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Leer ons de letters spellen

Leer ons de letters spellen van uw lieve naam:
Laten zij ons vertellen waartoe wij bestaan.
Leer ons de woorden spreken waarin Gij ons roept:
De machten zullen breken van ons onrecht dat woedt.
Leer ons de adem kennen waarmee Gij ons voedt
En aan het zonlicht wennen dat vriendelijke groet.
Leer ons elkaar beminnen zoals Gij ons doet:
Liefde zal overwinnen en alles wordt goed

Henk Jongerius in: Zangen van zoeken en zien
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Ter introductie
Hierbij biedt de commissie Vorming en Toerusting u het programma 2021-2022
(https://pg-wageningen.protestantsekerk.net/vorming_toerustingscursussen).
Het afgelopen anderhalf jaar hebben we, vanwege de corona crisis, ons
programma beperkt kunnen uitvoeren. Een aantal activiteiten zijn afgelast. Als
alternatief hebben we een aantal lezingen via zoom kunnen houden en ook
hebben sommige kringen alternatieve oplossingen gevonden.
Er van uitgaande dat vanaf september 2021 het “normale” leven weer terugkeert
is de opzet van het nieuwe programma vergelijkbaar met dat van de
voorafgaande jaren. Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen die op dat moment
gelden in de Bevrijdingskerk.
De indeling is hetzelfde als die van het vorige seizoen: naar aard van de activiteit
met daarbinnen de volgorde op basis van het tijdstip dat de activiteit is gepland.

Dit seizoen hebben wij ook weer een aantal activiteiten toegevoegd die vanuit de
wijkgemeente Johannes georganiseerd worden. Dit benadrukt dat de commissie
Vorming en Toerusting een commissie is van de Protestantse Gemeente te
Wageningen. Dit kunnen we nu beter laten zien doordat Henrike Schot, Iljo de
Keijzer en Truuske Budding als leden van Johannes dit jaar hebben meegedaan
aan het samenstellen van het programma. Carja Butijn als lid van Lukas was dit jaar
ook een nieuw lid van onze commissie. Vanzelfsprekend zijn ook niet-leden van de
PGtW van harte welkom.
Wij hebben getracht een divers programma samen te stellen variërend van
theologische tot maatschappelijke onderwerpen, met daarnaast activiteiten met
een cultureel-religieus aspect.
De activiteiten die worden begeleid door onze predikanten omvatten zowel oude
bekende als nieuwe onderwerpen.
Wij hopen dat dit brede aanbod u voldoende mogelijkheden geeft om aan één of
meerdere activiteiten deel te nemen.
Namens de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente te
Wageningen,

Maarten Koornneef,
voorzitter
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Deelname
Aanmelding voor de activiteiten kunt u bij voorkeur doen via de website pgwageningen.protestantsekerk.net. Onder “Activiteiten” kunt u klikken op “Doe
mee aan Vorming & Toerustingsactiviteiten”. U krijgt dan een overzicht van de
verschillende activiteiten. U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:
1) U kunt zich per cursus inschrijven door bij onderstaande cursusblokken op
"inschrijven" te klikken.
2) Het is ook mogelijk om u met één formulier voor alle gewenste activiteiten in
te schrijven (klik daarvoor op de aangegeven link).
3) U kunt een mail sturen naar ventwag@gmail.com en daarin de nummers van
de cursussen opgeven. Vermeld in de mail graag ook uw naam en
telefoonnummer.
4) U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat achterin het V&T-boekje staat
afgedrukt. Het ingevulde formulier kunt u inleveren of opsturen naar de
Commissie V&T p/a Dienstgebouw, Markt 17, 6701 CX Wageningen.
Wilt u nota nemen van de volgende punten:












Als u zich voor een cursus hebt opgegeven en u krijgt geen bericht terug,
dan mag u er van uitgaan dat de cursus doorgaat.
Bij iedere activiteit is een uiterste aanmelddatum vermeld. Daarna kunt
u zich nog aanmelden en/of onaangemeld binnenlopen, maar u loopt het
risico dat de cursus vol of geannuleerd is.
Als bij een cursus een maximaal aantal deelnemers staat vermeld, geldt
voor plaatsing de volgorde van aanmelding en daarom is het nodig de
datum van aanmelding aan te geven (als u zich niet digitaal aanmeldt).
Het is de bedoeling dat u eventuele materiaalkosten of literatuur zelf
betaalt of zelf aanschaft.
Wanneer u zich hebt opgegeven en u toch verhinderd bent, wordt het op
prijs gesteld wanneer u dat aan de desbetreffende contactpersoon of
begeleider (wanneer er geen contactpersoon vermeld wordt) doorgeeft.
Wijzigingen zullen vermeld worden in Om de Kerk en de digitale
nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Lukas te Wageningen.
Tijdens de bijeenkomsten zijn de consumpties voor eigen rekening.
Wie van huis opgehaald wil worden, kan dat doorgeven bij de
aanmelding.
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Serie A – Lezingen
A1 Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis
Het boek Groene theologie door Trees van Montfoort werd gekozen tot beste
theologische boek van 2019. Op donderdagmiddag 19 november komt de auteur
naar Wageningen voor een lezing. Uit het juryrapport: ‘Groene theologie is een
hyper-urgent en noodzakelijk boek. Met haar grondige theologische onderzoek
naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze
dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische bezinning op de verhouding
tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen
om met een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig want met braaf
rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.’
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in
Nederland en communicatieadviseur. Ze studeerde zowel protestantse als
katholieke theologie.
Zie ook: www.VanMontfoortCommunicatie.nl naar aanleiding van haar nieuwe
boek met deze titel.

