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Activiteitenboekje 2016 - 2017 

 
Oecumenische taakgroep  

Verdieping en Ontmoeting 

 
Protestantse Gemeente De Voorhof 

Rooms-Katholieke Parochie H. Catharina  

 

Jaarthema:  

40 



2 

Woord vooraf 

 

In dit programmaboekje vindt u de activiteiten voor het kerkelijk 

jaar 2016-2017. De taakgroep Verdieping en Ontmoeting heeft er 

voor gekozen om het gebouwjubileum van De Voorhof te verbinden 

aan het jaarthema. Dit jaar bestaat de kerk De Voorhof namelijk 

veertig jaar.  

Al veertig jaar is De Voorhof een plek om te vieren, te gedenken, te 

verheugen, te loven, te dopen, te huwen, te leren, te lachen,  

te huilen, te ontmoeten, te zingen, te bidden, te luisteren, stil te  

worden, afscheid te nemen, te genieten, te belijden, te bezinnen, te 

lezen uit de Bijbel, te verdiepen, tot God te komen…. En zo kunnen 

we nog wel even door gaan.  

 

In de Bijbelse verhalen komen we het getal veertig regelmatig tegen. 

Net als andere getallen zoals tien, zeven en drie heeft het getal  

veertig veel te vertellen. De zondvloed duurde veertig etmaal.  

Mozes was veertig dagen op de berg Sinaï om de tien geboden te 

ontvangen. Jezus vastte veertig dagen in de woestijn, voordat hij 

verzocht werd door de duivel. Na zijn opstanding verscheen Jezus 

veertig dagen aan zijn discipelen voorafgaand aan zijn hemelvaart.  

 

Het getal veertig heeft daarmee vaak betrekking op thema’s als 

voorbereiding, verwachting, boetedoening en vasten. We zien dat 

veertig dagen of jaren in de Bijbel vaak een overgangsperiode in-

houdt, een periode van afsluiten en opnieuw beginnen…Een leerfase 

om daarna nieuwe wegen te kunnen bewandelen.  

 

In de Bijbels-Joodse traditie staat veertig jaar voor een generatie in  

een mensenleven. De betekenis van het getal veertig biedt kortom 

genoeg mogelijkheden voor een verdiepend en ontmoetend aanbod 

het komende kerkelijke seizoen! We trappen af op de startzondag!   

Ook dit jaar hebben we weer een regionaal aanbod, zodat u er ook 

voor kunt kiezen om een keer (of vaker!) bij onze buurgemeentes te 

gaan ‘verdiepen en ontmoeten’.  
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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 Mattheus 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 

16 2e Lezing Mattheus 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 

 

Op blz. 28 en 29 vindt u de data en tijden van de diverse films in de 

regio. 
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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 
jan. 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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Uiteraard staan we gedurende het jaar open voor ideeën en sugges-

ties voor activiteiten die nu nog niet in het programmaboekje staan. 

U vindt een overzichtsagenda achterin het programmaboekje en  

uiteraard zal u ook op latere momenten (via zondagsbrief etc.) herin-

nerd worden.  We hopen u te ontmoeten! 

Namens de taakgroep Verdieping en Ontmoeting 

Jaap de Ronde & Annelies Buurmans 

 

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 voor 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 

Rob Koelewijn / e.mail: rjkoelewijn@zonnet.nl 

http://www.pkndevoorhof.nl
http://www.parochie-sintmaarten.nl
mailto:ronde_jaap@hotmail.com
mailto:avdlagem@kpnmail.nl
mailto:bepvannorden@gmail.com
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PROGRAMMA 2015- 2016 
 

KERKDIENSTEN 
 

Leerdiensten 

Tijdens de leerdiensten staan we uitgebreid stil bij een gedeelte uit 

de Bijbel dat aansluit bij het thema “40”. Na afloop van de 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 Catharinakerk.  

  

Wanneer:  2016:  30 oktober / 2017: 8 januari en 9 april  

Waar:       St. Catharinakerk 

 

40 DAGEN TIJD 
 

De tijd op weg naar Pasen. In de kerk wordt deze periode geken-

merkt door de nadruk op soberheid, verstilling en bezinning.  

