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Uitleg over Quick Response codes (of QR codes)
Met behulp van een smartphone (een telefoon met internetverbinding) of ‘tablet’
kunt u met een speciale ‘app’ deze codes scannen. Daarmee kiest u automatisch
de internetpagina waarop meer informatie over dit onderwerp te vinden is.

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2019-2020
PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL

Protestantse Gemeente Veenendaal

VORMING & TOERUSTING
Programma 2019-2020
Thema PKN: ‘Een goed verhaal’
Twee aan twee gaan de wijkgemeenten het nieuwe seizoen in. Het
activiteitenprogramma V&T is er niet minder om. Deze activiteiten
bieden een goede gelegenheid om kennis te maken met nieuwe
gemeenteleden en met hun verhaal.
U bent overal van harte welkom, dit geldt ook voor gasten van
buiten de Protestantse Gemeente Veenendaal.
Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden
bij een contactpersoon of dat er een bijdrage in de kosten wordt
gevraagd. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit
vermeld.
De Commissie hoopt op een gezegend en inspirerend seizoen met
veel deelname. Kom ook en doe mee!

Wijkgemeente De Open Hof
Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com
Wijkgemeente ZuidWest
Fre Warnar, 543986, fw.warnar@hccnet.nl
(samenstelling programmaboekje)
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VERTELVOORSTELLING ‘MARIA’

SAMEN ZINGEN OP ZONDAGAVOND

Pauline Seebregts

Erik Westerhout

OPENINGSAVOND

Al ruim 16 jaar wordt er, elke tweede zondag in de maanden september t/m
juni, een samenzang-avond georganiseerd in de kerkzaal van zorgcentrum De
Meent aan De Grote Beer. Gemiddeld bezoeken ca. 170 mensen de avonden
en zingen uit volle borst liederen uit tal van verschillende bundels. Psalmen,
gezangen, Joh. De Heer, Opwekking, het Nieuwe Liedboek, … het komt
allemaal voorbij.
Mensen uit allerlei kerken en gemeenten, die één zijn in het zingend belijden
van hun Heer en Heiland. Halverwege pauzeren we een kwartier, met koffie
of thee. De organisatie nodigt ook u en jou van harte uit mee te zingen of te
luisteren. Wees welkom…!!

VOOR HET SEIZOEN 2019 -2020

‘Het was een gewone maandag als alle anderen. En toch had ze daar ineens op
de stoep gestaan in een blauwe mantel, witte sportschoenen en een witte sjaal
om haar haar. In de ene hand een tas en in de andere hand een koffer. Het bleek
niemand minder te zijn dan de Heilige Maagd Maria’.
Stel het je eens voor. Wat zou jij doen!? De vrouw die de deur had opengedaan
liet haar binnen. Dat werd het begin van een ongewone week. Maria zit vol met
verhalen zo blijkt algauw. Zo leert de vrouw over haar bijzondere gast, maar ook
over de twijfel ÉN het geloof in zichzelf en het leven.

Datum
Plaats
Tijd

Datum
Plaats
Tijd
Kosten
Contact

| vrijdag 20 september
| Petrakerk, Kerkewijk 135
| 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
| vrijwillige bijdrage via collecte
| Janne-Marie van Heteren, 556431,
jmvheteren@hotmail.com
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Contact

|
|
|
|

elke tweede zondag van september t/m juni
kerkzaal zorgcentrum De Meent, Grote Beer 10
19.30 - 20.45 uur, in de pauze kofﬁe / thee
Erik Westerhout, 514578, heinerik@xs4all.nl
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BIJBELKRINGEN

GROEIEN IN GELOOF…
De Gemeente Groei Groepen

Elkaar ontmoeten, samen luisteren naar de Bijbel, zoeken naar de betekenis
hiervan voor ons in het hier-en-nu. Op deze wijze willen we ook de komende
maanden bezig zijn, ongeacht de leeftijd, met bekende of (nog) minder
bekende deelnemers.
De gewone bijbelkring:
De leeftijdsgroep bestaat momenteel uit 50-plussers.
Eens per maand komen we bij elkaar in de Open Hof.
Bijbelkring voor beginners
Zoals de naam al aangeeft, is de kring vooral bedoeld voor mensen die
weinig kennis hebben van Bijbel en geloof.
Op de eerste bijeenkomst overleggen we met elkaar hoe we het gaan doen,
wat we behandelen enz.
De eerste ochtend hiervoor zal zijn op 13 september.

