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…voor wie het allemaal wel gelooft…

Proviand voor onderweg
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Inhoudsopgave en agenda ‘Leeftocht’
 Op pagina 18 vind je alle activiteiten overzichtelijk en op datum gerangschikt. Een inhoudsopgave en agenda in één.
 Gemakkelijk als je snel even wilt controleren wanneer een bepaalde activiteit staat gepland.

Leeftocht 2022-2023
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

De toerusting van gemeenteleden is een opdracht voor elke 
wijkkerkenraad. De vijf wijkgemeenten van de Protestantse 
Gemeente Hoogeveen stellen hun activiteiten al jaren open 
voor elkaar en ook voor belangstellenden van daarbuiten. Dát 
is de basis van Leeftocht. Ieder deelt de mogelijkheden met 
elkaar en daarmee is het programma nog veelzijdiger dan dat 
iedere wijkkerkenraad dit alleen voor de eigen gemeenteleden 
zou aanbieden. 

Ook voor het komend seizoen is het gelukt om de beoogde 
geloofsverdieping, zingeving en ontmoeting in velerlei 
verschijningsvormen een plaats te geven. Complimenten voor 
de Centrale Leeftocht Commissie die dit programma aanbiedt. 
Voor gemeenteleden en andere belangstellenden ligt de 
uitnodiging om u op uw tocht door het leven te laten voeden 

door de aangereikte mogelijkheden. De Leeftocht Commissie 
hoopt de deelnemers te voeden met bekend, vast voedsel. 
Maar ook daagt zij uit om de deelnemers te laten proeven aan 
verrassende, onbekende ingrediënten.

Tot slot: daar waar sommige wijkgemeenten hun deelname in 
de Leeftocht Commissie zien eindigen worden gemeenteleden 
uitgenodigd mee te denken en te werken aan de voorbereiding 
van een hierop volgend seizoen, zodat de tocht kan worden 
voortgezet.

Voor nu: eerst een goede reis door 2022-2023!

Leon ’t Hart, preses
Algemene Kerkenraad 
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Programma 2022-2023
Start met 'Proviand voor onderweg'
Een feestelijk openingsprogramma van het 
Leeftochtseizoen 2022/2023 met ontmoeting, 
muziek, zang en verhalen 

Datum en tijd:  zondag 9 oktober 2022 van 15:00 tot 
 16:45 uur (inclusief een ontmoetingspauze 
 met koffi e / thee)   
Plaats:     Hoofdstraatkerk
Contactpersoon: Henk ter Veen, tel. (0528) 236063 
 e-mail: henkterveen.3@gmail.com

Vier gemeenteleden, die van hun hobby hun beroep hebben 
gemaakt, bieden ons een gevarieerd programma aan vol plezier 
én diepgang. Zoals zij het zelf zeggen: 'We willen de bezoekers 
proviand meegeven voor weer een seizoen op weg gaan. 
Daarmee illustreren we wat het Leeftocht-programma voor alle 
inwoners van Hoogeveen te bieden heeft – of je nu een actief 
kerklid bent of nauwelijks betrokken; regelmatig een kerkdienst 
bezoekt of er niet of sporadisch komt:  proviand heb je allemaal 
nodig op je levensreis'.
Dus kom luisteren en meedoen én elkaar weer zien en spreken 
na een corona-lange tijd!

De vier ‘voorgangers’ stellen zichzelf voor:
Vanuit zijn verteltheater 'Op verhaal komen …' trekt Loek Boer nu 
al meer dan 25 jaar door het land met zijn rugzak vol verhalen. 
Over die verhalen zegt hij: 'Ik vertel verhalen die waar gebeurd 
zijn, verhalen die waar gebeurd kunnen zijn en verhalen die 
misschien waar worden: ’t is maar hoe je ze verstaat. Verhalen 
zijn een spiegel voor je ziel: ze kunnen helen, inzicht geven; ze 
laten je lachen, soms door je tranen heen; ze laten je huilen, 
soms zelfs door je lachen heen'. Zijn website zegt nog meer: 
www.verhalenvertellerloekboer.nl  

Marja ’t Hart – Wijnhorst zingt en speelt al vanaf heel jonge 
leeftijd. Muziek maken is altijd belangrijk voor haar geweest. 
Begonnen op de blokfl uit bespeelt ze naast de dwarsfl uit ook 
gitaar en bij gelegenheid diverse andere instrumenten. Ook 
schrijft ze liedjes waarbij haar liefde voor taal en muziek mooi 
bij elkaar komen. Sinds kort werkt ze soms samen met Peterine 
Kooijmans om haar verhalen muzikaal te kleuren. Marja zingt 
graag jazz, popmuziek en luisterliedjes. De laatste twee jaar in 
samenwerking met Wim Oostenbrink op de piano.