De liturgische kleur is paars, een kleur met veel betekenis. 

Wij willen graag in deze periode verschillende mogelijkheden 

bieden om aandacht te vragen voor de betekenis van de 40 dagen 

tijd.  Naast het niet of minder doen, zijn er misschien zaken die je  

extra kunt doen. 

De solidariteitsmaaltijd is een al heel lang bestaande activiteit. Wat 

is er voor nodig om meer mensen aan te laten schuiven? Geef je 

idee door. 

Mocht je ooit eens gedichten hebben geschreven en die willen delen 

met anderen, laat het weten. Wil jij met anderen gaan schilderen of 

heb je al prachtig werk gemaakt wat je wilt laten zien, laat het 

weten. Ken jij prachtige muziek die helemaal past in deze tijd, mu-

ziek van vroeger of van nu, laat het weten. We hopen vormen te  

vinden waarbij jullie ideeën en creativiteit zoveel mogelijk plek  

krijgen. 

Neem contact op met één van de V&O taakgroep leden. 
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 Jaarkalender 2016-2017 

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 

24 Moeilijke Bijbelteksten      Blz. 20 

26 Lezing Aletta Smits “Het Puberbrein”    Blz. 13 
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REGIONAAL AANBOD 
 

Lezing Stefan Paas ‘Vreemdelingen en priesters’     

 

Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds min-

der in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerk-

groei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waar-

om zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken?  

Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de VU, schreef dit boek, dat 

een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie biedt voor 

christenen in een postchristelijke cultuur.  

  

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisa-

tie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over 'zending', 

'opwekking', 'groei' en 'verandering' als weinig realistisch. Is het mo-

gelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk 

geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Ne-

derland het christelijk geloof de moeite waard vinden? 

 

Wanneer:  donderdag 16 maart 2017  

Waar: Michaëlkerk Leersum, Rijksstraatweg 78, Leersum  
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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 4 oktober 

2016 (leiding Corine de Kruijf) en de eerste zondag is 15 oktober 

2016 (leiding kindernevendienst). 

De kinderen krijgen een uitnodiging thuis gestuurd.  

Meer informatie volgt ook in De Schakel. 

 

SAMEN ETEN 
 

St Maartenlunch 

Zondag 13 november 2016 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 terugkomt 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 13 november 2016 

Waar:   Catharinakerk, Woudenberg 

Aanvang lunch:  Circa 12.15 uur (na de koffie) 
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Stapeldiner 

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert ook komend 

jaar, op zaterdag 4 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 4 februari 2017 vanaf 18.30 

Waar:   Diverse adressen 

Opgave:  Annelies Buurmans:  

   buurmansa@gmail.com / 033 286 73 19 

 

Generatietafel 

De jongeren hebben elke maand een gezellige meet and eat groep. 

Vorig jaar zijn we als experiment met gemeenteleden uit andere ge-

neraties aangeschoven bij deze maaltijd. Dit experiment– laten we 

het een generatietafel noemen-leverde een heerlijke maaltijd op met 

veel gespreksstof. Tijdens de bijeenkomst in december is iedereen 

welkom. 

 

Voor wie:  Alle generaties 

Wanneer:  Exacte datum volgt in zondagsbrief 

Waar:   De Voorhof 

Opgave:  Alette van de Lagemaat, avdlagem@kpnmail.nl 
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21 maart 2017, 20.00u. ‘500 jaar Reformatie’ door Jan Greven. 

1517, een gedenkwaardig jaar. Denk maar aan Luther. Oud hoofdre-

dacteur van Trouw en theoloog Jan Greven verteld ons er over.  

Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl.  

 

3 april 2017, 20.00u. ‘Het Onze Vader, een Joods gebed’ door Dr. 

Peter van ’t Riet. De kerk hield dit eeuwenlang voor een Christelijk 

gebed, maar Peter van ’t Riet toont aan dat het duidelijke Joodse 

wortels heeft.  

Contactpersoon Henk Schuurman, h.p.schuurman@casema.nl  

 

10 april 2017, 20.00u. ‘Kerk in Actie in Israël en de Palestijnse 

gebieden’ door Ilja en Marleen Anthonissen. Werkzaam en wonend 

in deze gebieden namens onze PKN vertellen ze over hun boeiende 

en complexe werk daar. Contactpersoon Jan Konijn.  