Daum

Plaats
Tijd
Contact

| start op woensdag 4 september en daarna de 1e woensdagavond van de maand
Beginners: start op vrijdag 13 september en daarna
de 2e vrijdagochtend van de maand
| Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
| 19.30 – 21.00 uur / 9.30 – 11.00 uur
| Da. Hilde Graaﬂand, 0318-551855, h.graaﬂand1@kpnplanet.nl

Protestantse Gemeente Veenendaal

In wijkgemeente Open Hof zijn momenteel zo’n 5 zogeheten “Gemeente
Groei Groepen” (GGG) actief. De GGG is een vorm van gemeenteopbouw
waarbij je met- en van elkaar leert om te groeien in geloof, in gemeenschap
en in gastvrijheid.
In al de groeigroepen willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is,
vinden wij, goed als gemeenteleden met elkaar meeleven, onderling
pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof, rond een open
Bijbel.
De basisgedachte achter de GGG is om in een veilige omgeving samen
zoekend het geloof met elkaar te delen en te luisteren naar elkaars
geloofsbeleving.
Iedere groep kiest zelf welk materiaal er gebruikt wordt. In het afgelopen
seizoen waren er groeigroepen op zondagavond, dinsdagavond,
woensdagochtend, woensdagavond en donderdagavond. Hoe het komend
seizoen eruit gaat zien lees je in het kerkblad Samen Eén of kun je vernemen
via Hans van der Voorde.

Data
Plaats
Contact en info

| Eén keer in de twee weken
| Bij één van de deelnemers thuis
| Hans van der Voorde, 511296, havoorde@kpnmail.nl
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TAIZÉ-VIERINGEN

DE LECTIO DIVINA
Slow Reading

Taizé ligt in het midden van Frankrijk, ten noorden van Lyon.
Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische
gemeenschap.
De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke
goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de
gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, van katholieke en van
protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen.
Vanaf het einde van de jaren vijftig vinden jongeren vanuit de hele wereld de
weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en
bezinning.
Ook in onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-vieringen gehouden.
Deze vieringen zijn er voor iedereen, -jong maar ook ouder-, die zich
aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de
kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed,
muziek en het aansteken van kaarsen.

“In een tijd waarin alles snel moet, is het een uitdaging om te verlangzamen.
Dat geldt ook voor ons lezen van de Bijbel. De spirituele leeswijze van de lectio
divina kan helpen.”
Lectio Divina is een manier van Bijbellezen met wortels tot in de vroege Kerk.
Vooral de woestijnvaders in Egypte in de vierde en vijfde eeuw waren hier
mee bezig, maar door de eeuwen heen is deze manier van biddend Bijbellezen
overgedragen. Het is een manier om in stilte en rust een kort Bijbelgedeelte
te lezen en te herlezen, zodat het een Woord van God voor jou persoonlijk kan
worden.
Het gaat er bij Lectio Divina dus niet om dat je de oorspronkelijke betekenis
van de tekst leert kennen, maar dat je God de ruimte geeft om door deze tekst
dichterbij te komen. Dat vraagt rust en geduld, want het leert je om te luisteren
met je hart. Bij aanmelding krijg je nadere informatie óver de (vier stappen van)
de Lectio Divina.

