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Geef ons stilte 

 

De stilte van de veelheid 

doet ons de stem van de volheid verstaan, 

de stilte van het luisteren 

geeft ons de kracht van het spreken. 

Het juiste woord volgt uit de stilte 

en de juiste stilte komt van het woord. 

Het ene bestaat niet zonder het andere. 

Geef ons de werkelijk stilte 

Die geen ontkenning van de taal is, 

maar de triomf van de taal 

opdat wij u en de anderen leren verstaan.  

 

(anoniem) uit: Aarden in geloof, winter 

 

. 
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Ter introductie  

Hierbij biedt de commissie Vorming en Toerusting u het programma 2022-2023 

aan. 

(https://pg-wageningen.protestantsekerk.net/vorming_toerustingscursussen)  

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we, ondanks het restant van de corona 

crisis, ons programma bijna volledig kunnen uitvoeren. Een aantal activiteiten 

zijn uitgesteld tot mei 2022 en enkele andere zijn verzet naar het nieuwe seizoen.  

De indeling van de activiteiten is iets gewijzigd t.o.v. de afgelopen jaren. Dit heeft 

te maken met  de nieuwe rol van kringen bij de wijkgemeente Lukas. Deze 

worden de basis van het pastorale werk en vallen daarom geheel onder 

beraadsgroep pastoraat. Zij lopen daarom ook door over de jaren.  

V&T organiseert daarentegen meer de eenmalige activiteiten. Dit verklaart 

waarom de categorie doorlopende gespreksgroepen (voormalige serie B) niet 

meer in dit programmaboekje voorkomen en er alleen een lijst met kringen en 

hun contactpersonen is opgenomen. 

Het afgelopen jaar zijn Ds. Arie Boelhouwer en Arend Jan van Bodegom de 

nieuwe leden van de commissie. Arend Jan neemt vanaf september 2022 de taak 

van Maarten Koornneef als voorzitter over. Na 7 jaar zal Maarten geen lid meer 

zijn van de commissie. Ds. Gert Dekker heeft vanwege drukke bezigheden 

afscheid van de commissie genomen en ook Willem Dragt en Oscar van Mastrigt 

stoppen na een groot aantal jaren lid te zijn geweest met het commissie werk.  

We bedanken hen  van harte voor hun bijdragen. 

Wij hebben getracht een divers programma samen te stellen variërend van 

theologische tot maatschappelijke onderwerpen, met daarnaast activiteiten met 

een cultureel-religieus aspect. 

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 pg-

wageningen.protestantsekerk.net. Onder “Activiteiten” kunt u klikken op “Doe 
mee aan Vorming & Toerustingsactiviteiten”. U krijgt dan een overzicht van de 
verschillende activiteiten. Of wanneer u op google “PG Wageningen vorming en 

toerusting” intypt, komt u direct op de website waar het programma wordt 
beschreven en waar u zich kan opgeven. Bij voorkeur alle correspondentie met 
vorming en toerusting via email (ventwag@gmail.com) 
 
 U kunt zich op verschillende manieren inschrijven: 
 

1) U kunt zich per cursus inschrijven door bij onderstaande cursusblokken op 
"inschrijven" te klikken.   

(https://pg-wageningen.protestantsekerk.net/inschrijven) 

 
2) Het is ook mogelijk om u met één formulier voor alle gewenste activiteiten in 
te schrijven (https://pg-wageningen.protestantsekerk.net/inschrijven). 
 
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. 

