Voorjaar 2019

Beste lezer,
De taakgroep Vorming &
Toerusting beveelt u dit zeer
boeiende programma voor het
voorjaar van 2019 aan.
Namens de taakgroep,
tot ziens!

Samen Bijbellezen:
uurtje Bron in ’t Geinlicht
Het uurtje Bron is weer gestart op
maandagavond van 19.00 tot 20.00
uur.
Elke maandagavond wordt er met
elkaar gepraat over de tekst van de
komende zondag. Op maandag
15 april is er een vesper en op
22 april is het tweede Paasdag dus
die beide keren geen uurtje Bron. De
bijeenkomsten gaan door tot en met
3 juni, de maandag voor Pinksteren.
Na Pinksteren is er een stop.
Wanneer: 	Elke maandagavond
(uitgezonderd
bovengenoemde data)
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

Drie avonden over ‘Liberaal christendom’
Liberaal christendom is een ruimdenkende,
vrijmoedige, niet-dogmatische vorm van christendom
die midden in de moderne samenleving staat.
Daar is een prachtig boek over verschenen van elf
theologen uit de protestantse traditie: ‘Liberaal
christendom: ervaren, doen, denken’. Het boek
laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen
spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit
christelijke inspiratie kunnen leven.
In drie avonden bespreken we hieruit enkele
hoofdstukken, onder leiding van ds. Hester de
Rivecourt. De avonden zijn uitdrukkelijk bedoeld
ter inspiratie van - en om ruimte te geven aan
- mensen die zich tot een liberale manier van
geloven aangetrokken voelen en daar in alle
openheid met elkaar over willen spreken.

Waar en wanneer?
• In het Geinlicht, Nedereindseweg 1
• Van 19.30-21.00 uur
• Op deze woensdagavonden: • 16 januari
		
• 30 januari
		
• 6 maart

Wilt u meedoen, ook al is de cursus al gestart?
Neem dan contact op met ds. Hester de Rivecourt:
dshesterderivecourt@pgnn.nl of 030-6022906.
Het is aan te bevelen om voor de eerste bijeenkomst het eerste hoofdstuk te
lezen. De volgende bijeenkomst is een enkele weken later zodat er ruim de
tijd is om het dan te bespreken hoofdstuk te lezen.
Als er behoefte is om hierna verder te gaan kunnen we afspreken om ook
andere hoofdstukken in vervolgbijeenkomsten te bespreken.
‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter
Slob (red.) Uitgeverij Skandalon 2016, derde druk. Smakelijke kost voor de reflectieve
christen. […] Het boek is tot de nok toe gevuld met zinnige vragen en overwegingen
over het geloof.’ 		
Dagblad Trouw ****
‘Dit boek schetst de contouren van een liberale theologie. Wars van conservatisme en
secularisme gaan de schrijvers met de lezer het gesprek aan over religie en geloof. In
korte, stevige teksten raken zij daarbij ook heikele kwesties. Elk hoofdstuk is bovendien
goed te gebruiken als inleiding bij groepsgesprekken. Je proeft de denkkracht die in elk
van de thema’s is geïnvesteerd.’
Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit

God in de supermarkt
Het is vast herkenbaar. Je staat in
de supermarkt en je vraagt je af:
wat eten we vanavond?
De biologische boontjes uit Egypte
of de “gewone” boontjes uit
Nederland? Een hamburger of
een sojaburger? Of toch vis? Wat
betekent dat gekke keurmerk
precies? Wordt het de dure of de
goedkope reep chocola? Het is niet
makkelijk voor de consument in de
supermarkt om keuzes te maken.

Zondagmiddagactiviteiten voor
Ook nu bieden we regelmatig op
zondagmiddagen een activiteit
aan met een cultureel-religieus
karakter.
Voor alle activiteiten:
Informatie en opgave voor
deelname bij Addy Vroegindeweij,
tel. 6046130 of e-mail:
ajvroegindeweij@kpnmail.nl

De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes die we maken, helpt
argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.
De workshops worden gegeven door Arjan Schoonhoven en Alfred Stomp.
Vanaf hun studententijd zijn zij geraakt door het onrecht en de pijn van
medemens, natuur en dier. Zij denken dat zij met “God in de supermarkt” op
praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Zij laten
zich inspireren door hoe Jezus omging met de arme en de behoeftige.
Op zondag 17 februari 2019 zullen we tijdens de kerkdienst aandacht aan dit
onderwerp besteden.
Als vervolg hierop is er een workshop op woensdag 20 februari 2019 waarin
nader op het onderwerp wordt in gegaan en waar door middel van interactie
en verschillende werkvormen bij de deelnemers een denkproces op gang wordt
gebracht.

Misschien wilt u zich vast meer in het onderwerp verdiepen?
www.godindesupermarkt.nl

Waar en wanneer?
• Workshop op 20 februari vanaf 19.30 inloop en koffie
• Start workshop om 19.45 uur (± 21.45 uur einde)
• In ’t Geinlicht
•A
 anmelden workshop graag voor 13 februari bij Jetty Haalboom;
j.j.haalboom@planet.nl; 06-24768380.

Bezinnen in de veertigdagentijd bij muziek
Dat gaan ds. Hester de Rivecourt
en ds. Inge Hoek met ons doen als
voorbereiding op Pasen. De data
(in ieder geval op maandag i.p.v.
uurtje Bron) worden later in de
Onderweg en/of Weekinfo bekend
gemaakt, net als meer informatie
over de inhoud van de avonden.