 

2 mei 2017, 20.00u. Filmplus: ‘Son of Saul’.  Een indringende film 

die je letterlijk de adem beneemt. De Holocaust, de film komt heel 

dicht bij de beleving daarvan zelf.  Een unieke filmervaring in deze 

week van herdenken.   

Contactpersoon Ruud Gerritsen, gerritsenruud@ziggo.nl  
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PROGAMMA TOERUSTINGSAVONDEN  

PROTESTANTSE GEMEENTE DE ACHTHOEK SCHERPENZEEL 
Meer informatie:  www.de8hoek.nl 

 

18 oktober 2016, 19.30u. Filmplus: ‘Wadjda’. De 10-jarige Wadjda 

woont in Rihad, Saoedi-Arabië, en wil leren fietsen. Hoewel dit is 

verboden verzint ze een plan om haar droom te realiseren.  De eerste 

lange speelfilm van Haifa Al Mansour, een vrouwelijk regisseur. 

Contactpersoon Ruud Gerritsen, gerritsenruud@ziggo.nl.  

 

27 oktober 2016, 20.00u. ‘Het puberbrein’  In een humoristische 

presentatie geeft Aletta Smits verklaringen over hoe het puberbrein 

het pubergedrag stuurt en hoe volwassenen daar mee om (kunnen) 

gaan. Een schitterende presentatie!  

Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl.  

 

31 oktober 2016, 20.00u. ‘De Koran’ door Dr. Eduard Verhoef. Is 

de Koran gewelddadig, vooral tegenover niet-moslims? De overeen-

komsten en de verschillen met onze Bijbel worden belicht. En wat 

zegt de Koran over Jezus?  

Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl.  

 

25 november 2016, 20.00u. ‘De Bijbel op gevelstenen’ door Vin-

cent van Poortvliet. Gevels en gevelstenen uit heel Nederland die 

een relatie hebben met het Christelijke geloof zijn door hem gese-

lecteerd. Contactpersoon Janny Burgstede, g.burgstede@ziggo.nl.  

 

18 januari 2017, 20.00u. ‘Als beelden spreken’ door Jaap Pilon. In 

onze kerken zijn gelovigen eeuwenlang in hun geloof ondersteund 

door heiligenbeelden. Jaap heeft een grote en boeiende collectie op-

gebouwd. Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl.  

 

8 en 22 februari 2017, 20.00u. ‘Paulus, onze liefste vijand’ door Ds 

Dick Boekema. Het boek door Karen Armstrong wordt door hem 

besproken. Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl.  
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Solidariteitsmaaltijd 
Het is een goede traditie om in de Veertigdagentijd een  

solidariteitsmaaltijd te organiseren. Voor het komende seizoen 

hopen we op woensdag 5 april 2016 bij elkaar te komen. 

De 40-dagentijd kan een tijd zijn waarin men 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 5 april 2016 om 17.30u 

Waar: De Voorhof 

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

 

FILM 
 

Filmavond Luther dinsdag 1 november 2016 

In twee uur gaat dit geromantiseerde kostuumdrama met grote stap-

pen door het leven van Maarten Luther. Gespeeld door een vaak ge-

kweld kijkende Joseph Fiennes, een Engelssprekende Luther. De 

film begint bij de bekering in groot onweer en gaat tot aan de Augs-

burgse Confessie in 1530. Katharina van Bora- “Katie”-is dan in-

middels mevrouw Luther. Rome deugt nog steeds niet. De donkere 

consequenties van Luthers radicaliteit komen enigszins aan bod bij 

de boerenopstand. 
 

Wat:   Luther (speelfilm 2003) 

Wanneer:  1 november 2016 

Waar:   kerkzaal Voorhof 

Opgave:  Open inloop 
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LEZINGEN 
 

Informatieavond over vredesproject Tent of Nations  

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject 

van de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks 

de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van con-

fiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze 

en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden 

te zijn”. Kinderen komen op zomerkamp, jongeren werken op het 

land, buitenlandse groepen komen op bezoek. De familie Nassar put 

hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in vriendschap, solidari-

teit en gebed om hen heen staan.  

