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‘Een goed verhaal’

Een goed verhaal
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat
ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal,
voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.
Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk
relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de
natuur of zorgen voor een ander.
Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar
je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van
God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.
In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens
catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn
we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je
namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed
verhaal houdt je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

Deze brochure ‘Cursus & Coaching’ geeft een overzicht van
tientallen activiteiten die vanuit de protestantse en katholieke
kerk in Soest georganiseerd worden om iets te dóen met het
goede verhaal. Bestuderen van de Bijbel als bron, ook in joods
perspectief; doordenken over de betekenis van geloven vandaag;
praktisch aan het werk gaan met het verhaal van je spiritualiteit;
aandacht voor het persoonlijke in levensverhalen; en last but
not least genieten van verhalen die niet met woorden maar met
beelden en klanken verteld worden.
Het aanbod van activiteiten in deze brochure door de R.K.
parochie HH. Martha en Maria en de Protestantse Gemeente
Soest, waaronder de wijkgemeente van bijzondere aard in de
Johanneskerk, is zeker niet voorbehouden aan het kerkpubliek,
het is gericht op alle Soesters. Kom gewoon eens langs en neem
iemand mee. Ieder is welkom!

Wilt u via smartphone of tablet de
agenda Cursus & Coaching bekijken?
Download dan de gratis App CHRCH
via AppStore of PlayStore en
registreer uzelf.
De informatie is ook te vinden op
www.geloveninsoest.nl
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Ons aanbod is groot, de prijzen zijn laag, de toegang is vaak
zelfs gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt hoog gewaardeerd. Zo vormen we een basis om C&C in stand te houden.
Namens alle contactpersonen zeggen we: welkom in het
Verhaal dat we samen vertellen!
De redactie van ‘Cursus & Coaching’,
ds. Kees Bregman en Jan van Hunen

Deze brochure is samengesteld door de Taakgroep
Cursus en Coaching van de Protestantse Gemeente Soest
in samenspraak met de R.K. Parochie HH. Martha en Maria
en bevat een open aanbod in cursus en coaching.

Redactie:
Vormgeving:
Foto’s:
Productie:

Kees Bregman en Jan van Hunen
Caroline van den Akker
Kees Jan van Mameren, Maarten van Essen, Pixabay
Petra de Koster
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App CHRCH

Bij elke activiteit staat de naam van een contactpersoon
en hoe je haar of hem kunt bereiken, via telefoon, e-mail of
whatsapp. Voel je vrij om dat gewoon te doen, wanneer een
programma je interesseert.
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I Rond het Verhaal van de Bijbel,
studie en verdieping
Johanneskring

Leerhuis ‘De Bergrede’

Van harte welkom op de Bijbelkring van de Johanneskerk!
De eerste helft van dit seizoen bespreken we de brieven van
Johannes. Afgelopen voorjaar begonnen we hiermee en kwamen
we tot 1 Joh. 5. We kijken terug op leerzame gesprekken en
hopen die in het najaar af te ronden. Daarna starten we met een
nieuw thema. De bedoeling is om dan te bestuderen wat het
boek Genesis vertelt over de schepping van hemel en aarde.
Wat is er gebeurd op de verschillende scheppingsdagen en hoe
krijgt dat betekenis in het geheel van de Bijbel?
Wat is de boodschap voor ons?

De ‘Bergrede’ is een centrale tekst in de Bijbel en het christendom. De radicale strekking van de boodschap die de Bergrede
uitdraagt, heeft de kerk en theologie altijd voor problemen
geplaatst. De uitleg van de drie hoofdstukken uit het evangelie
volgens Mattheüs is dan ook vergezeld gegaan van compromissen en misverstanden. De betekenis van de Bergrede komt
echter alleen tot zijn recht als mensen zich openstellen voor de
gezaghebbende woorden waarmee de vrijheid geproclameerd
wordt. Jezus noemt hen: de armen van geest, wie treurt, wie
weerloos is, wie naar recht verlangt, wie erbarmen kent, wie rein
is van hart, wie vrede sticht, wie vervolgd wordt - hun schenkt
God de diepste vervulling.

Doe je mee of kom gewoon (een keer) kijken.
Iedere eerste donderdag van de maand komen we bijeen.
De eerste keer is op donderdag 5 sep om 20.00 uur in de
Johanneskerk aan de Willaertstraat 51.
De volgende data zijn 3 okt, 7 nov en 12 dec.
leiding:
dhr. Peter van Agten
informatie: E: agtenp@ziggo.nl of T: 035 7370086

inleider:
ds. Gerrit Olsman
data: 	donderdag 10 okt, 24 nov, 19 dec, 16 jan,
13 feb en 12 mrt
tijd:
13.30 uur en 20.00 uur op De Binnenhof
opgave:	voor 1 okt bij ds. Gerrit Olsman,
E: g.h.olsman@hccnet.nl

Brieven aan de gemeente van Jezus
In vijf bijeenkomsten lezen en bespreken we een aantal brieven
die in de hoofdstukken 2 en 3 van het Bijbelboek Openbaring
staan opgetekend en gericht zijn aan de zeven christelijke
gemeenten in Klein-Azië.
Hoe zijn die brieven opgesteld? Waar gaan ze over en waarom
zijn ze geschreven? Maar ook: wat hebben ze ons te zeggen?
Tevens geven we aandacht aan enkele kernbeelden uit Open
baring. We sluiten de serie af met het schrijven van een brief
aan onze eigen g
 emeente.
begeleider:
data:
tijd:
plaats:
deelname:
info:

ds. Wim Kievit
maandag 14, 21, 28 okt en 4, 11 nov
13.30 – 15.00 uur
Wilhelminakerk
aanmelden niet noodzakelijk
E: wim.kievit@planet.nl

KALENDER 2019 - 2020
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Twee Bijbelleeskringen
Al verschillende jaren komt een groep bijeen om met elkaar de
Bijbel door te lezen. Dit gebeurt op woensdag in de Emmakerk
om 20.00 uur.
Naast deze groep is een nieuwe groep van start gegaan voor
wat jongeren en de middengeneratie. Zo kennen we nu twee
kringen:
Bijbelleeskring 55+
Inmiddels hebben we al zo’n 18 boeken gelezen. We lezen niet
altijd op volgorde en proberen een afwisseling te vinden in het
lezen van het Oude Testament en Nieuwe Testament.
Dit seizoen beginnen we met het boek Openbaring en wel op:
woensdag 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 4 mrt
leiding:

ds. Marjan van der Wal en Hilly Vonk

September

To the point
Johanneskring
Info-avond Herderstocht
Bijbelleeskring 25-55
Plusminus 40
Bijbelse feesten, studie met Benee Awraham
Vrouwengespreksgroep
Film in de vredesweek, The Aftermatch
Film: The Sense of an Ending
Film in de vredesweek, The Aftermatch
Film: The Sense of an Ending
Film: The Salt of Earth
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De ervaring vanuit het verleden leert dat dit een pracht manier
is om onderling de degens te kruisen.
Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte
via de gebruikelijke kanalen: Adem, Dichtbij en M&M.
Wat u kunt doen?
Probeer vast een groepje (4 personen??) te formeren van
enthousiaste deelnemers en leg ter voorbereiding elkaar het
vuur na aan de schenen. Maar vooral: lees de Bijbel (nog) eens!

Ochtendkring op dinsdag

Bijbelleeskring 25 - 50
Deze groep begint dit seizoen met het Nieuwtestamentische
boek Johannes en wel op:
woensdag 11 sep, 9 okt, 13 nov, 15 jan, 12 feb, 11 mrt
leiding:
ds. Marjan van der Wal en Coby Hoogendoorn
Geïnteresseerd? Kom langs, ieder is van harte welkom.
contact:
E: marjanvanderwal@ziggo.nl

Bijbelquiz, een vooraankondiging
Vanuit betrouwbare bron vernamen we dat het Missionair
Overleg Soest dit najaar weer een interkerkelijke Bijbelquiz
hoopt op te zetten.

