PROGRAMMA INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING 2018-2019
Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep
Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Didam, Duiven,
Lathum, Westervoort en Zevenaar.
We nodigen u uit het te bekijken. We hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft
voor één of meerdere bijeenkomsten.
Aanmelden
Tenzij anders vermeld kunt u zich opgeven door te mailen naar
Petra van der Wal p.vanderwal@planet.nl,
Henk Bonnink habonnink@live.nl of
Paul Vlaardingerbroek voorzitter@pkn-duiven.nl o.v.v. de activiteit(en).
Om elk jaar weer een behoorlijk programma te kunnen bieden, hebben we financiën
nodig. Daarom vragen we voor de meeste bijeenkomsten een kleine vergoeding (koffie of
thee zijn hierbij inbegrepen). U kunt de bijdrage voldoen bij aanvang van de betreffende
bijeenkomst.
Werkgroep Inspiratie & Bezinning:
Henk Bonnink
De Hoge Hoeve 33 Westervoort tel. (026) 311
Jack Brouwer
Belhamel 8
Zevenaar
tel. (0316) 33
Alies Rutgers
Zonegge 11-19
Zevenaar
tel. (0316) 52
Theo Salemink
Kerkweg 13
Zevenaar
tel. (0316) 34
Henk Trapman
’t Stegeslag 2
Zevenaar
tel. (0316) 33
Paul Vlaardingerbroek
Doornenburgallee 4 Duiven
tel. (0316) 28
Petra van der Wal
ollenkamp 12
Zevenaar
e-mail:
p.vanderwal@planet.nl
Contactpersoon Didam: Arrie van der Vliet, tel. (0316) 22 79 94
Contactpersoon Lathum: Miep van Hunen, tel. (0313) 63 14 11

Om snel te zoeken klik op de gewenste regel
1. BEZOEK AAN STADSKLOOSTER ARNHEM
2. CURSUS BIJBELS HEBREEUWS VOOR BEGINNERS
3. IN HET SPOOR VAN LUTHER
4. BIJBEL EN TAAL 2018
5. (H)EERLIJKE KLEDING
6. DE VERANDERRING
7. LIVE MUZIEK: ORGELCONCERT MET GASTOPTREDEN
8. SPIRITUEEL WANDELEN
9. JOODSE SPOREN IN HET WERK VAN MARC CHAGALL
10. WIE IS GOD IN 2018?
11. LICHTJESAVOND IN WESTERVOORT
12. REBIBLE
13. LEZING: BRONBEEK MUSEUM
14. HERDERTJESTOCHT
15. KERSTZANG
16. ANNUNCIATIE VERBEELD
17. TOP 2000 KERKDIENST IN DUIVEN
18. MIDWINTERHOORNTOCHT
19. LIVE MUZIEK: IERSE FOLK
20. GERY GROOT ZWAAFTINK: ‘OOK DIT GAAT VOORBIJ’
21. SPIRITUELE FILM: A SIMPLE LIFE
22. DE LIEMERSE KERKEN ALS SCHATKAMERS VAN RELIGIEUZE KUNST
23. LIVE MUZIEK: VIOOL/HARP/CELLO CONCERT
24. ALS DE DOOD DICHTBIJ KOMT…
25. WANNEER IK ZOEK NAAR WOORDEN
26. DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES
27. MOMENTEN VAN INSPIRATIE EN BEZINNING IN DE STILLE WEEK
28. LIVE WERELDMUZIEK
29. KERKENNACHT 2019
30. Top 2000 KERKDIENST IN WESTERVOORT
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1. BEZOEK AAN STADSKLOOSTER ARNHEM
Het Stadsklooster wil, geïnspireerd door het kloosterleven, een bloeiplaats zijn voor en
door de stad. In een huis in het centrum van Arnhem, waar een aantal mensen woont,
staat een paar keer per dag de deur open om samen te bidden, te werken en te delen.
Of je nu een bekende bezoeker of een toevallige voorbijganger bent, je bent van harte
welkom in het Stadsklooster! Dagelijks kun je je aansluiten bij een van onze gebeden.
We omarmen de leefregel die we in de praktijk willen brengen:
We zeggen ja tegen beschikbaarheid
We zeggen ja tegen kwetsbaarheid.
Bron: Northumbria Community

