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Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226) 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 
 
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, maar te beminnen. 
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt, 
door te verliezen, dat men vindt, 
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart, 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 
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Ter introductie  

Hierbij biedt de commissie Vorming en Toerusting u het programma 2019-2020 
aan.  

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. 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 één of 
meerdere programmapunten uit te kiezen. 

Wij attenderen u ook op het V & T programma van onze buurgemeente in  
Bennekom: www.hetgroeneboekje.nu.  
 
Namens de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente te 
Wageningen, 

 

Maarten Koornneef,  

voorzitter 
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Deelname 

Aanmelding voor de activiteiten/cursussen geschiedt bij voorkeur via de website 
pg-wageningen.protestantsekerk.net. Onder “algemeen" (linksboven op het 
scherm) vindt u “Vorming en Toerustingscursussen 2019-2020”. Bij elke cursus 
vindt u een link “inschrijven”.  

Ook kunt u zich aanmelden met de aanmeldingsformulieren achter in dit boekje. 
U kunt deze bezorgen op, of opsturen naar het adres achter op het formulier. Het 
is de bedoeling dat er per persoon één formulier wordt ingevuld.  

Tenslotte bestaat er de mogelijkheid u per e-mail voor de cursussen op te geven. 
Wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer vermelden en duidelijk aangeven 
om welke cursussen het gaat. Het e-mailadres is: ventwag@gmail.com. 

 

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 een cursus vol is, 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 Tweemaal ouderen 
 
Voor en over ouderen (en ook jongeren) 
 
A1a  Loyaliteit tussen generaties 
 
Wat betekent het  tegenwoordig een “oudere” te zijn? Dat is een vraag die niet 
alleen ons individuele bestaan raakt, maar ook ons samenleven, zegt Dr. Kees 
Bregman. Wij leven immers in generaties, “van geslacht op geslacht”. Bijzonder 
in deze 21e eeuw is dat voor het eerst in de geschiedenis grootouders, ouders, 
kinderen en kleinkinderen langere tijd samenleven. Wat betekent dat voor de 
verbondenheid van generaties? De Hongaars-Amerikaanse familietherapeut Ivan 
Boszormenyi-Nagy benoemt de kracht van verbondenheid als “loyaliteit”. We gaan 
na waarin “loyaliteit” tussen generaties zichtbaar wordt. Hoe zijn de generaties op 
elkaar betrokken, en speciaal, hoe zijn ouderen betrokken op jongere generaties? 
Wat kunnen generaties, in de samenleving en in de kerk, voor elkaar betekenen?  
Dr. Kees Bregman is predikant te Soest, opleider contextueel pastoraat en 
contextueel counselor. Hij schetst een visie op ons samenleven in generaties en 
gaat met ons in gesprek over de praktische zin van “loyaliteit”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:         Dr. Kees Bregman 
Datum:        Di. 24 sept. 2019 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Gettie Kievit - Lamens 
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
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A1b  Zin in de ouderdom  
 
Oud zijn is niet in tel, zegt ds. Jan van Baardwijk. Rimpels worden geweerd, 
verjonging gepropageerd. Zolang mogelijk jong blijven is het – paradoxale – 
evangelie van het nieuwe ouder worden. Met elkaar worden we steeds ouder, 
meer dan ooit tevoren. Er is een nieuwe levensfase bijgekomen, na jeugd en 
volwassenheid de “derde leeftijd”, zo ongeveer van 65 tot 85 jaar. Een levensfase 
die zich als vanzelf vult, ouderen hebben veelal een drukke agenda, maar wat 
kunnen we zeggen over de zin en betekenis van al die extra levensjaren? In het 
maatschappelijk debat wordt de oudere mens vooral geassocieerd met 
hulpbehoevendheid. En dan vallen al snel woorden als kostenpost en 
problematisch. Ouderen zijn echter meer dan alleen ontvangers van zorg, ze 
kunnen ook gevers zijn. Ouderen zijn dragers van ervaringen. Ze kunnen 
voorbeelden van een doorleefd leven zijn. Zij hebben de dingen beproefd en 
daarin een eigen weg gevonden. Alleen vanuit de ouderdom kun je je eigen leven 
als geheel overzien. Met een woord van de Deense filosoof Kierkegaard: “Het 
leven moet achterwaarts begrepen worden en voorwaarts worden geleefd”. 
Ds. Jan van Baardwijk is predikant van de Bergkerk te Amersfoort. In 2009 
initieerde hij samen met collega ds. René Rosmolen het project “Onder de 
Vijgenboom, zin in de ouderdom”, over ouderen en zingeving.  In 2015 verscheen 
het door hem geschreven boek “Zin in de ouderdom” - poëzie, spiritualiteit, kunst, 
filosofie en film. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Begeleiding:         Ds. Jan van Baardwijk 
Datum:        Di. 8 okt. 2019 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Gettie Kievit - Lamens 
Aanmelding:        Voor 13 sept. 2019 
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A2  Pauluscyclus van vier novemberavonden  
 
(ook afzonderlijk bij te wonen) 
 
A2a  Waar draait het om bij Paulus? 
 
Tweeduizend jaar gebruik en misbruik van uitspraken van Paulus hebben ons zicht 
op zijn denken over God en mens gevormd en misschien ook wel vertroebeld, zegt 
prof. dr. Bart Koet.  
 
“Er bestaan veel vooroordelen over Paulus. Een van de moeilijkste passages van 
Paulus is 1 Kor. 11, 2-16.  De meeste kopjes boven dit stukje van Paulus beweren 
dat deze passage gaat over het bedekken van het hoofd door vrouwen. Het wordt 
vaak gezien als een van de meest vrouwonvriendelijke stukjes van Paulus. 
Vreemd genoeg wordt er nooit wat gezegd over het  hoofd bedekken van mannen. 
Immers dat stuk gaat ook daarover. Volgens sommigen heeft hij het fundament 
gelegd van het christendom, volgens anderen verkwanselde hij de 
oorspronkelijke, Joodse boodschap van Jezus. Of is het zo dat hij op zijn manier 
Jodendom en Christendom nu juist met elkaar probeerde te verbinden?” 
 