KALENDER 2019 - 2020
di

1

wo
do

2
3

ma

7

wo
do

9
10

ma

14

do
ma

17
21

do
ma

24
28

di
do

29
31

Een gezelschap van senioren voert een informatief en
bezinnend gesprek aan de hand van trefwoorden rond
allerlei aspecten van leven en samenleven. Aan de hand van
Bijbelteksten en hedendaagse gedichten staan we stil bij
een thema en leggen we verbanden met persoonlijke en
gemeenschappelijke ervaringen.
De ochtendkring komt zes maal per seizoen op dinsdag bijeen.
Wilt u meedoen? Aanmelden is niet nodig. U kunt altijd aanschuiven. Wanneer u uw e-mailadres doorgeeft, krijgt u teksten
en gedichten vooraf toegestuurd.
De planning voor dit seizoen:
data planning:
1e / 2e dinsdag van de maand
1 oktober
Tent
5 november
Onweer
3 december
Zout en peper
14 januari
Tijd
11 februari
Water
10 maart
Haan
plaats:	consistorie van de Oude Kerk,
Torenstraat 1, zij-ingang
tijd:		
10.00 – 11.30 uur
begeleiding:	ds. Kees Bregman, T: 06 17256544;
E: ds.c.bregman@solcon.nl

Oktober

Ochtendkring over ‘tent’
aanmelding Leerhuis Bergrede
Bijbelleeskring 55+
Maria Magdalena en haar evangelie
Johanneskring
Parenting Children Course
Plusminus 40
Bijbelleeskring 25-55
Leerhuis Bergrede
Groene energie met Jeanine Pothuizen
Brieven aan de gemeente van Jezus
Parenting Children Course
Toekomst zien in de kerk
Vrouwengespreksgroep
Boekentaal Mondiaal, Pelikaan
Brieven aan de gemeente van Jezus
Leerhuis Bergrede
Brieven aan de gemeente van Jezus
Parenting Children Course
Film: Green Book
Torenlezing; Omgang van verschillend gelovigen...
Film: Children Act
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II Verhalen over geloven vandaag,
informatie en bezinning
Maria Magdalena en haar evangelie
Oktober is de maand van de geschiedenis, het grootste
geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden
culturele, literaire en mediaorganisaties wordt de geschiedenis
onder de aandacht gebracht.
In oktober 2019 staat het thema Zij/Hij centraal.
Meer dan veertienhonderd jaar lang lag het Evangelie naar Maria
Magdalena verborgen op een christelijke begraafplaats bij de
Egyptische stad Achmiem.
Nu inspireert het mensen wereldwijd tot een nieuw inzicht in
Jezus en zijn volgelingen en tot een nieuwe visie op de geloofstraditie en de inhoud van het geloof. Het leidde onder meer
tot de bekende roman Volgens Maria Magdalena van Marianne
Fredriksson en de veel gelezen thriller De Da Vinci Code van
Dan Brown.
Wat betekenen de mythe van Maria Magdalena als bekeerde
prostituee en de christelijke geloofstraditie die zich beperkt
tot het gezag van de mannelijke apostelen, de kerkvaders en de
goedgekeurde geschriften als we stilstaan bij het thema Zij/Hij?
datum:
plaats:
inleider:
info:

donderdag 3 oktober, aanvang 20.00 uur
De Binnenhof
ds. Gerrit Olsman
E: g.h.olsman@hccnet.nl

Toekomst zien in de kerk, Leo Fijen
In zijn boek Succesverhalen in de Kerk presenteert Leo Fijen
diverse initiatieven vanuit de kerk in Nederland en Vlaanderen
m.b.t. vernieuwing. “Ik probeer te laten zien waar de Geest van
God op een nieuwe en eigentijdse manier over ons wordt uitgestort” schrijft de journalist en programmamaker voor KRO-NCRV
in de inleiding.
Een dertigtal inspirerende kerkelijke initiatieven, uit protestantse en katholieke kring, in Nederland en Vlaanderen vormen de
basis voor zijn stellingname.
De publicatie van het SCP-rapport Christenen in Nederland eind
vorig jaar, waarin nog eens werd bevestigd dat de Nederlandse
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kerken leeglopen, deed hem beseffen dat we ons steeds richten
op “de vraag hoeveel mensen op zondag een dienst of mis
hebben bezocht. Maar dat is in wezen niet relevant, die cijfers
en statistieken zijn niet belangrijk. Het gaat er om hoe de kerken
een plek van verbinding zijn”.
Een gezamenlijke bezinning op verandering van deze
historische benadering is wel erg op zijn plaats in de maand van
de geschiedenis.
datum:
plaats:
inleider:
info:

maandag 14 oktober, 20.00 uur
De Sleutel
Leo Fijen
Jan Roest, T: 035 601 8385

Engelen, boodschappers uit hogere sferen
Op schilderijen en mozaïeken en in kerkportalen zien we
engelen als mooie jonge wezens: de aartsengel Gabriël die aan
Maria de geboorte van Jezus aankondigt, de engelen die als
helpers bij het laatste oordeel de zielen begeleiden, de engel die
verschijnt aan het lege graf van Jezus. Steeds die roze wangen,
die lange blonde golvende lokken en de sierlijke witte gewaden.
Op hun rug staan de vleugels strak gespannen.
De engel maakt zijn opwachting in vrijwel alle culturen.
Deze avond gaan we na hoe door de tijden heen over engelen
werd gedacht: de soorten engelen, hun status, functie en verschijningsvorm. Deze thema-avond sluit aan bij het gezamen
lijke project van de PGS en het Griftlandcollege over engelen.
datum:
inleider:

donderdag 2 april, 20.00 uur in de Open Hof
ds. Gerrit Olsman

Jodendom – een bron van wijsheid
Ook in het komend seizoen willen we enkele avonden aandacht
gegeven aan onze (christelijke) relatie met het Joodse volk en
de verhouding tot het Jodendom. Ds H. Poot is bereid als gast
spreker enkele avonden in het voorjaar van 2020 te leiden. De
exacte data zijn op dit moment nog niet bekend.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Emmakerk. Nadere
aankondigingen volgen in Adem, de wekelijkse nieuwsbrief
Dichtbij en en op de website van de PGS: www.geloveninsoest.nl
Voor meer informatie: Kees Lugten, E: mclugten@xs4all.nl

Bijbelse feesten, met Benee Awraham
In de Torah heeft de Eeuwige zijn volk opgedragen bepaalde
feesten te vieren. Op deze avond zullen we nader ingaan op de
betekenis van deze feesten. Paulus zegt in Galaten dat deze
feesten een voorafschaduwing zijn. Ze zijn een voorafschaduwing van Gods heilsplan met deze wereld en van Jezus de
Messias. Zo is het Pesach feest een voorafschaduwing van het
lijden en sterven van Jezus. Op deze avond willen we in het
bijzonder ingaan op het Loofhuttenfeest, ook wel het inzamelingsfeest genoemd, en de profetische betekenis daarvan. Deze
avond zal antwoord geven op de vraag wat de waarde is van
deze ‘oudtestamentische feesten’ voor ons als ‘nieuwtestamentische gelovigen’.
Spreker: Carla Wittocx. met haar man Michaël al jarenlang
verbonden met de NEM (Near East Ministries). Hun belangrijkste
activiteit in dit verband is het organiseren van cursussen over
de Bijbelse feesten.
contact:
datum:
locatie:

Menso Hendriks, E: info@benee-awraham
Cees Geluk,
E: mentisbv@planet.nl
woensdag 18 september om 20.00 uur
Emmakerk

Boekenweek, rond ‘Rebellen en dwarsdenkers’
De 85e Boekenweek staat in het teken van hen die ons voorstellingsvermogen vergroten: de rebellen en dwarsdenkers. Het
lezen van boeken zet namelijk aan tot nadenken, zodat lezers
begrip ontwikkelen voor anderen en minder vasthouden aan
vooroordelen. Van de dromerige dwarsdenker die veilig thuis
afreist naar een andere wereld tot de rebel die zijn messcherpe
pen als wapen gebruikt tegen de status quo.
In de literatuur is er ruimte voor al die geluiden. Het lef van
schrijvers om taboes te doorbreken en een steen in de vijver
te gooien is van levensbelang voor onze samenleving. Daarom
koesteren we de vrijheid die door schrijvers genomen wordt om
tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn,
onaangepast en onafhankelijk. Nadere informatie over deze
thema-avond volgt.
datum:
inleider:

donderdag 5 maart, 20.00 uur; De Binnenhof
ds. Gerrit Olsman

Torenlezing: Omgang van verschillend gelovigen met
elkaar en met kunst, toegespitst op Soest
De beeldenstorm in de 16e eeuw (in Soest in 1580) wordt
afgaande op de nationale canon van de geschiedenis al dan niet
terecht aangemerkt als het beeldmerk van de gebeurtenissen
die leidden tot het ontstaan van protestantse gemeenschappen
los van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Het vernietigen
van religieus erfgoed waaronder beeldende kunst kent een
lange geschiedenis en wortelt als het ware in een traditie die
tot op de dag van vandaag wereldwijd bezien nog wordt voortgezet. In de torenlezing zal de achtergrond van deze ‘traditie’
worden belicht en zullen de ontwikkelingen worden geschetst
over de omgang van de r.k.- en protestantse gemeenschap
met beeldende kunst in de loop van de tijd. Kunst en religie
hebben veel gemeen maar kunnen ook flink met elkaar botsen.