• Wij verzoeken u zich minstens 3 weken voor de activiteit plaatsvindt op 

te geven. U krijgt dan op tijd (per email) extra informatie en wij weten 

of zich voldoende personen hebben aangemeld om de activiteit door te 

laten gaan. 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. 
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Serie A – Lezingen en uitvoeringen 
 

 
A1 - Nieuwe vormen van gemeentezijn  

Rikko Voorberg (42) 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:   Ds. Rikko Voorberg (foto Eljee Bergwerff) 
Datum:   Do 6 okt. 2022 
Plaats en tijd:    Bevrijdingskerk, 20.00 – 22.00 uur 
Contact persoon:  Maarten Koornneef 
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A2 - NBV21 – nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw   

NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw, bedoeld als standaardvertaling 
van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Deze vertaling bouwt voort op de 
NBV uit 2004 en is daarmee de afronding van langdurige vertaalarbeid. Het 
vertaalteam van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft gedurende vier 
jaar zorgvuldig gewerkt aan deze verbeterde versie van de vertaling. We hebben 

dit gedaan omdat revisie nodig en waardevol is, en omdat we inzagen dat het 
nog beter, scherper en krachtiger kon. De NBV21 heeft veel te danken aan 
opmerkingen van alle betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de 
Bijbel vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de 21e eeuw.   
Jaap van Dorp, van 1991 tot 2021 lid van het vertaalteam van het NBG, neemt 
u mee in het vertaalproces. Hij doet dat met verschillende voorbeelden uit de 
NBV21. Hij biedt een kijkje achter de schermen van het vertaalwerk. De 

presentatie is bedoeld voor alle bijbellezers die nieuwsgierig zijn naar de keuzes 
achter de vertaling. U krijgt een indruk van het werk aan de NBV21; zo komt u 
dichter bij de bron.   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Begeleiding:   Dr. Jaap van Dorp (foto Carla Manten fotografie) 
Datum:   Do 17 nov. 2022 
Plaats en tijd:   Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:  Maarten Koornneef  
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A3 - Izaäk en Ismaël?! Verzoening in het Midden-Oosten 

God is bezig bijzondere dingen te doen in het Midden-Oosten. Na eeuwenlange 

verstrooiing wordt het Joodse volk zoals Hij beloofd had door Hem weer 

teruggebracht naar haar geboortegrond. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De 

omringende volken dulden Israël niet in hun midden en de regio staat al sinds 

jaar en dag in het teken van haat en geweld. Toch zullen haat en geweld niet het 

laatste woord hebben. Er liggen machtige beloften klaar, voor Israël, maar ook 

voor de omringende volken die veelal afstammelingen zijn van Ismaël, de andere 

zoon van Abraham. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons hier in 

Nederland die van onze Heer de Grote Opdracht meegekregen hebben? Hebben 

de beloften die God voor het Midden-Oosten klaar heeft liggen iets te maken met 

de zendingsopdracht die wij hier in Nederland van God gekregen hebben?  

Piet Jonkers (1955) is natuurkundige en Teamleider Midden-Oosten bij de Near 

East Ministry (NEM). Van 2014-2018 woonde hij met zijn vrouw Alice in Jeruzalem 

waar zij als veldleiding de NEM-werkers in het Midden-Oosten begeleidden. 

Daarvoor woonden zij op verschillende plekken, onder andere in Peru en 

Zwitserland. Samen hebben zij één zoon en twee kleinkinderen en wonen in 

Voorthuizen. Hij houdt van een duurzaam en eenvoudig leven en geniet van een 

goed gesprek. 

 

 

 

Begeleiding:   Drs. Piet Jonkers 
Datum:   Do 8 dec. 2022 

Plaats en tijd:   Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:  Henrike Schot  
 

  



9 
 

A4- Alle 7 goed!  

 

Op vrijdag 27 januari 2023 spelen verhalenverteller/talkshow-host Kees 

Posthumus en accordeonist/sidekick Juul Beerda ‘Alle 7 goed’, een actuele, 

muzikale voorstelling over de zeven werken van barmhartigheid. 

Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld 

tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook. 

Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 

goed’. In een talkshow komen verschillende deskundigen aan het woord over 

barmhartigheid en hoe je dat moet doen. 

Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de 

naakten te kleden. Het Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen 

wordt even enthousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was 

ons asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening 

houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht? 