Hij neemt ons in de Pauluscyclus op de twee eerste avonden mee in de denkwereld 
van die moeilijke en juist daarom fascinerende Paulus. Bart Koet is als hoogleraar 
Nieuwe Testament verbonden aan de “Tilburg School of Catholic Theology”. Hij is 
onder meer de auteur van “Paul, a Light for the Gentiles?” 
 

 
Begeleiding:         Prof. dr. Bart Koet  
Data:         Do. 7 en 14 nov. 2019 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Gettie Kievit - Lamens  
Aanmelding:         Voor 13 sept. 2019 
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A2b  “Wat Paulus bezielde” 
 
Via het boek “Wat Paulus bezielde” worden we door Dr. Joop Smit meegenomen 
op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat zijn 
persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw 
aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan 
gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer 
vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. De christelijke kerken 
worstelen nog altijd met zijn heilige overtuiging dat zij blijvend in het Jodendom 
geworteld zijn. Paulus’ dubbele loyaliteit aan Joden en aan heidenen vormt voor 
christenen ook in deze tijd een spannende erfenis en een uitdagende opgave. 
Dr. Joop Smit stelt vervolgens in de Pauluscyclus op twee avonden met name de 
Brieven van Paulus aan de orde. Hij doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe 
Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Naast “Wat 
Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven” (2017) schreef hij vier boeken 
over de evangeliën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:         Dr. Joop Smit osa, (orde san augustin) 
Data:         Do. 21 en 28 nov. 2019 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Gettie Kievit - Lamens  
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
 
 
A3  Religie in Rusland, wat wij ervan moeten weten  
 
Door de eeuwen heen is in Rusland religie onlosmakelijk verbonden met de 
cultuur, al mocht het jarenlang niet openlijk. De Russisch-orthodoxe kerk is ook 
een spil in het politieke bedrijf. De meeste Russen hebben thuis een icoon en de 
liturgie is omgeven met prachtige muziek. Wat betekent dat allemaal? Hoe anders 
ervaren Russen hun geloof dan wij? Hoe vrij ben je als je anders denkt? 
We zijn blij dat we prof. dr. Alexei Bodrow bereid hebben gevonden een avond 
hierover te vertellen. Hij is fysicus (Moskou) en theoloog (Oxford). 
Alexei Bodrow is oprichter en rector van St. Andrews Institute for Biblical and 
Religious Study in Moskou, een oecumenische instelling voor de dialoog tussen 
oosterse en westerse religie. Momenteel is hij als theoloog verbonden aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam voor onderzoek en lezingen. 
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De voertaal op deze avond is Engels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:         Prof. dr. Alexei Bodrow   
Datum:        Di. 21 jan 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Willem Dragt 
Aanmelding:        Voor 10 jan. 2020 
 
 
A4  Duurzame omgang met de schepping: oecumenische bouwstenen voor een 
ecologische spiritualiteit 
 
De Wereldraad van Kerken, die afgelopen jaar zijn zeventigste verjaardag vierde, 
heeft in 1983 tijdens de assemblee in Vancouver de oproep gedaan tot een 
“Conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping”. Het 
Conciliair Proces vulde de agenda’s van veel christelijke kerken en oecumenische 
organisaties tussen de assemblee van Vancouver en de volgende assemblee van 
de Wereldraad, die in 1991 in Canberra plaatsvond. Maar ook daarna, tot de dag 
van vandaag, zijn de drie elementen – gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping – een belangrijk thema in de kerkelijke en oecumenische wereld 
gebleven. Er heeft zich in de loop der jaren een “groene” of ecologische 
spiritualiteit ontwikkeld in de wereldoecumene. De encycliek “Laudato si” van paus 
Franciscus uit 2015 is zonder twijfel het voorlopige hoogtepunt in die ontwikkeling. 
In de spiritualiteit van de duurzaamheid staat de zorgvuldige omgang met ons 
leefmilieu, dus de zorg voor het behoud van de heelheid of “integriteit” van de 
planeet aarde, niet op zichzelf. Zij is verbonden met de inzet voor gerechtigheid 
en vrede. In de lezing zullen enkele aspecten van een christelijke 
milieuspiritualiteit vanuit verschillende oecumenische teksten belicht worden, en 
vooral vanuit de genoemde encycliek van paus Franciscus. Die spiritualiteit vraagt 
van ons een ommekeer van onze leefstijl, afgestemd op duurzaamheid, en dat 
betekent een afstemming op verbondenheid met een gemeenschap die groter is 
dan wij zijn. 
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De theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:         Prof. dr. Peter Nissen  
Datum:        Do. 13 febr. 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Maarten Koornneef 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
 
 
A5  Een klok weet niet hoe laat het is: Een reis langs de grenzen in de 
wetenschap 
 
Wijdverbreid is de gedachte dat de wetenschap antwoord heeft op alle vragen en 
dat zij alle problemen zal oplossen. Die gedachte klopt niet, en doet geen recht 
aan andere bronnen van kennis, waarnemen, voelen en geloven. In deze lezing 
van Ir. Willem Schoonen worden enkele fundamentele grenzen verkend op 
verschillende gebieden, zoals het ontstaan van leven op aarde, de evolutie van 
sociaal gedrag, en het raadsel van hersenen, bewustzijn en vrije wil. De 
verkenning van die grenzen kan iets zeggen over de plaats van wetenschap in ons 
leven en onze samenleving. 
 
