
“Heilige strijd”

Beste lezer,

De taakgroep Vorming & 
Toerusting beveelt u dit zeer 
boeiende programma voor het 
voorjaar van 2018 aan. 

Namens de taakgroep,
tot ziens!

Voorjaar 2018

Het uurtje Bron is weer gestart op 
maandagavond 8 januari 2018 van 
19.00 tot 20.00 uur. 
Elke maandagavond wordt er met 
elkaar gepraat over de tekst van 
de komende zondag. Op maandag 
26 maart is er een vesper en op 2 
april is het tweede Paasdag dus die 
beide keren geen uurtje Bron. De 
bijeenkomsten gaan door tot en met  
14 mei, de maandag voor Pinksteren. 
Na Pinksteren is er een stop. 

Wanneer:   Elke maandagavond 
(8 januri t/m 

 14 mei).
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

De Taakgroep Vorming en Toerusting heeft 
plannen om in de zomer een activiteit/lezing 
te organiseren n.a.v. het boek van Beatrice de 
Graaf “Heilige strijd”.

Dit essay is geschreven in opdracht van de 
PKN.
Het boek gaat over visie op angst, kwaad, 
geweld en veiligheid ( die nooit helemaal te 
garanderen is}. Over het kleine kwaad en het 
grote kwaad.
Van Augustinus’ theologische zienswijze via 
Karel de Grote tot veiligheidsdenken nu en 
in het licht van religie.

Een zeer actueel thema.

Wij bevelen ten zeerste aan om het boek te 
lezen, zeker als u geïnteresseerd bent in de 
later geplande lezing.

Nadere informatie volgt via onze rubriek 
Vorming & Toerusting in Onderweg.

t Beatrice de Graaf

Fortwandeling



Zondagmiddagactiviteiten voor de eerste helft van 2018

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 

Evensong Schola Davidica
Janskerk Utrecht
Zondag 25 maart 

Op elke vierde zondag van de maand 
verzorgt  de Schola Davidica een Evensong 
in de Janskerk in Utrecht De muziek die de 
Schola  Davidica zingt is vooral gebaseerd 
op de Engelse Evensongs en bestaat voor 
een groot deel uit Engelse koormuziek. 
De toegang is gratis. 

Waar en wanneer?
We verzamelen op zondagmiddag 
25 maart om 15.45 uur bij De Bron, 
waarna we met bus 74 naar de Janskerk 
gaan.
 
Vooraf aan de Evensong kunt u in de hal 
van de Janskerk, koffie of thee drinken.

Tentoonstelling 
Kunst in de Kerk Culemborg
zondagmiddag 15 april

In het kader van het 700 Jarig bestaan van 
Culemborg organiseert De Stichting Kunst 
in de Kerk namens de PKN-gemeente een 
expositie met  als zinnenprikkelende titel 
‘LIEFDE IN DE VRIJSTAD, EEN HOOGLIED’.  
Gastconservator Anikó Ouweneel (cultuur-
historica) heeft gerenommeerde kunste-
naars uit verschillende disciplines gekozen 
die zich met het thema Hooglied hebben 
beziggehouden.

Het boek Hooglied vormt een bijzonder 
hoofdstuk in de Bijbel: een verhaal over 
zuivere liefde, verlangen en erotiek. Ieder-
een wil geliefd, gekend en geaccepteerd 
zijn. In alle rust en veiligheid kwetsbaar 
durven zijn zonder angst en onzekerheid. 
Dit algemeen menselijk verlangen is nog al-
tijd een actueel thema. Het Hooglied wordt 
ook gezien als een wijsheidstekst met dub-
bele bodem. Woorden als liefdeswoorden 
die zowel bruikbaar zijn in de omgang met 
een geliefde als in de omgang met God. 
Hierover gaat in april de tentoonstelling. 
De tentoonstelling vindt plaats van 6 april 
t/m 29 april. 

Waar en wanneer? 
Op zondagmiddag 15 april brengen we 
in groepsverband een bezoek aan deze 
tentoonstelling. We verzamelen om 
13.30 uur bij De Bron  en vertrekken dan 
met de auto  naar Culemborg.