Informatie: www.keesposthumus.nl en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_werken_van_barmhartigheid 

 

 

Begeleiding:   Kees Posthumus en Juul Beerda  
Datum:   Vrij 27 jan. 2023 
Plaats en tijd:   Grote Kerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:  Arend Jan van Bodegom  
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A5- De protestant en het zelfgekozen levenseinde 

De afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een land waar 
euthanasie veelvuldig voorkomt en waarover in het publiek vaak wordt 
gediscussieerd: ook euthanasie bij kinderen? Ook  bij mensen met gevorderde 
dementie? Ook hulp bij zelfdoding bij voltooid leven? Op deze avond zal ethicus 
prof. Theo Boer, naar aanleiding van zijn laatste boek Eind goed (Kok 

Boekencentrum 2021) stilstaan bij de theologische en ethische 
achtergrondvragen bij die ontwikkelingen. Wat zijn überhaupt goede redenen 
voor euthanasie: zelfbeschikking? Wat bedoelen we met ondraaglijk lijden? En 
hoe verhoudt de zoektocht naar een ‘goede dood’ zich met de historische 
afwijzing door de kerk van zelfdoding, met het verbod op doden, en met de 
historische nadruk op ‘volhouden’? Gesteld dat euthanasie ‘mag’, pást euthanasie 
dan ook bij gelovige mensen? 

Prof . dr. T.A.  Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de 

Protestantse Theologische Universiteit Groningen, lid van de Gezondheidsraad 

en oud-lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. 

 

  
 
 
Begeleiding:   Prof. Dr. Theo Boer 

Datum:   Do 23 febr. 2023 

Plaats en tijd:   Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:  Maarten Koornneef  
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A6- Het leven delen 
 

Toen in het voorjaar van 2020 de Coronacrisis ons overweldigde en grote 
onzekerheid met zich mee bracht was daar te midden van de crisis de kerk met 

een eenvoudige, maar zeer waardevolle respons. Vlaggen met de tekst ‘houd 
moed, heb lief’ wapperden op kerkgebouwen door heel Nederland. 
Gemeenteleden konden op elkaar terugvallen voor praktische zaken als 
boodschappen doen of vertroosting. En altijd bleef er de hoop. 
Net zoals de Coronacrisis begin 2020 als externe dreiging op ons afkwam, zo 
horen we ook voortdurend andere alarmerende berichten. Berichten over 
klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en uitbuiting van arme mensen ver 

weg. De gevolgen van klimaatverandering zijn al lange tijd merkbaar voor de 
allerarmsten op de wereld en worden nu ook steeds meer in Nederland 
gevoeld. Kan de kerk in deze crisis ook van betekenis zijn? Zo ja, wat is haar rol 

en die van haar leden? Zijn er dingen die we praktisch kunnen doen? Welk 
handelingsperspectief is er? En wat zegt de Bijbel daarover? 
Deze avond kijken we naar wat de wetenschap ons vertelt over 

klimaatverandering en armoede en wat wij daar aan kunnen doen als individu en 
gemeenschap. Tevens laten we ons inspireren door de Bijbelse visie op het leven 
delen. Kan de Bijbel ons inspireren tot een andere manier van leven die 
zowel duurzaam als vreugdevol is?  
 
Matthias Olthaar is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is gepromoveerd op 
onderzoek naar eerlijke handel en werkt als lector (onderzoeker) vitale economie 

aan NHL Stenden Hogeschool. Samen met Paul Schenderling schreef hij het boek 
‘Hoe Handel ik Eerlijk’ over eerlijke handel vanuit Bijbels perspectief. Naar 
aanleiding van dat boek is de stichting Genoeg om te Leven gestart. Tevens is 

hij columnist bij het Friesch Dagblad. 
 