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contact persoon:
Aanmelding:

Dr. Trees van Montfoort
Do. (middag) 11 nov. 2021
Bevrijdingskerk, 14.30 - 16.30 uur
Ds. Nico Sjoer
Voor 17 sept. 2021
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A2- Lezing ds. Rikko Voorberg - Nieuwe vormen van gemeentezijn.
Rikko (41) is een “theoloog in het wild”, bekend van columns, zijn boek 'De
dominee leert vloeken', stichting “We Gaan Ze Halen” en andere verrassende
initiatieven. Buiten de taal en de vormen van de kerk ontdekt hij nieuwe taal en
vormen van aanwezigheid van God. Zo trekt hij al jaren op met mensen aan de
grenzen van Europa die door de migratiepolitiek vermalen dreigen te worden.
Met open ogen het onbekende instappen, het pijnlijke, de schaduw van de wereld
en soms tot je stomme verwondering daar juist de God tegenkomen die we in de
man van Nazareth leren kennen. Elke ochtend leest hij de teksten van de dag en
begint dan te schrijven zonder te weten waar het uitkomt. Het gaat niet om de
conclusie, noch om het onderwijs of de oplossing - het gaat erom op weg te gaan,
zo leert hij gaandeweg.
Hoe ziet kerk buiten de kerk eruit? Wat voor (radicale) theologie ligt daaraan ten
grondslag en hoe kan het mensen binnen en buiten kerken weer een stapje
verder brengen? Wees welkom voor verhalen, indrukken, gesprekken en
uitwisseling.

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contact persoon:
Aanmelding:

Ds. Rikko Voorberg
Di. 30 nov. 2021
Bevrijdingskerk, 20.00 – 22.00 uur
Maarten Koornneef
Voor 17 sept. 2021

A3 God in de supermarkt
Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af:
wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de “gewone”
boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis?
Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde,
plantaardige Alpro toetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat
eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Je
hebt
het
niet
gemakkelijk
als
consument
in
de
supermarkt.
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Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke
afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en
eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook
voor verwarring.
De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes die we maken, helpt
argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.
De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief en gaan in een hoog tempo een
serieuze maar niet te zware dialoog aan. We gebruiken veel materiaal uit actuele
documentaires en websites.
Bezinnen op onze manier van leven is de inzet van Alfred Slomp. Hij is actief op
het vlak van duurzaamheid en o.a. leider van de workshop "God-in-desupermarkt"?

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Dhr. Albert Slomp
Do. 13 jan. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Carja Butijn (carjabutijn@gmail.com)
Voor 7 jan. 2022
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A4 NBV21: dicht bij de bron
Vanaf oktober 2021 is Nederland een nieuwe bijbelvertaling rijker. Het is de
NBV21, een herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 verscheen
(NBV). Bij de verschijning in 2004 vroeg het Nederlands Bijbelgenootschap de
lezers om reacties. Duizenden opmerkingen zijn sindsdien per post of via de email opgestuurd, en er zijn verschillende boeken en artikelen aan de NBV gewijd.
Al deze reacties en studies hebben geleid tot een grondige herziening van de
NBV. Alleen al dat feit maakt de NBV21 uniek.
Dr. Jaap van Dorp was als oudtestamenticus lid van het vertaalteam van
Nederlands Bijbelgenootschap dat de herziening van de NBV voorbereid. Hij
vertelt graag hoe dat in z’n werk ging.

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Dr. Jaap van Dorp (foto Carla Manten fotografie)
Do. 18 jan. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Ds. Gert Dekker
Voor 7 jan. 2022

A5 De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker
Tegenwoordig overlijdt een op de drie Nederlanders aan kanker. Dat is twee keer
zoveel als dertig jaar geleden. Dat komt omdat de samenleving steeds meer
ouderen telt, die ook langer leven dan voorheen. Tegelijk genezen mensen steeds
vaker van kanker en wordt, als de ziekte ongeneeslijk blijkt, de reservetijd’
steeds langer. Deze positieve ontwikkeling heeft als keerzijde dat men soms
jaren met onzekerheid moet zien te leven. Onzekerheid, omdat men weliswaar
verder kan, maar de situatie elk moment weer kan veranderen en men niet weet
hoelang men nog heeft. Hoe vinden mensen te midden van zoveel onzekerheid
weer grond onder de voeten en perspectief?
Egbert van Dalen heeft 54 religieuze en niet-religieuze patiënten van het
Radboud Universitair Medisch Centrum geïnterviewd, om te onderzoeken hoe
mensen betekenis geven aan onverwachte gebeurtenissen die hun leven
ontwrichten. Waar het rationele denken vastloopt, blijkt religie op verschillende
wijzen openingen in de interpretatie te kunnen bieden.
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Egbert van Dalen is in 2019 als religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit
gepromoveerd op een praktisch onderzoek naar de interpretatiecrisis bij
ongeneeslijke kanker. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger in Zevenaar.

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Dr. Egbert van Dalen
Do 10 febr. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Maarten Koornneef
Voor 7 jan. 2022

A6 All inclusive
Diversiteit en inclusie zijn containerbegrippen en staan hoog in het vaandel in
onze hedendaagsesamenleving. Maar heeft iedereen wel gelijke kansen in
Nederland? Welke groepen vallen buiten de boot doordat ze geen eerlijke kansen
krijgen? Welke mechanismen in de samenleving bestendigen de ongelijkheid
tussen groepen?
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Sander Heijne (1982) is onderzoeksjournalist en historicus. Hij werkte vijf jaar
op de redactieeconomie van de Volkskrant, waar hij een fascinatie ontwikkelde
voor het effect van bureaucratische systemen op ons alledaagse bestaan.
Daarover schreef hij het boek ‘Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u’. Samen
met Hendrik Noten schreef hij in 2020 het boek Fantoomgroei over de vraag
waarom we steeds harder werken voor steeds minder.

