PROGRAMMA INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING 2016-2017
Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep
Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting. 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 p.vanderwal@planet.nl of
voorzitter@prot-gem-westervoort.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
Jack Brouwer
Belhamel 8
Zevenaar
Alies Rutgers
Zonegge 11-19
Zevenaar
Theo Salemink
Kerkweg 13
Zevenaar
Henk Trapman
’t Stegeslag 2
Zevenaar
Paul Vlaardingerbroek
Doornenburgallee 4 Duiven
Petra van der Wal
Collenkamp 12
Zevenaar
p.vanderwal@planet.nl

tel. (026) 311
tel. (0316) 33
tel. (0316) 52
tel. (0316) 34
tel. (0316) 33
tel. (0316) 28
e-mail:
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1. DUURZAAMHEID, NAASTENLIEFDE EN MENSENRECHTEN
Ja, natuurlijk is dit verbonden. Ook met spiritualiteit en religie. Dat is voor Jan van de
Venis zo duidelijk als het maar kan. Maar wat zeggen religies hier zelf over? Of zijn de
genoemde thema’s misschien ‘religies’ op zich, die elkaar naar het leven staan? Of
kunnen ze elkaar juist versterken?
Voor Jan van de Venis geldt dat laatste: de
verbinding versterkt. Er is voor hem zeker
ruimte voor een moeder (op) aarde naast onze
vader in de hemel. Sterker nog: ons fysieke
lichaam kan niet zonder deze moeder bestaan.
Kan niet zonder lucht, water, voeding. Alles wat
we fysiek zijn, krijgen we van de aarde.
Waarom gaan we dan zo onduurzaam met haar
om? Maken we haar kapot met ons gedrag?
Zien we langzaam in dat we ons eigen huis, ons
lichaam ziek maken? En de andere mensen op
deze planeet? Met onze overconsumptie hier,
beperken we hun levens. Hebben zij minder
rechten op een eerlijk stukje aarde? Of eten we
zolang we kunnen en zien we daarna wel?
Toekomstige generaties interesseren ons
niet? Welke erfenis laten we na?
Voor Jan van de Venis is het duidelijk dat
mensenrechten, naastenliefde en duurzaamheid
onderdeel zijn van het ‘Al dat is’ . De bron van
licht en liefde. Graag neemt hij u mee op zijn reis. Een reis die hij hoopt te verrijken met
uw terugkoppeling, ervaringen en vragen.
Over Jan:
Jan van de Venis is vanuit meerdere functies internationaal actief op het brede terrein
van Duurzame Ontwikkeling en Mensenrechten. Als human rights lawyer bij JustLaw,
voorzitter van StandUpForYourRights en Grrrowd en zijn werk bij o.a. bij het Zwitserse

WaterLex, staat hij in zijn dagelijks werk op voor meer integratie van mensenrechten en
duurzame ontwikkeling.
Jan is Worldconnector en voorzitter van de werkgroep ‘Ombudspersoon Toekomstige
Generaties’ en sinds eind 2015 waarnemend Ombudsman Toekomstige Generaties. Hij is
gastdocent mensenrechten aan o.a. de universiteiten van Utrecht en Amsterdam (UvA)
en bij VN instellingen. Hij was voorheen legal counsel bij Greenpeace International en
senior advocaat bij een commercieel advocatenkantoor. Meer
info: https://www.linkedin.com/in/janvandevenis
Zijn motto:
”We may not always be able to control things that cross our paths, but we are in control
of the way we respond “.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
woensdag 14 september 2016
20.00 – ca. 22.00 uur
Jan van de Venis
€ 5,Henk Trapman, tel. (0316) 33 27 63

2. DE VERANDERRING
In De VerandeRRing brengt een bijzondere groep mensen met een kwinkslag 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.

Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Contactpersonen:
Paul Vlaardingerbroek,
Peter Mekkink,

SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
zaterdag 17 september 2016
20.00 - ca. 22.00 uur
Badinage
tel. (0316) 28 29 63
tel. (0316) 26 36 85

3. BIJBEL EN TAAL
Abram en Sarai gaan op reis. Iedereen die mee wil: sluit je aan bij de karavaan!
De reis gaat om G’d met de mensen, en de mensen met G’d. De reisgenoten moeten
elkaar leren kennen. Dat blijkt van beide kanten een héél ingewikkeld proces.
Het cursusboek ligt voor u klaar.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Aanmelding:

Paalmanhuis, Dorpsstraat 63 te Westervoort
woensdag 28 september, 5 oktober, vrijdag 14 oktober,
woensdag 19 oktober, 26 oktober en 2 november 2016
19.30 – ca. 21.30 uur (vanaf 19.15 uur is er thee en koffie)
Ada Waalboer, docerend musicus en
groot liefhebster van de geschiedenis en de taal van de Bijbel
i.o.m. inleider
ada.waalboer@xs4all.nl tel. (026) 361 58 90

4. JOODSE MEDITATIEVE ZANG

Op het programma staan eenvoudige, door iedereen mee te zingen gezangen van rabbi Shefa
Gold en Ernst Thuring. De Hebreeuwse teksten zijn ontleend aan de
Psalmen en het Hooglied.
Ter afwisseling worden gedichten voorgedragen die passen bij de
gezangen
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Stadspastoraat Arnhem

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
woensdag 5 oktober 2016
20.00 – ca. 22.00 uur
Piet van der Heide, medewerker van het

Kosten:
Contactpersoon:

€ 5,Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

5. 1400 JAAR CHRISTENDOM IN DE LIEMERS
In de vierde eeuw treffen we de eerste sporen aan van christelijke invloed in de Liemers.
De verspreiding van het christelijk geloof kwam eind achtste eeuw op gang. Vanaf de
twaalfde waren er in veel plaatsen parochies met een eigen kerk. De geestelijkheid
bepaalde in toenemende mate het image van de kerk en haar eredienst. De gewone man
en vrouw werden toeschouwer van plechtigheden en processies ter ere van het heilig
sacrament. Particuliere devoties, heiligenverering en het volgen van riten belangrijk
kwamen centraal te staan. In de zestiende eeuw ontstond er een brede beweging die
reformatie de kerk en haar dogma’s beoogde en een meer doorleefde wijze van geloven.
Deze beweging had een onbedoeld gevolg: een scheuring van de kerk. Voortaan leefden
rooms-katholieken en protestanten in gescheiden werelden. Pas na de Tweede Wereld
zochten ze weer de ontmoeting met elkaar. Deze ontmoeting werd ingehaald door de
secularisatie en kerkverlating. De kerk als instituut marginaliseerde. Geloof werd
teruggedrongen naar de privésector.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
woensdag 12 oktober 2016
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Leen den Besten
€ 5,Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68

6. BIJBELSE PAPIERKNIPKUNST
Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen: mijn naam is Henk Kapitein, maar sinds jaar en
dag word ik in mijn woonplaats Urk gewoon Henk de Knipper genoemd omdat ik al meer
dan 20 jaar verslingerd ben aan de papierknipkunst. Mocht u een
keer op Urk komen en een kijkje willen nemen in het atelier, dan
vraagt u aan de eerste de beste voorbijganger waar Henk de
Knipper woont; grote kans dat men u zo de weg kan wijzen.
Het papierknippen is in 1992 begonnen als experiment met een
gemaakte potloodtekening op papier waarvan de achterkant zwart
was. Door de tekening uit te knippen ontdekte ik de kracht van het
pure effect van zwart en wit. Na mijn burn-out in het jaar 2000 ben
ik mij in mijn knipwerken gaan toeleggen op het weergeven van
mijn overdenkingen bij Bijbelgedeelten. Juist wat mij treft en tot
nadenken stemt of waar je anders overheen leest probeer ik sinds die tijd weer te geven.
Mensen vroegen mij of ik hierover wilde vertellen op avonden van bijvoorbeeld
verenigingen. Uiteindelijk heb ik hier een presentatie voor gemaakt die telkens verandert
omdat er steeds meer knipwerken bijkomen. Er is ook een gedeelte in boekvorm