Beschikbaar voor God en mensen
om ons heen:
* Een ritme van gebed staat centraal
omdat we als eerste beschikbaar willen
zijn voor God. Dat ritme draagt ons
leven van alledag.
* Gastvrijheid is een manier om
beschikbaar te zijn voor mensen om ons
heen. In het verwelkomen van anderen
eren en verwelkomen we Christus zelf.
* Gebed voor en met mensen om ons
heen is een andere uitdrukking van
beschikbaar zijn.
* Ontdekken waar God aan het werk is en daar bij aansluiten zien we als manier van
leven in Arnhem en andere plekken waar we zijn. We staan open voor waarheen de
Geest ons ook leidt en inspireert tot nieuwe initiatieven.
Kwetsbaar durven leven:
Saskia: “Kwetsbaarheid draait voor mij niet om wat je doet, maar wie je bent.”
* Gebed, het leven met de Schrift en ons leven delen met mensen om ons heen in
verbinding met ons dagelijks leven leert ons te leven in kwetsbaarheid. Zo wordt ons een
spiegel voorgehouden die ons confronteert met onze manier van leven en bereidheid om
te veranderen. Met vallen en opstaan.
Ingeborg: “Kwetsbaarheid betekent ook: De lastige vragen stellen, soms tegen de
mainstream in.”
* Relaties hebben prioriteit boven onze reputatie.
* We leven open midden tussen zoekers, ongelovigen en anders gelovigen op een manier
dat het leven van God in ons leven kan worden gezien, uitgedaagd of bevraagd.
Met het leven van deze Regel sluiten we aan bij de Northumbria Community die al jaren
leeft vanuit deze Regel.
Datum:
Tijd:
Bereikbaarheid:
Met de bus:
Kosten:
Contactpersoon:

Naar boven

maandag 17 september 2018
Na het avondgebed is er koffie/ thee en gelegenheid om in gesprek
te gaan met de bewoners
verzamelen om 19.10 uur voor de parkeergarage van de
Mediamarkt in Arnhem, Velperplein 13
parkeren in de parkeergarage kost ’s avonds 50 ct. per uur.
uitstappen bij halte Velperplein en dan oversteken naar de
Mediamarkt
€ 5,Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

2. CURSUS BIJBELS HEBREEUWS VOOR BEGINNERS
… maar dan ook voor echter beginners!
Alles is anders in het schrift en in de taal van Israël: de letters, de schrijfrichting, de
opbouw van de taal, de verschillen tussen medeklinkers en klinkers, de woordvorming,
de woordvolgorde, …. Dat maakt sommigen nieuwsgierig. En terecht !
Deze cursus maakt niet, dat je binnen
een jaar hele stukken van de
Hebreeuwse bijbel al zo maar kunt
lezen. Maar wel dat je iets geproefd
hebt van het totaal andere karakter en
de sfeer van deze taal. En na de eerste
les kun je wel al een of twee woorden
lezen.
Iedereen kan meedoen. Je hoeft er
geen middelbare-school-diploma voor
te hebben..
Tijd en tempo bepalen we als cursisten en cursusleiding met elkaar in overleg. Tijdens de
eerste les spreken we verder af hoe vaak en wanneer en ook waar. Het zal waarschijnlijk
op een avond worden, maar als er alleen maar deelnemers zijn, die juist overdag kunnen
en willen, dan zou dat ook kunnen.
Opgave graag vóór 1 september o.v.v. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Datum eerste les:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Kosten eerste les:
Aanmelding en
nadere inlichtingen:

woensdag 19 september 2018
SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
20.00 - ca. 22.00 uur
ds. Hans Brezet
€ 3,e-mail brezet.johannes@telfort.nl, tel. (0316) 26 70 25,
of per post: Korenbloem 8, 6922 GN Duiven