Op donderdag 3 november zal Alette van de Lagemaat, die meerde-

re keren bij het project is geweest, haar ervaringen delen. Ook zal er 

een korte film zijn over het project. We beginnen om 20 uur in de 

Voorhof. 

Zondag 6 november zal er een collecte gehouden worden voor Tent 

of Nations. 

 

Wat:  Informatieavond Tent of Nations 

Wanneer: donderdag 3 november 2016 om 20.00u 

Waar: De Voorhof 

Info:  Alette van de Lagemaat (avdlagem@kpnmail.nl) 

 

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 ook proberen mensen van binnen en van  

buiten de kerk te bereiken. Er staan twee avonden gepland: 27 okto-

ber 2016 en 16 februari 2017. 

Op do 27 okt komt Remko van Broekhoven spreken over Democra-

tie. De laatste jaren zijn er veel mensen naar ons land gekomen van-

uit andere landen met totaal andere politieke systemen. Mensen die 

ook andere verwachtingen hadden van hoe het hier zou zijn.  

Daardoor is er nog al wat discussie ontstaan en zie of hoor je ook 
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Eens in de vijf weken vullen wij de site met een geheel nieuw the-

ma, passend bij het seizoen en bij je gezin. Zomerthema: Op reis 

naar dichtbij. Meer info: www.geloventhuis.nl  

 

Sint Nicolaasmarkt 

Sint Nicolaas is een feest van geven en delen, we vieren het in de 

advent, als stap op weg naar Kerstmis, sint Nicolaas is wegbereider 

voor het kerstfeest. In de Middeleeuwen was er altijd een sint Nico-

laasmarkt,  dat doen wij ook maar in een nieuw jasje. Er zijn allerlei 

kraampjes, bv. met adventkaarsen, adventsterren en adventkalen-

ders. Er worden verhalen verteld. Er is heel veel te knutselen en te 

doen voor kinderen en hun (groot)ouders, alles in het teken van sint 

Nicolaas en Advent. Je komt heel veel te weten over de achtergron-

den van het feest. LEUK VOOR ALLE LEEFTIJDEN!  

Meer info komt op website www.parochie-sintmaarten.nl en t.z.t. op  

www.sintnicolaasmarkt.nl.  

 

Wanneer: 12 november 2016 

Tijd:   10.00-16.00 uur 

Waar:  Martinuskerk en kerkplein, Dorpsstraat 15, Doorn. 

Kosten:  gratis 

 

Dauwtrappen – 25 mei 2017 

Afgelopen Hemelvaart 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 25 mei valt. In principe zullen we dan ook wel weer 

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

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

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

Daarna starten we met een wandeling of fietstocht naar een nog na-

der vast te stellen bestemming, waar de deelnemers worden ontvan-

gen met een broodmaaltijd. U wordt hier uiteraard verder over geïn-

formeerd. Voor informatie kunt u terecht bij: Tine Vis (tel. 

2865567) of Joop Srooper (tel. 2863189).  

http://www.geloventhuis.nl
http://www.parochie-sintmaarten.nl
http://www.sintnicolaasmarkt.nl
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Wanneer:  28 september, 26 oktober, 23 november 

Tijd:   20.00-22.00 uur. 

Waar:  Parochiecentrum Martinuskerk, Dorpsstraat 15, Doorn. 
Leiding:  Prof. Marcel Sarot.  

Opgave:  bij Ans Damen: ans@martinus-doorn-langbroek.nl 

Kosten:  vrijwillige bijdrage  

 

Kleuterkerk 

Kleuterkerk is een viering van ongeveer drie kwartier voor de aller-

kleinsten, voor peuters en kleuters van twee t/m vijf jaar. Gewone 

‘gezinsvieringen’ zijn vaak voor hen te lang. In een korte viering 

vertellen we een verhaal,we zingen, we bidden en steken kaarsjes 

aan, de schatkist gaat open en daar komt iets uit wat we samen gaan 

doen. In plaats van een collecte met schalen met geld gaan we rond 

met een boodschappenmand, waarin we pakjes limonade, koffie, 

koekjes en fruit verzamelen. Dat gaan we direct met elkaar delen. 