Ir. Willem Schoonen is wetenschapsredacteur van Trouw en was tot 2014 
hoofdredacteur van die krant. Ook doceert hij aan de Hogeschool voor Toegepaste 
Filosofie. De lezing is gebaseerd op het boek “Een klok weet niet hoe laat het is”, 
dat hij in 2018 publiceerde. 
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Begeleiding:         Ir. Willem Schoonen 

Datum:        Do. 12 mrt. 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Maarten Koornneef 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
 
 

A6   - De boer en de dominee - Over de verhouding tussen evolutie en geloof 
 
Er is één wetenschapsgebied waar levensbeschouwing en wetenschap soms 
moeilijk te onderscheiden zijn, het veld van de evolutiebiologie. Dit is niet geheel 
onbegrijpelijk. Evolutiebiologie gaat ook over ónze oorsprong en daarmee ook 
over wie wij zijn. Bovendien is de evolutiebiologie vanaf het begin niet alleen als 
wetenschap gezien, maar ook misbruikt voor allerlei en zeer uiteenlopende 
ideologieën, zoals kapitalisme, socialisme en atheïsme. Tenslotte werd lang 
gedacht dat evolutionaire hypotheses onmogelijk getest konden worden, omdat 
de tijdsschalen waarop evolutie plaatsvindt te lang zouden zijn om evolutionaire 
veranderingen te kunnen waarnemen (een uitspraak van bioloog/politicus Ronald 
Plasterk laat zien dat die opvatting nog steeds leeft: “Evolutiebiologie is biologie 
voor oude mannen”). Inmiddels weten we dat evolutie wel degelijk experimenteel 
bestudeerd kan worden met behulp van micro-organismen die dankzij hun snelle 
generaties en grote populaties snel kunnen evolueren.  
In deze lezing zal Dr. ir. Duur Aanen betogen dat het vermeende conflict tussen 
evolutie en religie vooral in stand wordt gehouden door polarisatie. Aan de ene 
kant is er een groep gelovigen die er een tamelijk letterlijke interpretatie van de 
bijbel (of de koran) op nahoudt (creationisme). Maar aan de andere kant is er ook 
een groep “fundamentalistische evolutiebiologen” die de wetenschap misbruiken 
om te beargumenteren dat God niet bestaat (“nieuw-atheïsme”). Met hun 
uitgesproken anti-religieuze houding versterken deze “nieuw-atheïsten” ongewild 
de creationistische beweging. Hij zal beargumenteren dat de vermeende 
tegenstelling tussen evolutie en religie berust op een fundamenteel misverstand 
dat -paradoxaal genoeg- wordt gedeeld door creationisten en “nieuw-atheïsten”. 
Duur Aanen is als evolutiebioloog verbonden aan Wageningen Universiteit waar 
hij onderzoek doet aan de evolutie van samenwerking. Samen met Gijsbert van 
den Brink (VU Amsterdam) heeft hij in 2018 de Lorentz-workshop “Distinguishing 
Science and Metaphysics in Evolution and Religion” georganiseerd waar 
wetenschappers van uiteenlopende disciplines zoals biologie en theologie en 
leraren spraken over de verhouding tussen evolutiebiologie en religieus geloof en 
over de vraag hoe evolutiebiologie kan worden onderwezen op bijzondere scholen. 
Deze workshop heeft geresulteerd in “De Leidse Verklaring over Evolutie en 
Religie” (www.leidendeclaration.com). 
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Begeleiding:         Dr. ir. Duur Aanen 
Datum:        Do. 26 mrt. 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Maarten Koornneef 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
 
 
A7  Leven met en na Auschwitz  
 
Vanaf 2011 heeft Drs. Herman Teerhöfer overlevenden van Auschwitz 
geïnterviewd in Nederland, België, Duitsland, Israël en Engeland. De 74 
respondenten waren in de leeftijd van 81 tot 97 jaar. Drs. Teerhöfer doet verslag 
van deze interviews in het licht van tolerantie, verdraagzaamheid, vrijheid en 
vrede. Hij gaat hierbij in op de vraag waaruit mensen kracht putten in dergelijke 
extreme omstandigheden. Ook geeft hij antwoord op de vraag hoe deze mensen 
zijn omgegaan met hun traumatische ervaringen en zin gegeven hebben aan hun 
verdere leven. 
 
Aan de hand van korte videofragmenten (twee tot vijf minuten) met Nederlandse 
Auschwitz - overlevenden licht hij toe hoe zij zich geestelijk staande hebben 
gehouden in Auschwitz en verschillende andere kampen, balancerend tussen hoop 
en vrees. Hun levensverhaal vormt het uitgangspunt. Er worden geen beelden van 
de kampen zelf getoond. 
 
Het zijn unieke getuigenissen; sommige overlevenden hebben Anne Frank 
meegemaakt in Westerbork en Auschwitz. Ook zijn het voorbeelden van het 
zoeken naar krachtbronnen van geloof en zingeving om weerstand te bieden aan 
gevangenschap, onderdrukking, en aan ervaringen en herinneringen aan dit 
vernietigingskamp en andere concentratiekampen. 
De levenskracht van deze overlevenden kan anno 2020 een voorbeeld zijn voor 
ons. Hun getuigenissen vormen mede een appèl door een oproep tegen 
discriminatie en voor meer tolerantie in onze huidige samenleving. Vrede blíjft een 
breekbaar begrip. 
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Herman Teerhöfer is als theoloog en geestelijk verzorger werkzaam in drie 
verpleeghuizen in Tilburg. Zowel professioneel als privé is hij zeer begaan met 
de vraag hoe mensen zin geven en waar mensen kracht uit putten, met name 
onder moeilijke omstandigheden. 

 
Begeleiding:         Drs. Herman Teerhöfer  
Datum:        Do. 23 april 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Gettie Kievit - Lamens  
Aanmelding:          Voor 10 jan. 2020 
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A8  Workshop “Beter contact met mensen met dementie” 
 
Dementie is een hersenziekte, waarvan wel 50 verschillende vormen bekend zijn. 
Door het vele onderzoek dat wereldwijd naar onze hersenen wordt gedaan, 
hebben we een veel beter beeld gekregen over de ontwikkeling en werking van 
de hersenen, en wat daarin gebeurt als de dementie toeslaat. Dankzij deze kennis 
kunnen we nieuwe vaardigheden ontwikkelen die het contact en de omgang met 
mensen met dementie gunstig beïnvloeden. 
In deze interactieve workshop van thema-theatergroep Ervarea komt de 
hedendaagse kennis van de dementie aan de orde, met een sterke vertaling naar 
de toepassing in het contact en de omgang met mensen met dementie. Veel 
gemeenteleden hebben in hun nabijheid te maken met dementie. 
Ervarea staat voor “leren door beleven”. De kracht van Ervarea ligt in het op een 
interactieve en speelse manier aanbieden van scholing. De kennis over de werking 
van het brein gaat leven door de herkenbare voorbeelden uit ons eigen gedrag en 
de interactieve manier waarop dit gebracht  wordt. Met een dosis humor en het 
denken in mogelijkheden ontstaat als vanzelf een sfeer waarin het “out of the box” 
denken ons verder helpt. Ervarea gaat ook graag in op persoonlijke vragen van 
deelnemers. 
Het boek “De dementie van Jet en Harrie” is een goede aanvulling op de workshop.  
Het geeft inzicht in het proces dat zich in het brein van mensen met dementie 
afspeelt. Daarnaast biedt het praktische handvatten, die het contact met mensen 
met dementie verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van leven voor alle 
betrokkenen. Dit boek kan na afloop van de workshop voor €10,- worden gekocht. 
 