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Dr. Sander Heijne
Di. 15 mrt. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Henrike Schot / Maarten Koornneef
Voor 7 jan. 2022
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A7 Seksuele oriëntatie, genderidentiteit en de kerken
Anders dan voorheen lijken niet langer vooral geloofswaarheden onderwerp van
gesprek in de kerken. In onze tijd zijn mensenrechten een “identity marker”
geworden (maar ook bijvoorbeeld de omgang met de aarde). De wijze waarop je
daarmee omgaat bepaalt je identiteit: traditioneel, conservatief of progressief,
liberaal, zoals de etiketten luiden. In de wijze waarop we omgaan met
homoseksuele en sinds een aantal jaren transgender mensen, is dit specifieke
gesprek over identiteit, over wie wij zijn, ook onderdeel geworden van discussies
in de kerken. Dat is natuurlijk niet zo vreemd. Christenen zijn ook mensen van
hun tijd. Belangrijker nog: de mensenrechten vinden hun oorsprong in de
christelijke traditie. Wij hebben een plaats in dit voortgaande debat.
Ds. Wielie Elhorst (1969) gaat er over met u in gesprek. Hij is gemeentepredikant
in Bussum (Wilhelminakerk) en vervangend predikant in Amsterdam
(Oranjekerk). Daarnaast dient hij in zijn eigen tijd de LHBTI-gemeenschap in
Amsterdam als pastor en is hij actief binnen het Europees Forum van christelijke
LHBT-groepen.

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Ds. Wielie Elhorst (foto Sandra Haverman)
Do. 21 apr. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Maarten Koornneef
Voor 7 jan. 2022
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Serie B1 - Doorlopende gespreksgroepen georganiseerd vanuit
wijkgemeente Lukas
B1 Ontmoetingen rondom de Bijbel
Wat betekent ons geloof bij het ouder worden? Waar vertrouwen we op? Waar
maken we ons zorgen over? Tijdens deze gesprekskring voor “ouderen”
(ongeveer vanaf 60 jaar) willen we delen wat ons ten diepste bezighoudt en
beweegt. Aan de hand van een bijbelgedeelte zullen we achtereenvolgens
verschillende thema’s bespreken, zoals o.a.: vrede, twijfel, vergeving,
eenzaamheid, engelen. Wat betekenen deze woorden in ons dagelijks leven? Hoe
inspireren ze ons? En waar worstelen we mee? De gesprekgroep komt twee maal
per maand bij elkaar. Het doel is elkaar ontmoeten en samen in gesprek gaan
over geloof en leven.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Gerry Kramer-Hasselaar in samenwerking met
Ds. Erica Hoebe - de Waard en Ds. Nico Sjoer
1e en 3e dinsdagochtend van de maand
start: 21 september 2021
Bevrijdingskerk; 10.00-11.30 uur
Esther Ratsma (yecratsma@gmail.com)
voor 17 sept. 2021
Maximaal 18 deelnemers

B2 Gespreksgroep “Rondom 30”
Ben jij tussen vijfentwintig en vijfenveertig jaar? Misschien is de Rondom 30 Kring dan iets voor jou. Ongeveer één keer per maand komen we met een groep
van ongeveer 10 tot 12 mensen bij elkaar bij iemand thuis.
We praten over wat ons bezig houdt. We discussiëren over actuele onderwerpen.
We bespreken bijbelpassages. De onderwerpen overleggen we met elkaar.
Natuurlijk staat ons geloof en dagelijks leven hierbij centraal. We werken met
diverse werkvormen, soms in de grote groep, soms in kleine groepjes, de ene
keer praten we, de andere keer zijn we creatief bezig.
Kom ook eens kijken.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Ds. Erica Hoebe - de Waard
Eerste bijeenkomst in overleg met de deelnemers
Bij de deelnemers thuis, 20.00 - 22.00 uur
Miranda Braam (werkgroeprondom30@gmail.com)
Voor 17 sept. 2021
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B3 Rond de tafel: de veertigers en hun geloof
In deze groep, waar de gesprekken doorgaans uiterst levendig zijn, komt van
alles en nog wat aan de orde. En op verschillende manieren. In het nieuwe
seizoen wisselen we ervaringen met elkaar uit over wat ons bezig houdt:

Wat hebben we het druk… Hoe moet je nu goede keuzes maken?
Waardoor is het zo moeilijk om nee te zeggen?

Vertel eens iets over je favoriete bijbelverhaal? Dat kunnen we ook wel
een keer via bibliodrama uitspelen.

Wat is onze eigen rol binnen de kerkelijke gemeente? Wat houdt ons
erbij?

Wandelschoenen aan, erop uit: onderweg raken we aan de praat met
elkaar.

Wat zijn onze kwetsbaarheden? Wat voor rol spelen die in ons werk, in
onze thuissituatie?
Herken je dit? Heb je een heel ander item waarover je graag eens met
generatiegenoten van gedachten wilt wisselen, of goeie ideeën aangereikt wilt
krijgen? Wees dan welkom om eens in de zes weken vragen en ervaringen te
delen. Schuif aan voor een gesprek rond de tafel in een ongedwongen sfeer, maar
met inhoud. Aan het eind van het seizoen gaan we aan tafel met allerlei lekkere
dingen die we voor elkaar meenemen.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Ds. Nico Sjoer
In overleg met de deelnemers
Bij de deelnemers thuis, 20.00 - 21.30 uur
Berenice Michels (b.i.michels@xs4all.nl)
Voor 17 sept. 2021