Concert in de Grote Kerk in
Wijk bij Duurstede
Zondag 7 april 16.00 uur
De Grote Kerk is een van de
belangrijkste rijksmonumenten in
Wijk bij Duurstede, gelegen aan de
Markt in het oude stadshart. Elke eerste
zondagmiddag van de maand kan de
kerk bezichtigd worden en vindt er
om 16.00 uur een concert plaats. De
toegang is vrij, er is wel een collecte aan
het eind van het concert.

Waar en wanneer?
Wij verzamelen op zondagmiddag
7 april om 14.30 uur bij De Bron
waarna we met de auto naar Wijk bij
Duurstede vertrekken.

de eerste helft van 2019

Concert in De Open Hof Soest
zondag 30 juni 16.00 uur

Hemelvaartsdag donderdag 30 mei
Bezoek aan Museum Volkenkunde Leiden
Op Hemelvaartsdag brengen we een bezoek aan het Museum Volkenkunde in Leiden:
een museum over mensen.
Wereldwijd staan mensen voor dezelfde levensvragen. De antwoorden die zij daarop
geven, verschillen en zijn vaak cultureel bepaald. Wat ons verbindt zijn universele
menselijke emoties. De objecten in het museum vertellen stuk voor stuk een menselijk
verhaal. Verhalen over liefhebben, rouwen, vieren, versieren of vechten. Ze maken
nieuwsgierig naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is.
Een wandeling door het museum opent je blik op de wereld. Van Bali tot Guatemala,
van Oceanie tot de Noordpoolgebieden en van Mekka tot Djenne. In Museum
Volkenkunde ontdek je dat we op de verschillen na, allemaal hetzelfde zijn: mens.

Hoe en wanneer?
Wij verzamelen bij De Bron om 11.00 uur waarna we met bus 74 naar Utrecht CS
gaan. Daar nemen we de trein naar Leiden. Het Museum Volkenkunde is circa 5
minuten lopen van het station. Toegang is gratis met een museumjaarkaart

In de Open Hof, een van de PKNwijkgemeenten in Soest, wordt op
de laatste zondag van de maand een
middagconcert gegeven.
Centraal in deze orgelconcerten
staat het veelbesproken Nijsse-orgel.
Naast organisten werken vocale en/of
instrumentele solisten mee.
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 bij
De Bron om 15.00 uur waarna we met
de auto naar Soest vertrekken.

6-daagse reis naar Zuid-Engeland
Maandag 17 juni – zaterdag 22 juni 2019

MATTHÄUS PASSION

De taakgroep V & T organiseert in 2019 een reis naar ZuidEngeland en Londen. Centraal staat daarbij het bijwonen van
twee uitvoeringen van Songs of Praise, ook wel Evensong
genoemd, in twee beroemde kathedralen in Kent. Ook brengen
we een bezoek aan Londen.

Op vrijdag 12 April 2019, wordt
de Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach uitgevoerd door
de COV IJsselstein in de Nicolaas
Baseliek in IJsselstein.
Koor, orkest en solisten staan
o.l.v. Bas van der Heuvel
Kaarten zijn te bestellen via :
kaartencov@gmail.com
De kaartverkoop is al gestart!
Prijs: e 37,50

Tijdens deze reis komen de belangrijkste bezienswaardigheden van dit
prachtige deel van Engeland aan bod. U bezoekt een aantal beroemde
kathedralen waaronder de beroemde kathedraal van Canterbury en
Rochester waar u tevens een Evensong zult bijwonen aan het eind van
de dag. Ook een bezoek aan een aantal belangrijke kastelen in Kent
zoals Leeds Castle, uit de 12e eeuw, het kasteel van Rochester, waarvan
de 12e-eeuwse toren één van de best bewaard gebleven torens van
Engeland en Frankrijk is, en het 13e-eeuwse Hever Castle, ooit het
woonhuis van o.a. Anne en Mary Boleyn. Deze kastelen zijn allemaal
omgeven door bijzonder aangelegde kasteeltuinen. Uiteraard mag de
beroemdste tuin van Zuid-Engeland tijdens deze reis niet ontbreken:
Sissinghurst Castle and Gardens.
Ook maakt u nog een dagtocht naar Londen waar u onder
begeleiding van een lokale gids langs de hoogtepunten van deze
fascinerende stad gaat zoals Buckingham Palace, de Big Ben, de
Tower of London, Picadilly Circus en wordt afgesloten met een
bezoek aan St. Paul’s Cathedral, de grootste kathedraal van Londen.
U reist per bus en steekt het kanaal over per boot; u verblijft in een
comfortabel driesterrenplus hotel ten zuiden van Londen (Holiday
Inn Ashford Central of Holiday Inn Rochester-Chatham).
Indicatieprijs: e 825,- (minimaal 20 deelnemers)
Inclusief vervoer per bus en boot, verblijf op basis van een tweepersoonskamer halfpension (ontbijt, diner excl. drankjes) en
entrees volgens programma; Eenpersoonskamertoeslag e 175,Voor meer informatie of een gedetailleerde beschrijving van de reis van dag tot dag en/of een aanmeldingsformulier kunt u
terecht bij Addy Vroegindeweij tel. 6046130 of e-mail ajvroegindeweij@kpnmail.nl
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