Goede 

Buren’ buurten in de dovenwereld. We doen dat met de familie El-

ferink, gemeenteleden van de Voorhof. Zij zullen vertellen over hun 

leefwereld als dove mensen. De gezinssituatie van de familie Elfe-

rink lijkt op het gezin Bélier dat centraal staat in de film ‘La famille 

Bélier’.   

Alle leden van de familie Bélier zijn 

doof, behalve dochter Paula. Ze speelt 

daarom een cruciale rol in het gezinsle-

ven op de boerderij. Onderweg naar 

school belt ze met leveranciers en bij 

doktersbezoekjes vormt ze een onmisbare 

brug naar de horende wereld.  

Paula blijkt echter ook geweldig te kunnen zingen. Haar muziekle-

raar wil dat ze auditie doet voor een opleiding in Parijs, waarmee hij 

zijn pupil met een lastig dilemma opzadelt. Blijft ze haar familie 

trouw of jaagt ze haar eigen toekomstdromen na? Ondanks de moei-

lijke beslissingen die Paula moet maken is La famille Bélier bovenal 

een komedie en de meest gênante situaties die men kan bedenken 

komen dan ook langs.   

 

De familie Elferink schrijft over deze film: ‘Hoewel deze film leuk 

en komisch is, geeft deze volgens ons gelukkig geen reëel beeld 

over het leven van doven.’ 

We gaan kennismaken met de familie Elferink en we kijken samen 

naar de film ‘La famille Bélier’. Aansluitend gaan we in gesprek 

met de familie Elferink over de film en het leven van doven in  

Nederland anno 2016. 

  
Wat:   Buurten in de dovenwereld, film en ontmoeting 

Wanneer:  Donderdag 28 januari 2016 vanaf 19.00 uur 

Waar:   kerkzaal Voorhof 

   Open inloop, vrijwillige bijdrage 

mailto:simondingemanse@gmail.com
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl
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LEZINGEN 

 
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 en van binnen de 

kerk laten horen en zo willen we ook proberen mensen van binnen 

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

De eerste is op donderdag 29 oktober en de ander op donderdag 14 

april 2016. 

 

Donderdag 29 oktober komt Dr. Marcel Sarot spreken over de ‘Vrije 

Wil’. Hij is als hoogleraar Godsdienstfilosofie verbonden aan de 

Universiteit van Tilburg.  

Na zijn voordracht zal Sierd Smit met de spreker de materie nog wat 

verder uit diepen en na de pauze willen we dan weer proberen met 

elkaar (spreker 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 immers ook een 

café... 

 

Wat:   Lezing prof. dr. Sarot in het filosofisch café 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:    Donderdag 29 oktober om 20.00 uur  

Waar:    De Voorhof te Woudenberg  

Entree:   €5,00 

 

Over de invulling van de avond in het voorjaar van 2016 zijn we 

nog in gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

25 

Literair leerhuis Maarn: Tommy Wieringa  

Tommy Wieringa schreef Dit zijn de namen . In deze monumentale 

roman worden themalijnen ontwikkeld, waarin bijbelse grondtonen 

doorklinken en diep menselijke thema’s worden aangesneden. Sa-

men met de boekhandel Boek en Koek in Maarn organiseert de pro-

testantse gemeente Maarn-Maarsbergen een avond met Tommy 

Wieringa. In het eerste deel van de avond interviewt Simon Dinge-

manse Tommy Wieringa over zijn roman en in het tweede deel van 

de avond is er gelegenheid om vanuit de zaal vragen aan hem te 

stellen. Afsluitend kunnen deelnemers hun boek laten signeren.  