Data 2019
Data 2019
Data 2020
Plaats
Tijd
Contact

| zondag 22 september, 17 november
| zondag 19 januari, 22 maart en 7 juni
| Petrakerk, Kerkewijk 135
| 19:00-19:30 uur
| Ds. Tineke Wielstra, 553155, wielstra.ensing@outlook.com,
Saskia van der Heide, 543058, sheidevd@ziggo.nl
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Data 2020

Plaats
Tijd
Contact en aanmelden

| donderdag 26 september, 31 oktober, 28 november
| donderdag, 30 januari, 20 februari, 12 maart (begin van
40-dagen-tijd), 26 maart, 2 april
| Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
| 20.00 uur
| Ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl
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BACHCANTATES

HELP, DANK, WOW

Muziek zonder einde

Bidden, zo simpel is het

Al zoveel cantates beluisterd en toch steeds weer verrast!
Twee avonden zullen we kunnen genieten van verschillende Bachcantates. In
ieder geval komt cantate 40 “Darzu ist erschienen der Sohn Gottes” aan bod.
Echt een juweel.
Dit jaar zullen we iets meer dan voorheen aandacht geven aan de verbinding
van tekst en muziek. Bij Bach is dat vaak een twee-eenheid.
U hoeft geen kenner van Bach te zijn om een liefhebber van zijn werk te
worden.

“Help Dank Wow” van Anne Lamott is een origineel boek over het gebed,
waarin de drie belangrijkste gebeden - hulp vragen, waarderen wat goed
is en ontzag hebben voor de wereld om ons heen - centraal staan. De
auteur schrijft op een humorvolle, originele wijze over haar geloof, dat
gekenmerkt wordt door vallen en opstaan. In Help Dank Wow schrijft ze
over haar ervaringen met bidden. De drie belangrijkste gebeden kunnen ons
volgens Lamott helpen en ons de weg vooruitwijzen. Ze vertelt hoe ze tot
deze inzichten kwam en legt uit wat ze voor haar betekenen en hoe ze haar
hebben geholpen.

Wat er verder op het programma komt, staat nog niet vast.
U bent 2 avonden welkom in de Petrakerk.

Datum
Plaats
Tijd
Aanmelding / Leiding

|
|
|
|

maandag 30 september en 14 oktober
kerkzaal Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan
20.00-22.00 uur, kofﬁe/thee vanaf 19.45 uur
Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

Aan de hand van dit boek staan we een drietal avonden stil bij ‘bidden’.
Want ‘zoals geloven beminnen is, zo is beminnen bidden. Wie niet bidt,
verliest zijn liefde voor het geloof.” (Antoine Bodar). We zullen heel praktisch
met bidden bezig zijn, en niet blijven steken in een theorie over bidden.

Datum
Plaats
Tijd
Contact en aanmelden

Protestantse Gemeente Veenendaal

|
|
|
|

donderdag 3, 10 en 17 oktober
Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
20.00 uur
Ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl
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KERK 2025

A STREETCAT NAMED BOB

Ds. B. Olde, PKN

Op weg naar 2025, wat voor kerkgemeenschap wilt u hier in Veenendaal zijn?
Met u wil Ds. B. Olde van gedachten wisselen over onze kerkgemeenschap te
Veenendaal. Wat zal in 2025 kenmerkend zijn voor onze kerkgemeenschap?
Ds. Olde schetst de context van de kerk in Nederland en de visie en agenda
van de landelijke kerk. Wat betekent ‘Geloof, gemeenschap en gedrag’ uit
het rapport Kerk 2025 voor onze kerkgemeente en ons zelf? Wat betekent het
perspectief uit de rapporten van het CBS en het Sociaal Cultureel Planbureau
‘Christenen in Nederland’ (dec 2019) en ’De identiteit van Nederland’ (juni/juli
2019)? Moeten we gaan pionieren of de huidige wijkgemeente koesteren?
We gaan in gesprek over de toekomst van onze kerk, de PGV.