B4 Op zoek
Wil je samen met anderen op zoek naar wat je gelooft, wie God voor je is en wat
je plek is in de wereld? Dan is deze kring wat voor jou. We gaan niet op zoek
naar pasklare antwoorden op grote vragen, maar we delen ervaringen en gaan
samen op weg. De openheid, de kwetsbaarheid, de mogelijkheid om vragen te
stellen en samen te bidden en te bijbellezen, raakt en inspireert ieder jaar weer.
Om zó het geloof en het leven te delen met medegemeenteleden is bijzonder.
Wil je mee ‘op zoek’, wees dan welkom! De kring sluit af met het vieren van het
Pinksterfeest. Op die zondag kun je belijdenis doen, ‘ja’ zeggen tegen God en
Zijn gemeente. Maar ook als je al belijdenis hebt gedaan, of nog niet weet óf je
dat wilt, ben je van harte welkom.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Ds. Nico Sjoer
Begindatum do. 4 nov. 2021
verdere afspraken over plaats en tijd
Voor 17 sept. 2020
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B5a en 5b Meditatief Bijbellezen
Er zijn verschillende manieren van omgaan met de Bijbel. Eén daarvan is
“Meditatief Bijbellezen”. In de kloostertraditie wordt dit Lectio Divina (goddelijke
lezing) genoemd.
Dat betekent dat niet wíj het Woord lezen maar dat het Woord ons leest. Het is
een manier van lezen die niet allereerst als doel heeft dat je meer kennis opdoet
of je een mening vormt. Bij deze manier van lezen gaat het om een ontmoeting
met jezelf en met God.
In de Adventstijd en in de 40-dagentijd komen we een aantal keren bij elkaar om
samen stil te worden en ons open te stellen voor wat het Woord ons te zeggen
heeft.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:
Contactpersoon:

Evelien Gardebroek (venderbos-gardebroek@planet.nl)
B5a: Do. 2 en do. 16 dec. 2021
B5b: Do. 10, do. 24 mrt en do. 7 apr. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Voor 17 sept. 2021 (B5a), voor 7 jan. 2022 (B5b)
Evelien Gardebroek

B6 Zomerleerhuis
In augustus 2017 hebben we voor het eerst een zomerleerhuis georganiseerd:
drie avonden in hartje zomer, ten behoeve van wie dan níét op vakantie is. Dit
zomerleerhuis bleek een schot in de roos te zijn!
Op elk van de drie avonden staat een gespreksthema centraal dat vooraf door
een deelnemer aangevraagd kan worden. Heb je dus een onderwerp waarvan je
al een hele tijd denkt: “Daar zou ik nu eens over door willen praten”, dan heb je
nu je kans. De avonden worden gehouden in de pastorie en besloten met een
gezellige nazit, voorzien van een goed glas en iets lekkers te eten.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Ds. Nico Sjoer
Ma. 25 juli, di 2 aug., wo. 10 aug. 2022
Pastorie Huszárlaan 42, 20.00 - 22.00 uur plus nazit
Voor 1 juli 2022
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Serie B2 – Doorlopende kringen activiteiten georganiseerd vanuit
wijkgemeente Johannes
B7 55+ Bijbelkring “Nudehof”
Iedereen vanaf 55 jaar wordt hartelijk uitgenodigd voor middagen rond de Bijbel
in de Nudehof. In een eerder seizoen zijn verschillende lofzangen uit de Bijbel
besproken, zoals de lofzang van Hanna, lofzang vanuit de gevangenis. Het thema
voor dit jaar is nog niet bekend.
De bijeenkomsten worden op tweede/derde dinsdag/woensdag van de maand
gehouden in de recreatiezaal van de Nudehof. Dit wordt in overleg met de
deelnemers en de Nudehof gedaan. Voor bewoners van de Nudehof is dat dicht
bij huis. Maar de kring is zeker ook voor mensen die elders in Wageningen wonen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ds. Versluis.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Ds. H.L. Versluis
Voornamelijk tweede woensdag van de maand,
van september tot mei
Nudehof, 15.00 - 16.00 uur
Ds. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com)
Niet nodig

B8 Bijbelkring “Johannes” (voorheen Vredehorst)
Op de Bijbelkring Johannes willen we met elkaar in gesprek komen over een voor
die avond gekozen bijbelgedeelte. Voor de eerste 2 avonden zal ds. Versluis een
thema kiezen. Wie vanaf december de kring zal begeleiden is nog niet bekend.
Deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk op de eerste woensdag van de
maand gehouden. I.v.m. zaalreservering kan uitgeweken worden naar
donderdag. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ds. Versluis.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Ds. H.L. Versluis
Wo. 13 okt., wo. 24 nov. (en mogelijk ook
wo. 8 dec. 2021, wo. 5 jan., wo. 2 febr.,
wo. 2 mrt. 2022)
Bevrijdingskerk , vanaf 19.30 uur
Ds. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com)
Niet nodig
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B9 Vrouwengesprekskring
De Vrouwengesprekskring van de gemeente Johannes komt ongeveer één keer
in de drie weken op een dinsdagavond bijeen in de Bevrijdingskerk. (de datum is
te vinden op de weekbrief van de gemeente Johannes). Deze kring behandelt een
bijbelstudie. De onderwerpen die aan bod komen leveren vaak verrassende
gezichtspunten op, die ons geloof in het dagelijks leven opbouwen en versterken.
We sluiten de avond af met een mooi gedicht of een bijpassend lied. Ook is er
ruimte voor een persoonlijk gesprek onder het genot van een kopje koffie/thee
met iets lekkers erbij. Het seizoen wordt altijd met een leuke activiteit afgesloten.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Geen; onderlinge gespreksgroep
Dinsdagen, worden in overleg vastgesteld
Bevrijdingskerk, 19.45 uur
Margriet van Zetten (margrietvanzetten@live.nl) en
Mariëtte Heldoorn (mariette.heldoorn@kpnmail.nl)
Via Margriet van Zetten of Mariëtte Heldoorn