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  woensdag 18 november 2015, aanvang 19.30 uur 

   (onder voorbehoud; wellicht 11/11 of 25/11)  

Waar:  Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 

Entree:  vrijwillige bijdrage  

Info en opgave: ds. Simon Dingemanse, tel. 410667  

   simondingemanse@gmail.com 

 

Lezing Frank Bosman, cultuurtheoloog 

God houdt wel van een geintje  

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:   Donderdag 7 januari 2016 om 20.00 uur 

   (herdenkingsdag aanslag Charlie Hebdo) 

Waar:  Koningshof Doorn, Kerkplein 1 

Informatie:  www.protestantsegemeentedoorn.nl 

 

Theologisch leerhuis Maarn: Leven tussen goed en kwaad 
In het najaar van 2015 is het boek ‘Leven tussen goed en kwaad. 

Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid’ 

van Simon Dingemanse uitgekomen. In dit boek verkent hij de  

vragen en invalshoeken die opkomen over God en mens als je te 

maken krijgt met leed en zinloosheid. In het tweede deel ontwikkelt 

hij een kleine ethiek van het opstandige leven. Deze ethiek is een 

poging een weg te wijzen om in deze tegenstrijdige wereld van goed 

en kwaad het goede leven te dienen.  

mailto:simondingemanse@gmail.com
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl
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REGIONAAL AANBOD 
 
Ook dit jaar hebben een aantal kerken uit de Regio Heuvelrug/

Vallei (te weten Doorn, Maarn, Maarsbergen, Driebergen,  

Leersum en Woudenberg)  de handen in één geslagen om ook 

elkaars activiteitenaanbod onder de aandacht te brengen.   

Hieronder een selectie van het regionale aanbod van de diverse 

Protestantse Gemeentes waar ook u kan deelnemen:  

 

Lezing prof. dr. Paul Schnabel, socioloog 

Heeft de participatiesamenleving de toekomst?  

Kruispunten en dilemma’s  
 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Maandag 12 oktober 2015 om 20.00 uur 

Waar:  Koningshof Doorn, Kerkplein 1 

Entree:  € 8,- 

Informatie:  www.protestantsegemeentedoorn.nl 

 

Lezing Paula Hertogh, kunsthistorica 

De verbeelding van de Bijbel in verleden en heden 
 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Dinsdag 10 november 2015 om 20.00 uur 

Waar:  Koningshof Doorn, Kerkplein 1 

Informatie:  www.protestantsegemeentedoorn.nl 

 

Literaire avond Driebergen: Franca Treur 
 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  Dinsdag 12 november 2015  

Waar:  Locatie en tijd nog niet bekend 

Informatie:  www.pgdriebergen.nl 
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De reformatie in Woudenberg 

Lezing door ds. Pieter Koekkoek 

 

In juni 2015 heeft ds Pieter Koekkoek tijdens een studieverlof  

onderzoek gedaan naar de reformatie periode in Woudenberg (1580-

1620). Een aantal verrassende ontwikkelingen kwam boven tafel. 

Hoe kon de reformatie in deze periode vorm krijgen, hoe ging dit in 

de provincie Utrecht en wat waren de ontwikkelingen in Wouden-

berg? Op 12 november 2015 wil hij daar graag over vertellen in De 

Voorhof 

 

Voor wie:  Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp  

Wat:   De geschiedenis van de reformatie in Woudenberg 

Wanneer: 12 november 2015 

Tijd:   20.00 uur 

Waar:  De Voorhof 

Leiding:  ds. Pieter Koekkoek 

 

Het puberbrein - een handleiding 

Lezing over het puberbrein door Aletta Smits 

 

“Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waar-

om komen ze te laat op hun stage? Waarom ver-

anderen ze al na drie weken van opleiding?  

Waarom moeten hun eigen dingen NU en jouw 

dingen STRA-HAKS? Ze doen zelden wat je 

vraagt. Ze komen hun bed niet uit en zijn nooit 

op tijd. Ze zijn verkleefd met hun mobiel.” 

Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor vol-

wassenen vaak alsof ze een vreemde levens-

vorm zijn. En ze hebben gelijk: we snappen ze echt niet meer.” In 

een humoristische presentatie geeft Aletta Smits verklaringen voor 

hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt. En hoe wij - normale 

mensen, de puberleeftijd ontgroeid - daarmee om kunnen gaan.  Dr. 