Deze film gaat over James Bowen die dakloos werd en verslaafd raakte aan
heroïne. In de lente van 2007 zat hij in een methadonprogramma en woonde
hij in een ﬂat in Londen in het kader van een begeleidwonenproject. In de
hal van de ﬂat vond hij een gewonde kat. Deze kat zorgde ervoor dat zijn
leven een totaal andere wending krijgt.
Het waargebeurde verhaal werd in 2012 in een autobiografisch boek
uitgebracht. Daarna ging het snel; miljoenen exemplaren werden in 25 talen
over de hele wereld verkocht. Een verfilming van dit bijzondere verhaal lag
daarom voor de hand. In de film speelt de kat zichzelf.
Een mooie film over teleurstelling en hoop. (Imbd score: 7,4)

Datum

| dinsdag 8 oktober
Plaats | Trefpunt, Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan
Tijd | 20.00-22.00 uur
Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com
Datum

Plaats
Tijd
Kosten
Contact

| dinsdag 15 oktober
| kerkzaal van Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
| 19.45 uur exact (kofﬁe/thee vanaf 19.30)
| €5,- (inclusief consumptie)
| Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

Filmtrailer

Protestantse Gemeente Veenendaal
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MAALTIJD WERELDVOEDSELDAG

KERK & ISRAËL ONDERWEG
Dit is een activiteit van Commissie Kerk & Israël van de PGV

Wereldvoedseldag betekent aandacht voor de voedselproblematiek in de
wereld: ongelijke verdeling, overproductie, verspilling, verduurzaming
enz. Een initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de
Verenigde Naties.
Hoe kan het dat wereldwijd ruim 800 miljoen mensen honger lijden, terwijl
2x zoveel mensen met overgewicht kampen?
Op kleine schaal ontstaan hier overal voedselbanken, en nu in Veenendaal
ook de zogenaamde Stadsakkers met vers en gezond onbespoten voedsel
voor zo’n 150 mensen.
Albert van Laar, dagcoördinator van de Stadsakkers, leidt de avond in.
Daarna is er een sobere, voedzame maaltijd met o.a. producten uit de
Stadsakkers, die daar ook verkocht worden. Wilt u meehelpen deze
te bereiden dan kunt u zich t.z.t. aanmelden via een intekenlijst in de
Petrakerk en Aller Erf. Nadere berichten volgen. Wilt u mee-eten? Geef u dan
tijdig op. Van harte welkom!

“Al waren onze monden vol van zang” is een tentoonstelling van twaalf
meditatieve afbeeldingen uit het magazine Kerk & Israël Onderweg.
Deze foto’s en gedichten zijn zo verrassend dat het de moeite loont om er
meer mensen van te laten genieten dan alleen de lezers van dit blad. De
twaalf afbeeldingen vormen samen een verhaal waarin elke bezoeker van de
tentoonstelling zijn of haar levensverhaal kan teruglezen.
Van 30 oktober tot 15 november zijn ze te zien in de Petrakerk.
Doelstelling van het Kerk & Israël Magazine: De Joodse wortels van het
christelijk geloof theologisch doordenken en allen die geïnteresseerd zijn
informeren en inspireren.
Aansluitend aan de tentoonstelling komt Ds. Reinier Gosker een
informatieavond verzorgen over het werk van Kerk & Israël van de PKN.

Datum
Plaats
Datum
Plaats
Tijd
Kosten
Contact en opgave

|
|
|
|
|

vrijdag 18 oktober
Trefpunt, Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan
20.00 - 22.00 uur, kofﬁe/thee vanaf 19.45 uur
5,Ada Westerink, ada.westerink@gmail.com, 542232

Protestantse Gemeente Veenendaal

Tijd
Contact

|
|
|
|

dinsdag 19 november
kerkzaal Petrakerk, Kerkewijk 135
20.00 - 22.00 uur
Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com.