Naar boven

3. IN HET SPOOR VAN LUTHER

Jozef en zijn jas vol dromen –
PKN Arnhem-Kliederkerk.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Contactpersoon:
Naar boven

Ds. Wessel ten Boom heeft van zijn
reizen door Duitsland een boeiende
beschrijving het licht doen zien. Naar
aanleiding hiervan neemt hij ons mee
in het denken en filosoferen van grote
denkers van Luther tot Heidegger. De
diepgaande sporen die daarin
getrokken zijn in de geschiedenis van
ons buurland worden gaandeweg
blootgelegd. Met een soms
huiveringwekkende actualiteit.

donderdag 20 september 2018
Protestantse kerk, Torenstraat 10 te Didam
aanvang 19.30 uur (koffie en thee vanaf 19.15 uur)
ds. Wessel ten Boom
Arrie van der Vliet, tel. (0316) 22 79 94

4. BIJBEL EN TAAL 2018
Het project ‘Genesis’ beleeft dit jaar het laatste traject. Met Jacob en de twaalf zonen
hopen we de eindstreep te halen. De bijbel zou de bijbel niet zijn als we niet eerst nog
door een weelderig landschap vol verhalen, struikelstenen, putten, bergen en dalen
worden gevoerd. Over het verhaal van Jozef, schreef Andrew Lloyd Webber de musical
“Jozef and the Amazing Techicolour Dreamcoat”, Jozef en zijn wonderlijke, veelkleurige
mantel. Dat de dromer Jozef al zijn ‘avonturen’, zijn eigen dromen zelfs, overleeft is een
wonder. Ook een wonder van een verhaal, summier verteld, maar zo veelomvattend dat
we in een sneltreinvaart van 6 avonden
deze geschiedenis aan ons voorbij laten
trekken: hoe Jozef droomt dat hij met
kop en schouders uitsteekt boven zijn
broers. Na een verblijf in een put en de
gevangenis staat hij op om tenslotte als
‘onderkoning’ van Egypte niet alleen de
Egyptenaren, maar ook zijn broers en
zelfs zijn vader, te redden van de
hongerdood.
Ook als u de vier vorige ‘routes’ hebt
gemist, kunt u gerust meedoen. De verhalen zijn immers niet onbekend en vormen bijna
een eigen afgerond geheel. Het cursusboek ligt voor u klaar.
Data:

woensdag 26 september, 3 oktober, vrijdag 12 oktober,
woensdag 17 oktober, 24 oktober en 31 oktober 2018

Plaats:
Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort
Tijd:
19.30 – ca. 21.30 uur (vanaf 19.15 uur is er thee en koffie)
Leiding:
Ada Waalboer, docerend musicus en groot liefhebster van de
geschiedenis en de taal van de bijbel
Aanmelding en nadere inlichtingen:
e-mail ada.waalboer@xs4all.nl, tel. (026) 361 58 90,
of per post: Kreytierstraat 4, 6931 TE Westervoort
Naar boven

5. (H)EERLIJKE KLEDING
Zondag 30 september is de afsluiting van het project
Eerlijke kleding. Tijdens de kerkdienst wordt het resultaat
bekend gemaakt van de voorlichtingscampagne over
eerlijke kleding, die begonnen is op 5 juni. Dit wordt op
een interactieve manier gedaan, waaraan ieder kan
meedoen.

Datum:
Plaats:
Aanvang:
Voorganger:
Kosten:
Contactpersoon:
Naar boven

zondag 30 september 2018
SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
10.30 uur
ds. Jolande van Baardewijk
er zal worden gecollecteerd voor SAVE
Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63

6. DE VERANDERRING
In De VerandeRRing brengt een bijzondere groep mensen in een collage van acts op een
speelse manier serieuze zaken uit het leven op het podium. Mensen die stuk voor stuk
veranderingen moedig zijn aangegaan en dat met u als publiek willen delen.