Zo is voor de kinderen meteen zichtbaar wat delen betekent.  

De kinderen zitten in de binnenkring, de ouders eromheen.  

Alle kinderen, ook baby’s, kunnen gewoon meekomen.  

 

Wanneer:  25 sept., 13 nov., 11 dec. 2016.   

  Data 2017 t.z.t. op www.parochie-sintmaarten.nl 

Tijd:   9.30 u inloop met een kopje koffie, 9.45u start 

Waar:  Parochiecentrum Martinuskerk, Dorpsstraat 15, Doorn 

  en parochiecentrum Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist. 

Leiding:  Anne-karien Damen en Nelleke Spiljard, Angèle Kelder 

  en Hao Tran. 

Kosten:  gratis, maar je mag iets meenemen om te delen. 

 

Geloven thuis 

Je wilt je kind(eren) meenemen op de weg van het geloof in een 

liefdevolle God. Door de verhalen van Jezus mee te geven, de sfeer 

en de betekenis van de christelijke feesten, geloof, hoop en liefde. 

Hoe doe je dat? Geloven thuis staat vol goede ideeën in vijf rubrie-

ken: kijktafels, vertellen, knutselen en doen, bidden en verdiepen. 

De site wordt gemaakt door een enthousiast en creatief team.  

9 

dat er ideeën ontstaan om de democratisch regels maar wat op te 

rekken of op ander gebied maar wat in te perken.  

Juist door al dit soort discussie leek het het ons goed nog eens over 

democratie te spreken. Dat doen we onder leiding van Remko van 

Broekhoeven politiek filosoof verbonden aan de School voor Jour-

nalistiek in Utrecht. Zie ook www.remko.vanbroekhoven@hu.nl 

  

Voor 2017 wordt het do 16 febr 2017. De spreker zijn we nog mee 

bezig. Omdat het aan de vooravond is van de verkiezingen willen 

we het daar over laten gaan. 

 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:   Donderdag 27 oktober om 20.00 uur  

   Donderdag 16 februari 2017 om 20.00 uur  

Waar:   De Voorhof te Woudenberg  

Entree:   €5,00 

 

GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN 
 

Bijbelkring Groenewoude 

Iedere laatste dinsdag van de maand komt een groep ouderen bijeen 

in een van de zalen van verzorgingshuis Groenewoude. Samen be-

spreken we een gedeelte uit de bijbel, een lied of een onderwerp dat 

ons raakt. Vaak hebben we heel mooie gesprekken samen.  

Voor wie:   Ouderen in de gemeente die graag in gesprek zijn 

   over bijbel, geloof en leven. (Ook ouderen die  

   niet in Groenewoude of omgeving wonen zijn van 

   harte welkom. 

Wat:    We lezen iedere keer een bijbelgedeelte, een  

   gedicht of een lied als aanleiding voor gesprek. 

Wanneer:   Elke laatste dinsdag van de maand  

Tijd:   15.30-16.30 uur 

Waar:   Verzorgingshuis Groenewoude 

Leiding:   Ds. Pieter Koekkoek en Alice Bossema 

Opgave:   Niet nodig, open inloop.  

mailto:ans@martinus-doorn-langbroek.nl
http://www.parochie-sintmaarten.nl
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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 ochtenddienst 

Waar:   In de soos van de Voorhof 

Contactpersoon: Vacant 

   

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 

 

Bibliodrama 
40 jaar rondtrekken door een woestijn… hoe moet dat geweest zijn? 

Vluchten uit je geboorteland, omdat men het op jouw leven heeft 

gemunt. Waar voel je je nog veilig? En wat zegt het woord ‘hoop’ je 

als je al jarenlang ziek bent?  