Ook zal worden stilgestaan bij de vraag hoe de katholieke en
protestantse gelovigen zich sedert de reformatie in Soest tot
elkaar hebben verhouden. Daarbij gaat het niet zozeer om de
officiële omgang van de instituties onderling, maar vooral om de
alledaagse omgang van de gelovigen met elkaar. De ontwikkelingen in Soest, waarvan de bronnen beperkt zijn, kunnen daarbij
overigens niet los worden gezien van ontwikkelingen in ander
en soms groter verband.
Torenlezing door Wim de Kam, kenner van Soest bij uitstek, op
dinsdag 29 oktober om 20.00 u in De Oude Kerk

Er is meer …
Is er meer? Is er meer dan geld verdienen, successen behalen,
netwerken? Wat is de zin van het bestaan, is er iets wat groter
is dan mezelf, hoe kan ik het leven begrijpen? Mijn werk, mijn
relaties, mijn overtuigingen, God en geloof – alles komt tijdens
deze cursus aan bod.
Welke onderwerpen?
In Alpha komen thema’s die met het christelijk geloof te maken
hebben aan de orde zoals:
Wie zijn God en Jezus? Hoe leidt God in ons leven? Bidden en
bijbellezen, wat kan ik hiermee?
Hoe ga ik om met ziekte, lijden en kwaad? Heeft God een doel
met mijn leven en hoe kom ik hier achter?
Hoe gaat het verder in zijn werk?
Alpha wordt één keer per week gehouden, gedurende 10
avonden. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur met een
gezamenlijke maaltijd, op een altijd bijzondere locatie in Soest.
Daarna volgt een inleiding op het thema, soms aan de hand van
een video van de bekende Engelse predikant Nicky Gumbel, een
andere keer door een gastspreker. Aansluitend is er gelegenheid om, afhankelijk van groepsgrootte, in kleinere groepen
van gedachten te wisselen en vragen te stellen. We sluiten de
avonden rond 21 uur weer af. Daarnaast wordt een weekend (van
vrijdagavond tot zaterdagmiddag) georganiseerd, afhankelijk
van de wensen van de deelnemers. Het is mogelijk om de eerste
keer geheel vrijblijvend te kijken of deze cursus iets voor je is.
Voor wie?
Iedereen op zoek naar zingeving, of je nu werkzaam bent in
een bedrijf of in between jobs, leiding geeft aan een afdeling,
ondernemer bent, het maakt niet uit. We starten bij minimaal 10
deelnemers op maandagavonden.
contact en informatie: Kees Lugten, E: mclugten@xs4all.nl
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III Met verhalen onderweg,
actief bezig
Pelgrimage – wandelen vanuit een kloosterverblijf
In de dagen rond Hemelvaart 2020 (21 mei) willen we
pelgrimeren vanuit de St. Sixtusabdij in West-Vleteren, België.
Pelgrimeren is al wandelend in contact komen met de
medewandelaars door middel van (hun) verhalen, gedichten,
Bijbelteksten. We zullen ook samen met de monniken deel
nemen aan hun getijdegebeden.
De monniken van West-Vleteren behoren tot de orde van de
trappisten; ze brouwen een beroemd trappistenbier.
De data zijn: (20)- 21-22-23 mei 2020.
Hebt u belangstelling? Neem contact op met mevr. Stolwijk,
T: 035 6011768; E: vrijw35@kpnmail.nl

Herderstocht, het verhaal van Kerst meebeleven
Ook dit jaar organiseert het Missionair Beraad Soest in en rond
Cabrio een herderstocht, en wel op zaterdag 14 december. Begin
september bereidt de voorbereidingsgroep van de herders
tocht zich daar al op voor. Zij hopen de inwoners v an Soest en
omstreken weer een verrassende wandel-theatertocht te bieden
waarin het kerstverhaal op eigentijdse wijze verbeeld, gespeeld
en verteld wordt.
Zo’n tocht vraagt veel voorbereiding en kan pas slagen als een
flink aantal vrijwilligers de schouders er onder zet. De voor
bereidingsgroep hoopt na de zomer over voldoende namen van
mensen te beschikken die mee willen helpen de herderstocht
mogelijk te maken. Het gaat om vrijwilligers die
1 meespelen in een van de scènes;
2 het lichtspoor uitzetten en ook weer ophalen;
3 Cabrio helpen inrichten;
4 de groepen met lichtfakkels willen begeleiden;
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5 	in Cabrio namens de kerken de rol van gastheer of
gastdame vervullen en
6 de catering willen verzorgen.
Wie zich voor een van deze groepen op wil geven, kan dat doen
door een mail te sturen naar Johan Haaksma,
E: jjhaaksma@t-mobilethuis.nl.
Voor alle spelers is er op vrijdag 6 september, 19.30 u. in
De Sleutel (achter de Petrus- en Pauluskerk) een informatieavond. We geven dan informatie over de scenes, presenteren
de (nieuwe) teksten en verdelen de rollen. Daarna zullen er nog
twee repetitie-momenten worden gepland.

Mediteren en schilderen
Twee activiteiten die we koppelen op donderdag van 10.00 –
11.45 uur in de Open Hof: samen stil staan bij en creatief bezig
zijn met. We doen dit onder leiding van Willemijn van de Plas en
Gerrit Olsman.
We beginnen de ochtenden met stilte, muziek en een gedicht.
Zo ontspannen we ons en komen tot rust. Vanuit die innerlijke
ruimte gaan we een schildering maken: ons overgeven aan het
papier of doek, het penseel en de verf en wel op twee uitgelezen
momenten hiervoor:
- in de Advent
Drie morgens proberen we te ervaren wat Advent voor ons
betekent. Zo leven we samen bewust toe naar Kerst.
- in de Veertigdagentijd
Vier morgens laten we de betekenis van de verhalen uit deze
periode op ons inwerken: samen bewust toegroeien naar Pasen.

Ervaring met mediteren of schilderen is niet nodig, wie zin heeft
wordt van harte uitgenodigd om dit te komen proberen! Wij
zorgen voor al het materiaal.

deelname:

data:

Na een korte introductie waarin de activiteiten van de werkgroep Groene Kerk doorgenomen worden, leidt klimaatcoach
Jeanine Pothuizen het thema van deze avond in: energie
besparing in het vervoer.
Onder haar leiding brainstormen we in discussiegroepjes rond
de (on)mogelijkheden van energiebesparing: welke keuzes
maakt u, zowel privé als zakelijk, als u gaat reizen, welke keuzes
maakt u bij vakanties, in het woon-werk verkeer en bij vrienden
en familiebezoeken?
Wat betekent dit voor u persoonlijk en ons klimaat?
We hopen deze avond zo veel mogelijk duurzame ideeën te
inventariseren en uit te wisselen.
Het belooft een interessante avond te worden. Een ieder is van
harte uitgenodigd!

dinsdagmorgen 3, 10 en 17 december
dinsdagmorgen 3, 10, 17 en 24 maart
aanmelding: voor 1 dec resp. 1 mrt: E: g.h.olsman@hccnet.nl