Begeleiding:         Ervarea 
Datum:        Do. 14 mei 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Maarten Koornneef  
Aanmelding:        Voor 10 jan. 2020 
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Serie B - Doorlopende gespreksgroepen  
 
 
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.: geloof, naastenliefde, genade, roeping en gebed. 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:          Gerry Kramer - Hasselaar in samenwerking met  

ds. Erica Hoebe - de Waard en ds. Nico Sjoer 
Data:                      1e en 3e dinsdagochtend van de maand;  

start: Di. 17 sept. 2019 
Plaats en tijd:         Bevrijdingskerk, 10.00 - 11.30 uur 
Contactpersoon:     Maarten Koornneef 
Aanmelding:           Voor 13 sept. 2019 
 
Maximaal 20 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:         Ds. Erica Hoebe - de Waard 
Data:                    Vanaf ma. 30 sept. 2019 
Plaats en tijd:       Bij de deelnemers thuis, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Miranda Braam (werkgroeprondom30@gmail.com) 
Aanmelding:         Voor 13 sept. 2019  
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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:         Ds. Nico Sjoer 
Data:        Eerste bijeenkomst 8 okt. 2019  
Plaats en tijd:       Bij de deelnemers thuis, 20.00 - 21.30 uur 
Contactpersoon:   Berenice Michels (b.i.michels@xs4all.nl) 
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
 
 
B4  Op zoek 
 
Wat geloof je nu eigenlijk? Wat ís christelijk geloof? Wie is God? Hoe kun je in je 
dagelijks leven vorm geven aan je geloof? Hoe kun je er troost uit putten? Hoe 
kun je omgaan met die moeilijke “waarom”- vragen die zich vroeg of laat 
aandienen? Op deze en andere vragen gaan we in – en geen vraag is raar. Daarbij 
gaan we te rade bij de Bijbel, bij mensen die ons zijn voorgegaan en bij ons eigen 
levensverhaal.  
Tenslotte vragen we ons af of het wellicht goed is om ja te zeggen: ja voor de 
Here God, ja voor Jezus de Heer, ja voor de Geest die in je leven aanwezig wil 
zijn. Immers, toen je gedoopt werd zei God “ja” tegen jou, zijn ja voor jouw leven 
heeft duidelijk geklonken. Het is goed om je doop te beamen en zelf ook “ja” te 
zeggen (belijdenis te doen). Daarbij spelen ook je éígen woorden een belangrijke 
rol. En als je nog niet gedoopt bent? Dan mag je je laten dopen: één groot feest 
op Pinksterzondag. 
 
Begeleiding:         Ds. Nico Sjoer 
Data:                    Begindatum do. 24 okt. 2019,  

daarna verdere plaats - en tijd afspraken 
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Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Aanmelding:         Voor 13 sept. 2019               
 
 
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:         Evelien Gardebroek (venderbos-gardebroek@planet.nl) 
Data:        B5a: Wo. 4 en 18 dec. 2019                                                            
                             B5b: Di. 3, 17 en 31 mrt. 2020                                                     
Plaats en tijd:      Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur 
Aanmelding:      Voor 13 sept. 2019 (B5a), voor 10 jan. 2020 (B5b) 
 
 
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:         Ds. Nico Sjoer  
Data:        Ma. 20 juli, di. 28 juli en  

Wo. 5 aug. 2020 
Plaats en tijd:       Pastorie Huszárlaan 42, 20.00 - 22.00 uur plus nazit 
Aanmelding:       Voor 1 juli 2020 
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Serie C - Thematische gespreksgroepen 
 
 
 
 
C1  Psalmvers & pepermunt 

Van 7 juli t/m 22 september 2019 organiseerde het Catharijneconvent in Utrecht 
de expositie “Biblebelt”, een overzicht van de leefwereld en de geschiedenis van 
de bevindelijk gereformeerden. 
Voor iedereen die deze expositie bezocht heeft, en/of voor wie vanuit het eigen 
levensverhaal een bepaalde verbinding heeft met deze groep (ook wel aangeduid 
als de “refo’s”), hebben we een van de zomerleerhuizen bestemd, namelijk dat op 
14 augustus 2019. Tijdens dat zomerleerhuis wisselden we vooral ervaringen uit. 
Aan de hand van deze ervaringen kiezen we een aantal thema’s die we gedurende 
enkele avonden na startzondag uitdiepen; daarbij valt te denken aan thema’s als 
de predestinatie, de “Tale Kanaäns”, de Schriftbeschouwing, thema’s op het 
terrein van moraal en ethiek. Er is ook alle ruimte om persoonlijke ervaringen te 
delen: wat heeft het gedaan met jou (of met je partner?). De meeste aandacht 
zal daarbij uitgaan naar zaken die de deelnemers zelf aandragen. Je bent ook 
welkom als je de expositie en/of het leerhuis gemist hebt. 
 