Programma Vorming & Toerusting 2019 - 2020

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN
		 24

21		 30

27

26

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN
			

12

18

19

OPEN THOMASKRING

VAN GESLACHT TOT GESLACHT

De Thomaskring hoopt ook in het komende seizoen haar werk voort te
zetten. De kring richt zich op gemeenteleden uit beide wijken. Voor de
deelnemers zijn nieuwe, vaak vrijzinnige, gedachten over geloof en leven
bespreekbaar in een sfeer van onderling vertrouwen.
Degenen die een enkele van de vijf bijeenkomsten willen meemaken zijn
ook welkom.
Het komend seizoen willen wij ons per avond concentreren op een op dat
moment actueel theologisch en/of filosofisch onderwerp zoals weergegeven
in de christelijke dagbladen.
Inspraak van alle deelnemers wordt op prijs gesteld. De keuze van het
onderwerp zal tijdig voorafgaand aan de vergadering aan de deelnemers
worden bekend gemaakt en als zodanig worden toegezonden.

“Het lijkt steeds moeilijker te zijn om aan een komende generatie de waarde
van het christen-zijn door te geven. De cijfers liegen er niet om.”

|
|
Plaats |
Contact |
		
		
Data 2019

Data 2020

donderdag 24 oktober, 21 november
donderdag 30 januari, 27 februari en 26 maart
zaal bij de Petrakerk, Kerkwijk 135, ingang Dennenlaan
Rien van Staalduine, 821402, mvanstaalduine@ziggo.nl,
Henri Lugtigheid, 541554, hj@lugtigheid.nl,
Marise Wiersma, 513548, j.enm.wiersma@kpnmail.nl
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Geloofsopvoeding

Als je je kind in de kerk laat dopen, is een van de vragen die gesteld wordt:
Beloven jullie jullie kinderen in woord en daad voor te zullen gaan op de weg
ons door God gewezen, en om het te dóen onderwijzen in het Woord van God?
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een ouder voor in de kerk op deze vraag een
klinkend NEE uitsprak. We beloven het en met die kleine in onze arm doen we
dat van harte.
De praktijk echter blijkt weerbarstig. Met lede ogen zien we veel van onze
kinderen en jongeren onze gemeente verlaten in de hoop elders meer te
beleven of gelijk al af te haken omdat het ze eenvoudig niet aanspreekt of
relevant blijkt in het leven. Voor veel ouders en opvoeders geeft dat verdriet
en soms slapeloze nachten, anderen zien het als een keuze van hun kind en
leggen zich erbij neer.

| dinsdag 12 november
| Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
Tijd | 20.00 u
Contact en aanmelden | Bram Rebergen (directeur van Youth For Christ), 0611916858,
		info@entochproducties.nl
Datum
Plaats
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ANTWOORD GEVEN OP VERLIES

FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS

Verder na het verlies van een geliefde

Festival van Lezingen en Liederen, door Cantorij ZuidWest

Emeritus-hoogleraar pedagogiek Wim ter Horst omschreef verdriet en
rouwen ooit als ‘antwoord geven op verlies’. Verlies dat zich in vele vormen
aandient: het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid.
Over dat verlies van een geliefde willen we een aantal keer met elkaar in
gesprek gaan. Aan de hand van het boekje “Verdriet is een werkwoord”, van
Margriet van der Kooij.
“Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je moet aﬂeggen, maar
verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je
dat je in hetzelfde kringetje ronddraait, maar als je goed kijkt, verandert het
perspectief toch. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan
je voorschrijven hoe het moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen
helpen.” (Margriet van der Kooij) In vijf avonden willen we met elkaar in
gesprek gaan over ‘wat helpen kan’. Sophia van Heerdt en ds. John Boogaard
zullen deze avonden leiden.