Datum:
Plaats:
Tijd:
Uitvoerenden:
Kosten:
Contactpersoon:

zaterdag 6 oktober 2018
SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
20.00 - ca. 22.00 uur
Speelgroep Badinage
www.badinage.nl
er zal worden gecollecteerd
Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63

Naar boven

7. LIVE MUZIEK: ORGELCONCERT MET GASTOPTREDEN

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Organist:

vrijdag 12 oktober 2018
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Piet Cnossen

Aanmelding en kosten:
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en
pauzedrankje), te bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te
koop voor aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt
Naar boven

8. SPIRITUEEL WANDELEN
Wandelen doet mensen nadenken. Soms ga je nadenken over de dagelijkse dingen, soms
ook speelt spiritualiteit een rol. Al
lopend verbaas je je over de wereld
waarin je leeft in al z’n facetten.
Komend seizoen willen we ergens in
de omgeving vijf keer een wandeling
maken. Steeds is er een thema dat
verbonden is met de plek waar je
loopt. Een paar teksten bepalen ons
denken. Maar natuurlijk kun je ook
gewoon nadenken en met elkaar
praten over wat je onderweg ziet. We
wandelen ongeveer 8-10 kilometer.
De locaties, data en thema’s zijn:
Havikenwaard bij Doesburg:
De Imbosch:
Beek:
Elten:
Arnhem:
Data:
Vertrek:
Leiding
:
Kosten:
Contactpersoon:

13 oktober 2018
8 december 2018
19 januari 2019
16 maart 2019
25 mei 2019

–
–
–
–
–

‘Vogels’
‘Donker en licht’
‘Bomen’
‘Op de grens’
‘Mensen’

vijf zaterdagen tussen oktober 2018 en mei 2019 (zie boven)
10.00 uur met eigen vervoer (carpoolen) vanaf het Paalmanhuis,
Dorpstraat 63 te Westervoort
ds. Arjen Hiemstra
€ 3,- (bijdrage in de benzinekosten)
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

Naar boven

9. JOODSE SPOREN IN HET WERK VAN MARC CHAGALL
Van de tot Fransman genaturaliseerde, maar uit
Rusland afkomstige Marc Chagall is een
omvangrijk oeuvre bekend. In vele vormen van
verbeelding heeft hij gevoelens en
levenservaringen vorm gegeven. De
voorstellingen hebben veelal een universele
strekking. Zijn Joods chassidische achtergrond
is echter onmiskenbaar aanwezig. Om die te
verstaan is enige toelichting dienstbaar. De
avond beoogt een introductie te zijn in die soms
wonderlijke wereld. Een beamer-presentatie
maakt het geheel kleurrijk en soms
aangrijpend.

Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Contactpersoon:
Naar boven

donderdag 8 november 2018
Protestantse kerk, Torenstraat 10 te Didam
aanvang 19.30 uur (koffie en thee vanaf 19.15 uur)
ds. Joop Mol
Arrie van der Vliet, tel. (0316) 22 79 94

10. WIE IS GOD IN 2018?
Anno 2018 is God een lastig begrip geworden. We weten
niet meer zo goed wat dat is: ‘God’. Sommigen binnen en
buiten de kerk willen het woord ook niet meer noemen, we
geloven wel dat er ‘iets’ is, maar we vinden het moeilijk
dat onder woorden te brengen. En dan zijn er ook nog die
oude beelden van vroeger, die op de achtergrond nog
steeds een rol spelen in ons denken en ons doen. Vaak
hebben we die beelden van vroeger meegekregen.
Drie avonden komen we samen rond de vraag: “Wie is God
voor mij?” We gaan daarover met elkaar in gesprek. Wat
durven we daar nog over te zeggen? En hoe is die God
bereikbaar, of is Hij voor ons onbereikbaar geworden?
Data en plaatsen:

Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

maandag 29 oktober 2018 in het Paalmanhuis,
Dorpstraat 63 te Westervoort
maandag 5 november 2018 in de SOW kapel,
Kastanjelaan 3 te Duiven
maandag 19 november 2018 in Ons Huis,
Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Arjen Hiemstra
€ 3,- per avond
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