uitgegeven. De Bijbel is mijn inspiratiebron en mijn levensbron. Iedere dag sta ik weer
versteld van wat de Bijbel mij / ons te zeggen heeft. En altijd actueel. Momenteel werk ik
aan knipwerken over de psalmen. De Heilsboodschap en de verwijzingen naar de Messias
verbazen mij iedere keer opnieuw. Ik hoop u aan de hand van mijn knipkunst te kunnen
laten zien en te vertellen hoe de rijkdom van Gods Woord
mij inspireert.
Knipwerk “Van gevangen naar bevrijd”: de tralies van mijn
bestaan lossen op door het Kruis van Genade, en door Gods
Geest worden wij in de ruimte gezet
Plaats:
Zevenaar

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te

Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

donderdag 27 oktober 2016
19.30 – ca. 21.30 uur
Henk Kapitein
€ 5,Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

7. BEZOEK AAN DE ST. WILLIBRORDSABDIJ TE DOETINCHEM
We nodigen u uit om mee te gaan naar de St. Willibrordsabdij in Doetinchem. In onze tijd
is een kloostergemeenschap niet meer zo vanzelfsprekend en is een leven als monnik
een uitzonderlijke keuze. Vader abt Vesseur vertelt hierover terwijl hij ons de abdij laat
zien. Om 16.30 uur zijn we welkom om een vesper mee te vieren. Het belooft een mooie
en inspirerende middag te worden.
Gaat u mee?
Datum:
zondag 13 november 2016
Tijd:
15.00 – ca. 17.00 uur
Vertrek:
ca. 14.15 uur met eigen vervoer (carpoolen) vanaf De Hooge
Bongert te Zevenaar
Leiding ter plaatse: Abt Henry Vesseur
Kosten:
€ 6,50
Contactpersoon:
Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

8. BEZOEK AAN HET DISTRIBUTIECENTRUM VAN DE VOEDSELBANK IN ARNHEM
Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Een aantal dat de
laatste jaren door de economische crisis alleen maar groter is geworden. De bedoeling
van de Voedselbank is om die mensen, die per maand minder dan € 180,- beschikbaar
hebben als leefgeld, een steun in de rug te geven. Dat doet de Voedselbank door hun, op
verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te
verstrekken. Hiervoor werkt de Voedselbank samen met bedrijven en
supermarkt(ketens). Dat levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen: er gaat
geen voedsel verloren, mensen met weinig geld krijgen eten en bedrijven kunnen op
relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen. Zo zorgen de betrokken partijen
ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het
milieu minder wordt belast. De centrale verwerking gebeurt in het distributiecentrum in
Arnhem. Vandaar gaan de voedselpakketten naar 24 verschillende uitgiftepunten in
Gelderland. In totaal zijn er in Gelderland op dit moment 1140 huishoudens geregistreerd
die een voedselpakket ophalen.

Datum:
Tijd:
Vertrek:

donderdag 24 november 2016
19.00 – ca. 21.00 uur
18.30 uur met eigen vervoer (carpoolen) vanaf het Paalmanhuis,
Dorpsstraat 63 te Westervoort
Leiding ter plaatse: Joop Toeter
Kosten:
€ 5,Contactpersoon:
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22

9. KERSTZANG IN DUIVEN EN ZEVENAAR
Een middag / avond waarop we samen een aantal bekende en minder bekende adventsen kerstliederen zullen zingen. In Zevenaar zal het enthousiaste koor ‘One Step Beyond’
medewerking verlenen.
Plaats:
Datum en tijd:
Kosten:
Contactpersonen:

SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
Duiven: maandag 21 december 2016 om 15.00 uur
Zevenaar: zondag 11 december 2016 om 19.30 uur
er zal worden gecollecteerd
Duiven: Paul Vlaardingerbroek, tel. (0316) 28 29 63 /
Peter Mekkink, tel. (0316) 26 36 85
Zevenaar: Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

10. KERSTLICHTJESROUTE
Na de vele positieve reacties van afgelopen jaar krijgt u voor de tweede keer in Zevenaar
de gelegenheid om samen op weg te gaan en onderweg Jozef, Maria en alle andere
mensen die in het kerstverhaal voorkomen te ontmoeten. We lopen in de namiddag een
route door Zevenaar. We horen, zien en beleven op een bijzondere wijze het
kerstverhaal.
Aangezien de voorbereidingen nog in volle gang zijn, volgt t.z.t. meer informatie, o.m.
via Kerkleven.
Houdt u in elk geval de aangegeven datum vast vrij voor deze inspirerende tocht en we
zien u dan graag op deze middag om samen het kerstverhaal eens anders dan anders te
ervaren.
Datum:
Vertrek:
Kosten:
Contactpersoon:

zaterdag 17 december 2016
17.00 uur vanaf het Raadhuisplein te Zevenaar
er zal worden gecollecteerd
Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

11. SPIRITUELE FILM: THE BUTLER
In deze film uit 2013 volgen we het leven van de zwarte
butler Cecil Gaines die gedurende drie decennia zeven
Amerikaanse presidenten diende, waaronder John F.
Kennedy, Richard Nixon en Ronald Reagan. De film, die
zich afspeelt tijdens de opkomst van de civil rights
movement, is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van
Eugene Allen, die vanaf 1952 daadwerkelijk butler was van
zeven Amerikaanse presidenten en deze bijstond tijdens
beslissende momenten in de geschiedenis. In de

hoofdrollen Forest Whitaker (bekend van zijn rol als Idi Amin in The Last King of Scotland)
en Oprah Winfrey.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding/contactpers.:
Kosten:

Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
dinsdag 17 januari 2017
19.30 – ca. 22.00 uur
Henk Trapman, tel. (0316) 33 27 63
€ 5,-

12. GERY GROOT ZWAAFTINK: ‘WAAROM ATLAS ZO KROM LOOPT’
Atlas had gevochten tegen de goden en voor straf moest hij de wereld op zijn rug
dragen. Ik als centrum van het universum- vanuit mijn perspectief tenminste- draag mijn
wereld op mijn rug. Ik ga in deze voorstelling in gesprek met de goden, en met u, over
het waarom! Ook zal ik het hebben over tijd, opvoeding en de natuur in en om ons
heen. Ik heb het woorden gegeven in liedjes als ‘Het water’, 'Zwervers in de nacht’
‘Veroordeel mij niet’, ‘De gek en de toerist’ e.d., en in verhalen als ‘De bogenplanter’, ‘De
edelman’ en ‘De vampier’. Deze en andere liedjes zal ik voor u zingen en de verhalen zal
ik vertellen. Ik ben benieuwd naar uw reactie tijdens of na de voorstelling.

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

Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
woensdag 25 januari 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
Gery Groot Zwaaftink
www.gerygrootzwaaftink.nl
vrije gift
Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

13. ENGELEN ZIJN NIET WEG TE DENKEN
Waar we vroeger zo gemakkelijk over spraken, daar
lijken we nu wel geen woorden meer voor te hebben. Ik
heb het over ‘engelen’. Theologische boeken worden er
vast minder over geschreven, maar in de
geloofsgedachten van de mensen bestaan ze nog wel
degelijk! Pratend met mensen lijken de engelen soms
wel terug van weggeweest. Aan mij werd gevraagd om
aan de hand van een inleiding met elkaar in gesprek te
gaan over onze gedachten over de aanwezigheid van
engelen. Wat zijn er niet een gedachten in omloop over
beschermengelen, ‘een engeltje op je schouder’,
engelenverschijningen en mensen ‘als engelen’. Een