De maand van de spiritualiteit (thema-avond)
Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving.
Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren
is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht
tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn.
De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen
aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien. De Maand
van de Spiritualiteit heeft als doelstelling toegankelijk zijn voor
iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van
het woord.
Nadere informatie over deze avond volgt.
inleider:
datum:

ds. Gerrit Olsman
donderdag 6 februari, De Binnenhof; 20.00 u

Projectkoor: meezingen in oratorium ‘Schepping’
Gerrit van Vembde start op dinsdag 7 januari met een nog te
vormen projectkoor de repetities voor de uitvoering van het
oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.
Het oratorium is hedendaags, vrolijk, lichtvoetig en niet moeilijk
in te studeren met mooie en vaak ook bekende melodieën. De
teksten van de liederen zijn gebaseerd op het scheppingsverhaal
uit het bijbelboek Genesis. De zang wordt begeleid door een
orkest van orgel, piano, strijkers, blazers, fluit en slagwerk.
Gerrit van Vembde leidt de repetities en de uitvoering.
De verschillende partijen: alt, bas, tenor en sopraan, worden
ingezongen en -gespeeld door Gerrit en geplaatst op een
website, zodat er thuis geoefend kan worden.
De uitvoering (muziek, zang en dia’s) op 19 april is gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
voor wie:	Iedereen die van zingen houdt, een uitgelezen
mogelijkheid om te genieten van muziek waar je
blij van wordt.
wanneer:	dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur van 7 januari t/m
19 april
uitvoering: zondag 19 april, 19.00 uur, Emmakerk
aanmelden: E: vembde@xs4all.nl; T: 06 21291517
organisatie: Tiny Bos, E: tinybos-o@hotmail.nl; T: 035 8886675

aanmelden voor 20 december, bij
ds. Wim Kievit, E: wim.kievit@planet.nl

Groene energie

Zie voor informatie:
www.geloveninsoest.nl/events/de-groene-kerk of
stuur een berichtje naar E: GroeneKerk@pgsoest.nl
datum:
tijd
plaats:
inleider:

10 oktober
20.00 uur
Emmakerk
Jeanine Pothuizen

Groen geloof
In maart 2019 verscheen van de hand van Trees van Montfoort
het boek Groene theologie. Het is de neerslag van haar zoektocht naar een gelovig denken dat recht doet aan God, aan de
aarde en aan mensen. Ze legt een verbinding tussen theologie
en ecologie en benadrukt dat in de Bijbel Gods liefde voor heel
de schepping (mens, dier en plant) centraal staat. In drie bijeenkomsten volgen we de auteur in haar zoektocht en bespreken
we haar bevindingen. Daarmee hopen we handvatten aan te
reiken voor een ‘groen geloof’ en een ‘groene levensstijl’.
begeleider: ds. Wim Kievit
data:
maandag 16, 23 en 30 maart
tijd:
20.00 – 21.30 uur
plaats:
Wilhelminakerk
deelname: 	aanmelden voor 1 maart bij ds. Wim Kievit:
E: wim.kievit@planet.nl

Geloofsweg – levensweg
In een cursus van drie bijeenkomsten word je begeleid in het
schrijven van je eigen levens- en geloofsverhaal (autobiografie).
Je verdiept je in je levens- en geloofsweg. Hoe ziet mijn levensweg er uit? Wat zijn daarin de hoogte- en dieptepunten en wat
beteken(d)en die voor mij? Wie of wat vormde mijn geloof? Is
er een beeld, een lied, of een kerngedachte waarin je levensweg
is samen te vatten? In deze cursus werk je aan je eigen verhaal,
maar er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen en verhaal
fragmenten met elkaar te delen.
begeleider: ds. Wim Kievit
data:
maandag 6 en 20 januari en 3 februari
tijd:
13.30 – 15.00 uur in de Wilhelminakerk
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IV Een kring van verhalen,
in gesprek
The Parenting Children Course; gesprek over geloven en
opvoeden
Wil jij samen met andere ouders nadenken en praten over
opvoeding? Volg dan de Parenting Course.
Parenting course bestaat uit 5 inspirerende bijeenkomsten
waarin je ervaringen uitwisselt en nadenkt over opvoeding.
Met praktische voorbeelden en hulpmiddelen tackel je lastige
uitdagingen van het ouderschap. De Parenting Course legt geen
normen op, maar geeft jou de handvatten om over onderwerpen
na te denken en jouw visie op opvoeding te ontwikkelen.
thema’s:
basis, bouwen aan veiligheid;
behoeften, ontdekken van genegenheid;
grenzen, ontwikkelen van vrijheid;
relaties, leren van sociale vaardigheid;
ruimte, groeien naar zelfstandigheid.
Voor nadere info: zie www.alphanederland.org/parentingcourse
waar:
wanneer:

Wilhelminakerk, De Rank
5 maandagen van 19.30 - 21.30 uur;
7, 14 en 21 okt, 18 nov, 2 dec.
voor wie:	gericht op ouders met kinderen van 0 tot 10 jaar en
andere geïnteresseerden
kosten:	€ 30,- pp voor cursusmateriaal, koffie/thee en wat
lekkers tijdens de avonden.
	(als dit een belemmering is om te komen laat het
ons weten)

KALENDER 2019 - 2020
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inleiders:	Corine v. den Berg, Hans Guido Rietkerk en
Janke Holman
aanmelden:	Corine van den Berg, stuur een app naar
06 5253 4467 o.v.v. Parenting Course

Vrouwengespreksgroep, ‘wegwijs in het jodendom’
Een kleine groep vrouwen komt ook dit seizoen 6 maal bijeen
om met elkaar verbindingen tussen dagelijkse uitdagingen van
het leven en het geloof te bespreken. Ditmaal hebben we besloten terug te gaan naar de bron van ons geloof: het Jodendom.
Daarover hopen we met elkaar meer te weten te komen aan
de hand van het boekje Wegwijs in het Jodendom een uitgave
van het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) en wat
iedereen verder daarover leest. Zo mogelijk willen we met elkaar
ook een uitstapje maken naar het Joods Historisch Museum in
Amsterdam. Wie zich wil aansluiten: wees welkom.
locatie:
om de beurt bij iemand thuis
begeleiding: met elkaar/om beurten
tijd:
3e donderdagavond van de maand om 20.00 uur
data:
19 sep, 17 okt, 21 nov; 16 jan; 20 feb,19 mrt
de eerste avond vindt plaats ten huize van
	Henny v.d. Brink, Tensenhof 3, T: 035 7370620;
E: acamma@xs4all.nl
aanmelden: bij Henny v.d. Brink (zie boven) of Dinie v.d. Wal:
T: 035 6014357 , E: diniewal@gmail.com

November

aanmelding festival 30 nov.
aanmelding leerhuis Bergrede
Film: Children Act
Brieven aan de gemeente van Jezus
Ochtendkring over 'onweer'
Bijbelleeskring 55+
Bijbel en songs Bob Dylan
Johanneskring
repetitie Lessons and Carols
Brieven aan de gemeente van Jezus
Plusminus 40
Bijbelleeskring 25-55
‘Die ik ben’, muziektheater Kirsten Benschop
repetitie Lessons and Carols
‘Camile Claudel….’ door Els Buitendijk
Parenting Children Course
Vrouwengespreksgroep
repetitie Lessons and Carols
Godvergeten / dementie, Werkgroep Pastoraat
Film: Three Billboards
repetitie Lessons and Carols
Film: Three Billboards
Festival 'Lichaam - Ziel - Geest'
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De Open Hof
Wilhelmina
De Oude Kerk
Emmakerk
De Open Hof
Johanneskerk
Emmakerk
Wilhelmina
De Sleutel
Emmakerk
De Open Hof
Emmakerk
Emmakerk
Wilhelminakerk
in overleg
Emmakerk
Emmakerk
De Open Hof
Emmakerk
De Open Hof
Emmakerk

nvt
n.v.t.
13.30
13.30
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
13.30
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
19.30
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
13.30
10.00 - 15.00