Na zijn actieve loopbaan als docent orgel en piano aan de 
muziekschool is Wim Oostenbrink tien jaar lang vaste pianist bij 
het Toonkunstkoor geweest en heeft met dit koor diverse keren 
aan concerten zijn medewerking verleend. Voor Leeftocht heeft 
hij in het verleden onder andere Hans Bouma en Loek Boer 
muzikaal ondersteund. Ook werkt hij af en toe mee aan muzikale 
projecten. 
Momenteel is hij als organist verbonden aan de Hoofdstraatkerk 
en De Vredehorst.

Wanneer je luistert naar een verhaal, kom je even in een hele 
andere dimensie. Je maakt kennis met nieuwe mensen en hun 
wereld. Je wordt meegetrokken in hun dilemma’s en emoties. 
Voor één moment beschouw je de dingen vanuit een heel ander 
perspectief. Het vertellen van verhalen is Peterine Kooijmans  
haar werk en haar passie. Ze houdt van verschillende soorten 
verhalen. Van sprookjes tot verhalen uit de Bijbel. Van zelf 
verzonnen tot waar gebeurd. Lichtvoetig, levendig en krachtig zijn 
woorden die volop op haar van toepassing zijn. 
Website: www.peterinekooijmans.nl

Woorden doen twee belangrijke dingen: Zij dienen als voedsel 

voor de geest en ze creëren licht voor begrip en bewustzijn.

Jim Rohn
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Bijbellezen op de morgen

Onopgeefbaar verbonden

01

02

Inleider: ds. Arend Linde
Datum en tijd: woensdag 7 september, 5 oktober, 
 2 november, 7 december, 4 januari,
 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei om 9:30 u.
Plaats: De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
 e-mail: n.muis@kpnplanet.nl

‘Een rijke schat van wijsheid, schonk God ons in Zijn woord.’ Zo 
luiden de eerste regels van Lied 313. Alle reden dus om je in dat 
Woord te verdiepen. Want wijsheid is toch een begerenswaardig 
goed? In de bijbel vinden we verhalen, gedichten en liederen, 
wetsteksten, preken, visioenen, wijze gedachten, profetieën 
enz. Dat laatste, profetie, is ook belangrijk, want zonder profetie 
zijn we weerloos tegen cynisme en wanhoop. We lezen de 
bijbel niet als een set fundamentalistische voorschriften over 
hoe we moeten leven, maar als profetische teksten die ons de 
weg wijzen door een ondoorzichtige en verwarrende wereld. 

Bij Bijbellezen op 
de morgen lezen we 
uit het Evangelie in 
de weergave van 
Mattheüs. Dat zijn 
teksten over Jezus en 
zijn leerlingen. Leerlingen, dat willen we zijn. Het gaat daarbij om 
de tekst en om de gesprekken. We zijn in gesprek met de tekst 
en met elkaar. De bijbel is geen star boek, maar wil telkens weer 
tot leven gebracht worden, door de Geest en in de ontmoeting 
tussen mensen. Alles kan in onze ontmoetingen aan de orde 
komen. Naast de vaste groep zijn ook nieuwe deelnemers van 
harte welkom. 

Het te lezen boek is niet het boek dat voor u denkt, maar het 

boek dat u aan het denken zet. Geen enkel boek ter wereld is 

daarvoor gelijk aan de Bijbel.

Harper Lee

Inleider: ds. Koos Snaterse
Datum en tijd: dinsdag 27 september en 11 oktober, 
 19:30 - 21:30 uur
Plaats: De Haven, Van Echtenstraat 39
Contactpersoon:  Eefke Weismann-Hooijer, tel. 06 55990920 
 e-mail: eefkewh@gmail.com 

Toelichting:
Onlangs liet de Protestantse Kerk een brochure het licht zien 
met als titel: Onopgeefbaar verbonden. De ondertitel laat gelijk 

weten wat de bedoeling 
is: Handreiking voor een 
kerkbreed gesprek over 
Kerk en Israël.

Heel graag ziet men dat we, 

vanuit verschillende invalshoeken naar Israël kijkend, weer met 
elkaar in een luisterend gesprek komen. 

