
Lijden en volhouden

Volg ons op 
Facebook

 
Komend jaar zal onze kerkelijke gemeente projecten in 
Pakistan steunen. Maar wat weten we eigenlijk van Pakistan? 
Een roman lezen over een land helpt om een land beter te 
begrijpen. 

Begin deze zomer bracht uitgeverij Hollands Diep een 
klassieke roman opnieuw uit: ‘Trein naar Pakistan’ van 
Khushwant Sing. Sing (een Indiaas parlementslid) schreef dit 
boek in 1956. Het is een ‘vergeten’ klassieker. Het verhaal 
speelt zich af tijdens de afscheidingsstrijd tussen India en 
Pakistan in 1947.

In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India en 
Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse 
kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene 
op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar 
de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak 
vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman ‘Trein naar Pakistan’ van Khushwant Singh. 

Volgens de beschrijving: 
Het is de broeierige zomer van 1947. In het plattelandsdorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes 
vredig naast elkaar. Dan arriveert een trein, gevuld met de lichamen van duizenden vluchtelingen. 
De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen.
Trein naar Pakistan vertelt het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude 
dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Te midden van de chaos proberen 
een jonge sikh en een moslima hun liefde te bezegelen.

Wat zich daar in 1947 afspeelde, speelt zich telkens weer af: in Bosnië, Rwanda, Mosul (Irak)... Welke 
keuzes maak je, wat is goed en wat is fout in situaties met opkomende polarisatie en geweld? 
‘Trein naar Pakistan’ is daarmee ook een actuele en roman, die wij daarom graag met elkaar lezen en 
bespreken.

We willen u vragen dit boek van te voren te lezen. De boekbespreking is op dinsdagavond 10 oktober 
onder leiding van ds. Hester de Rivecourt, samen met een Pakistan-kenner.
  

Wanneer:  Dinsdag 10 oktober 2017
Tijd:  19.30-21.30 uur
Plaats:  ‘t Geinlicht, Nedereindseweg 1
Opgave bij:  ds. Hester de Rivecourt
 dshesterderivecourt@pgnn.nl of 030-6022906

Opgave graag vóór: maandag 2 oktober

Beste lezer,

De taakgroep Vorming & 
Toerusting beveelt u dit zeer 
boeiende programma voor het 
najaar van 2017 aan. 

Namens de taakgroep,
tot ziens!

Najaar 2017

Een wekelijks Bijbeluurtje op de vroege 
maandagavond van zeven tot acht.
Onder leiding van afwisselend een van 
de predikanten lezen we de Bijbeltekst 
van de komende zondag, en praten we 
er met elkaar over. Iedereen is welkom 
om eens binnen te komen lopen en 
mee te doen. Je hoeft niet veel van de 
Bijbel te weten, je hoeft je niet op te 
geven en je hoeft ook niet elke keer te 
komen. Welkom!

Wanneer:   Elke maandagavond
(18 september t/m 

 20 november)

Tijd:  19.00-20.00 uur
Plaats:  ’t Geinlicht, 
 Nedereindseweg 1

Meer info:  ds. Inge Hoek: 
dsingehoek@pgnn.nl of 
030-6042655

  ds. Hester de Rivecourt: 
dshesterderivecourt@
pgnn.nl of 030-6022906

Samen Bijbellezen: 
uurtje Bron in ’t Geinlicht

Met elkaar in gesprek over een groot onderwerp: 
‘het lijden’. We doen dat aan de hand van 
een boek waarin het vanuit verschillende 
invalshoeken belicht wordt. 

Het boek “Lijden en volhouden” is voor een 
breed publiek geschreven. Er komen vragen 
aan de orde als: Wat is eigenlijk lijden? Gingen 
mensen vroeger er anders mee om? Wanneer 
spreek je van ‘voltooid leven’? Of bestaat dat 
niet? En is het lijden ook ergens goed voor? 
Is er levenskunst die het mogelijk maakt om 
het in lijden vol te houden? Wat zegt de Bijbel? 
Auteurs uit verschillende wetenschappen komen aan het woord. 
Allen schrijven vanuit christelijke inspiratie. 

Lijden en volhouden is een toegankelijk boek met gevarieerde informatie. 
Voor alle belangstellenden interessant, maar zeker ook voor mensen die 
beroepshalve of als vrijwilliger met vragen rondom lijden te maken hebben: 
mensen die werken in de zorg, in maatschappelijk werk. 

In de eerste bijeenkomst maken wij kennis met elkaar en met het boek “Lijden 
en volhouden”. Dan maken wij ook afspraken over de data en de inhoud van 
de vervolg bijeenkomsten, passend bij de wensen van de deelnemers. 

De gespreksleiding is in handen van Ds. Inge Hoek.