  
 
Begeleiding:   Dr. Matthias Olthaar 

Datum:   Do 16 mrt. 2023 
Plaats en tijd:   Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:  Henrike Schot  
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A7- “Over ontluikend Christendom” 
 

De lezing gaat over de eerste christenen en de enorme diversiteit binnen dat 
christendom. Hoe lazen christenen het Nieuwe Testament? Hoe beleefden zij hun 

eigen nieuwe geloof? Dat verschilde van groep tot groep, en ontwikkelde zich 
doorheen de tijd. Hierover kan heel veel verteld worden, maar ik beperk me tot 
twee belangrijke lijnen: het joodse christendom met de invloeden daarvan op 
latere christelijke groepen, en de invloed van het Grieks-filosofisch denken van 
die tijd. Er waren aan de ene kant christelijke groepen die nogal “down to earth” 
bleven, maar veel anderen lazen hun heilige Schriften vanuit hun eigen Grieks-
filosofisch (midden-platonisch) denken. Sommigen gingen daarbij zo ver dat er 

nog slechts een dunne draad bleef tussen hun overtuigingen en de boodschap 
van het Nieuwe Testament, waarvoor zij door de meer ‘orthodoxe’ gelovigen 
ijverig verketterd werden. 

  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding:   Dr. Daniel de Waele    
Datum:   Do 13 april 2023 
Plaats en tijd:   Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:  Ds. Nico Sjoer  
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A8- 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. 
  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqKJ0vjhAhUIJlAKHQcKBJMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fteerhofer.nl%2Fwp%2Fblog%2F2016%2F04%2F&psig=AOvVaw0OZj34Z2GuJ2wdaAO9o3zl&ust=1556741959758093
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip9ISV0vjhAhUJbFAKHZ_ZArcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.heemkundesprangcapelle.nl%2Fnl%2Fheemkundesprangcapelle-lezingen%2F452-leven-met-en-na-auschwitz.html&psig=AOvVaw0OZj34Z2GuJ2wdaAO9o3zl&ust=1556741959758093
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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 11 mei 2023 

Plaats en tijd:       Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:   Maarten Koornneef  
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Serie B- Thematische gespreksgroepen en lezingen 
 

 
B1- ‘Terreur van God?’ 

 
 
Zo luidt de hoofdtitel van het boek dat godsdienstfilosoof Anton van Harskamp in 
de zomer van 2021 publiceerde. De ondertitel luidt: ‘Een verhandeling over het 
offer van Abraham en het godsgeloof’. 
Het boek is één groot leesavontuur. Het biedt een schoolvoorbeeld van analytisch 
lezen, het neemt ons mee in de geloofswereld van zowel het Israël van het Eerste 

Testament als die van islam en Koran en het helpt ons om de grote Deense 
denker Søren Kierkegaard beter te verstaan. Maar buiten dat alles is het een 
boek dat ons uitdaagt en prikkelt om na te denken over geloof, God en onszelf. 

Van Harskamp doet dit allemaal vanuit een atheïstisch standpunt, maar rekt dat 
aan het eind van het boek op een adembenemende manier op. 
Het boek is geschreven voor gevorderde lezers. Dat is een andere manier om te 

zeggen: het is hier en daar niet makkelijk… Daarom loont het des te meer de 
moeite om ons er samen in te verdiepen – je komt er verrijkt uit. 
 
 

 
 

 
Begeleiding:   Ds. Nico Sjoer 
Datum:   Eerste bijeenkomst: do 22 sept. 2022 
Plaats en tijd:   Bevrijdingskerk, 20.00 – 22.00 uur 

Contactpersoon:  Ds. Nico Sjoer 
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B2- 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 

christendom óm begonnen is; in die zin kunnen die verre voorgangers ons 

wellicht inspireren.  
Centraal staat een aantal teksten van  (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 29 sept. 2022 
Plaats en tijd:     Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur 

Contactpersoon:  Ds. Nico Sjoer  
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B3- Groen en de kerk 

In twee avonden willen we enkele aspecten van de relatie tussen de bijbel en 

het omgaan met de natuur en klimaat aan de orde stellen.  

B3.1- Groene hart van het geloof en praktijk in klimaatadaptatie 

Op de eerste avond zal Arend Jan van Bodegom vertellen over zijn eigen 

ervaringen bij het geven van cursussen over klimaatadaptatie aan mensen uit en 

in ontwikkelingslanden. De boodschap is vaak niet vrolijk: velen spreken niet 

meer van klimaatverandering maar van klimaatcrisis. Maar over ‘groen’ en 

klimaat  hoorde en hoort hij in de kerk niet zoveel. Vraag is: wat heeft de kerk 

over zo’n enorm probleem te vertellen? Er zijn wel degelijk aanknopingspunten. 