Komt allen naar deze speciale, Nederlandstalige uitvoering van negen lezingen
(Lessons), afgewisseld met negen responsories of carols (liederen).
In 1918 werd het concept voor deze vieringen door Eric Milner-White aangepast
voor gebruik tijdens een dienst op kerstavond in de kapel van King’s College
in Cambridge. Daarin werd – in negen korte Bijbellezingen uit Genesis, de
profetische boeken en de evangeliën – het verhaal verteld van het paradijs,
de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen werden
afgewisseld met het zingen van kerstliederen, gezangen en koormuziek.
In de loop der jaren verspreidde het Festival of Lessons and Carols zich over
heel Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook elders in de wereld hebben
deze Festivals zich, als opmaat naar Kerst, een vaste plaats verworven in
veel lokale kerkelijke gemeenten. Tegenwoordig wordt ook uit het nieuwe
testament gelezen.

Data 2019
Data 2020
Plaats
Tijd
Contact en aanmelding

|
|
|
|
|

woensdag 13 en 27 november, 11 december
woensdag 8 januari en 4 maart
Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
20.00 uur
Ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

De cantorij, onder leiding van Guus Fennema, heeft gekozen voor de uitvoering
met Nederlandstalige liedteksten van Sytze de Vries, ook bekend als “Het
Liefste Lied der Lage Landen”.

Datum
Plaats
Tijd
Kosten
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|
|
|
|

zondag 22 december
Petrakerk, Kerkewijk 135
16:00 uur (Kerk open 15:30 uur)
Collecte na aﬂoop.
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WAT KUN JE ALS WELDENKENDE
21-EEUWER MET DE BIJBEL?

SPOORZOEKEN IN HET O.T.

Alain Verheij

Lucas de Groote

Wat is de relevantie van de oude christelijke traditie in het nu van 2020?
Wat bezielt een jonge dertiger om fulltime bezig te gaan met de kerk en de
Bijbel?
Die vragen onderzoekt ‘loslopend theoloog’ Alain Verheij met ons, waarbij er
vooral ruimte is voor open gesprek.
Verheij is een liefhebber van de Bijbelverhalen, verbindt ze met zijn eigen
biografie, maar laat tegelijk zien hoe deze oude verhalen relevant kunnen
zijn voor (jonge) mensen vandaag.

Ook dit jaar zetten we onze speurtocht in het Oude Testament voort. Het boek
Richteren levert genoeg verhalen die de moeite waard zijn om nauwkeurig
gelezen te worden.
In deze reeks avonden zullen we weer ontdekken: er staat vaak niet, wat wij
denken dat er staat. Een lange traditie van Bijbellezen heeft ons soms het zicht
ontnomen op wat er werkelijk staat, en nog belangrijker, wat de betekenis van
deze teksten is.
Bij die zoektocht hebben we wel een goede gids nodig. Ook dit jaar is dat
Lukas de Groote. Hij houdt zich al jaren intensief bezig met het Hebreeuws en
van daaruit met de verhalen in het Oude Testament.
Gaat u mee op onze speurtocht?

Alain Verheij is schrijver van het boek ‘God en ik’, verkozen tot beste
theologische boek van 2018.
Hij heeft een bekendheid opgebouwd als publiek theoloog door zijn
bijdragen aan bv het Theologisch Elftal in Trouw.
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dinsdag 7 januari
Trefpunt, Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan
20.00 – 22.00 uur
Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com
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maandag 6, 13, 20, 27 januari en 3 februari
zaal bij de Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan
20.00 – 22.00 uur, kofﬁe/thee vanaf 19.45 uur
Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl
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DIE IK BEN

OMDAT JIJ JIJ BENT

Kirsten Benschop

Margreet Hagelstein

In ‘Die Ik Ben’ duikt Kirsten met de nodige (zelf)spot in het gangenstelsel
van ons brein, waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk
lijkt. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom
vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn? Waarom verschuilen we
ons achter de muren van ons ego en doen ons voor als diegene die we willen
zijn? Ons verre van gelukkig voelend dempen we, zoekend naar aﬂeiding,
onze onrust en eenzaamheid met een bezoekje aan de therapeut. ‘Die Ik
Ben’ rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want
is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit accepteert zoals die is?
En is contact niet wezenlijker als je je gekend weet zoals je bent? Met Derk
Groen op gitaar en darboeka, hardop (onder)zoekend, zingend, verhalend en
poëtisch zet Kirsten met DIE IK BEN een scherpe, relativerende, gevoelige en
bovenal eerlijke voorstelling neer.