Naar boven

11. LICHTJESAVOND IN WESTERVOORT
Een lichtjesavond om herinneringen aan dierbaren te
delen, om verbondenheid te voelen, gemis tastbaar te
maken, stil te zijn, er weer even over te kunnen
praten…
Dat willen we graag bereiken. U kunt zo maar
binnenlopen om een kaarsje aan te steken, voor uzelf of
voor een ander. Ook kunt u een wens of herinnering op
een kaartje schrijven en dat in de herinneringenboom
hangen. Er wordt koffie, thee of chocolademelk
geschonken die u alleen of in gezelschap kunt drinken.
Iedereen is welkom en u bent helemaal vrij om er op uw
manier invulling aan te geven. Er zal muziek te horen
zijn, er worden gedichten voorgelezen en er zal stilte
zijn. Er is ook gelegenheid om zelf iets voor te lezen wat
u omtrent dit onderwerp geraakt heeft.
Hetty Alewijnse, Ine Driesprong, Arjen Hiemstra, Annie Jacobs en Marjon Meulenbrugge
heten u hartelijk welkom.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Contactpersoon:
Naar boven

vrijdag 2 november 2018
Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 te Westervoort
de kerk is open van 19.00 tot 21.00 uur
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

12. REBIBLE
Boekbespreking: Inez van Oord, Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen
Een boek geschreven door iemand die op de hoogte is van
veel spirituele tradities en onder meer de bedenker is van
het blad Happinez. Nu herontdekt zij Bijbelverhalen. Haar
broer (predikant) is daarbij gids en gesprekspartner. Ik heb
gekozen voor dit boek omdat ik benieuwd ben hoe Inez van
Oord vanuit haar kennis van spirituele tradities deze
verhalen leest. Persoonlijk verwondert het mij weleens dat
mensen zich soms gemakkelijker laten aanspreken door
bijvoorbeeld boeddhistische spiritualiteit terwijl men de
rijkdom van de christelijke traditie vaak niet kent. Het lijkt
mij bijzonder om te horen hoe Inez nu de omgekeerde
beweging maakt. Op deze avond beschrijf ik mijn
leeservaring en hoop ik verder te praten over wat het boek
bij u en mij oproept. U hoeft het boek niet te hebben
gelezen, maar het mag wel.

Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

donderdag 15 november 2018
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Alle Jonkman
€ 3,Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

Naar boven

13. LEZING: BRONBEEK MUSEUM

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Leiding:

vrijdag 23 november 2018
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Hans van den Akker, conservator

Aanmelding en kosten:
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en
pauzedrankje), te bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te
koop voor aanvang van de lezing, zolang de voorraad strekt

14. HERDERTJESTOCHT

Ook dit jaar wordt er tijdens de Kerstmarkt in Westervoort een Herdertjestocht
gehouden. De opzet zal anders zijn dan voorgaande jaren. Hoe precies? Dat weten we op
dit moment nog niet, maar we informeren u daarover zodra de nieuwe opzet klaar is.
Iedereen is welkom, met name jonge gezinnen met kinderen.
Datum:
Tijd:
Contactpersoon:

vrijdag 14 december 2018
n.t.b.
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

15. KERSTZANG

Een avond waarop we samen een aantal bekende en minder bekende advents- en
kerstliederen zullen zingen. Het koor ‘Weerklank’ uit Zeddam zal medewerking verlenen.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
Contactpersoon:
Naar boven

zondag 16 december 2018
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
aanvang 19.00 uur
er zal worden gecollecteerd
Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

16. ANNUNCIATIE VERBEELD

Leonardo da Vinci, De Annunciatie
De aankondiging (annunciatie) van de zwangerschap van Maria door de engel Gabriel,
dat zij zwanger zal worden van de Heilige Geest, is behalve een mooi verhaal voor velen
ook een moeilijk te geloven verhaal. En hoe verbeeld je zoiets? Er zijn veel schilderijen
van dit verhaal, elke schilder verbeeldt het op eigen wijze en daardoor verandert Maria
ook van vroom, frivool, statig, naar schuchter. Sommige symbolen of kleuren keren door
de eeuwen heen regelmatig terug en bieden bij het kijken houvast.
We lezen eerst met elkaar het betreffende bijbelgedeelte, daarna volgt een korte
inleiding en dan geven we onze ogen de kost.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

donderdag 20 december 2018
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Elsje Pot
€ 5,Henk Trapman, tel. (0316) 33 27 63