Wanneer: maandag 18 september 2017 (eerste bijeenkomst)
Tijd: 20.00 uur
Waar: ‘t Geinlicht, Nedereindseweg 1
Opgave: ds. Inge Hoek
 dsingehoek@pgnn.nl of 030-6042655  
 (ook voor informatie)
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Zondagmiddagactiviteiten voor de tweede helft van 2017Bezinnen tijdens Advent

Vier maandagavonden om ons te bezinnen op Advent en op de Bijbelteksten 
die op de adventszondagen worden gelezen. Andere jaren deden we dit met 
behulp van onder meer muziek, kunst kijken, kunst maken, bibliodrama en 
bezinningswandelingen. Hoe we hier deze Advent vorm aan geven kunt u in 
het najaar lezen in ons kerkblad Onderweg en de weekinformatie.

De avonden worden afwisselend geleid door ds. Inge Hoek en ds. Hester de 
Rivecourt.

Wanneer: 27 november, 4 december, 11 december en 
 18 december 2017
 (Deze bijeenkomsten zijn in plaats van het Uurtje Bron)
Tijd:  20.00-21.30 uur
Plaats:  ‘t Geinlicht, Nedereindse weg 1
Opgave bij: ds. Inge Hoek: dsingehoek@pgnn.nl of 030-6042655 of
 ds. Hester de Rivecourt: dshesterderivecourt@pgnn.nl 
 of 030-6022906

Opgave graag vóór: maandag 13 november

Ook nu bieden we regelmatig op 
zondagmiddagen een activiteit 
aan met een cultureel-religieus 
karakter.

Voor alle activiteiten:
informatie en opgave van 
deelname bij Addy Vroegindeweij, 
tel. 6046130 of e-mail: 
ajvroegindeweij@kpnmail.nl 

Zondagmiddag 1 oktober
Bezoek Expositie 
‘De Kracht van Luther’
Catharijneconvent in Utrecht

Museum Catharijneconvent presenteert 
de grote Luther-tentoonstelling. In deze 
tentoonstelling wordt ingegaan op de 
persoon van Luther. Hoe komt het dat 
zijn ideeën het zo ver brachten in de Lage 
Landen?
 
Voorafgaand aan het bezoek aan de 
expositie ‘De Kracht van Luther’ is er een 
korte rondleiding in de Lutherse kerk 
onder leiding  van Johan Steen, stadsgids 
bij het Gilde Utrecht. 
Johan vertelt dan o.a. over het ontstaan 
van de kerk, het hergebruik van het 
bouwmateriaal en de prachtige symbolen 
in de kerk. 
Het bezoek duurt ruim een half uur 
waarna wij naar het Catharijneconvent 
gaan.

We verzamelen om 13.00 uur bij 
De Bron en vertrekken dan met 
bus 74 naar Utrecht.

Zondagmiddag 22 oktober
om 16.00 uur
‘Vloeken in de Kerk’
Geertekerk, Utrecht

‘Vloeken in de Kerk’ maakt theatrale 
diensten voor zingeving-zoekers, wor-
kaholics en ongelovige Thomassen. Via 
theater, poëzie, muziek en wetenschap 
onderzoekt ‘Vloeken in de Kerk’ dit 
seizoen ‘De Deugd van Tegenwoordig’. 
Wat betekenen de zeven deugden nog 
in de huidige maatschappij? Kunnen ze 
ons helpen bij problemen van vandaag 
de dag?

De makers vieren de twijfel, pakken 
actuele maatschappelijke thema’s bij de 
lurven, melken ze uit, gooien er een 
theatrale laag overheen, zoeken de 
kwetsbaarheid op, keren zichzelf bin-
nenstebuiten en doen dat ook met het 
publiek.

We verzamelen om 14.30 uur bij 
De Bron en vertrekken dan met 
de bus of tram naar Utrecht. 
Toegangsprijs: €12,00

Donderdagavond 23 november 
om 20.00 uur, Geertekerk, 
Utrecht, ‘Les Esprits Animaux’

Het is Telemann-Jaar 2017 en in de Geer-
tekerk treden Les Esprits Animaux op, 
winnaar van het Internationaal van Was-
senaer Concours 2016. Teleman is hun 
favoriete componist. Zij spelen op deze 
avond verschillende werken van George 
Philipp Telemann.

We verzamelen om 18.45 uur bij 
De Bron en vertrekken dan met de 
bus of tram naar Utrecht. Kosten 
toegangskaart: € 23,00

zondagmiddag 17 december om 
16.30 uur, Geertekerk, Utrecht
“Barokke Kerst in Ecuador”
Musica Temprana

Quito, de hoofdstad van Ecuador, kende 
rond 1700 een bruisend muziekleven. 
In dit concert klinken meerstemmige vil-
lancicos - eigenlijk volksmuziek, maar hier 
met religieuze teksten. Het succes van dit 
repertoire was vooral te danken aan de 
vermenging van de Europese barokstijl 
met traditionele Latijns-Amerikaanse 
elementen. Musica Temprana vult het 
programma aan met andere levendige 
kerstmuziek uit Ecuador en Peru.

We verzamelen om 15.00 uur bij 
De Bron en vertrekken dan met de 
bus of tram naar Utrecht. Kosten 
toegangskaart: € 23,00