B10 Huisbijbelkring
Er waren in seizoen 2020-2021 vier kringen van ongeveer negen leden die één
keer per drie weken bij elkaar komen op maandag-, dinsdag-, woensdag- of
donderdagavond. Oorspronkelijk bij één van de kringleden thuis, maar in coronatijd was dit vanzelfsprekend aangepast.
Elke kring kiest zelf een onderwerp om te behandelen en doet dit a.d.h.v. een
Bijbelstudie-boekje of thema. Zo behandelt één kring bijvoorbeeld het boekje
"Vreemde Vogels" van Stefan Paas & Gert-Jan Roest n.a.v. 1 Petrus om zo met
elkaar verder na te denken over christen-zijn en kerk-zijn vanuit de Bijbel in deze
tijd. Een andere groep bestudeert de gelijkenissen, vanuit een Midden-Oosten
cultureel perspectief. Zo kiest elke groep zijn eigen studie.
Elke kring heeft een coördinator. Het (in)leiden van de kringavond gebeurt
meestal afwisselend door een van de kringleden.
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Jantine
van Schaik, e-mail jantinevanschaik@solconmail.nl of bel 0317-426 274.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Geen; onderlinge gespreksgroep
Maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond,
1x per 3 weken
Bij kringleden thuis, vanaf 20.00 uur
Jantine van Schaijk (jantinevanschaik@solconmail.nl)
Jantine van Schaijk
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Serie C - Thematische gespreksgroepen en lezingen
C1 Kerk na corona
De pandemie laat zijn sporen na, in levens van mensen, maar ook in de kerk.
Veel van wat vanzelfsprekend leek, is er nu niet meer. Corona heeft de essentie
van 'kerk zijn', namelijk samen geloven door elkaar en God te ontmoeten, zwaar
op de proef gesteld. Door Corona zijn we gedwongen om andere vormen van
viering en samenzijn te organiseren.
Hoe gaan we verder? Op de oude voet, of zal het anders zijn? Wat heeft deze
periode met ons geloof gedaan? En met ons kerk-zijn?
Hierover willen we in gesprek en daarbij willen we twee boeken als startpunt
nemen:
Tom Wright, ‘God en de pandemie: Een theologische reflectie op het coronavirus
en wat volgt’.
Remmelt Meijer, ‘Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen.’
Beide boeken zien de pandemie als een moment van reflectie, om stil te staan
en te bezinnen. Hoe gaan we verder?
In een serie van drie avonden willen we met elkaar in gesprek gaan over de
toekomst van onze gemeente en ons geloof. Hoe kunnen we ook na corona op
een bijbelse en eigentijdse wijze kerk zijn in Wageningen?
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Jelle Wisse ( ouderling beleid en moderamen lid)
en Erica Hoebe - de Waard
Ma. 25 okt., ma. 8 nov. en ma. 22 nov.
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 17 sept. 2021

C2 Naar de bronnen: Ignatius vervolg op eerdere cursus
De gemiddelde bijbellezer is wel op de hoogte van evangelisten en apostelen en
kent hun werk. Dat vormt immers voor een groot deel ons Nieuwe Testament.
Maar hoe is hun werk, hun bericht, ontvangen in de vroege christelijke
gemeenten? In tijd en plaats staan die gemeenten ver van ons af, maar in een
aantal andere opzichten misschien niet: ze waren klein, vormden een duidelijke
minderheid in de samenleving, en hadden weinig maatschappelijke relevantie.
Buitenstaanders snapten vaak totaal niet wat christenen waren en wat ze deden.
Van belang is het om je daarnaast te realiseren dat zij leefden in een tijd waarin
er nog geen grote dogma’s geformuleerd waren en er nog helemaal geen ‘Nieuwe
Testament’ bestond. Wat was voor deze oer-gemeenteleden belangrijk? Wat
hebben zij opgevangen als essentie van het werk van bijv. Lucas en Paulus? Waar
het in het christendom méé begonnen is, kan veel zeggen over waar het in het
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christendom óm begonnen is; in die zin kunnen die verre voorgangers ons
wellicht inspireren.
Centraal staat een aantal teksten van Ignatius van Antiochië (ca. 100 na Chr.).
We lezen die samen: langzaam en nauwkeurig. Wat valt ons op? Wat raakt ons?
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Ds. Nico Sjoer
Begindatum: Do. 28 okt. 2021
Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Voor 17 sept. 2021

C3 En jij?!
Zoek je naar een kring waarin je medegemeenteleden kunt leren kennen en met
hen in gesprek kunt gaan over geloofsthema’s, maar ook samen kunt bidden,
dan is deze nieuwe kring wat voor jou. Een kring voor alle leeftijden waarin we
in acht bijeenkomsten openhartig en nieuwsgierig naar de Ander en de ander in
gesprek gaan over ons geloof en ons leven. Een regel uit het ‘Onze Vader’ zal
elke keer ons beginpunt zijn. Dit gebed, dat iedere week klinkt in de dienst, biedt
een rijkdom aan aanknopingspunten voor een goed gesprek.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Ds. Erica Hoebe - de Waard
Begindatum: Ma. 1 nov.2021
daarna verdere plaats - en tijd afspraken
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 17 sept. 2021

C4 De hemel
Hoe ziet de hemel eruit? Kunnen we daarover iets zeggen? Ervaren we daar nu
al wat van? Is de hemel -soms even- op aarde of de hemel iets voor na de dood?
In deze serie van drie avonden staan we stil bij wat de Bijbel ons vertelt over de
hemel, luisteren we naar “hemelse muziek” en bekijken hoe de hemel door de
tijd heen een rol speelde in de kunst. Ook delen we persoonlijke ervaringen,
vragen en geloof. Een mix van gesprek, uitleg bij de bijbel en je laten verrassen
door kunst.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Ds. Erica Hoebe - de Waard
Ma. 10 jan., ma. 24 jan.. en ma. 7 febr. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 7 jan. 2022.
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C5 Hoe klein of groot is onze wereld?
De laatste jaren worden we steeds opgeschrikt door berichten over sociale onrust
in landen die vrij ver van ons bed liggen, bijvoorbeeld in de Filipijnen,
Afghanistan, Irak, landen gelegen in de Sahelgordel of Mozambique . Deze lezing
zal zich met name richten op Burkina Faso in West Afrika. Ik ken dit land al 40
jaar, heb er een aantal jaren gewerkt. Daarna ben ik vanuit mijn werk aan de
WUR bij een aantal projecten, vooral in Afrika waaronder Burkina Faso, betrokken
geweest. In Burkina Faso leerde ik mijn echtgenoot kennen en door de ontstane
band met dit land begeleid ik er nog steeds projecten, op dit moment vanuit een
NGO over koken met zonne-energie.
Aan de orde komen o.a. de heftige aanvallen vanuit buurlanden die het land treft
door groepen die zich geïnspireerd noemen door de Islam. Enige achtergrond,
oorzaken en gevolgen voor dit “Land van de Oprechte Mensen” zoals de naam
vertaald, luidt. En hopelijk veel vragen van de aanwezigen!