Jij doet er toe tot de laatste minuut van je leven,
en wij zullen al het mogelijke voor je doen.
Niet alleen om je te helpen rustig te sterven,
maar om je te helpen leven tot je sterft.
(Cicely Saunders)
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vrijdag 24 januari
kerkzaal van Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
20.00 uur
5,- (inclusief consumptie)
Ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

Deze avond staat zorg in een hospice centraal. Het zal gaan over het
ontstaan van de hospice-beweging, waarvan Cicely Saunders wereldwijd één
van de grondleggers is, over de verschillende vormen van hospicezorg en
over de praktische dagelijkse bezigheden in een hospice.
Op welke manier helpen de medewerkers in een hospice de bewoners te
leven tot het einde. Welke vragen spelen een rol en wat als er geen gesprek
meer mogelijk is. Deze avond zal er veel ruimte zijn voor vragen.
Margreet Hagelstein is 10 jaar coördinator geweest van Hospice Berkenstein in
Veenendaal. Sinds 4 jaar is zij trainer voor de landelijke Vrijwilligers Palliatief
Terminale Zorg). Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers van Café
Doodgewoon Veenendaal.
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donderdag 13 februari
Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
20.00 uur
5,- (inclusief consumptie)
Ada Coppoolse, 555631, adacoppoolse@gmail.com
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CAPHARNAÜM

GELOVEN IN OORLOGSTIJD

Filmavond

Dietrich Bonhoeffer

Deze film gaat over Zain, een 12-jarige Libanese jongen, die in de rechtbank
zijn ouders aanklaagt. Rechter: “Waarom klaag je je ouders aan?” Zain: “Voor
dat ze me leven hebben gegeven.” Deze film is een indringend portret over
ouderschap en overleven in de armste wijken van Libanon, verteld door
de ogen van een kind. Zain (gespeeld door Zain Al Rafeea) slijt zijn dagen
in de straten van de Libanese hoofdstad Beiroet. Zain besluit uiteindelijk
weg te lopen van huis. Dit leidt tot een ongelooﬂijke roadtrip, met nieuwe
vriendschappen en alles beslissende keuzes.

Prof. dr. G.C. Den Hertog
emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit Apeldoorn

Capharnaüm ging in 2018 in première op het Filmfestival van Cannes. De
cast bestaat veelal uit amateuracteurs en met name Zain Al Rafeea wordt
geprezen om zijn sterke acteerprestaties. (Imbd score: 8,5)
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dinsdag 18 februari
kerkzaal van Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
19.45 uur exact (kofﬁe/thee vanaf 19.30 uur)
5,- (inclusief consumptie)
Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

De jonge Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer neemt meteen stelling
als er maatregelen tegen de joden dreigen, na de machtsovername door
de nationaalsocialisten.
In 1935 gaat hij leidinggeven aan een postuniversitaire opleiding voor
theologische kandidaten van de Belijdende Kerk. Dat seminarie vult
hij bewust in als een christelijke leefgemeenschap, die de Bergrede als
leefregel serieus neemt en een vrijplaats in de nazistaat vormt.
Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt laat Bonhoeffer zich bij het
verzet tegen Hitler betrekken en werkt hij mee onder de dekmantel van
V-Mann (geheim agent).
Ruim een jaar voordat de aanslag van 20 juli 1944 op Hitler wordt
uitgevoerd, wordt hij gearresteerd en op 9 april 1945 opgehangen.
Welke rol hebben Bijbel en gebed gespeeld in hoe hij zijn weg is
gegaan?