20
4
18
4
5
4
13
4
20
4
11
4
15
20
15
10
10
20
12
18
20
18
20

Plusminus veertig
Je bent plusminus veertig en je leidt een actief leven.
Er zijn veel ballen die je in de lucht moet houden: werk, familie, vrienden, bijscholing, gezondheid, het
vraagt allemaal je aandacht. Toch mis je soms nog één klein balletje en dat is het balletje dat je zo nu en
dan op kunt gooien onder leeftijdsgenoten over zaken die je bezig houden. Geen praatjes voor de vaak,
maar dingen die je raken. De discussies in de krant over het klimaat, het gedoe rond MeToo, de berichten
over angry young men, politieke kopstukken die vragen oproepen, waar kan je daar diepgaander over
praten? De groep plusminus veertig is hiervoor bedoeld.
De planning is om eens in de maand op een maandagavond rond de tafel te gaan zitten met leeftijdsgenoten, ieder met haar of zijn eigen expertise en ervaringen. We leggen nieuwe ontwikkelingen naast
beproefde oude verhalen en krijgen daardoor nieuwe inspiratie.
Zin om eens mee te praten?
Geef je op voor onze app-groep, dan krijg je iedere maand een berichtje over het onderwerp van de
maand.
Je kan je opgeven bij Wies Sarot, E: sarot@marthamaria.nl of een appje: 06 57645491.
Dus, welkom op onderstaande maandagavonden om 20.00 uur in De Sleutel.
data:	16 sep, 7 okt, 11 nov, 9 dec, 13 jan, 10 feb, 16 mrt, 6 apr, 11 mei, 15 jun
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December

aanmelding med. en schilderen Advent; W. vd Plas
Parenting Children Course
Film: Letters to God
Mediteren en schilderen in Advent met W. vd Plas
Ochtendkring over 'zout en peper'
Bijbelleeskring 55+
Kerst op Iconen met Desirée Krikhaar
Boekentaal Mondiaal, Reisverslag van een kat
Plusminus 40
Mediteren en schilderen in Advent met W. vd Plas
Johanneskring
repetitie Lessons and Carols
Herderstocht-Cabrio
Mediteren en schilderen in Advent met W. vd Plas
Leerhuis Bergrede
repetitie Lessons and Carols
aanmelding Geloofsweg -Levensweg;
Festival Lessons and Carols
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Godvergeten / dementie
een initiatief vanuit de
werkgroep Pastoraat
De werkgroep Pastoraat heeft
een bijeenkomst belegd met als
spreker de heer Tim van Iersel. Hij
is geestelijk verzorger, ethicus
en predikant met een bijzondere
opdracht in de zorg voor mensen met dementie in meerdere
verpleeghuizen.
Hij is auteur van Godvergeten:
gedachten over geloof en
dementie.
Zie ook: www.timvaniersel.nl
De avond is niet alleen bedoeld
voor alle pastorale medewerkers
van de PGS, ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
aanmelding/info:	Willeke Vernède,
E: willeke@vernede.speedxs.nl
datum:
maandag 25 november
tijd: 	inloop met koffie: vanaf 19.30 uur,
start 20.00 uur; Emmakerk.

Wie ben ik in de onrust van de tijd, twee avonden met
Helene van Gelder
Hoe verhoudt de onrust in de wereld zich tot wie je bent?
Het gaat om ons mens-zijn en om ‘wie we zijn’.
Er is ruimte voor ‘wie je bent’.
Belangrijk is dat er met aandacht naar ieder geluisterd wordt.
Veiligheid voor ‘het wie’ staat voorop. Als we ‘het wie’ in plaats
van ‘het wat’ van iemand mogen ervaren, gebeurt er iets dat de
weg opent naar gemeenschapszin. In een setting van openheid en
echtheid zullen we positiever komen te staan tegenover diversiteit (verschil van opvatting) in kleiner en groter verband.
Twee maandagavonden neemt Helene ons mee:
10 feb:	Inleiding gebaseerd op Melancholie van de onrust,
Joke J. Hermsen;
17 feb: 	Blijft nog even een verrassing welk thema wordt
gekozen.
Deelnemers worden om 20.00 u verwacht in de Emmakerk
Drs. Heleen van Gelder, filosoof, gemeentelid van de D
 oopsgezinde
Gemeente en de Paaskerk in Baarn.
informatie: Annie Donker, T: 035 6012531,
	E: annie.donker@emmakerk.nl

2the point, gespreksgroep ‘rond dertig’
To the point is een bijeenkomst van een groep mensen tussen de
25 en 50 jaar, die één keer in de twee weken op woensdagavond
het leven en geloof met elkaar delen. We lezen uit de Bijbel of
bekijken een inspirerend filmpje. Elke keer bij iemand anders thuis
die het dan voorbereidt. Heb je zin om een keer te ontdekken of
dit iets is dat bij je/jullie past? Voel je welkom.
Komend seizoen is de eerste ontmoeting op 4 sept.
contact:
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Maaike den Uyl-van der Ploeg, T: 06 2067 3301

V Verhalen van geloven in
‘beeld en geluid’, genieten
Literaire avond ‘Verdriet is
het ding met veren’
Dit prachtige boekje over rouwverwerking (van Max Porter,
Uitg. De Bezige Bij, 2019) staat
centraal.
Een vader blijft met zijn twee
zoontjes in groot verdriet
achter na de plotselinge dood
van zijn vrouw. Na enkele dagen
wordt er gebeld en staat Kraai
voor de deur. De kraai is de
vleesgeworden metafoor van de
rouw, maar hij is veel meer dan
dat, hij is ook het middel dat de
rouw kan verzachten. Hij gaat
niet zomaar weg. Krast hij ooit
op?
Het is een lichtvoetig,
ontroerend en soms ook wrang boek, dat rouw tastbaar maakt
zonder sentimenteel te worden. Geschreven in alle mogelijke
genres en taalregisters, zowel verhalend als poëtisch. Een mooi
debuut van de jonge Engelse schrijver Max Porter.
begeleiders: Joke Rip en ds. Wim Kievit
datum:
maandag 27 januari, 20.00 – 22.00 uur
plaats:
Wilhelminakerk
deelname: 	aanmelden voor 10 januari bij Joke Rip,
T: 035 6022150; E: jokerip@ziggo.nl

Salomo: wijs met de liefde! Muziekavond rond Salomo en
het Hooglied op 3 maart in De Oude Kerk

datum:
dinsdag 3 maart
plaats: 	het koor van de Oude Kerk via de zij-ingang aan de
noordzijde
tijd: 	20.00 – 22.00 uur. Als u iets eerder komt, kunt u een
kopje koffie of thee meedrinken. In de pauze wordt
een glas wijn of sap geschonken.
inlichtingen en aanmelding: Rens Bijma, T: 035 6016689;
E: rjbijma@xs4all.nl

De bijbel in de songs van Bob Dylan
Singer-songwriter Bob Dylan is inmiddels diep in de zeventig. Al
jaren toert hij onvermoeibaar bijna continu de wereld over met
zijn ‘Never Ending Tour’. Zijn laatste cd’s worden alom geroemd
en de stroom boeken die aan zijn werk gewijd worden, droogt
niet op.
Het werk van Dylan is doortrokken van religie en verwijzingen
naar de Bijbel. Hij wordt gezien als één van de meest krachtige
vertolkers van de religieuze taal en het religieuze gevoel in de
Amerikaanse popcultuur.
Dylan – je houdt van zijn stemgeluid of je verafschuwt het- een
tussenweg lijkt er niet, maar vriend en vijand zijn het erover
eens dat hij één van de grootste songwriters is van de laatste
eeuw. Daarnaast roemen literatuurcritici zijn teksten. Niet voor
niets ontving hij de Nobelprijs voor literatuur! Maar één van zijn
meest intrigerende zijden blijft toch wel de rol van religie in zijn
werk.
inleider:
datum:
plaats:

ds. Gerrit Olsman
donderdag 7 november
20.00 uur in De Binnenhof

Rens Bijma, musicoloog en kenner van kerkmuziek en Kees
Bregman, theoloog, verzorgen ook dit jaar een avond over
klassieke muziek bij een bijbels thema. Deze keer gaat het over
koning Salomo en het Bijbelboek Hooglied. Salomo – zijn naam
betekent ‘vrede’ – is de droomkoning van het Oude Testament.
Zijn wijsheid is spreekwoordelijk en zijn vermogen tot beminnen eveneens. Een liefhebber pur sang! Niet toevallig staat het
Hooglied op zijn naam. Dat gaat over liefde.
Welke liefde? Van mensen of van God? Van beiden, zegt de
joodse filosoof Franz Rosenzweig: zoals in het Hooglied de liefde
menselijk wordt bezongen, zó heeft God ook lief! Geen wonder
dat deze bundel oud-oosterse liefdesliedjes de eeuwen door tot
de verbeelding van dichters en componisten heeft gesproken.
We horen muziek van Gregoriaans tot David Lang (*1957), o.a.
van Casals, Duruflé, Monteverdi, en natuurlijk Joh. Seb. Bach.
Enkele delen uit Händels oratorium ‘Solomon’ omsluiten dit
luisterrijke palet.
Over verlangen, hartstocht en gemis zal het gaan, over eros
en agapè. We staan stil bij de strekking van de Bijbelse teksten,
krijgen een toelichting op de gespeelde werken en kijken naar
afbeeldingen van kunstwerken hierbij. Maar we luisteren vooral
naar muziek! Opgeven voor deelname aan de avond is niet echt
nodig, maar wordt wel op prijs gesteld.
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‘Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen’ met
verteller Guido de Bruin
Aangrijpende monoloog over vuile handen, zuiverheid en moed
in Westerbork, door verhalenverteller Guido de Bruin.
De Joodse leraar Jacques Suasso Henriques meldt zich in 1943
bij de Joodse Ordedienst in kamp Westerbork. Deze gehate
‘Joodse SS’ moest in opdracht van de Duitse bezetter de orde in
het kamp handhaven en was verantwoordelijk voor de organisatie van het wekelijkse transport naar Auschwitz en Sobibor. Op
deze manier hoopt hij het vege lijf te redden.
De ontmoeting met de zachtmoedige ‘rebbe’ Jeremia Hirsch in
barak 52 brengt echter een ommekeer in hem teweeg die hem
uiteindelijk noopt een daad te stellen die zijn lot zal bepalen.
spel:
regie:
datum:
plaats:

Guido de Bruin
Ferdinand Borger
donderdag 23 januari
20.00 uur in De Open Hof

Leeskring Boekentaal Mondiaal
De projectgroep Cultuur van de Christelijke Maatschappelijke
Vrouwenbeweging ‘Passage’ biedt materiaal voor leeskringen
van Boekentaal Mondiaal. Vrouwen gaan in gesprek rond
literatuur. Het thema dit keer: Verlangen.
Bijeenkomsten:
21 – 10
De Pelikaan
Martin Michael Driessen
09 – 12
Reisverslag van een kat
Hiro Arikawa
27 – 01
Archipel van de hond
Philippe Claudel
16 – 03
Vreemdelingen met dezelfde droom
Pick Alison
04 – 05
Klok zonder wijzers
Carson McCullers
22 – 06
Blindganger
Michael Ondaatje
10 – 08
Want de avond
Anna Enquist
tijd:
contact:

maandag 14.00 uur in de Emmakerk
A. Donker E: annie.donker@emmakerk.nl
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Januari

Geloofsweg - levensweg
Film: Katie Lapp (Amish); Shunning
start projectkoor cantorij EK, ‘De Schepping’
Bijbelleeskring 55+
aanmelden literaire avond
Plusminus 40
Ochtendkring over 'tijd'
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Bijbelleeskring 25-55
Leerhuis Bergrede
Vrouwengespreksgroep
Geloofsweg - levensweg
Film in de week van gebed: Whale Rider
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Theater een paar rechtvaardige... , G. de Bruin
Film in de week van gebed: Whale Rider
Boekentaal Mondiaal, Archipel van de hond
Lit. avond: 'Verdriet is het ding met veren'
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Hedendaagse kerkmuziek, katholiek en protestant
Film: Les Gardiennes
Film: Les Gardiennes
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Kruiswegstaties, ‘Sprakeloos’ in De Stille Week
Afbeeldingen van de lijdende Christus op zijn laatste weg
raakten kunstenares Greetje van Beusichem diep. Het lijden van
Christus maar ook eigen ervaringen met het lijden van de mens
intrigeerden haar. Hoe wrang dat de diepte van het lijden juist
zichtbaar wordt bij Christus, de Zoon van God en bij de mens,
de kroon op de schepping; een gegeven dat ‘Sprakeloos’ maakt.
De werken van schilder A. Servaas (Lathumse school, Vlaanderen) inspireerden haar tot het creatief verwerken van deze
contradictie en zo schilderde zij 15 portretten, waarin de
lijdende Christus en de lijdende mens de rode draad vormen.
Het is goed om in de Stille Week enerzijds de sprakeloosheid
met Greetje te delen, maar anderzijds ook zicht te krijgen op
de vervulling van de Stille Week: de vreugde van het Paasfeest.
datum:
locatie:
inleider:
contact:

maandag 6 april, 20.00 uur
Emmakerk
Greetje van Beusichem
Annie Donker, T: 06 2712 3236

‘Camille Claudel, In de schaduw van Rodin’,
voordracht van Els Buitendijk
Actrice Els Buitendijk vertelt de tragische levensgeschiedenis
van deze Franse beeldhouwster, die leerlinge, collega en
minnares was van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.
Camille leefde van 1864 tot 1943, in een tijd dat het een
schande was dat een vrouw beeldhouwster wilde worden.
Dit was een mannenwereld en van vrouwenemancipatie had
niemand nog gehoord. Zij was een groot talent, maar kreeg
nooit de e
 rkenning die zij verdiende.
Toen ook Rodin haar, ondanks al zijn beloftes, in de steek liet,
heeft zij dat niet kunnen verwerken. Zij trok zich terug uit de
wereld en is uiteindelijk door haar familie krankzinnig verklaard
en door hen in een inrichting geplaatst. Het verhaal duurt één
uur en bevat mooie muzikale fragmenten.
voordracht: Els Buitendijk, www.elsbuitendijk.nl
tijd:
zondag 17 november, 16.00 uur
contact:
Janke Holman, T: 06 2712 3236
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‘Die ik ben’ – muziektheater van Kirsten Benschop
In ‘Die Ik Ben’ duikt Kirsten met de nodige (zelf)spot in het
gangenstelsel van ons brein, een labyrint waarin je snel
vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt.
Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen?
Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn,
naar onszelf en onze omgeving?
Waarom verschuilen we ons maar al te graag veilig achter de
muren van ons ego en doen we ons voor als iemand die we
eigenlijk zouden willen zijn?
Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze
onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende
afleiding of een bezoekje aan de zoveelste 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 zoals
die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet
wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?
idee, tekst, spel, zang:
gitaar en darboeka:
spelregie:
productie:
datum:
locatie:
info:

Kirsten Benschop
Derk Groen
Margreet Blanken
K’onTour Theater
donderdag 14 november 20.00 uur
De Open Hof
Nanno Vlaanderen,
E: vlaanderen.nanno@gmail.com

Februari

Film: Katie Lapp (Amish); Confession
Geloofsweg - levensweg
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Bijbelleeskring 55+
thema-avond Spiritualiteit
Plusminus 40
twee avonden met H. van Gelder, ‘Wie ben ik …… ‘
Ochtendkring over 'water'
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Bijbelleeskring 25-55
Leerhuis Bergrede
twee avonden met H. van Gelder: ‘Wie ben ik ……’
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Vrouwengespreksgroep
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Film: Happy Ending
Film: Happy Ending
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Kerst op Iconen – met Desirée Krikhaar
In de aanloop naar het Kerstfeest is het zinvol om stil te staan bij
de icoon - letterlijk ´het beeld´ - van de Geboorte van C
 hristus en
de historische, theologische en iconografische betekenis ervan.
Iconenschilders baseren zich niet alleen op teksten uit het Nieuwe
Testament, maar ook en vooral op legenden en apokriefe evangeliën.
Daardoor is de icoon een levensechte en aansprekende weergave
van de Geboorte van Christus. De Moeder Gods ligt als een keizerin op een purperrode kraammatras en vroedvrouwen wassen de
goddelijke boreling. Jozef heeft zich teruggetrokken om de gebeurtenissen eens goed te overdenken.
Na de Geboorte van Christus komen drie Magiërs uit het oosten.
Zij mogen de nieuwe Koning als eersten aanschouwen en Hem
geschenken brengen. Deze drie sterrenkundigen, die de drie levensstadia van de mens symboliseren en de drie dan bekende werelddelen representeren, komen als de vertegenwoordigers van de gehele
mensheid bij het Kind. Maar velen blijven nog onwetend.
Pas bij de Doop in de Jordaan, op 6 januari, maakt God zijn Zoon aan
iedereen bekend. De Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest
is nu een feit. Dat is in de orthodox-christelijke kerk van het oosten
een belangrijke dag: het feest van de Epiphanie.
Tijdens het eerste openbare wonder bij de Bruiloft van Kana
bezegelt Christus zijn bijzondere gaven.
Geboorte van Christus, zgn.‘Volpi Nativity’
Benaki Museum, Athene Griekenland,
begin 15de eeuw, Eitempera op paneel, 66,5x64 cm
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datum:
locatie:
inleider:
info:

zondag 8 december 15.00 uur
Emmakerk, Soest
drs. Desirée M.D. Krikhaar
Janke Holman, T: 06 2712 3236