Begeleiding:         Ds. Nico Sjoer 
Data:        Eerste avond: do. 10 okt. 2019,   

daarna in overleg 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2  Naar de bronnen: Ignatius 
 
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 
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het in het christendom méé begonnen is, kan veel zeggen over waar het in het 
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:         Ds. Nico Sjoer 
Data:        Eerste avond: do. 17 okt. 2019, daarna in overleg 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur 
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
 
 
C3  Bible journaling  
 
Bible journaling, ken je dat? Een beetje overgewaaid uit Engeland is het een leuke 
en creatieve manier om om te gaan met Gods woord. In een rustige omgeving 
samen nadenken over een mooie Bijbeltekst en daar op een creatieve manier 
uiting aan geven met papier, pen, stift, verf, plakken, knippen of scheuren. 
Misschien komt er een mooi gesprek op gang, misschien niet. Het gaat vooral over 
samen “zijn”, even niets moeten en je gedachten de vrije loop laten, je te laten 
raken door de tekst. Alles mag en niets moet.  
De workshops worden gegeven door Renneke Korte, een creatieveling met brede 
ervaring en interesse en ds. Erica Hoebe - de Waard. 
We starten met drie introductieworkshops Bible journaling, overdag en in de 
avond. Kom meedoen, laat je inspireren! Je kunt je opgeven voor één of meerdere 
workshops. Voor materialen wordt gezorgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:         Renneke Korte en ds. Erica Hoebe  
Data en tijd:         Wo. 30 okt., wo. 13 nov. van 20.00 - 21.30 uur 
                              en vrijdag 29 nov. van 10.00 - 11.30 uur  
Plaats:         Bevrijdingskerk 
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
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C4  Vragen en wensen rondom levenseinde en uitvaart 
 
Of je nu jong of ouder bent, het is goed om een keer stil te staan bij je wensen 
rondom levenseinde en uitvaart. Vaak weten we wel wat we níet willen, maar is 
het lastig om te verwoorden wat we wél willen. Ook is er niet altijd zicht op wat 
er mogelijk is. Hoe kan een dankdienst eruit zien en zijn er regels vanuit de kerk? 
Hoe ga je in gesprek met kinderen of je partner over je wensen en gedachten? 
Wat als de nabestaanden niet, of anders, gelovig zijn?  
Daarnaast blijkt dat nabestaanden vaak slecht op de hoogte zijn van de wensen 
van de overledene, omdat in gesprek gaan over de dood nog vaak niet gebeurt.  
Daarom organiseren we twee bijeenkomsten, waarin we informatie geven en 
waarin volop vragen gesteld kunnen worden. Ook krijg je een map mee, waarin 
je - eventueel samen met nabestaanden - je wensen kunt noteren.  
 
 
Begeleiding:         Ds. Nico Sjoer en ds. Erica Hoebe  - de Waard 
Data en tijd:       Wo. 6 nov. 2019 ds. Nico Sjoer, van 20.00 - 22.00 uur;   
                              do. 7 nov. 2019 ds. Erica Hoebe, van 14.00 - 16.00 uur  
Plaats:           Bevrijdingskerk  
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
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C5  Vrouwen in de Bijbel 
 
Weet je wie Hasselelponi is? En ken je het verhaal van Judit, Susanna, Bilha en 
Tabita?  
Allemaal vrouwen in de bijbel, die elk meer of minder aandacht krijgen. Wat voor 
vrouwen zijn het, hoe leefden ze en wat was hun rol in het verhaal van God met 
mensen?  
Op drie avonden staan we bij deze vrouwen stil, horen we hun verhaal, kijken we 
naar kunst waarin zij voorkomen en gaan we in gesprek over de positie en rol van 
vrouwen in leven en geloof, toen en nu. 
De eerste avond staat in het teken van vrouwen in het Oude Testament, de tweede 
avond staan vrouwen in de deuterocanonieke boeken centraal en tijdens de derde 
avond kijken we naar vrouwen in het Nieuwe Testament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:         Ds. Erica Hoebe - de Waard 
Data:        Ma. 11, 25 nov. en 9 dec. 2019 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019  
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C6  De Sabbat; een begrip van belang 
  
De Sabbat is een Bijbels begrip dat veel betekenis aan de tijd geeft. Het belang 
van de Sabbat voor Jood en heiden wordt niet gemakkelijk overschat. Op deze 
samenkomst wil ds. Gert Dekker eerst een paar aspecten van de Sabbat schetsen 
zoals die onder meer uit Genesis 1:1 t/m 2:4 zijn af te leiden.  
Na de pauze gaat de aandacht uit naar de manier waarop de evangelist Mattheus 
de Sabbat tot een cruciaal onderdeel maakt van zijn passieverhaal. 
  
  
Begeleiding:         Ds. Gert Dekker 
Datum:        Di. 4 febr. 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
 
 
C7  Conflict en polarisatie 
 
We leven in een tijd vol kleine en grote conflicten, in de wereldpolitiek, op het 
werk, thuis… iedereen maakt ruzie. Bij veel van die conflicten komen mensen of 
groepen tegenover elkaar te staan, worden tegenstellingen versterkt en wordt het 
wij-zij denken gevoed. Niet alleen door politici, of door de media, maar ook door 
onszelf. De conflicten groeien uit, soms tot er een moment ontstaat waarop we er 
geen grip meer op hebben, er geen gesprek meer mogelijk is tussen beide 
partijen. Hoe denken we, ook vanuit geloof, over vrede en conflict? En kunnen 
we, ook vanuit ons geloof, een antwoord vinden op het wij-zij denken, op 
polarisatie, zodat we als mensen juist verbinden? In deze cursus van drie avonden 
leren we met Jaap van der Sar over polarisatie en omgang met conflicten, we 
denken samen na over een antwoord hierop vanuit ons geloof en we delen 
ervaringen. Een cursus voor ieder die zich onmachtig voelt bij het wij-zij denken 
en voor ieder die  wel eens ruzie maakt en inzicht wil in conflictsituaties en hoe 
daar op een productieve manier mee om te gaan.  
Het werkterrein van Ir. Jaap van der Sar is o.a. conflicthantering en het productief 
omgaan met tegenstellingen en polarisaties. Jaap werkte tot begin 2018 bij 
Stichting Oikos, een oecumenische stichting die zich richtte op veranderingen. 
 