Naar boven

17. TOP 2000 KERKDIENST
Het einde van het jaar staat bij NPO Radio 2 in het
teken van de Top 2000. In de Top 2000 staan veel
nummers met inhoud: nummers die emotie
oproepen, kippenvel en herinneringen.
Veel nummers gaan over belangrijke
levenservaringen als liefde, dood en troost.
Wat is er nu mooier dan met elkaar te luisteren naar
de mooiste nummers uit de popgeschiedenis?
Natuurlijk kan er worden meegezongen.
Jong & oud, kerkelijk of niet, iedereen is welkom!

Datum:
Plaats:
Tijd:
Voorganger:
Kosten:
Contactpersoon:
Naar boven

zondag 30 december 2018
SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
aanvang 10.30 uur
ds. Jolande van Baardewijk
er zal worden gecollecteerd
Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63

18. MIDWINTERHOORNTOCHT

Tijdens de midwinterhoorntocht kunt u een bezoek brengen aan de Ontmoetingskerk,
waar verschillende activiteiten plaats zullen vinden.

Datum:
Plaats:
Tijd:

zondag 30 december 2018
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
vanaf 11.00 uur

Naar boven

19. LIVE MUZIEK: IERSE FOLK

Uit het programma van de Stichting
Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).

Datum:
Plaats:
Aanvang:
Uitvoerenden:

vrijdag 25 januari 2019
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Seanma

Aanmelding en kosten:
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en
pauzedrankje), te bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te
koop voor aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt
Naar boven

20. GERY GROOT ZWAAFTINK: ‘OOK DIT GAAT VOORBIJ’
Alles gaat voorbij. Over 500 jaar weten ze niet meer wie je was. Waarom maak je je zo
druk?
Waar ben je zo bang voor? Het gaat voorbij. Ook de leuke dingen trouwens.
Ook deze avond met liedjes en verhalen van de Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink.
Hij heeft een paar mooie en verrassende liedjes gemaakt en natuurlijk vertelt hij een,
misschien wel twee prachtige verhalen.
Laat u verrassen en omarm de tijd die u geboden wordt.
Gery Groot Zwaaftink (1955) treedt al 25
jaar op met een gevarieerd programma van
verhalen en muziek. Zowel volwassenen als
kinderen worden meegesleept door zijn
wonderlijke vertellingen, zijn liedjes en
ballades. Hij ziet zichzelf als
een troubadour die, net als vroeger,
rondtrekt, zijn liedjes zingt en zijn verhalen
vertelt ‘ter leering ende vermaeck’ van zijn
publiek. Als verhalenverteller is Gery een
fysieke speler/verteller. De ene keer is hij de
hoofdpersoon en even later de verteller die
beschrijft wat er gebeurt. Met een paar
eenvoudige rekwisieten en zijn stem ‘schildert’ hij de meest vreemde werelden. Hij laat
jong en oud intens genieten van verhalen die ontroerend, humoristisch, boeiend en
herkenbaar zijn.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

woensdag 30 januari 2019
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
20.00 – ca. 22.00 uur
Gery Groot Zwaaftink www.gerygrootzwaaftink.nl
€ 7,50
Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

Naar boven
21. SPIRITUELE FILM: A SIMPLE LIFE

Bekroonde Hongkong-film uit 2011, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Huishoudster Ah Tao heeft voor Roger gezorgd vanaf zijn kinderjaren. Wanneer zij een
beroerte krijgt, besluit Roger haar in een verzorgingshuis te plaatsen. Hun band, en de
patronen die ze in al die jaren hebben opgebouwd, veranderen grondig door de
veranderde situatie. Deze fijnzinnige, lichtvoetige studie van een affectieve relatie maakt
indruk door de twee uitstekende, ingetogen acteurs.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding/contactpers.:
Kosten:
Naar boven

dinsdag 12 februari 2019
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
19.30 – ca. 22.00 uur
Henk Trapman, tel. (0316) 33 27 63
€ 3,-