Benedictijner monnik vertelt, dat engelen op lichtvoetige wijze de genade van God
vertegenwoordigen. Ze worden door mensen als een geschenk ervaren op hun
levensweg.
Wie weet zijn er op woensdagavond 15 februari 2017 genoeg mensen aanwezig om over
dit onderwerp hun gedachten te laten gaan. U en jullie zijn van harte welkom!
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
woensdag 15 februari 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Joop Jansen Schoonhoven, emeritus predikant te Doetinchem
€ 6,Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

14. BEZOEK AAN DE MEVLANA MOSKEE TE ZEVENAAR
Bij het bezoek aan de Moskee worden wij uitgenodigd om bij de gebedsdienst aanwezig
te zijn, die 20 tot 30 minuten zal duren. Aansluitend volgt een rondleiding door de Imam,
met aandacht voor het geloof.
Na afloop kan men in gesprek gaan, onder het genot van een kop koffie of thee, met
Imam E. Bölukbasi en/of enkele gemeenteleden. De gemeenteleden kunnen met name
uitleg geven over de restricties van de geloofsuitvoer in de Westerste cultuur.
Dinsdag 21 februari 2017 18.00 (onder voorbehoud) tot 20.00 uur. Verzamelen een
kwartier van te voren bij de moskee Reisenakker 6
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding ter plaatse:
Kosten:
Contactpersoon:

Mevlana Moskee, Reisenakker 6 te Zevenaar
dinsdag 21 februari 2017
18.00 – ca. 20.00 uur (verzamelen bij de ingang 17.45 uur)
Ali Ok
€ 5,Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

15. BIJBELQUIZ
Speel samen de Bijbelquiz van het Nederlands
Bijbelgenootschap in Westervoort
Op woensdag 23 februari 2017 wordt in Westervoort een
Bijbelquiz gespeeld.
Teams van verschillende samenstelling spelen met elkaar
een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit
veertig meerkeuzevragen.
Iedereen is welkom op woensdag 23 februari. De avond begint om 19.30 uur en zal rond
21.00 uur afgelopen zijn. Toegang is € 5,-.
U kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als toeschouwer komen.
Paalmanhuis, Westervoort
Plaats:
Datum:
Tijd:
Kosten:
Contactpersonen:

Paalmanhuis, Dorpsstraat 63 te Westervoort
woensdag 22 februari 2017
19.30 – ca. 21.00 uur
€ 5,Paul Vlaardingerbroek,
tel. (0316) 28 29 63
Peter Mekkink,
tel. (0316) 26 36 85

16. THEATERMONOLOOG ‘ALEJANDRA EN JOSÉ’
In het najaar van 2013 is het idee ontstaan om een monoloog te maken over het leven
van de
kinderen in Mexico. De monoloog geeft een beeld van jongeren die in Mexico leven.
Jongeren die al een hele rugzak - nare ervaringen - te torsen hebben. Onder andere
fysiek geweld, seksueel geweld en drankmisbruik
door de ouders. Thema's die ook in de monoloog
aan bod komen.
Een verhaal over armoede, geweld en
troosteloosheid maar ook over levenslust, hoop en
de kracht van creativiteit. Het verhaal wordt
gespeeld door Nellie Markus. Zij interviewde een
aantal jongeren in het familiehuis in Cuernavaca
(organisatie WereldOuders-Hilversum).De problemen waar deze jongeren mee te maken
krijgen, komen in de voorstelling aan de orde.
Nellie en haar partner zijn druk bezig om creatieve projecten een vast onderdeel te laten
zijn in de twee familiehuizen in Mexico, zodat de jongeren hun traumatische ervaringen
een plek kunnen geven.
De monoloog duurt een uur, daarna is er mogelijkheid voor discussie.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
woensdag 8 maart 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
Nellie Markus
www.nelliemarkus.nl
er zal worden gecollecteerd
Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