Zomaar enkele voorbeelden van bibliodrama. Een manier om met 

(Bijbelse) verhalen en fragmenten daaruit om te gaan. De verhalen 

worden niet alleen gelezen en besproken, maar we gaan ze ook uit-

spelen. Ons inleven in personen en hun verhaal.  
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Wanneer we het journaal volgen en de krant lezen is het een en al 

botsende meningen en  

bevochten standpunten. Als we kijken wat er onder de direct zicht-

bare laag nou eigenlijk leeft, dan zien we een samenleving die in 

een intense zoektocht betrokken is. Geweldsuitingen en verhitte  

debatten komen als vuurspetters en lava naar buiten, maar in de  

onderstroom gloeit het magma van het verlangen naar vrede, de  

grote vragen en het onbehagen. Hóe kunnen en willen we als  

christenen betrokken zijn? Met een spirituele bril kijken we naar hoe 

wij staan in de wegwerpmaatschappij, te midden van agressie, in 

kwetsbaarheid en chaos. 

nr. 1: Gaan we voor duurzaamheid? (al geweest) 

nr. 2: Respectvol omgaan met agressie 

nr. 3: Het kwetsbare in de ogen zien  

nr. 4: De desoriëntatie aandurven 

 

Wanneer: do 8  sept. en do 17 nov.  

Tijd:   13.30-15.30 uur 

Waar:  Maarnse Grindweg 22, Maarn. 

Contact:  Hetty Wouda, hettywouda@ziggo.nl of pastor Spiljard  

 

Het gelaat van  de barmhartigheid 

In de katholieke kerk leven we in het jaar van de barmhartigheid, 

afgekondigd door Paus Franciscus in zijn bul Het gelaat van de 

barmhartigheid. In drie gespreksavonden willen wij nader ingaan op 

verschillende aspecten van barmhartigheid.  

Wij lezen daartoe drie teksten: Het gelaat van de barmhartigheid 

van Paus Franciscus, een artikel over ‘barmhartigheid in de Bijbel’ 

van Bart Koet en een artikel over ‘Barmhartigheid in het laatste 

oordeel’ van Ben Janssens.  

Aan het eind van elke avond zullen wij ons afvragen wat het  

gelezene concreet voor ons betekent. 

 

Voor de eerste keer: wij bespreken Paus Franciscus, Het gelaat van 

de barmhartigheid. Een Nederlandse vertaling is te vinden op 

www.rkdocumenten.nl 

mailto:hettywouda@ziggo.nl
http://www.rkdocumenten.nl
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Inhoud cursus 

De insteek van de cursus is om zowel vanuit de christelijke traditie 

als vanuit de biologie te laten zien dat alles met alles verwant is en 

samenhangt en wat dit betekent voor hoe we met de Aarde omgaan. 

Ik gebruik verschillende werkvormen zoals bijvoorbeeld een schep-

pingswandeling, lectio divina (meditatief lezen) en biblio drama, om 

leven in verbondenheid op diverse manieren te ervaren. De cursisten 

zullen ook kleine opdrachten meekrijgen ter voorbereiding van de 

volgende bijeenkomst. Er is ruimte voor spiritualiteit, diepgang, op-

doen van kennis, eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. 

Innerlijk verbonden 

Paus Franciscus heeft me met zijn encycliek Laudato Si (Geprezen 

zijt Gij) erg geïnspireerd. Dat alles met alles samenhangt is een rode 

draad die door de encycliek heen loopt. “Als we ons innerlijk ver-

bonden voelen met alles wat bestaat zullen soberheid en zorg spon-

taan ontstaan.” De innerlijke verbondenheid ziet de paus dus als een 

sleutel om te komen tot de ‘zorg voor ons gemeenschappelijke huis’. 

Ik geloof daarin, en ben daarom sterk gemotiveerd om bij te dragen 

aan die innerlijke verbondenheid.  

Praktische informatie 

Wanneer:  8 bijeenkomsten op de donderdagavond 

   2016: 29 sep, 27 okt, 24 nov,  

  2017: 26 jan, 23 feb, 23 mrt, 20 april en 18 mei  

Tijd:   20.00 tot 22.00 uur 

Waar:  Petrus en Paulus zaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen 

Opgave / info: Marjolein Tiemens-Hulscher, Marterkamp 17, 

    Driebergen, tel: 06 2077 4093,  m.tiemens@planet.nl  

   (per voorkeur via de e-mail). Bij het opgeven graag  

   vermelden: Naam, adres, telefoon en e-mail adres. 