Datum
Plaats
Tijd
Contact

| dinsdag 24 maart
| Trefpunt, Petrakerk, Kerkwijk 135, ingang Dennenlaan
| 20.00 – 22.00 uur, kofﬁe vanaf 19.45 uur
| Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

Filmtrailer
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MYSTIEK VOOR HET
DAGELIJKS BESTAAN

STILTEWANDELING

Marga Haas

Kom tot rust in de stilte

Mystiek – een term die je wel eens hoort, maar wat moet ik me erbij
voorstellen? En wat heeft het mij te zeggen in mijn gewone dagelijkse
leven? In de eerste helft van de vorige eeuw schreef de Britse Evelyn
Underhill veel over dit onderwerp. Zonder enige theologische opleiding
maakte ze zichzelf wegwijs in het gebied van mystiek, godservaringen
en spiritualiteit. Ze hield in 1936 vier radiotoespraken over ‘Het spirituele
leven’; die werden gepubliceerd in een boekje met dezelfde titel. In mei 2019
verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling ervan. Een kleine eeuw
geleden geschreven, maar tijdloos. Underhill geeft de lezer een heldere kijk
op hoe God en ons dagelijks leven met elkaar zijn vervlochten en op elkaar
inwerken.
Marga Haas (www.margahaas.nl) is een van de vertalers van ‘Het spirituele
leven’. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van
gedachten te wisselen.

Op woensdagochtend 13 mei én op zaterdagavond 23 mei 2020 gaan we
weer in stilte het bos in. Met maximaal 15 mensen. Om daar de rust te
ervaren van het bos.
Het is de bedoeling dat we, zonder met elkaar te praten, een stevige
wandeling gaan maken van zo rond de 10 kilometer. Onderweg zal je
ontdekken wat de stilte met je doet! Omringd door zingende vogels kan zich
een rust aandienen die lijf en ziel kan vullen.
De kans op een ontmoeting met wild (ree, hert, zwijn) is aanwezig. Bij goed
weer drinken we onderweg nog een kop koffie /thee met elkaar. Aanmelden
verplicht. Een redelijk goede conditie is vereist.

Data

Vervoer

|
Plaats |
Tijd |
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dinsdag 21 april
Trefpunt, Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan
20.00 – 22.00 uur
Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com
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Plaats
Contact en aanmelden

| woensdagochtend 13 mei om 5.00 uur en
zaterdagavond 30 mei om 19.00 uur
| eigen vervoer
| De bossen van de Veluwe
| Ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl
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HEMELVAARTSDAG 2020

PASSIEMUZIEK IN DE 40DAGENTIJD
Kees Alblas en Bert Wisgerhof

Sinds jaar en dag belegt de Protestantse Gemeente Veenendaal twee
erediensten op Hemelvaartsdag. Deze feestdag valt D.V. in 2020 op
donderdag 21 mei.
Naast de reguliere dienst in één van onze kerken, is er de niet meer weg te
denken Openluchtdienst in de prachtige tuin van zorgcentrum De Meent
aan De Grote Beer. Deze korte viering begint om 9.30 uur.
Hieraan vooraf gaat de welbekende fietstocht, die start om 8.15 uur.
(Startlocatie wordt t.z.t. bekend gemaakt).
U/jij fietst -en vooral: viert (!)- toch ook mee…?! Wees welkom, op deze
doordeweekse christelijke feestdag…!!
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Leiding
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Hemelvaartsdag (donderdag) 21 mei
startlocatie wordt t.z.t. bekend gemaakt
Openluchtdienst bij Zorgcentrum De Meent, Grote Beer 10
ﬁetsen tussen 08.15 en 09.30 uur
Erik Westerhout
Erik Westerhout, 514578, heinerik@xs4all.nl
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