 
Begeleiding:         Ir. Jaap van der Sar en ds. Erica Hoebe - de Waard  
Data:                  Ma. 2,16 en 30 maart 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Aanmelding:         Voor 10 jan. 2020 
 
Maximaal 15 deelnemers  
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C8  Mijn kleine evangelie, Lev Tolstoj 
 
Tolstoj schreef “Mijn kleine evangelie” tussen 1881 en 1883, enkele jaren na de 
voltooiing van zijn grote meesterwerken “Oorlog en Vrede” en “Anna Karenina”. 
Deze herschepping van de vier evangeliën was gebaseerd op een uitputtende 
studie van de Bijbel die Tolstoj maakte in een zware periode van zijn leven. Op 
zoek naar antwoorden op de levensvragen kwam hij uit bij de authentieke 
woorden van Jezus zelf. 
In een kleine groep gaan we dit boek (206 blz.) bespreken. Daarvoor is het nodig 
het boek zelf gelezen te hebben  (Uitgeverij Erven J. Bijleveld, Utrecht). 
 
Begeleiding:         Willem Dragt 
Data:        Do. 5 mrt. 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Willem Dragt 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
 
Maximaal 6-10 personen 
 
 
 
C9  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:         Ir. Leo Cusell en ds. Erica Hoebe - de Waard 
Data:        Di. 7 apr. 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
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Serie D - Activiteiten georganiseerd vanuit wijkgemeente Johannes  
 
 
D1  55+ Bijbelkring “Nudehof”  
 
De wijk Johannes organiseert middagen rond de Bijbel voor ouderen. Deze 
bijeenkomsten worden op elke derde woensdag in de maand van september tot 
en met mei gehouden in de recreatiezaal van de Nudehof.  
Iedereen vanaf vijfenvijftig jaar wordt hartelijk uitgenodigd. 
 
Begeleiding:         Kerkelijk werker Henk van Vliet 
Data:                    Elke derde woensdag van de maand  
Plaats en tijd:       Nudehof, 14.30 - 16.00 uur 
Contactpersoon:   Henk van Vliet (hvvdienstverlening@outlook.com)  
Aanmelding:         Niet nodig 
 
 
D2  Vrouwen rond de Bijbel 
 
De kring “Vrouwen rond de Bijbel” komt één keer in de maand op een 
dinsdagavond bijeen. Deze kring behandelt elk jaar een boek. De onderwerpen 
die aan bod komen leveren vaak verrassende gezichtspunten op, die ons geloof 
in het dagelijks leven opbouwen en versterken. Het seizoen wordt altijd met een 
leuke activiteit afgesloten. 
 
Begeleiding:         Geen; onderlinge gespreksgroep 
Data:                    Dinsdagen, worden in overleg vastgesteld 
Plaats en tijd:       Vredehorst, vanaf 20.00 uur 
Contactpersoon:   Mariette Heldoorn (mariette.heldoorn@kpnmail.nl) 
Aanmelding:         Via Mariette Heldoorn 
 
 
D3  Bijbelkring “Vredehorst”   
 
Op de Bijbelkring Vredehorst willen we met elkaar in gesprek komen over een 
voor die avond gekozen Bijbelgedeelte. Deze bijeenkomsten worden zoveel 
mogelijk maandelijks op een woensdag gehouden. 
Begeleiding:         Ds. H.L. Versluis 
Data:                    Eerste woensdagen van de maand 
Plaats en tijd:       Vredehorst, vanaf 19.30 uur 
Contactpersoon:   Ds. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com) 
Aanmelding:         Niet nodig 
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D4  Kring geloofsopvoeding 
 
De kring geloofsopvoeding bestaat uit een aantal ouders die zes avonden per jaar 
in huiselijke sfeer bijeenkomen. We bespreken dan alledaagse onderwerpen waar 
we in de opvoeding van onze kinderen mee te maken hebben zoals dopen, bidden, 
Bijbellezen, omgang met de media etc. We doen dit aan de hand van een boekje. 
Iedere vader en moeder die vragen en ervaringen met betrekking tot geloof en 
opvoeding wil bespreken, is van harte welkom. Zo kunnen we als ouders van 
elkaar leren door kennis en tips uit te wisselen en elkaar helpen in de opvoeding 
van onze kinderen. 
 
Begeleiding:         Geen; onderlinge gespreksgroep 
Data:                     In overleg 
Plaats en tijd:        Bij één van de leden thuis 
Contactpersoon:   Monique van Dam (0317-357 267) 
Aanmelding:         Via Monique van Dam 
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Serie E -  Cultuur-Muziek-Film 
 
 
E1  Iona: laat je raken en zing 

In een serie van drie avonden willen we volop en voluit liederen uit Iona gaan 
zingen én uitgebreid bij deze liederen stilstaan. Wat zingt het lied, welke thema’s 
worden bezongen, welke Bijbelteksten horen daarbij en hoe raakt het lied aan ons 
leven en geloof? Een avond waarin we eerst 45 minuten stilstaan bij de teksten 
en dan 45 minuten zingen.  
  
Begeleiding:         Ds. Erica Hoebe - de Waard en Jonathan Kooman  
Data:                    Di. 5, 19 nov. en 3 dec. 2019 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Aanmelding:        Voor 13 sept. 2019 
 
 
E2  Kerstengelen in de muziek 
 
Ds. Rainer Wahl vertelt ons over de klank van engelen in de muziek. Engelen 
hebben de fantasie van velen bevleugeld. Of heeft onze fantasie engelen vleugels 
gegeven? 
Rond kerst schijnen ze bijzonder actief te zijn. Ds. Wahl wil er een paar voor u 
uitkiezen. Hij begint - hoe kan het anders - bij de grote Bach. Geen kerstlied, ja 
lied überhaupt, heeft Bach zo geïnspireerd als het door Luther voor kinderen 
gedichte en gecomponeerde “Vom Himmel hoch da komm ich her”.  Ja, waar 
komen engelen anders vandaan? Het staat in ons NLB 469. 
Dit is uiteraard niet het enige. Ook Händel  kon er wat van, bijvoorbeeld in zijn 
Messiah. Engelen zijn figuren die  - zo lijkt het - uit het niets verschijnen met een 
boodschap die wij onszelf niet kunnen zeggen. Met muziek is dit soms nog beter 
uit te drukken dan met woorden. 
En als u gedacht hebt, het blijft bij barokengelen, dan hebt u dat mis. Er zijn ook 
eigentijdse engelen die met hoge, snelle orgeltonen neerdwarrelen als 
sneeuwvlokken in een winters sneeuwlandschap. Niemand kon dat mooier 
verbeelden dan Olivier Messiaen. Uiteraard wisselen we ook uit wat deze 
engelenmuziek bij u doet resoneren.  
Ds. Rainer Wahl is predikant bij de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk te 
Ermelo en interim-predikant bij de PKN. Hij is voormalig predikant van de 
Lucasgemeente in Wageningen. 
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Begeleiding:         Ds. Rainer Wahl 
Data:       Do. 12 dec. 2019 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Willem Dragt  
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019 
 