Aletta Smits is auteur van “Het Puberbrein, de ontbrekende handlei-

ding”. 

http://www.protestantsegemeentedoorn.nl
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl
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Voor wie:  Voor ouders, grootouders, jeugdwerkers, docenten en 

andere belangstellenden.  

Wat:  lezing over het puberbrein 

Wanneer:  donderdag 26 november 2015 om 20.00 uur 

Entree:  5,- euro per persoon  

Waar: De Voorhof 

Inlichtingen: Ds. Dick Steenks  

 

Rondom Zorg. Forumavond in de Voorhof 

De participatiemaatschappij vervangt in rap tempo de verzorgingstaat. 

Langer thuis wonen voor senioren, steeds meer zelf betalen als je zorg 

of medicijnen nodig hebt, je buurvrouw om hulp gaan vragen als het 

boodschappen doen niet meer lukt. Wat merkt u of jij ervan? 

Met iemand die werkt in de zorg, iemand uit de plaatselijke politiek/

WMO raad, iemand van de diaconie/platform voor kerken/

schuldhulpmaatje/voedselbank staan we stil bij de veranderingen in 

de dagelijkse praktijk.  

Op deze avond willen we u uitnodigen om uw ervaringen te delen en 

na te denken welke plek een kerkgemeenschap in kan nemen nu er 

zoveel verandert. U mag gerust u buren uitnodigen om mee te gaan. 

 

Voor wie:  Alle belangstellenden.  

Wanneer:  dinsdag 1 maart 2016 om 20.00 uur 

Waar: De Voorhof 

 

‘Je eigen uitvaart, je moet er NIET aan denken...’ 

Een informatie-avond over het regelen van een uitvaart op dinsdag 9 

februari 2016. Met dominee Dick Steenks en uitvaartverzorgster  

Corinne Steenks. 

 

Ds. Steenks: ‘Als ik bij een familie kom bij wie iemand is overleden, 

blijkt met enige regelmaat dat nabestaanden niet goed weten wat de 

wensen waren van de overledene met betrekking tot de uitvaart.  

Of ik kom bij een familie die niet kerkelijk/gelovig is en de overlede-

ne wel, waarbij er dan soms voor wordt gekozen om geen kerkdienst 

te houden, maar een bijeenkomst waarin de Bijbel niet opengaat.’ 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
Maand van de Spiritualiteit (januari 2016) 

De taakgroep Verdieping en Onmoeting wil graag aan-

dacht besteden aan de Maand van de Spiritualiteit. Meer 

info krijgt u hierover, wanneer we het thema weten, via 

website en kerkblad. 

 

Dauwtrappen – 5 mei  2016 
Op 14 mei 2015 hebben we weer lekker gefietst en gelopen,  

gedauwtrapt of dauw getrapt. We zijn nog niet begonnen met het 

maken van nieuwe plannen voor het dauwtrap evenement volgend 

jaar. Dat is nog wat vroeg. Wat we wel weten is, dat volgend jaar 

Hemelvaart op 5 mei valt. In principe zullen we dan ook wel weer 

op stap gaan, maar we weten nog niet wat de invloed van deze spe-

cifieke datum op ons gebeuren zal hebben. Het is een traditie dat we 

de ochtend starten met een ochtendgebed in de H. Catharinakerk. 

Daarna starten we (en dat zal deze keer voor de 15e maal zijn) 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 uiteraard verder over geïnformeerd.  

Voor informatie kunt u terecht bij: Tine Vis (tel. 2865567) of Joop 

Strooper (tel. 2863189).  

  

Feest van de Geest 2016 

De RK parochie H. Catharina en de Prot. Gem. De Voorhof sluiten 

zich komend jaar aan bij de Heuvelrug gemeentes en parochies die 

meedoen aan het ‘Feest van de Geest’.  