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Aanmelding:
Contactpersoon:

Carja Butijn
Do. 27 jan. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 7 jan. 2022
Carja Butijn (carjabutijn@@gmail.com)
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C6 De Kabbala-kring
Nadat wij een eerste kennismaking hebben gehad met de eeuwenoude joodsmystieke traditie van de Kabbala ruimen we de tweede avond in voor de wijze
waarop deze mystici het boek Esther benaderen.
Dit zgn. “feestrolletje” dat een tamelijk prozaïsch oosters verhaal lijkt te bevatten
staat voor veel meer dan dat. Esther, die naam betekent: “Ik die verborgen
ben”. We gaan proberen een tipje van haar sluier op te lichten!

Begeleiding :
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:
Contactpersoon:

Ds. Gert F. Dekker
Di. 22 febr. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 7 jan. 2022
Ds. Gert F. Dekker (gfdekker@live.nl)
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C7 Het Kruis in het Christendom: van martelwerktuig tot symbool
Het Kruis. Hét symbool voor het Christendom, al eeuwenlang gekoesterd, vereerd
én verworpen. Wat is dat voor teken, dat zowel gevoelens van verbondenheid en
liefde, als gevoelens van weerstand oproept? Hoe is het gekomen dat het kruis,
een martelwerktuig, werd tot een symbool voor het Christendom?
In deze lezing bespreken we de ontwikkeling van het kruis in het Christendom,
van de eerste eeuwen van onze jaartelling tot nu. Welke plaats had het in de
kerk, in de kunst, in de theologie en in de beleving van mensen?
We staan ook stil bij onze persoonlijke beleving van het kruis: wat zegt het
symbool ons vandaag de dag?

Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Ds. Erica Hoebe - de Waard
Ma. 21 mrt. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 7 jan. 2022

22

C8 Welke lessen trek je na 25 jaar zendingswerk op de Filipijnen?
In 1983 vertrokken Theo en Regina Jansen naar de Filipijnen voor de OMF om
zendingswerk te gaan verrichten onder de Manobo bevolkingsgroep in het zuiden
van de Filipijnen. Ze woonden in de bergen, waar ook hun kinderen (voor een
deel) opgroeiden. Naast het kerkelijke opbouwwerk kwam ook hun medische
achtergrond van pas.
Na een tussenpose van zes jaar in Nederland keerden ze in 2003 terug en
werkten in de gezondheidszorg voor de “urban poor”. Momenteel wonen Theo en
Regina in Houten. Welke levenslessen trekken ze uit hun jaren als
zendingsechtpaar op de Filipijnen? Wat hebben ze geleerd over hoe we ons
verhouden tot onze naaste, tot God en de wereld op ons heen? Wat heeft dat ons
te vertellen? Maakt u op voor een boeiende avond met mooie verhalen en wijze
lessen!

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contact persoon:
Aanmelding:

Theo en Regina Jansen
Do. 5 apr. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00-22.00 uur
Sander Schot, namens ZWO (schot.sander@gmail.com)
Voor 7 jan. 2022
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Serie D - Cultuur-Muziek-Film
D1 De lofzang van Zacharias -Benedictus
In het vorige V&T programma hebben de lofzang van Maria ( het Magnificat) en
de lofzang van Simeon ( het Nunc Dimittis) al geklonken. Nu dan de lofzang van
Zacharias, het Benedictus, gezegend is hij die komt...... de aankondiging van de
geboorte van Johannes ( Lucas 1, 5-22). In woorden en muziek, in verschillende
berijmingen en composities. Samen luisteren en samen zingen.
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Willem Dragt
Do. 25 nov. 2021
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 17 sept. 2021

D2 Twee Bachmotetten
Een mooie muzikale avond waarop twee prachtige en indrukwekkende motetten
van JS Bach klinken. Eerst Jesu, meine Freude (BWV 227), na de pauze Komm,
Jesu, komm (BWV 229). De eerste benadrukt de rol van Jezus bij de verlossing
van de mens. In de Lutherse traditie waarin Bach staat moet muziek de tekst
uitleggen en daardoor ook tot leven wekken. De tweede is een in die tijd geliefde
overlijdenstekst met een zeer innig verlangen te sterven. Maar vooral dat daarbij
Jezus Christus het ware leven is ( Johannes 14, 6).
Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Willem Dragt
Do. 3 mrt., 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Voor 7 jan. 2022

D3 Bach: Johannes Passion
Ook al is hij korter en minder bekend dan de Matthäus Passion, Bach heeft in zijn
Johannes Passion op een feller, dramatischer en onnavolgbare wijze het lijden en
sterven van Jezus in beeld gebracht.
Tijdens drie avonden luisteren we naar delen uit deze Passion, horen we over de
achtergronden van de tekst, de theologie, het verhaal achter de noten en
bespreken we wat de muziek met ons doet.
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Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:
Aanmelding:

Ds. Nico Sjoer en Jonathan Kooman
Do 17, 24 en 31 mrt. 2022
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Voor 7 jan. 2021