Maart

aanm. med. en schilderen 40-DagenTijd; W. vd Plas
aanmeld. Groen geloof
Film: Katie Lapp (Amish); Reckoning
Mediteren en schilderen in 40-D.tijd met W. vd Plas
Muziekavond Salomo
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Bijbelleeskring 55+
Thema-avond Boekenweek
Mediteren en schilderen in 40-D.tijd met W. vd Plas
Ochtendkring over 'haan'
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Bijbelleeskring 25-55
Leerhuis Bergrede
Boekentaal Mondiaal, Vreemdelingen
Groen geloof
Plusminus 40
Mediteren en schilderen in 40-D.tijd met W. vd Plas
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Vrouwengespreksgroep
Film in de 40 dagentijd: Marie Heurtin
Groen geloof
Mediteren en schilderen in 40-D.tijd met W. vd Plas
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
Film: Revolutionary Road
Film: Revolutionary Road
Groen geloof
Film in de 40 dagentijd: Maudie
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
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Kees de Kort - Iconen met een gezamenlijk bezoek aan het
Bijbels Museum, Amsterdam

Hedendaagse kerkmuziek, katholiek en protestant
Er zijn heel wat jaren voorbij gegaan zonder dat de protestantse
en roomskatholieke gelovigen in Nederland contact hadden met
elkaar, laat staan samen zongen. En toch hebben ze meer met
elkaar gemeen dan menigeen denkt.
Deze avond gaan we op zoek naar gezamenlijke achtergronden,
creatieve musici die nieuwe richtingen aanwezen, en uiteraard
naar de muziek die ons (ook momenteel) bindt.
Gonny van der Maten, cantor-organist Oude Kerk Soest
Datum:
Info:

donderdag 30 januari in De Oude Kerk om 20.00 uur
Aly Hulshof, E: hulshofaly@gmail.com
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Film: Home coming
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do 28 Film: Manchester by the Sea
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Boekentaal mondiaal, Want de avond

6
15
11
9
9
17
9
17
19
18

pag

Juni

Plusminus 40
Boekentaal mondiaal, Blindganger
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vertrek:
donderdag 23 april vanaf station Baarn, 12.38 uur
kosten: 	bijdrage voor de rondleiding. Treinreis en toegang
museum voor eigen rekening.
aanmelding:	voor 15 april bij: ds. Gerrit Olsman,
E: g.h.olsman@hccnet.nl

April

Thema-avond Engelen
Sprakeloos, Greetje van Beusichem
Plusminus 40
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
repetitie cantorij EK, 'De Schepping'
aanmelding Bijbels Museum: Ikonen (K. de Kort)
Opvoering 'De Schepping' met EK-cantorij
Bezoek Bijbels Museum: Ikonen (K. de Kort)
Film: Les Innocentes
Film: Il y a longtemps

KALENDER 2019 - 2020

De tentoonstelling ‘Kees de Kort – Iconen’ is van 17 november
2019 tot 19 juni 2020 in het Bijbels Museum te bewonderen. In
de tentoonstelling brengen traditionele en hedendaagse iconen
enkele belangrijke verhalen uit het christendom tot leven. Door
de beide vormen naast elkaar te plaatsen worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar.
Het werk van de Bergense kunstenaar Kees de Kort (1934) is
bekend - en geliefd - bij een groot publiek. Generaties kinderen
groeien sinds eind jaren zestig op met door hem geïllustreerde
Bijbels. In zijn heldere, kleurrijke verbeelding van de Bijbelse
verhalen is ruime aandacht voor de menselijke emotie. De
kracht en eenvoud van de illustraties maken dat de essentie
van het verhaal direct bij de kijker overkomt. De Kort schildert
geen plaatjes bij het verhaal, hij schildert het verhaal. Ook voor
traditionele iconen geldt dat deze niet bedoeld zijn als illustraties. Een icoon is geen interpretatie van het heilige, maar is het
heilige. Iconen zijn gemaakt volgens richtlijnen die al eeuwen in
de icoontraditie worden gehanteerd. Kees de Kort kon zijn eigen
vorm en werkwijze vaststellen en maakte met zijn werk ‘iconen
van deze tijd’.
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VI Films op drie locaties
De Sleutel
Twee films worden vertoond, beide op dinsdag 14.00 u en vrijdag 20.00 u.
Contact: mw. Stolwijk, E: vrijw35@kpnmail.nl. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.

Film in de Vredesweek

Film in de week van gebed voor de eenheid

The Aftermatch 
24 en 27 sep
Hamburg 1946. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog keert
Rachel Morgan terug naar huis, naar haar man, de Britse kolonel
Lewis Morgan. Hij is verantwoordelijk voor de wederopbouw van
de stad en het opsporen van nazi’s. Hij krijgt een huis aan de
rand van de stad, dat al bewoond is en besluit het huis met de
huidige bewoners te delen.
Tegen deze gespannen achtergrond maken vijandschap en
verdriet geleidelijk plaats voor andere emoties.

Whale Rider 
21 en 24 jan
Bij haar geboorte overlijdt de tweelingbroer van Pai en haar
moeder. Oma en opa, die leider is van een Maoristam, voeden
haar op. Opa Koro is teleurgesteld, omdat Pai een meisje is en
hem daardoor niet op kan volgen. Bij gebrek aan een kleinzoon
richt hij een heilige school op waar hij een clubje jongens traint,
in de hoop zo geschikte opvolger te vinden. Hij wil maar niet
inzien dat Pai werkelijk alle eigenschappen bezit die haar tot
ideale leider maken.

De Open Hof
Zin in Soest biedt als Zinema 8 films aan, elk op donderdag
(20.00 uur) en aansluitend vrijdag (13.30 uur).
Contact: E: vlaanderen-ng@ziggo.nl Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.

The Sense of an Ending	
26 en 27 sep
Met het rustige bestaan van Tony Webster is het gedaan als zijn
verleden hem plotseling lijkt in te halen. Hij moet de waarheid
over zijn eerste liefde onder ogen te zien, consequenties dragen
van oude beslissingen. Is er goddelijk begrip voor de onmogelijkheid iets van het leven te maken?
The Children Act 
31 okt en 1 nov
Het verhaal van rechter Fiona en de beslissing die zij moet
nemen over Adam, een 17-jarige leukemiepatiënt maakt duidelijk dat ethiek niet voor de eeuwigheid bedoeld is en boven tijd
en situatie staat Steeds is het een resultaat van al te menselijke
overwegingen van een al even menselijke God.
Three Billboards Outside Ebbing 
28 en 29 nov
De onoplosbaarheid van de moord op haar dochter zet Mildred
aan tot een gedurfde stap. Ordehandhaving is in het geding. Op
haast Bijbelse wijze blijkt dat recht en gerechtigheid de machten van behoud, geweld en gemakzucht kunnen overwinnen.
Les Gardiennes 
30 en 31 jan
De wereld van de vrouwen staat scherp tegenover die van de
mannen als vrouwen zich noodgedwongen (de mannen zijn ten
oorlog) richten op het bewerken van de aarde en het behoud van
de schepping. ‘Gardiennes’ als rentmeesteressen contrasteert
dit met de Bijbelse visie? Zijn het op de belangrijke momenten
bij uitstek de vrouwen die de geschiedenis gaande houden?

18

‘Happy End’ 
27 en 28 feb
Het thema: weet de Westerse samenleving het spook van de
eenzaamheid te bestrijden? De oude bijbelse boodschap in een
nieuw jasje: wie vergeet om te zien naar de ander, krijgt vroeg
of laat de kritische vraag in het gezicht geworpen ‘waar je was
toen het nodig was’. Wint het onverstoord hieraan voorbij leven
of het verlangen naar een ‘happy end’?
‘Revolutionary Road’ 
16 en 27 mrt
Vind je vrede in het bestaande of blijft de droom knagen?
Misschien is het wel de kracht van de gemeente dat de droom
gedeeld wordt en daardoor het bestek van de individuele
verwerkelijking te boven gaat. Geven we persoonlijke teleurstellingen ruimte of ontkennen we ze. Het zien en bespreken van
deze film is zeer de moeite waard.
‘Il y a longtemps que je t’aime’ 
30 apr en 1 mei
Na 15 jaar gevangenschap vangt Lea haar zus Juliette op in haar
gezin. Opsluiting en geïsoleerd leven t.o.v. elkaar is het thema.
Hoe bereiken we elkaar en hoe versta je elkaar? Fundamenteel
is zorgvuldig luisteren naar de ander, zonder een oordeel te
hebben. Een moeilijke maar belangrijke opgave.
‘Manchester by the sea’ 
28 en 29 mei
Na het overlijden van zijn broer Joe krijgt Lee te horen dat hij de
voogdij heeft gekregen over neefje Patrick. Hij keert terug naar
zijn geboortedorp om voor hem te zorgen en moet om zien te
gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als met de dorpsgemeenschap. Schuldgevoel en trauma, maar ook het breken met het
verleden is mogelijk.