Janskerk, Utrecht



Tweede Pinksterdag 21 mei
Nederlands Openlucht Museum 
Arnhem

Vanaf het najaar van 2017 is in het Neder-
lands Openluchtmuseum in Arnhem de 
‘Canon van Nederland’ te zien: een overzicht 
van de hele geschiedenis van ons land, van 
‘hunebed tot heden’.
De nieuwe presentatie toont hoogte- en 
dieptepunten uit de Nederlandse geschiede-
nis aan de hand van historische personen, 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. Digitale 
media worden afgewisseld met authentieke, 
historische objecten uit eigen collectie en 
bruiklenen uit Nederlands collecties. Daar-
naast wordt het ontstaan van Nederland in 
breder perspectief geplaatst wat betreft zijn 
bevolking, klimaat en geografie.

Waar en wanneer? 
Wij verzamelen op Tweede Pinksterdag  om 
10.30 uur  bij De Bron en vertrekken dan met 
de auto naar Arnhem.

Zondagmiddagconcert 
De Open Hof Soest
Zondag 24 juni

In de Open Hof, een van de PKN-
wijkgemeenten in Soest, wordt op de 
laatste zondag van de maand een mid-
dagconcert gegeven.
Centraal in deze orgelconcerten staat 
het veelbesproken Nijsse-orgel. Naast 
organisten werken vocale en/of instru-
mentele solisten mee. Op deze zondag-
middag treedt op het Vocaal ensemble 
Hermes o.l.v. Spitteler.

Aanvang van het concert is 16.00 uur; 
de toegang is vrij, er is wel een collecte 
aan het eind van het concert.

Waar en wanneer? 
Wij verzamelen op zondagmiddag  
24 juni bij De Bron om 15.00 uur 
waarna we met de auto naar Soest 
vertrekken. 

Kunst in de Kerk, Een Hooglied

Openlucht Museum Arnhem



Volg ons op 
Facebook

 
Zes wekelijkse bezinnende bijeenkomsten bij kunst 

In de 40 dagen voor Pasen worden 14 
staties van de Kruisweg in de Dorpskerk 
tentoongesteld. Deze kruisweg van krijt 
op papier is gemaakt door kunstenaar en 
theoloog ds. René van Rosmolen. Hij liet 
zich inspireren door verschillende moderne 
kunstenaars.

Een kruisweg laat zien hoe Jezus omging 
met het lijden. En het stelt aan de kijker 
de vraag hoe je zelf omgaat met lijden 
in je eigen leven en in de wereld. Kun je een weg vinden tussen 
machteloosheid en wilskracht? Kun je Gods aanwezigheid in het lijden 
ontdekken?

Wekelijks op maandagavond nemen ds. Inge Hoek of ds. Hester de 
Rivecourt ons mee langs deze kruisweg, elke week een stukje verder. 
Avonden van kijken, luisteren naar Bijbelteksten, gedichten en elkaar. 
Tot het Pasen is.

Wilt u meedoen?
Opgave graag vóór zondag 4 februari bij Jetty Haalboom: 030-
6038747, j.j.haalboom@planet.nl

Wanneer:
Zes maandagavonden van 20.00 - 21.30 uur.
Er is deze maandagen geen ‘Uurtje Bron’

12 februari, ds Inge Hoek
19 februari, ds Inge Hoek 
26 februari, ds. Inge Hoek
5 maart, ds. Hester de Rivecourt
12 maart, ds. Inge Hoek
19 maart, ds. Hester de Rivecourt

In de stille week is er geen bijeenkomst en ook geen ‘uurtje Bron’.
Die week is er elke avond een korte, bezinnende avonddienst (vesper) 
ter voorbereiding op Pasen.

Tijd: 20.00-21.30 uur

Plaats: Dorpskerk, Nedereindse weg 1

 
Zondag 3 juni organiseert de 
taakgroep Vorming en Toerusting een 
“fortwandeling”. Na de kerkdienst en 
na het koffie drinken in het Geinlicht 
start de duo-wandeling van zo’n 
45 minuten. Voor onderweg krijgt u 
enkele vragen mee, om samen met 
uw duopartner over van gedachten 
te wisselen. Bij terugkomst in het 
Geinlicht is er een eenvoudige lunch/
broodmaaltijd. Rond 13.30 wordt de 
activiteit afgesloten.

Voor diegenen die minder goed ter 
been zijn is er i.p.v. de wandeling een 
alternatief programma in het Geinlicht.

Waar en wanneer aanmelden?
Aanmelden voor vrijdag 25 mei bij:
Christine Verhoeven: 030-6040284, 
christineverhoeven@telfort.nl

Fortwandeling

Voorbereiden op Pasen bij de Kruisweg van Jezus

Uitgave van de Taakgroep Vorming & Toerusting
Januari 2018

E-mail: cvt@pgnn.nl