D4 Troubled Water (film)
Thomas moet na een gruwelijke daad in zijn jeugd voor langere periode naar de
gevangenis. Na zijn vrijlating moet hij zijn leven weer op zien te bouwen. Het
was een ongeluk, zegt Thomas gedurende de film herhaaldelijk, terwijl wij in
korte flashbacks te zien krijgen hoe hij destijds met een vriend een kinderwagen
met daarin de jonge Isak meenam. In de gevangenis ontdekt Thomas zijn talent
voor orgelspelen en als hij vrijkomt solliciteert hij direct naar een baan als
orgelspeler in de plaatselijke kerk. De pastor daar is de beeldschone Anna die
samen met haar zoontje Jens de ideale tweede kans aan Thomas kan bieden.
Intussen heeft Agnes, de moeder van Isak, het verlies van haar kind nooit kunnen
verwerken, omdat de waarheid nooit naar boven is gekomen. Met twee
geadopteerde kinderen en man Jon aan haar zijde, gaat ze in het tweede deel
van de film op zoek naar de waarheid. Regisseur Poppe heeft de film bijna
letterlijk in tweeën gesplist en schakelt van Thomas verhaal naar dat van Agnes
op het moment dat het noodlot bij Thomas toeslaat. Zo ontstaat er naast de
dramatische spanning ook nog een thrillerachtige spanning over wat er gebeurd
is. Niet geheel noodzakelijk, maar het wordt treffend uitgevoerd. Waar veel films
zich óf op de dader óf op het slachtoffer focussen, verdeelt Poppe zijn aandacht
bijna gelijk tussen hen. Wat Troubled Water zo sterk maakt, is hoe de combinatie
van sterk spel, overdonderende muziek en overtuigende cinematografie, beide
personen als mens neerzet. Uiteindelijk zijn ze beiden zowel dader als slachtoffer.

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Do. 14 okt. 2021
Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur
Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Voor 17 sept. 2021
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D5 Stop Filming Us! (film)
Een onderzoek naar de manier waarop westerse stereotyperingen over oorlog
en ellende het gevolg zijn van een scheve machtsverhouding.
Aan de hand van de strijd van jongeren in Goma (Noordoost-Congo) voert Stop
Filming Us een filmische dialoog tussen onze westerse beeldvorming en de
Congolese beleving van de werkelijkheid. Ondertussen ontstaan er vragen over
het perspectief van de film gemaakt door J. Kan en mag een westerling het leven
in Goma portretteren? En kan hij voorkomen dat hij de Congolezen inlijft in een
eenzijdig negatieve, westerse visie? Een film geregisseerd en geschreven door
Joris Postema. Stop Filming Us won in 2020 de Dutch Movies Matter Award op
het Movies that Matter Festival. Uit het juryrapport: “Prachtige beelden en
boeiende dialogen hebben gezorgd voor een frisse benadering van een lastig
onderwerp. Als publiek maken we deel uit van het filmproces zelf. We volgen de
denkprocessen van de filmmaker, die consequent niet alleen probeert op zichzelf
te reflecteren en een eerlijke dialoog aan te gaan met de hoofdrolspelers.”

Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Do. 28 apr. 2022
Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur
Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Voor 7 jan. 2022
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Serie E - Overige activiteiten
E1 De moslim gemeenschap in Wageningen.
In Wageningen is er een Moslimgemeenschap van minstens duizend personen.
In vergelijking met bijvoorbeeld Ede en Veenendaal is dat relatief weinig, als
gevolg van het bijzondere karakter van Wageningen. Recent is de zichtbaarheid
van de Moslimgemeenschap sterk vergroot, nu sinds februari 2020 een eigen
gebouw in gebruik is. Na de nodige verbouwing en renovatie beschikt de
Islamitische gemeenschap nu over een prachtig gebouw voor de bijeenkomsten.
Het bestuur van de Islamitische centrum verwelkomt ons graag. Standaard is er
gastvrijheid voor ieder die belangstellend is en zich aan de regels houdt
(schoenen uit in de gebedsruimte, zitten op de mat tijdens het gebed, e.d.).
We worden ontvangen om 16.00 uur op Schaepmanstraat 165. We kunnen dan
het gebed om 16.30 uur meemaken. Daarna gaat men op onze vragen in.

Begeleiding:
Data:
Plaats en tijd:

Jaap Schouls
Datum ligt nog niet vast, voorjaar 2022
De moskee, Schaepmanstraat 165, 16.00 uur

Aanmelding:

Voor 7 jan. 2022
Maximum 15 deelnemers

E2 Diaconaal werkbezoek aan Het Passion
Helaas konden we in 2021 niet naar Het Passion vanwege corona. Vorming en
Toerusting organiseert op zaterdag 26 maart 2022 weer het diaconaal
werkbezoek aan Het Passion in Hummelo.
Het Passion vangt in Hummelo dak- en thuislozen op en probeert toe te leiden
naar een nieuwe toekomst. Een nieuwe toekomst in een eigen woning, niet meer
straat. Kijk voor meer informatie op de website; https://www.hetpassion.nl
We gaan in de tuin werken en als er andere klussen zijn kunnen we die ook
aanpakken. We vertrekken rond 8.30 uur vanaf de Bevrijdingskerk en zijn naar
verwachting voor 17.00 uur weer terug in Wageningen. Voor vervoer wordt
gezorgd. Het Passion verzorgt de koffie, thee en een lunch. Wil je meer weten
neem dan gerust contact met me op.
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Begeleiding:
Datum:
Plaats en tijd:
Contactpersoon:
Aanmelding:

Dick Verkerk
Za. 26 mrt. 2022
Vertrek Bevrijdingskerk, 8.30 uur
Dick Verkerk (verkerkd@xs4all.nl) (06-16 164 588)
Voor 7 jan. 2022

E3 Taalcursus Bijbels Hebreeuws
Met de taalcursus Bijbels Hebreeuws wordt beoogd dat aan het eind van drie jaar
het Oude Testament in zijn oorspronkelijke taal kan worden gelezen en begrepen.
Lessen vinden eenmaal in de twee weken plaats in Veenendaal. De leerstof wordt
thuis eigen gemaakt. De cursus begint in september. De kosten bedragen € 60,per jaar.
De taalcursus Hebreeuws is één van de activiteiten van de Werkgroep
Hebreeuws in de Vallei.
Op de website www.hebreeuwsindevallei.nl vindt u alle actuele gegevens.
E4 KerkNet Wageningen
KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin twaalf verschillende
Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar
onderhouden. Zij ontwikkelen verschillende activiteiten die zijn te raadplegen op
de website: kerknetwageningen.nl
E5 Vorming en Toerusting Bennekom en Ede
De commissie Vorming en Toerusting Bennekom biedt ook een zeer interessant
programma aan. Dit is te vinden op www.hetgroeneboekje.nu. Via deze site kunt
u zich bij hen aanmelden om de nieuwsbrief regelmatig te ontvangen.