Het ‘Feest van de Geest’ is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, 

Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars expo-

seren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van 

kerkgebouwen en het pinksterfeest. Het feest valt in de periode van 

Hemelvaartsdag 5 mei t/m Pinkstermaandag 16 mei 2016.   

Thema van 2016: vrijheid van Geest.  

Meer informatie hierover komt te zijner tijd via de kerkbladen en de 

website.  
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Voor wie:  voor alle ouders/verzorgers die een tijdje geleden 

   hun kind lieten dopen 

Wat:    Ontmoetings- en gespreksavond voor doopouders 

Wanneer:   maandag 11 januari 2016 om 20.00 uur 

Waar:   in de Voorhof 

Leiding:   ds. Dick Steenks 

Inlichtingen:  steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73 

Opgave:   voor 4 januari 2016 

 

Rondom 40. Ontmoetingsavond voor Veertigers 

Het leven van de meeste 40’ers is hectisch, agenda-

gestuurd en een continue zoektocht naar balans. We 

zijn te jong om al in rustiger vaarwater te komen, 

maar te oud om maar wat aan te modderen.  

We kiezen! Maar wat en hoe?  

Op deze ontmoetingsavond voor veertigers kijken 

we naar keuzes die we (moeten) maken. Waarom 

kies je wat je kiest en wat zou je anders willen doen in je leven? Zou 

je meer met geloof en zingeving willen doen? Lijkt het je leuk om 

met andere veertigers in gesprek te gaan, meld je dan aan! 

 

Voor wie:  Voor Veertigers  

Wat:    Gespreksavond over levenslust en zingeving. 

Wanneer:  Op donderdag 18 februari 2016 om 20.00 uur 

Waar:   in de Voorhof 

Leiding en info: ds. Dick Steenks  

Opgave:   voor 11 februari 2016. 
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Sterven, uitvaart, veel mensen willen er begrijpelijkerwijs gewoon-

weg niet aan denken.  De meningen lopen uiteen of en in hoeverre je 

over je eigen uitvaart moet nadenken. Het  hóeft niet. Je kunt in 

principe alles aan nabestaanden overlaten. Maar dan gaat het moge-

lijk anders gaat dan je zelf gewenst zou hebben. Voor nabestaanden 

is het vaak makkelijker als je zelf in ieder geval een paar belangrijke 

keuzes hebt gemaakt. Het kan zinvol, inspirerend en vertroostend 

zijn wanneer mensen zonder kramp, bescheiden en met innerlijke 

vrijheid van te voren hun wensen kenbaar maken.  

 

Te denken valt dan in ieder geval aan begraven of cremeren, aan een 

open of besloten bijeenkomst, aan wel of niet met betrokkenheid 

van de kerk.  

Je kunt bijvoorbeeld zelf al de muziek uitkiezen die je graag wilt 

laten horen en/of de orde voor de uitvaartdienst maken. Tegelijk is 

het goed de nabestaanden zelf ruimte te laten, zodat zij in het af-

scheid ook zelf inbreng kunnen hebben.  

De organisatie van een uitvaart is vakwerk, doorgaans het werk van 

een professionele uitvaartverzorg(st)er. Corinne Steenks is uitvaart-

verzorgster en kan allerlei informatie geven. De betrokkenheid van 

kerk en predikant kan sterk variëren. Dominee Dick Steenks kan 

daar van alles over vertellen.  

 

Over wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken en over keuzes die 

je zelf al kunt maken, organiseren Dick en Corinne Steenks een  

informatie-avond in De Voorhof.  

Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom. 

 

Voor wie:  Iedereen die hiervoor belangstelling heeft 

Wat:  informatie-avond over het regelen van een uitvaart 

Wanneer:  dinsdag 9 februari 2016 om 19.30 uur  

Waar: De Voorhof 

Inlichtingen: Ds. Dick Steenks  

Opgave: Opgave voor 2 februari 2016. 