Een programma met de inhoud van de cursusavonden zal verschij-

nen in de eerste Mantel na de zomer en op de website. 

 

Leesgroep rond het tijdschrift ‘Speling’   

Rond ‘Speling’, tijdschrift voor bezinning, met aandacht voor eigen-

tijdse spiritualiteit en mystiek, komt een leesgroep 4 keer per jaar bij 

elkaar. Jaarthema is ‘Betrokken blijven’.  
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Levende schilderijen maken van momenten uit iemands leven. Erva-

ren wat woorden en beelden met ons doen. Bibliodrama is niet zo-

zeer toneelspelen met een script. Je leeft je op dat moment in en gaat 

na hoe het is om die persoon te zijn, om dat te beleven. Iedere keer 

staat er weer een nieuw thema centraal. De eerste keer zal dat het 

getal 40 zijn, net als het jaarthema. Van harte welkom! 

 

Voor wie:  Iedereen vanaf ± 12 jaar 

Wat:   Bibliodrama 

Wanneer:  2016: 2 oktober, 4 december  

   2017: 5 februari, 2 april, 4 juni  

Tijd:   Na de zondagochtenddienst 

Waar:  De Voorhof 

Leiding:  Corine de Kruijf 

Inlichtingen: corinedk@gmail.com / 033 455 00 01   

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. Dat is één van de teksten waar in de maand 

  daaropvolgend over wordt gepreekt  

Wanneer: 1e dinsdag van de maand, aanvang 20.00u  

  start 4 oktober 2016 

Waar: De Voorhof 

Leiding:  Ds. Pieter Koekkoek 

 

mailto:m.tiemens@planet.nl
mailto:corinedk@gmail.com
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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 

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 ge-

meenteleden 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 aanloopt 

Wanneer:  Op de 3e dinsdag van de maand, 20.00 uur.  

  De eerste bijeenkomst is op dinsdag 25 oktober (1 week 

  later ivm de herfstvakantie). 

Waar: De Voorhof 

Leiding:  Ds. Pieter Koekkoek 

40 en andere getallen 

Het thema dit jaar is 40. Een belangrijk getal in de bijbel. We kijken 

naar de betekenis van dit getal en de betekenis van andere getallen 

in de bijbel.  

Voor wie:  Voor ieder die belangstelling heeft voor  

  getallensymboliek in de Bijbel 

Wanneer:  Dinsdag 13 september 2016, aanvang 20.00 uur  

Waar: De Voorhof 

Leiding:  Ds Pieter Koekkoek 

 

“Rondom 30”, ontmoetingsavond voor Dertigers 

Even time out te midden van alle dagelijkse hectiek. Even een  

moment van ontmoeting met leeftijdsgenoten. Een ontmoeting rond 

bronnen van geloven en 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 gesprek 

te gaan, meld je dan aan voor Rondom30. 

15 

De data zijn 21/8, 18/9, 16/10, 20/11 en 18/12.  

Kosten: €2 voor de chauffeur. 

Ivm het vervoer kunnen er maximaal 12 wandelaars meedoen.  

Aanmelden: stuur een mail naar caritaswoudenberg@gmail.com 

o.v.v. je naam, adres en telefoonnummer. Enkele dagen voor de 

“wandeldag” krijg je informatie.  

 

Bridgen met Caritas 2016 

Het komende seizoen wordt er elke 1e Zondag van de maand een 

bridgemiddag georganiseerd. We beginnen om 14 uur. In de kleine 

kerkzaal van de H. Catharinakerk, W. de Zwijgerlaan 38 te Wou-

denberg. Bridgen op 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 en 4/12.  

Er kunnen maximaal 16 paren deelnemen.  

De bridgemiddagen staan onder leiding van Sjaak van der Worp. 