 
E3  De kinderen van juf Kiet (Film)  
 
De kinderen in de klas van juf Kiet zijn nog maar pas in Nederland. Alles is nog 
nieuw en verwarrend. In het begin hebben ze over alles en niets ruzie. De 
liefdevolle, maar strenge hand van juf Kiet werkt helend. Ze leert haar kinderen 
niet alleen Nederlands lezen en schrijven, maar ook hoe je met elkaar omgaat en 
samen problemen oplost. Langzamerhand winnen de kinderen aan 
zelfvertrouwen. Deze film illustreert een aspect van de problematiek van 
vluchtelingen (kinderen).  
 
Bij het nabespreken van deze documentaire zullen Annet Timmerman (links) en 
Marjolijn Reuvers-Schutte (rechts) van Vluchtelingenwerk Oost Nederland 
aanwezig zijn om met de aanwezigen  de problematiek te beschouwen en de 
uitdagingen te bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Begeleiding:         Annet Timmerman en Marjolijn Reuvers - Schutte   
Datum:        Let op: Do. 31  okt. 2019  
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef 
Aanmelding:       Voor 13 sept. 2019  
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E4  I Daniel Blake (Film)  
 
De Daniel Blake uit de titel is een timmerman op leeftijd uit Newcastle, die moest 
stoppen met werken na een hartaanval. Sindsdien is hij aangewezen op een 
uitkering, maar het verzilveren hiervan gaat hem niet gemakkelijk af. De 
grootscheepse bureaucratie rond het Britse bijstandssysteem draait tegenwoordig 
niet meer om het financieel bijstaan van de zwakkeren in de samenleving, maar 
om het hen met allerlei Kafkaëske regels zo lastig mogelijk maken om hun geld 
te krijgen. Al snel gaat zelfs een doorzetter als Daniel kopje onder in het 
bijstandsdrijfzand, dat hem dwingt de hele dag te zoeken naar werk, dat hij van 
zijn arts niet mag aannemen omdat het zijn dood zou kunnen betekenen. Zelfs 
dan is hij nog beter af dan de jonge alleenstaande moeder Katie, die met haar 
twee kinderen gedwongen moest verhuizen vanuit Londen en eveneens slachtoffer 
dreigt te worden van de harteloze uitkeringsmachinerie. Onder het motto 
“gedeelde smart is halve smart” sluit het tweetal vriendschap, om zich met niets 
dan wederzijdse hoop te handhaven in hun uitzichtloze situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:         Ariëla van Ingen en Lilian Blanken 
Datum:        Di. 19 mei 2020 
Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
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Serie F - Overige activiteiten  
 
F1  Diaconaal werkbezoek aan “Het Passion” in Hummelo 
 
De commissie Vorming en Toerusting organiseert in samenwerking met Dick 
Verkerk ook dit jaar weer het diaconaal werkbezoek aan “Het Passion” in 
Hummelo. “Het Passion” vangt dak- en thuislozen op en probeert hen te leiden 
naar een nieuwe toekomst in een eigen woning. 
Verkerk geeft aan: “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”. (Kijk voor 
meer informatie op de website www.hetpassion.nl). 
 
Begeleiding:         Dick Verkerk  
Datum:        Za. 14 mrt. 2020  
Plaats en tijd:       Vertrek Bevrijdingskerk, 8.30 uur 
Contactpersoon:   Dick Verkerk (verkerkd@xs4all.nl) (06-16 164 588) 
Aanmelding:       Voor 10 jan. 2020 
 
 
F2   Pelgrimsgroep Wageningen  
 
Met het ouder worden van de 
deelnemers in de groep willen we 
aandacht geven aan rituelen die 
daarbij een rol kunnen spelen. 
Rituelen kunnen helpen vorm en 
betekenis te geven aan belangrijke 
levensmomenten. Zowel  het vieren 
van het leven als het lijden aan het 
leven komen aan bod:  in je kracht 
staan en oogsten, maar ook 
verliezen van gezondheid en loslaten 
van geliefden. Het gewone leven wordt soms ineens doorbroken. Je wordt 
meegesleurd in een onvoorzien proces of juist uitgetild boven het alledaagse. 
Rituelen kunnen je verbinden met anderen in een lange traditie van waarden en 
gebruiken, maar ook in het ontdekken van het ritueel dat je zelf ontwikkelt.  
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I. Dinsdag 24 september  
De waarde van rituelen - eerste bijeenkomst 
Naast inleiding ook aandacht voor eigen ervaringen met rituelen 
Begeleiding:    Andries Govaert 
 
II. Dinsdag 22 oktober 
De waarde van rituelen - tweede bijeenkomst 
Begeleiding:    Andries Govaert 
 
III. Dinsdag 25 februari 
Rituelen bij ouder worden 
Begeleiding:    ds. Jeannette den Ouden  
 
IV. Dinsdag 17 maart 
Rituelen bij afscheid nemen en rouw 
Begeleiding:    Gettie Kievit 
 
V. Dinsdag 14 april 
Zegenen en gezegend worden – en de keerzijde dan? 
Begeleiding:    Ben Piepers 
 
Contactpersoon:  
Inge Engels    inge-engels@live.nl 
Gozien van der Schans  g-vanderschans@hetnet.nl 
 
De bijeenkomsten zijn in de Bevrijdingskerk te Wageningen van 20.00 tot 22.00 
uur. 
 