Het programma van Ede is te vinden op: https://www.bespreekhetsamen-ede.nl
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Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2021/2022

Aanmelding voor de activiteiten bij voorkeur voor de aangegeven data:
- via de website pg-wageningen.protestantsekerk.net; onder “Activiteiten” en
vervolgens “Doe mee aan Vormings- en Toerustingsactiviteiten”:
- per mail aan ventwag@gmail.com; vermeld de nummers van de activiteiten en
uw naam en telefoonnummer;
- met onderstaand aanmeldingsformulier (1 formulier per persoon).
Naam
Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mailadres
Opmerking
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5a
B5b
B6
B7
B8
B9
B10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
----------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2021/2022

Aanmelding voor de activiteiten bij voorkeur voor de aangegeven data:
- via de website pg-wageningen.protestantsekerk.net; onder “Activiteiten” en
vervolgens “Doe mee aan Vormings- en Toerustingsactiviteiten”:
- per mail aan ventwag@gmail.com; vermeld de nummers van de activiteiten en
uw naam en telefoonnummer;
- met onderstaand aanmeldingsformulier (1 formulier per persoon).
Naam
Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mailadres
Opmerking
A1
B4
C3
D5

A2
B5a
C4
E1

A3
B5b
C5
E2

A4
B6
C6
E3

A5
B7
C7
E4

A6
B8
C8
E5
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A7
B9
D1

B1
B10
D2

B2
C1
D3

B3
C2
D4

Inleveren bij of opsturen naar:
Commissie Vorming en Toerusting
p/a Dienstgebouw
Markt 17
6701 CX Wageningen

Inleveren bij of opsturen naar:
Commissie Vorming en Toerusting
p/a Dienstgebouw
Markt 17
6701 CX Wageningen
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Dit programma is samengesteld door de commissie Vorming en Toerusting van
de Protestantse Gemeente te Wageningen.
Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
Maarten Koornneef (voorzitter)
Everlaan 25, 6705 DH Wageningen-Hoog
0317-414 982, koornneefmaarten@gmail.com
Carja Butijn
De Hoef 62, 6708 DD, Wageningen
0317-415 643, carjabutijn@@gmail.com
Gert Dekker
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Startdatum

Nr.
B9
B10
B2
B3

Pag.
17
17
13
14

Wo. 8 sept.
Di. 21 sept.
Wo. 13 okt

B7
B1
B8

16
13
16

Do. 14 okt.
Ma. 25 okt.
Do. 28 okt.

D4
C1
C2

25
18
18

Ma. 1 nov.
Do. 4 nov.
Do. 11 nov.

C3
B4
A1

19
14
6

Do. 25 nov.
Di. 30 nov.

D1
A2

24
7

Do. 2 dec.

B5a
E1

15
27

Ma. 10 jan.
Do. 13 jan.
Do. 18 jan.
Do. 27 jan.
Do. 10 feb.

C4
A3
A4
C5
A5

19
7
9
20
9

Di. 22 febr.
Do. 3 mrt.
Do. 10 mrt.
Di. 15 mrt.
Do. 17 mrt.
Ma. 21 mrt.

C6
D2
B5b
A6
D3
C7

21
24
15
10
24
22

Za. 26 mrt.
Do. 5 apr.

E2
C8

27
23

Do. 21 apr.

A7

12

Do. 28 apr.
Ma. 25 juli

D5
B6

26
15

Titel
Vrouwengesprekskring
Huisbijbelkring
Gespreksgroep “rondom 30”
Rond de tafel: de veertigers en hun
geloof
55+ Bijbelkring “Nudehof”
Ontmoetingen rond de Bijbel
Bijbelkring “Johannes”(voorheen
Vredehorst)
Troubled Water (film)
Kerk na corona
Naar de bronnen: Ignatius vervolg op
eerdere cursus
En jij?!
Op zoek
Groene theologie: geloof in tijden van
ecologische crisis
De lofzang van Zacharias-Benedictus
Lezing ds. Rikko Voorburg – Nieuwe
normen van gemeentezijn
Meditatief Bijbellezen
De moslim gemeenschap in
Wageningen
De hemel
God in de supermarkt
NBV21: dicht bij de bron
Hoe klein of groot is onze wereld
De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke
kanker
De Kabballa-kring
Twee Bachmotetten
Meditatief Bijbellezen
All inclusive
Bach: Johannes Passion
Het Kruis in het Christendom: van
martelwerktuig tot symbool
Diaconaal werkbezoek aan Het Passion
Welke lessen trek je na 25 jaar
zendingswerk op de Filipijnen
Seksuele Oriëntatie, genderidentiteit
en de kerken
Stop Fimling Us (film)
Zomerleerhuis
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Opgeven
voor
in overleg
In overleg
17 sept. 2021
17 sept. 2021
niet nodig
17 sept. 2021
niet nodig
17 sept. 2021
17 sept. 2021
17 sept. 2021

17 sept. 2021
17 sept. 2021
17 sept. 2021
17 sept. 2021
17 sept. 2021
7 jan. 2022
7
7
7
7
7

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

2022
2022
2022
2022
2022

7
7
7
7
7
7

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

2022
2022
2022
2022
2022
2022

7 jan. 2022
7 jan. 2022
7 jan. 2022
7 jan. 2022
1 juli 2022