 

 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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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 wijken 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, open inloop. Wie dat wenst, kan een 

   uitnodiging ontvangen via de diaken van wijk 3  
 

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 koffie drinken na de ochtenddienst in de soos 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. Tijdens de aanwezigheid 

kunnen ook afspraken gemaakt worden om eventueel samen te wan-

delen, te fietsen, naar een film te gaan of iets anders. Samen is niet 

alleen, maak gebruik van deze gelegenheid. 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)  
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  De eerste twee keer willen we dit jaar kijken naar een 

  paar boeken die veel stof deden opwaaien het afgelopen 

  jaar: “De ongemakkelijke waarheid van het  

  Christendom”, van ds. E. van der Kaaij en  

  “Van totem tot verrezen Heer” van J. Leman 

Wanneer: 2015: 16 november,  14 december 

  2016: 8 februari, 14 maart  

Tijd:   20.00 uur. 

Waar: De Voorhof. 

Leiding:  Ds. Pieter Koekkoek 

 

Rondom30. Ontmoetingsavond voor Dertigers 

Even time out te midden van alle dagelijkse hec-

tiek. Even een moment van ontmoeting met leef-

tijdsgenoten. Een ontmoeting rond bronnen van 

geloven, rond zaken die nu een grote rol spelen 

in je leven. Een inspirerende avond als moment 

van bezinning, gesprek en verdieping.  

Lijkt het je leuk om met andere dertigers in ge-

sprek te gaan, meld je dan aan voor Rondom30 

 

Voor wie:  Voor Dertigers 

Wat:    Ontmoetings- en gespreksavond voor Dertigers 

Wanneer:   Op dinsdag 3 november 2015 20.00 uur  

Waar:   In de Voorhof 

Leiding:   Ds. Dick Steenks 

Inlichtingen:  steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73 

Opgave:  Graag opgeven voor 27 oktober.  

 

Er is gedoopt! Ontmoetingsavond voor jonge doopouders 
Je hebt nog maar een tijdje geleden je kind laten dopen. Maar daar is 

het voor wat de kerk(gang) betreft even bij gebleven. Hoe gaat het 

nu verder met jou, jullie, je kind, je leven, werken en geloven? Op 

deze ontmoetingsavond praten we even bij, wisselen we (geloofs-)

ervaringen uit en zal er informatie zijn over hoe je thuis in je gezin 

om kan gaan met het christelijk geloof.   

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl


20 

Moeilijke 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 zel-

den of nooit over gepreekt wordt en waarvan de betekenis duister 

blijft. Een 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. We begin-

nen de eerste keer met het verhaal van Abraham die opdracht krijgt 

zijn zoon Isaak te offeren. Genesis 22. 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 dinsdag van de maand, 20.00 uur  

  2015: 27 oktober, 24 november,  

  2016: 26 januari, 29 maart 

Waar: In De Voorhof 

Leiding:  Ds. Pieter Koekkoek 

 

Theologische vragen 

Soms zijn er vragen die niet in één zin kunnen  

worden beantwoord. 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 ingegaan.  

De avonden hebben geen onderling verband, u kunt 

dus zelf kiezen welk thema u aanspreekt. In totaal 

worden in de loop van het seizoen vier vragen besproken.  

  

Voor wie: 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 ook samen over te spreken.  

  Nieuwe vragen kunnen gesteld worden aan ds. Pieter 

  Koekkoek. Deze worden dan later besproken. 
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Gesprekskring boek God 3.0 

Op de eerste dinsdagochtend vanaf de maand oktober wordt er (ook 

dit seizoen) een gesprekskring gehouden van 10.00 uur tot 11.30 uur 

in de Voorhof. Komend seizoen willen we samen het boekje ‘God 

3.0, Hoe ziet God er uit in de 21e eeuw’ van André Droogers gaan 

lezen.  