22. DE LIEMERSE KERKEN ALS SCHATKAMERS VAN RELIGIEUZE KUNST
Van oudsher waren rooms-katholieke dorpskerken naast
sacrale plaatsen van religieuze samenkomst ook
schatkamers van collectieve herinnering en herbergden
kunstvoorwerpen die al dan niet rechtstreeks in verband
stonden met de eredienst of volksdevotie. Met de komst
van de hervorming in de 16e eeuw is er echter een
tweedeling in de Liemers ontstaan. In de dorpen die onder
de protestantse invloed van de Republiek kwamen, is van
de middeleeuwse kunst nauwelijks iets bewaard gebleven.
In de kerken van plaatsen die echter onder Kleefs bestuur
bleven en pas na 1816 bij Nederland kwamen, is dat
geheel anders. Daarin bevinden zich nog vele
kunstvoorwerpen, en dan vooral
middeleeuws beeldhouwwerk, die behoren tot de regionale
en zelfs Nederlandse top; een aantal heeft de status van
behorende tot de Collectie Nederland.
Na een inleiding over de achtergrond en betekenis van sacrale kunst in het algemeen zal
Wim van Heugten aan de hand van foto's een beeld schetsen van de religieuze kunst in
de Liemerse dorpskerken vanaf ca 1200 tot in de 20e eeuw.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

woensdag 20 maart 2019
Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
20.00 – ca. 22.00 uur
Wim van Heugten
€ 5,Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68

Naar boven

23. LIVE MUZIEK: VIOOL/HARP/CELLO CONCERT

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de
Lathumse Kerk (VVLK).

Datum:
Plaats:
Aanvang:
Uitvoerenden:

vrijdag 29 maart 2019
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Anna Wiersum, Diana de Vries, Agaath Kooistra

Aanmelding en kosten:
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en
pauzedrankje), te bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te
koop voor aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt
Naar boven

24. ALS DE DOOD DICHTBIJ KOMT…

Tijd van leven
En toen Hij werkelijk tot mij zei: “Dit is de laatste keer dat je de zoete lente proeft,”
geloofde ik niet meer dat alles zin had wat ik deed:
mijn akker had staan bloeien
om nu, na al wat ik volbracht had niet verder meer te groeien.
Althans, niet in mijn bijzijn en niet meer door mijn zwoegen,
een ander zou snel na mij het werk weer om ploegen,
dat nog te kort het leven zag om echt te kunnen rijpen.
Ik wist, alles is eens voorbij, maar ’t viel zwaar te begrijpen.
(Tekst van Ingmar Schippers)
Als de dood dichtbij komt, wat doe je dan? Wat laat je juist? Waar geloof je nog in of
houd je je juist vast aan het geloof? Heeft je leven geen zin meer of krijgt alles extra
betekenis? Wie wil je bij je hebben en wie hoef je niet meer te zien? En: hoe voel je je?
Het zijn allemaal vragen die opkomen als de dood dichtbij komt – zowel bij degene die
heen zal gaan als bij de omstanders. Het is wellicht goed er eens bij stil te staan wat de
dood met je doet om het leven ten volle te kunnen léven.
Mirjam Verschure begeleidt als ritueel begeleider bij afscheid vanuit haar praktijk
Grenzeloos Licht soms mensen al in de laatste levensfase. En zelf kreeg ze al jong de
ervaring een dierbare te verliezen. Ze vertelt erover in deze lezing.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:
Naar boven

dinsdag 2 april 2019
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
20.00 – ca. 22.00 uur
Mirjam Verschure
€ 5,Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68

25. WANNEER IK ZOEK NAAR WOORDEN
In dit meditatief uur laten we ons leiden en inspireren door
de woestijnvaders. Zij zochten in de stilte naar woorden
voor hun gebeden en reciteerden het Boek der psalmen in
een geest van erbarmen en mededogen.