Op de zaterdag volgend op de inleiding wordt de pelgrimswandeling gehouden. 
 
Verdere informatie zie: https://pelgrimswageningen.wordpress.com 
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F3  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 kosten bedragen € 60,- per jaar.  
Informatie bij Elly Koornneef (esjkoornneef@hotmail.com) (0317 – 414 982) 
 
 
F4  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 
 
 
F5  Vorming en Toerusting Bennekom 
 
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.  
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Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2019/2020 
Aanmelding voor de bij de activiteit aangegeven datum bij voorkeur via de 
website:  
pg-wageningen.protestantsekerk.net onder:  
“Algemeen - Vorming & Toerustingscursussen 2019/2020”  
of bij het dienstgebouw op de Markt 17 of via ventwag@gmail.com 
 
Naam           
Adres     Postcode    
Plaats     Telefoon    
E-mailadres         
Opmerking         
 
 

Datum:     s.v.p. één formulier per persoon 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2019/2020 
Aanmelding voor de bij de activiteit aangegeven datum bij voorkeur via de 
website:  
pg-wageningen.protestantsekerk.net onder:  
“Algemeen - Vorming & Toerustingscursussen 2019/2020”  
of bij het dienstgebouw op de Markt 17 of via ventwag@gmail.com  
 
Naam           
Adres     Postcode    
Plaats     Telefoon    
E-mailadres         
Opmerking         
 
 

Datum:     s.v.p. één formulier per persoon 
  

A1a A1b A2a A2b A3 A4 A5 A6 A7 A8 
B1 B2 B3 B4 B5a B5b B6 C1 C2 C3 
C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 D4 
E1 E2 E3 E4 F1      

A1a A1b A2a A2b A3 A4 A5 A6 A7 A8 
B1 B2 B3 B4 B5a B5b B6 C1 C2 C3 
C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 D4 
E1 E2 E3 E4 F1      
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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 
 
Willem Dragt 
Lawickse Allee 62, 6707 AK Wageningen 
06 -13 167 746, wgdragt@live.nl 
 
Gettie Kievit-Lamens 
Beatrixlaan 11, 6706 AW Wageningen  
06-18 922 909, gkievitlamens@gmail.com 
    
Netty van Marle 
Laantje van Jetses 1, 6708 SH Wageningen 
0317 425 256,   nvmarle@upcmail.nl 
 
Oscar van Mastrigt 
Louis Bouwmeesterstraat 16, 6708 NM Wageningen 
06-33 866 485, oscarvm90@hotmail.com 
 
Chris Reeder 
Laantje van Jetses 3, 6708 SH Wageningen 
06-42 460 560, dhr.c.reeder@gmail.com 
 
Nico Sjoer 
Huszárlaan 42, 6708 MS Wageningen 
06-41 702 465, nicosjoer@gmail.com 
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Startdatum Nr. Pag. Titel Opgeven voor 
Di. 17 sept. 2019 B1 16 Ontmoetingen rondom de Bijbel 13 sept. 2019 
Di. 24 sept. 2019 A1a 6 Loyaliteit tussen generaties 13 sept. 2019 
Ma. 30 sept 2019 B2 16 Gespreksgroep Rondom 30 13 sept. 2020 
Di. 8 okt. 2019 A1b 7 Zin in de ouderdom 13 sept. 2019 
Di. 8 okt. 2019 B3 17 Rond de tafel: de veertigers en hun geloof 13 sept. 2019 
Do. 10 okt. 2019 C1 19 Psalmvers & pepermunt 13 sept. 2019 
Do. 17 okt. 2019 C2 19 Naar de bronnen: Ignatius 13 sept. 2019 
Do. 24 okt. 2020 B4 17 Op zoek 13 sept. 2019 
Wo. 30 okt. 2019 C3 20 Bible journaling 13 sept. 2019 
Do. 31 okt. 2019 E3 28 Film: De kinderen van juf Kiet 13 sept. 2019 
Di. 5 nov. 2019 E1 27 Iona: laat je raken en zing 13 sept. 2019 
Wo. 6 nov. 2019 C4 21 Vragen en wensen rondom levenseinde en 

uitvaart 
13 sept. 2019 

Do. 7 nov. 2019 A2a 8 Waar draait het om bij Paulus? 13 sept. 2019 
Ma. 11 nov. 2019 C5 22 Vrouwen in de Bijbel 13 sept. 2019 
Do. 21 nov. 2019 A2b 9 Wat Paulus bezielde 13 sept. 2019 
Wo. 4 dec. 2019 B5a 18 Meditatief Bijbellezen 13 sept. 2019 
Do. 12 dec. 2019 E2 27 Kerstengelen in de muziek 13 sept. 2019 
Di. 21 jan. 2020 A3 9 Religie in Rusland 10 jan. 2020 
Di. 4 febr. 2020 C6 23 De Sabbat 10 jan. 2020 
Do. 13 feb. 2020 A4 10 Duurzame omgang met de schepping 10 jan. 2020 
Ma. 2 mrt. 2020 C7 23 Confict en polarisatie 10 jan. 2020 
Di. 3 mrt. 2020 B5b 18 Meditatief Bijbellezen 10 jan. 2020 
Do. 5 mrt. 2020 C8 24 Mijn evangelie, Lev Tolstoj 10 jan. 2020 
Do. 12 mrt. 2020 A5 11 Een klok weet niet hoe laat het is 10 jan. 2020 
Za. 14 mrt. 2020 F1 30 Werkbezoek “het Passion” Hummelo 10 jan. 2020 
Do. 26 mrt. 2020 A6 12 De boer en de dominee 10 jan. 2020 
Di. 7 apr. 2020 C9 24 Het Kruis in het Christendom 10 jan. 2020 
Do. 23 apr. 2020 A7 13 Leven met en na Auschwitz 10 jan. 2020 
Do. 14 mei 2020 A8 15 Beter contact met mensen met dementie 10 jan. 2020 
Di. 19 mei 2020 E4 29 Film: I Daniel Blake 10 jan. 2020 
Ma. 20 juli 2020 B6 18 Zomerleerhuis 1 juli 2020 
     