André Droogers is van huis uit cultureel an-

tropoloog, maar beweegt zich na zijn pensi-

onering ook graag op het terrein van gods-

dienst en levensbeschouwing.   

Droogers zoekt naar een nieuwe versie van 

God. God 1.0 is de traditionele, inclusief 

lange baard. God 2.0 is de moderne God, in 

spijkerpak en met welzijnswerkersuitstraling zeg maar. Beiden hou-

den iets exclusiefs. God 3.0 moet volgens het ideaal van Droogers 

daaraan voorbij zijn, zowel gelovigen als atheïsten aanspreken, bij 

voorkeur een zij zijn en bovendien nog eens opgewassen tegen de 

grote problemen waar de mensheid in de 21e eeuw mee worstelt: de 

verdeling van de welvaart, de beheersing van het geweld, het be-

houd van de aarde en het omgaan met alle (religieuze) verschillen. 

Ga er maar aan staan… Droogers is echter van de afdeling optimis-

ten, en vervolgt vrolijk zijn zoektocht.  

 

In de gesprekskring God 3.0 zoeken we met hem mee. Heeft u/ heb 

jij na het lezen van dit bericht ook interesse gekregen en tijd om 

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

dinsdag 6 oktober. Juist dit tijdstip op de ochtend (koffietijd) werd 

door eerdere deelnemers als heel prettig ervaren. Wie sluit zich aan? 
 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wat:     We lezen ‘God 3.0’. Uitgeverij Parthenon, € 14,90  

Wanneer:  1e dinsdagochtend van de maand: start 6 oktober 

Tijd en plaats: van 10.00 tot 11.30 uur in de Voorhof  

Opgave:   Toegang vrij, open inloop. 

Informatie:  Marlies vd Leeden, 2865030 

 



18 

Bijbelgroep Catharinakerk 

Al enige jaren komt eens 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. 

Ook dit seizoen gaan we dat doen aan de hand van het tijdschrift 

Geloven Nu. Het thema is geduld en ongeduld. 

Geduld met jezelf, met anderen en met God. De bijbelse passages 

zullen gesprekken op gang brengen. 

De bijeenkomsten zijn op donderdagochtend. 

De eerste bijeenkomst is op 29 oktober om 9.30u. 

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.nr. 2863270 of 

tr.vanleur@hotmail.nl 

Bijbelgespreksgroep 

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

deerd. Het lied wordt niet vergeten en evenmin de gezelligheid. 

Centraal staat een gesprek dat door één van de leden van de groep is 

voorbereid . 

Plaats:  Bij de deelnemers thuis, in onderlinge afspraak 

Datum:  Eerste zondag van de maand 

Contactpersoon: Kees Brandenburg, tel. 286 1304 
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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, de betekenis van de tekst en de bedoe-

ling hiervan.  Op de voorafgaande zondag ligt steeds een letterlijke 

vertaling op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit willen zich 

kunnen voorbereiden.  

 

Voor wie: 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: 1e maandag van de maand, aanvang 20.00 uur. 

  2015: 5 oktober, 2 november, 7 december 

  2016: 1 februari, 1 maart 

Waar: In de Voorhof 

Leiding:  ds. Pieter Koekkoek 

 

Bijbelstudie. Open ochtenden voor iedereen 

Op een vijftal dinsdagochtenden gaan we uit de Bijbel de eerste 

hoofdstukken van het evangelie van Johannes lezen. De bedoeling is 

om samen te lezen en samen op zoek te gaan naar de betekenis. Ds. 

Steenks zal achtergrondinformatie geven. 

 

Voor wie:  Iedereen die hiervoor belangstelling heeft 

Wat:   Bijbelstudie evangelie van Johannes 

Wanneer:  Vijf dinsdagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur:  

  2015: 27 oktober, 17 november, 15 december 

  2016: 12 januari, 9 februrai 

Waar: De Voorhof 

Leiding:  Ds. Dick Steenks 
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