17. OP WEG MET DE PSALMEN
In de Veertigdagentijd van 2017 willen we vier avonden op meditatieve wijze Psalmen
lezen. Tijdens de avond lezen we de psalmen en we proberen tot ons door te laten
dringen wat eigenlijk de betekenis is van de psalm die we lezen. Wat wilde de dichter
zeggen, toen hij de psalm schreef? Wat was er met hem aan de hand en hoe brengt hij
zijn gevoel daarover onder woorden?
Daarna willen we een stap verder gaan: wat betekent de psalm voor ons? Zijn er
aanknopingspunten in de tekst, die van toepassing zijn op ons leven in de wereld van nu.
In deze tweede fase van het lezen willen we op meditatieve wijze lezen: stilte – hardop
lezen – stilte om iets op te schrijven voor jezelf – gesprek hierover met elkaar: wat komt
er bij jou boven?
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Contactpersoon:

Protestantse Kerk, Dorpstraat 61 te Westervoort
woensdag 15, 22 en 29 maart en 5 april 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Arjen Hiemstra
Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22

18. LIEDBOEK ONDER DE LOEP
Het nieuwe Liedboek is al weer enkele jaren in gebruik. Een bron van energie voor de
zingende gemeente. Een mooi moment om ervaringen op een rij te zetten. Dat doen wij
op deze avond door het vergrootglas te leggen op een paar onderdelen van het liedboek:
de psalmen, de cantica en de eerste dag. We doen dat door dieper in te gaan op de
verscheidenheid en achtergronden van liederen in deze onderdelen van het liedboek.
Daar is veel over te vertellen. Maar beter is natuurlijk de liederen op de tong te proeven
door te zingen. Dus: het wordt een afwisselende en naar we hopen een inspirerende
avond.

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

Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
donderdag 20 april 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
€ 5,Anton en Rein Helmink
Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

19. SAMENLEESBIJBEL
Samen met je kinderen nadenken en praten over geloof, God en Jezus. Grote thema’s,
waar je als ouder misschien voor terugschrikt. Toch is het heel goed mogelijk om hier
met kinderen een gesprek over aan te gaan.
De Samenleesbijbel is voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun
(groot)ouders. Veel ouders willen graag bijbellezen met hun
kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt zijn, en hoe ze
op een goede manier met de kinderen over de tekst kunnen
praten. De Samenleesbijbel is ervoor gemaakt om hen hierbij te
helpen. In de Samenleesbijbel staan het bijbelverhaal en het kind
centraal. De vragen, weetjes en opdrachten zijn open
geformuleerd. Zo kunnen kinderen en hun (groot)ouders zelf
ontdekken wat de kern van het verhaal is, en wat het verhaal
voor hen betekent.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Kosten:
Contactpersonen:

SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
woensdag 10 mei 2017
20.00 - ca. 22.00 uur
€ 3,Paul Vlaardingerbroek,
tel. (0316) 28 29 63
Peter Mekkink,
tel. (0316) 26 36 85

20. KERKENNACHT (onder voorbehoud)

Om het jaar rond de langste dag van het jaar stellen gemeentes hun kerken open.
Mogelijk doet in 2017 de SOW kapel weer mee. U kunt komen kijken en ervaren wat in
een kerk zoal gedaan wordt. Het programma wordt rond 1 juni bekendgemaakt. U hoeft
zich niet op te geven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er zal een collecte worden
gehouden. Kom spontaan langs en ervaar.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Kosten:
Contactpersonen:

SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
zaterdag 24 juni 2017
tussen 19.30 en 23.00 uur
vrije gift
Paul Vlaardingerbroek,
tel. (0316) 28 29 63
Peter Mekkink,
tel. (0316) 26 36 85