M.m.v. Piet van der Heide en Het Kwartet, een zanggroep
van de Arnhemse Opstandingskerk. Organist/ pianist n.n.b.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
Contactpersoon:

zondag 7 april 2019
Ontmoetingskerk,
Marktstraat 24 te Zevenaar
aanvang 17.00 uur
er zal worden gecollecteerd
Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

Naar boven

26. DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES
Op een kleine afstand van Parijs staat in
Chartres een grote kathedraal. Van 1194 tot
circa 1220 slaagde een gemeenschap van
nog geen 10.000 mensen er in de kerk te
bouwen, die het grootste en hoogste
bouwwerk werd dat de westerse christenheid
tot dan toe had voortgebracht.
Tijdens de lezing willen we stilstaan bij de
beeldensymboliek van het Noord- en het
Zuidportaal. Was het voor een middeleeuwer
onmiddellijk duidelijk wat de afbeeldingen
voorstelden, wij moeten daar wat meer
moeite voor doen. In de portalen van de kerk
is veel beeldhouwwerk te zien, dat een beeld
geeft van het denken in de Middeleeuwen.
Datum:
Plaats:
Leiding
:
Kosten:
Contactpersoon:
Naar boven

maandag 8 april 2019
Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort
ds. Arjen Hiemstra
€ 3,Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22,
e-mail habonnink@live.nl

27. MOMENTEN VAN INSPIRATIE EN BEZINNING IN DE STILLE WEEK
Wilt u in de week voor Pasen, de Stille
Week, elke dag even de tijd nemen om
een moment stil staan om u voor te
bereiden op het Paasfeest?
In de meeste kerken is er voorafgaand
aan Pasen op Witte Donderdag, Goede
vrijdag en Stille Zaterdag een viering.
Ook in Westervoort.
Maar daar komen we al jarenlang ook op
maandagavond, dinsdagavond en
woensdagavond een moment bij elkaar
om ons te bezinnen, elkaar te inspireren en samen toe te leven naar het Paasfeest.
Rondom een thema wordt er uit de Bijbel gelezen, er wordt gebeden en gezongen. Het
zijn korte, maar intieme momenten, mede door de kringopstelling.
De vieringen worden geleid door leden van de werkgroep Eredienst.
Data:
Plaats:
Tijd:
Contactpersoon:

maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019
Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 te Westervoort
19.30 tot ca. 20.00 uur
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl

Naar boven

28. LIVE WERELDMUZIEK

Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK).
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Uitvoerenden:

vrijdag 24 mei 2019
Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum
20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie)
Trio In Petto

Aanmelding en kosten:
toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en
pauzedrankje), te bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te
koop voor aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt
Naar boven

29. KERKENNACHT 2019

Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en
geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in
hun kerk verrassende dingen kunt beleven. De kerk
heeft bij sommige mensen een stoffig imago. Maar dat
is lang niet altijd terecht! Onder het motto 'Is dit óók
kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten een
ongekende kant zien. Zo dagen we de bezoekers uit
het beeld van de kerk bij te stellen.
Je kunt ook voor 10 minuten langskomen, maar ook
vier uur binnenkomen.

Datum:
Plaats:
Tijd:

zaterdag 22 juni 2019
SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
vanaf 19.00 uur vrij binnen lopen (tot 23.00 uur)

Contactpersoon:

Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63

Naar boven
30. TOP 2000 KERKDIENST
Helaas waren we te laat voor een stukje in het
IBO-boekje. Maar we organiseren weer een
top2000-kerkdienst dit jaar.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we
hebben dit jaar een heel sfeervolle lijst met
nummers.
Het thema is dit jaar: You'll never walk alone en we hebben weer live muziek.
Iedereen is welkom; jong en oud, kerkelijk of niet.
Datum
Plaats
Tijd

Naar boven

vrijdag 28 december 2018
Werenfriedkerk, Dorpstraat te Westervoort
19.30 uur