Aan de hand van onder andere ideeën uit het boek ‘Het groene hart van het 

geloof’ (van Dave Bookless)  zullen we een discussie houden.  

 

Begeleiding:         Arend Jan van Bodegom 
Data:      Do 3 nov. 2022 
Plaats en tijd:     Bevrijdingskerk, 20.00 – 22.00 uur 
Contactpersoon:  Arend Jan van Bodegom 
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B3.2- De aarde is van de Heer – en dus niet van ons (Psalm 24) 

De tweede avond wordt verzorgd door Arie Boelhouwer. Op deze avond staat 

eerst een zorgvuldige lezing op het programma van Psalm 24. Vervolgens 

proberen we te zien hoe deze psalm bepalend was in het leven van Jezus. Hij 

was de Mensenzoon die geen plek had om het hoofd neer te leggen. Hij was als 

een wandelaar zonder last en bezit, met aandacht voor de natuur om Hem heen, 

met liefde voor de mensen die Hij ontmoette. 

Tot slot komt dan – dus – de vraag aan de orde hoe wij in onze wereld vandaag 

Hem kunnen volgen. Hoe wij zichtbaar zijn als volgelingen van Hem.  

Begeleiding:         Ds. Arie Boelhouwer 

Data:      Do 24 nov. 2022 

Plaats en tijd:     Bevrijdingskerk, 20.00 – 22.00 uur 
Contact persoon   Ds. Arie Boelhouwer 
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B4- Maria, Icoon van genade 

‘Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt wordt 

bemoedigd’. Met deze woorden begint de tekst op de achterflap van het ‘Beste 

theologische boek van 2021’. In een serie van drie avonden gaan we, aan de 

hand van het boek, in gesprek over Maria. De eerste avond staat ‘Maria de 

moeder’ centraal, de tweede avond ‘Maria de vrouw’ en we besluiten de serie op 

de derde avond met een blik op de toekomst. De schrijver stelt dat ‘bezinning op 

Maria licht werpt op vragen van seksualiteit en gender en moed geeft voor Europa 

als christelijk continent, zelfs na de coronapandemie’. Deze woorden beloven ons 

een inspirerend samenzijn! 

Kortom: drie avonden waarin we met Maria als middelpunt, stilstaan bij 

theologische tradities, in gesprek gaan over Bijbelteksten, en persoonlijke 

verhalen delen. Ter voorbereiding kan het boek ‘Maria’ van Arnold Huijgen 

gelezen worden, maar ook zonder dit boek gelezen te hebben, is ieder van harte 

welkom.  

 

Begeleiding:         Ds. Erica Hoebe 
Data:      Wo 9, 23 nov. en 7 dec. 2022 
Plaats en tijd:     Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur 
Contactpersoon:  Ds. Erica Hoebe  
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B5- Adam, wie ben je? 

Drie avonden die min of meer met elkaar samenhangen, maar ook als volstrekt 

los van elkaar kunnen worden gezien. De eerste en de laatste zijn lezingen aan 

de hand van een power point presentatie, waarin een thema wordt behandeld 

met op de achtergrond de bespreking van een onlangs verschenen boek. 

 

B5.1- Adam , wie ben je?  – over maatschappelijke identiteit 

 

Er wordt gezegd dat individualisme de moderne samenleving kenmerkt. En vaak 

wordt daaraan toegevoegd dat dat niet best is. Dan wordt met heimwee 

teruggekeken naar eerdere, betere tijden. Toen gemeenschapszin nog 

vanzelfsprekend was. Althans: binnen de eigen groep. Zijn de gezellige groepen 

van ooit de ongezellige individuen van tegenwoordig geworden? 