Emmakerk
Het filmaanbod dit seizoen: tien films op maandagavonden om 20.00 uur.
Contact: E: annie.donker@emmakerk.nl. Toegang gratis: vrijwillige bijdrage.

The Salt of the Earth 
30 sep
Een reis met Sebastiãno Salgado. Als fotograaf reisde hij alle
continenten af, in de voetstappen van de evoluerende mensheid.
Hij was getuige van grote gebeurtenissen uit recent verleden:
internationale conflicten, hongersnood en exodussen, maar
richt zich nu op ongerepte gebieden met haar flora en fauna.
Een majestueus fotografisch project, een eerbetoon aan de
pracht van de wereld.
Green Book 
28 okt
Op zijn tournee door Zuid-Amerika zoekt concertpianist Tony
een lijfwacht. Een hechte vriendschap tussen hem en zijn
‘lijfwacht’ groeit tijdens hun reis door hun verscheidenheid
in achtergrond en de confrontatie met racisme (waar is de
Afro-Amerikaan welkom?). Humor en wederzijdse acceptatie die
ruimte biedt aan de verscheidenheid, blijkt de basis van samen
overleven.
Film in de advent: Letters to God 
2 dec
Tyler, een 8-jarige kankerpatiënt schrijft in zijn strijd tegen
zijn ziekte God dagelijks brieven vanuit zijn rotsvaste geloof.
Postbode Brady weet aanvankelijk niet wat hij hiermee aan
moet. Zijn beslissing verandert zijn leven geheel. Het inspirerend effect van het geloof van een kind op zijn omgeving is een
boodschap om gehoord te worden.

Een serie van 3 films, we volgen het leven van Katie Lapp
binnen de Amishgemeenschap
The Shunning (de verstotene) 
6 jan
De oude normen en waarden van het eenvoudige Amish-leven
blijken aanstekelijk. De twijfels die Katie hier mee had worden
versterkt door de vragen van een rijke buitenstaander.
Hoe beïnvloedt dit haar leven en wat betekent dit voor haar
geloofsleven?
The Confession (de bekentenis) 
3 feb
Vanuit de wetenschap dat zij geadopteerd is zoekt Katie haar
wortels buiten de leefwereld van de Amish, hetgeen haar niet
in dank wordt aangenomen. Hereniging met haar echte moeder
die aan kanker lijdt wordt tegengewerkt. En wat met die man die
plannen heeft met de erfenis van haar biologische moeder?

Films in de Veertigdagentijd
Marie Heurtin 
23 mrt
Marie een 14-jarig doofblind meisje wordt ten einde raad afgestaan aan een instituut. Zuster Marguerite ontfermt zich over
haar, ondanks de overste. Zij zal en wil de onhandelbare Marie
in contact brengen met de buitenwereld. Een vertederend en
ontroerend waar verhaal: ondanks alle tegenwerking krijgt een
jong leven toekomst.
Maudie 
30 mrt
De tengere en fysiek zwakke Maud met een sterke wil tot
onafhankelijkheid ontvlucht de thuisbasis en vindt bij de stugge
afstandelijke visboer Everitt als huishoudster een eigen baan.
Met haar optimisme en levenslust weet zij zijn vertrouwen
te winnen, waarmee een moeizame relatie uitgroeit tot een
bijzonder huwelijk.

Film rond herdenken
Les Innocentes 
27 apr
Polen, eind 1945, de Duitsers zijn verdreven. Een kloosternon
nabij Warschau doet een beroep op Mathilde Beaulieu, die de
gewonde Fransen verzorgt voor het Rode Kruis.
De non haalt haar over en zij bezoekt het klooster waar vele
nonnen misbruikt blijken door Russische soldaten. Mathilde
staat hen bij.
Home coming 
11 mei
Bloedhete dag in het Hongaarse dorpje. Een orthodoxe jood
met zoon komt aan op het stationnetje waar vele joden waren
afgevoerd, huren een paardenkar en vervoeren 2 kratten.
Er ontstaat onrust: waarom dit? Een collectief schuldbesef
doet donkere geheimen en herinneringen bovendrijven: zijn
het familieleden van gedeporteerden, komen ze eigendommen
ophalen?? Onrust alom.

The Reckoning (de afrekening) 
2 mrt
De erfenis van Mayfield Manor plaatst Katie in de moderne
wereld waarin zij zich op haar gemak voelt, maar zij verlangt
nog dagelijks naar de Amish-wereld van weleer. Haar verloren
liefde Daniël stelt alles in het werk Katie te hervinden. Het
plaatst haar voor een bijna onmogelijke keuze: haar huidige
leven of dat van vroeger.
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Het festival Lichaam,
Ziel en Geest
op 30 november 2019

Voor alle inwoners van Soest. In de Emmakerk;
start 10.00 uur – afsluiting 15.00 uur
Opgave voor 1 november via E: festival@pgsoest.nl
Kosten: Vrijwillige bijdrage.

Een festival met humor, speelsheid, creativiteit en plezier over
lichaam, ziel en geest en dat vanuit het christelijke gedachtegoed.
Wat moet je je daarbij voorstellen? In de verschillende zalen van de
Emmakerk vind je diverse sprekers, musici, (creatieve) werkvormen die
kortere of langere tijd je aandacht vragen of je uitdagen mee te doen.
Er is bibliodrama (biblioloog), dans, haptonomie, mindfulness. Er zijn
workshops: bijbelse tapas maken, anders-bidden, stop-motion film
maken, poëzie lezen. Er is live luistermuziek! Sprekers houden korte
toespraken (pitches) vanuit hun vakgebied over het thema. Je kunt je
de hele dag of een deel daarvan actief inzetten. Op de dag zelf kun je
intekenen voor de workshops. Daarnaast: volop koffie, thee en hapjes.
Ook hier geldt: voor elk wat wils.

Ds. Peter van den Berg: Aan de vooravond van mijn afscheid van de PGS én van
mijn actieve loopbaan wil ik graag een rode draad in mijn leven in de schijnwerpers
zetten door collega’s, vrienden en bekenden te laten ‘shinen’ (c.q. hun licht laten
schijnen) over deze rode draad: de verbondenheid van lichaam, ziel en geest. Ooit
was ik elektrotechnisch ingenieur, toen werd ik dominee en ook haptotherapeut.
Mijn afstudeerscriptie ging over ‘non-verbale communicatie van het heil’ ... Nu wil
ik mijn afscheid graag inkleuren door een festival over ‘lichaam, ziel en geest’. En ik
zou dit graag zien als mijn bijdrage aan de leden van de PGS en breder, de mensen
van Soest, die inspiratie zoeken in deze samenleving. Ruimte voor creativiteit,
passie, plezier, enthousiasme, geloof.

Naast de activiteiten in het kader van cursus en coaching zoals u dat in dit bulletin vindt, hebben onze kerken een
breed aanbod aan andere activiteiten. Enkele daarvan willen we hier speciaal onder uw aandacht brengen.
Walk of Peace in de Vredesweek, zondag 16 september
Met velen die voor de vrede staan lopen we van Balans tot Balans (Molenstraat)

A Festival of Lessons and Carols op zaterdagavond 21 december in de Emmakerk
Wilt u meezingen?
Op de donderdagavonden vanaf 7 november vinden repetities plaats (info: E: vembde@xs4all)

Zin in Soest – De Binnenhof
Zin in Soest is een breed aanbod aan activiteiten die plaatsvinden in De Open Hof.
Een infoblad hierover is bij de kerk verkrijgbaar of neem contact op met: E: vlaanderen-ng@ziggo.nl
In deze brochure treft u informatie in dit kader van het kerkcafé en het filmaanbod in De Open Hof.
Wij willen hier speciaal het aanbod noemen in de Advent- en Veertigdagentijd:
tegen een kleine vergoeding worden maaltijden in combinatie met een vesperviering aangeboden.