Deelname is gratis en voor consumpties wordt een vrijwillige  

bijdrage gevraagd. Wilt u meedoen: stuur een mail naar caritaswou-

denberg@gmail.com o.v.v. je naam, adres en telefoonnummer. Je 

kunt ook bellen met Sjaak: 06-22527376 

Cursus: Leven in verbondenheid 

In september gaat de cursus ‘Leven in verbondenheid’ van start. Het 

is een cursus rondom geloof en duurzaamheid. Ik wil hier speciaal 

veertig plussers voor uitnodigen, omdat ik heb gemerkt dat zij zich 

zorgen maken over hoe we met de Aarde omgaan en zij zich graag 

inzetten voor een betere toekomst van hun kinderen, voor de armen 

en voor natuur en milieu. Maar uiteraard is iedereen die mee wil 

doen van harte welkom. 

Waarom duurzaam geloven? 

De Bijbel en onze christelijke geloofstraditie hebben ons veel te 

zeggen over duurzaamheid. Daar staan we echter misschien niet zo 

vaak bij stil.  

Vanuit mijn achtergrond als bioloog, betrokken parochiaan en moe-

der van opgroeiende kinderen vraag ik daar al enige tijd aandacht 

voor door het geven van lezingen en workshops. Wat betekent het 

christelijk geloof voor de keuzes die we maken in ons dagelijks le-

ven? Wat eten we? Hoe haal ik de boodschappen en waar?  

 

mailto:caritas-woudenberg@gmail.com
mailto:caritas-woudenberg@gmail.com
mailto:caritas-woudenberg@gmail.com
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PAROCHIE SINT MAARTEN 
 

De H. Catharinakerk in Woudenberg maakt deel uit van de R.K.  

Parochie Sint Maarten. Naast de Catharinakerk maken hier vijf  

kerken deel van uit: de Sint Martinuskerk in Doorn, de Sint Theresi-

akerk in Maarn, Sint Petrus’banden in Driebergen, de Sint Andries-

kerk in Leersum en de Sint Josephkerk in Zeist. Er is een gezamen-

lijk pastoraal team. Daarnaast heeft iedere kerk een plaatselijk aan-

spreekpunt, bestaande uit vrijwilligers. Voor vorming en toerusting: 

Contactpersoon pastoraal team: pastor Nelleke Spiljard: 

n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl   

Contactpersoon Woudenberg: Erwin Spies:  

catharinaparochie@gmail.com 

Website: www.parochie-sintmaarten.nl     

 
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. Ook dit jaar 

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 “Bijbel en actualiteit”, zoals bijv. religie en geweld. De 

Bijbelse passages zullen gesprekken op gang brengen. 
 

Wat:    Bijbelgroep 

Wanneer:  De bijeenkomsten zijn op donderdagochtend.  

   De eerste bijeenkomst is op 15 september 9.30u. 

   Verder: 27 oktober, 8 december 

Waar:  Bij één van de deelnemers thuis. 

Opgave en info:  Trees van Leur 2863270 / tr.vanleur@hotmail.nl 

 

Wandelen met Caritas 2016 

Het komende seizoen wordt er elke 3e Zondag van de maand een 

wandeling georganiseerd. We vertrekken om 14.00 uur. De afstand 

is 10 km en halverwege is een pauze (mogelijk met een consumptie 

voor eigen rekening). 

De wandeling staat onder leiding van Sjaak van der Worp. 
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Voor wie:  Dertigers 

Wanneer:             Nog nader te bepalen 

Wat:    Ontmoetings- en gespreksavond voor Dertigers 

Contactpersoon:  Hilde de Ronde, hberk2000@hotmail.com 

 

Veertigers 

De afgelopen seizoenen zijn we een aantal keer voor ontmoeting en 

gesprek bij elkaar geweest. In de drukte van alle dag is het goed om  

even tijd te maken om stil te staan en met elkaar in gesprek te gaan, 

naar elkaars verhalen te luisteren en vragen te stellen. Heb je een 

goed boek gelezen, een mooi muzieknummer gehoord of een leuk 

thema weten, laat het weten.  

Data voor het komende seizoen: 6 oktober 2016 en 9 februari 2017. 

Opgeven bij Alette van de Lagemaat avdlagem@kpnmail.nl of 

0612949866 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
Maand van de Spiritualiteit (januari 2017) 

De taakgroep Verdieping en Onmoeting wil graag aandacht beste-

den aan de “Maand van de Spiritualiteit”. Meer info krijgt u hier-

over, wanneer het thema bekend is, via website en kerkblad. 
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