Valt er licht of zicht te geven op ons, individuele mensen vandaag? En hebben 

wij zelf ook invloed op wie wij zijn? We kijken naar onszelf met op de achtergrond 

het provocatieve boek van Pascal Bruckner (Parijs, 1948) Schuldig over de hele 

lijn. Hoe de witte man de ideale zondebok werd (Davidsfonds 2021). 

   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Begeleiding:         Ds. Arie Boelhouwer  
Data:      Ma 7 nov. 2022 
Plaats en tijd:     Bevrijdingskerk, 20.00 – 22.00 uur 

Contactpersoon:   Ds. Arie Boelhouwer 

  
 
 

  



21 
 

B5.2- Adam, wie ben je?  – over Genesis als een verhaal over hoe wij begonnen 

 

In het voorjaar van 2022 hield Arie Boelhouwer bij Probus84 een power point 

presentatie over Genesis. Of preciezer: over het eerste hoofdstuk van het eerste 

Bijbelboek. Deze lezing wordt hier opnieuw aangeboden. Ze kan fungeren als 

brug tussen de beide andere lezingen onder deze titel. Maar ze is ook geschikt 

voor ieder die, voor het eerst of opnieuw, onbevangen wil kijken naar een verhaal 

over onze oorsprong, of liever: over onze bedoeling. 

 

Begeleiding:         Ds. Arie Boelhouwer 
Data:      Ma 9 jan. 2023 

Plaats en tijd:     Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contact persoon:  Ds. Arie Boelhouwer  

  

 

B5.3- Adam, wie ben je? – over gelovige identiteit 

 

‘Wees jezelf, sprak ik tot iemand. Maar hij kon niet, hij was niemand’. Hoe zien 

mensen zichzelf coram Deo, voor het aangezicht van God? Zijn wij nietswaardige 

zondaars, moeten wij onszelf ten overstaan van God als ‘niemanden’ 

beschouwen? Zijn wij kinderen van God voor wie het Koninkrijk is bestemd? Met 

name in mystieke christelijke teksten wordt zelfopoffering in verlangen naar God 

soms op de spits gedreven. Of lijkt dat maar zo en zoekt de Godzoeker 

uiteindelijk toch alleen maar zichzelf? Adam, wie ben je? We kijken naar onszelf 

met op de achtergrond het moeizaam leesbare boek van Marc De Kesel (Gent, 

1957) Ik, God & mezelf. Mystiek als deconstructie (Sjibbolet 2021).     

   

Begeleiding:        Ds. Arie Boelhouwer 
Data:     Ma 13 mrt. 2023 
Plaats en tijd:    Bevrijdingskerk, 20.00 – 22.00 uur 
Contactpersoon: Ds. Arie Boelhouwer 
 
 

 

  



22 
 

B6- 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:        B6a: Do 1 en 15 dec. 2022 
                             B6b: Do 23 febr., 9 en 23 mrt. 2023 
Plaats en tijd:      Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur    

Contactpersoon: Evelien Gardebroek 
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B7- Troost 

Wat geeft troost in donkere tijden? Wat is je houvast, als alles ineens wankel 

lijkt? Bij die vragen staan we stil aan de hand van levensverhalen van schrijvers, 

dichters, componisten, wereldleiders. We doen dat met behulp van het boek 

‘Troost’ van Michael Ignatieff, waarin 17 personen uit de wereldgeschiedenis 

uitgelicht worden. Hoe gingen mensen als Job, Cicero, Abraham Lincoln, Gustav 

Mahler of Anna Achmatova om met verlies en rouw, waarin vonden zij troost? 

We bespreken in drie avonden enkele van de zeventien beschreven 

levensverhalen. Zo kijken we terug op levens van anderen en hopen zo een 

antwoord te krijgen op de vraag ‘wat is troost?’. Ook delen we persoonlijk 

ervaringen bij troost geven of troost ontvangen. 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Begeleiding:        Ds. Erica Hoebe 
Data:     Ma 23 jan, 6 en 20 febr. 2023 
Plaats en tijd:    Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur 
Contactpersoon: Ds. Erica Hoebe 
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B8- 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 17 juli, di 25 juli, wo 2 aug. 2023 
Plaats en tijd:       Pastorie Huszárlaan 42, 20.00 - 22.00 uur plus nazit 
Aanmelding:       Voor 1 juli 2023 

Contactpersoon: Ds. Nico Sjoer 
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Serie C- Cultuur-Muziek-Film 

 
C1- Anglicaanse liturgie (liturgie en muziek)  
 
Een inkijkje in andere kerkelijke tradities en culturen is vaak verrijkend. In 2 

avonden verdiepen we ons in de Anglicaanse liturgie. De geschiedenis, de 
opbouw van de liturgische elementen, de muziek (o.a. Psalms, chants, hymns, 
Magnificat-Nunc Dimittis, Our Father), de beroemde ‘Evensongs’: vele 
onderwerpen waar we over horen en met elkaar over doorspreken. We luisteren 
naar en zingen ook enkele Engelse liederen.  
 
Begeleiding:                 Jonathan Kooman en Ds. Nico Sjoer 
Datum:                        Do 13 en 20 okt. 2022.  
Plaats en tijd:               Bevrijdingskerk, 19.00 – 22.00 uur 
Contactpersoon:           Jonathan Kooman 

 
C2- God's not dead (Film)  
  
"What do you believe?" 

 
Josh Wheaton, een vrome christen en eerstejaars student, schrijft zich in voor 
filosofie-lessen die gegeven worden door een dogmatische en argumentatieve 
atheïst. Professor Radisson eist dat al zijn studenten een verklaring ondertekenen 
dat God dood is, om te slagen. Josh weigert als enige in de klas dit te doen. De 
professor zet Josh daarom voor het blok: hij moet zijn standpunt verdedigen in 
een reeks debatten met hem en vervolgens beslissen de studenten wie er wint. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Begeleiding:                 Henrike Schot en Liesbeth van Schaik 
Datum:                        Vrij 4 nov. 2022 
Plaats en tijd:               Bevrijdingskerk, 19.00 - 22.00 uur 
Contactpersoon:           Henrike Schot en Liesbeth van Schaik 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgc7SxPvTAhVFSRoKHUbBAvcQjRwIBw&url=http://www.pkn-bladel.nl/event/disselzangers06062016/&psig=AFQjCNF5UCA4OgxXriKAVfNvRw9yVMAKtA&ust=1495268782304811
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Serie D -Overige activiteiten 

 

D1- Diaconaal werkbezoek aan Het Passion  

We organiseren op zaterdag 18 maart 2023 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. 

 

                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Begeleiding:         Dick Verkerk  
Datum:        Za 18 mrt. 2023  
Plaats en tijd:       Vertrek Bevrijdingskerk, 8.30 uur 
Contactpersoon:   Dick Verkerk  
 

  



27 
 

D2- 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. 

 
D3  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 
 
D4  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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E Kringen in de wijkgemeenten Johannes en Lukas 

E1- Kringen van Johannes 

 

 

E2- Kringen van Lukas 

  

Lijst van 
kringen bij 
Johannes 

Wanneer Tijd Waar Contactpersoon 

Nudehof-kring 2e woensdag 
van de maand 

15.00 – 16.00 Nudehof scriba Johannes 

Bijbelkring 
Johannes 

woensdag 19.30 – 22.00 Bevrijdings-
kerk 

scriba Johannes 

Vrouwen-
gesprekskring 

dinsdag 19.45 – 22.00 Bevrijdings-
kerk / thuis 

Margriet van Zetten, 
Mariëtte Heldoorn 

Volleybal-kring dinsdag 20.30 - 21.30 Sporthal De 
Aanloop 

Trudy Freeke 

Huisbijbel-
kringen 4x 

ma / di/ woe/ 
don 

19.45 – 22.00 Bevrijdings-
kerk / thuis 

Jantine van Schaik 

Lijst van 
kringen bij 
Lukas 

Wanneer Tijd Contactpersoon 

Eetgroep 4e donderdag van 
de maand 

17.00 – 20.00 Dick Verkerk 

verkerkdickjr@gmail.com 

Ontmoetingen 
rond de Bijbel 

1e en 3e di. van de 
maand 

10.00 – 11.30 Joke v/d Kraan 
kraanvd@gmail.com 

Wandelgroep 2e dinsdag van de 
maand 

Start 10.00 Corrie van Eck 
vaneck.corrie@gmail.com 

Leeskring 40ers 1x per 6 weken  Otto Hospes 
ohospes@gmail.com 

Gesprekskring 
Tarthorst/ 
Roghorst 

1x per 4-6 weken  Annet Fiets 
anetta.fiets@gmail.com 

Bijbelkring 
Nudehof 

2e dinsdag van de 
maand 

 Teunis van de Brink 
brink003@xs4all.nl 

OEG, Rondeel, 
Veerstraat enz. 

  Janny Figge/Hans Blonk 
jjfigge@knpmail.nl 
hansenmartineblonk@online.nl 

Leeskring 1   Thea Schouwink 
schouwink.pronger@knpplanet.nl 

Kring Weiden   Gerry Kramer 
gkramer670@yahoo.nl 

Contactkring   Annet Fiets 
anetta.fiets@gmail.com 

mailto:verkerkdickjr@gmail.com


29 
 

Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2022/2023 
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         

----------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2022/2023 

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 B3.1 B3.2 B4 B5.1 B5.2 B6 B7 B8 

C1 C2         

D1          

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7    

B1 B2 B3.1 B3.2 B4 B5.1 B5.2 B6 B7 B8 

C1 C2         

D1          
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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 



31 
 

  

Dit programma is samengesteld door de commissie Vorming en Toerusting van 
de Protestantse Gemeente te Wageningen. 

Deze commissie bestaat uit de volgende leden:  
 

 
Arend Jan van Bodegom -voorzitter 
 
Ds. Arie Boelhouwer 
 
Carja Butijn 
 

Netty van Marle 
 
Chris Reeder 

 
Henrike Schot 
 

Ds. Nico Sjoer 
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Startdatum Nr. Pag. Titel 

Do. 22 sept. B1 15 “Terreur van God” 

Do. 29 sept. B2 16 Naar de bronnen: Ignatius 

Do 6 okt. A1 6 Lezing ds. Rikko Voorberg – Nieuwe vormen 
en gemeentezijn 

Do. 13 okt. C1 26 Anglicaanse liturgie 

Do. 3 nov. B3.1 17 Groen hart van geloof en praktijk in 
klimaatadaptie 

Vrij. 4 nov. C2 25 God’s not dead (film) 

Ma. 7 nov. B5.1 20 Adam, wie ben je? Over maatschappelijke 
identiteit 

Wo. 9 nov. B4 19 Maria, Icoon van genade 

Do. 17 nov. A2 7 NBV21: nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw 

Do. 24 nov. B3.2 18 De aarde is van de Heer – en dus niet van ons 
(Psalm 24) 

Do. 1 dec. B6a 22 Meditatief Bijbellezen 

Do. 8 dec.  A3 8 Izaäk en Ismaël?! Verzoening in het Midden-
Oosten 

Ma. 9 jan. B5.2 21 Adam, wie ben je? Over genesis als verhaal 
over hoe wij begonnen 

Ma. 23. jan. B7 23 Troost 

Vr. 27 jan. A4 9 Alle 7 goed! 

Do. 23 feb. A5 10 De protestant en het zelfgekozen levenseinde 

Do. 23 febr. B6b 22 Meditatief Bijbellezen 

Do. 16 mrt. A6 11 Het leven delen 

Ma. 13 mrt. B5.3 22 Adam, wie ben je? Over gelovige identiteit  

Za. 18 mrt. D1 26 Diaconaal werkbezoek aan Het Passion 

Do. 13 apr. A7 12 “Over ontluikend Christendom” 

Do. 11 mei A8 13 Leven met en na Auschwitz 