In de brochure wordt aangegeven dat Israël de bron is waaruit 
het christelijk geloof is voortgekomen. We moeten zorgen dat 
deze bron open blijft door ernaar te luisteren, erover te zingen, 
ons eraan te laven en ervoor te danken. Dit is wat mij voor ogen 
staat voor deze twee avonden. Hopelijk lukt het gemeenteleden 
vanuit onze vijf wijken hierbij te betrekken. 

Wie zich opgeeft, ontvangt vooraf de brochure.

Om een gesprek met iemand te hebben, moet je jezelf 

openstellen.

James Baldwin

Departures03

Film 2008, regie Yojiro Takita

Datum en tijd: maandag 10 oktober om 20:00 uur fi lm
  dinsdag 11 oktober om 20:00 uur 
  nabespreking o.l.v. ds. Wouter Slob
Plaats:  De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
  e-mail: n.muis@kpnplanet.nl

De cellist Daigo Kobayashi besluit 
zijn loopbaan als musicus op te 
geven als zijn orkest in Tokio wordt 
opgeheven en hij geen toekomst 
meer in de muziek ziet. Berooid 
en wel, verhuist hij met zijn 
vrouw terug naar zijn provinciale 
geboorteplaats, omdat hij daar de 
beschikking heeft over de verlaten 
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Er is een tijd van…

Oecemenische gespreksochtenden voor vrouwen

04

05

Samen lezen van het Bijbelboek Prediker

Inleider:  ds. Wim Loosman
Datum en tijd: woensdag 26 oktober, 9 november en 
  16 november van 20:00 tot 22:00 uur
Plaats:  De Vredehorst
Contactpersoon: Henk Meerman, tel. (0528) 278133 
  e-mail: henkmeerman50@gmail.com 

Er is een tijd van … Als deze woorden klinken, dan associëren 
de meeste mensen deze onmiddellijk met het Bijbelboek 
Prediker. Prediker leert ons dat tijden komen en gaan in ons 
leven. Van leven en dood, gezondheid en ziekte, oorlog en vrede 
en dat we er geen invloed op lijken te houden. Hij relativeert, is 
sceptisch, soms op het cynische af. De tijden heb je niet in de 
hand als mens, maar vindt hij dat God dat wel heeft? 
Als er één in de Bijbel is die ons de weg door de tijden op 
sceptische wijze heen wijst, dan is het de oude Prediker. Veel 
moderne wijzen en dichters, die niet bekend staan om een 

hechte omgang met de Bijbel hebben hun affi niteit met deze 
scepticus uitgesproken. Maar hij is niet alleen sceptisch, omdat 
we ook van een vrolijke en van het leven genietende Prediker 
kunnen spreken. Wel verraadt de titel van onze avonden, dat 
we als het om de afwisselende tijden gaat geen grote mond 
mogen opzetten in het leven. Het zijn altijd momenten van 
geluk en genot. In dagen waarin - evenals in de dagen van 
Prediker -  voor menigeen God en gebod zich in het donker 
lijken terug te trekken, zoeken we door Predikers woorden naar 
wijsheid om toch de scherven van geluk te vinden. 

Inleider:  Toke Hoekstra en Janke Bolhuis 
Datum en tijd: woensdag 26 oktober, 23 november, 
  23 januari, 22 februari, 29 maart 
  van 9:45 tot 11:45 uur
Plaats:  Herman Bavinckhuis
Contactpersoon: Akke Bouwhuis, tel. (0528) 275659 
  e-mail: wouterenakke@home.nl 

Gewoon Doen!
Verbijstering en machteloosheid waren gevoelens die in het 
voorjaar als een golf over ons heen spoelden toen Rusland 
Oekraïne binnen viel. De behoefte om iets te doen aan het leed 
dat hierdoor is veroorzaakt, kwam bij velen spontaan op. De één 
stapt in de auto om vluchtelingen op te halen. Een ander zet zich 
in als vrijwilliger bij de opvang van vluchtelingen hier. Weer een 
ander voert actie en zamelt geld en spullen in. Iets doen helpt in 
veel situaties. We worden er een completer mens van.                                                                                                
Over DOEN gaat het tijdens de gespreksochtenden van het 

komend seizoen. We gaan 
in gesprek met elkaar over 
liefdevolle daden voor een 
ander. Wat kan ik doen en 
wat kan ik beter niet doen? 
We richten ons op wat 
bekend staat als het 
doen van ‘de werken van 
barmhartigheid’. Vanaf het ontstaan van het Christendom 
zijn deze specifi eke werken belangrijk geweest. Ze verbinden 
kerken tot vandaag de dag toe. Het doen van barmhartigheid 
is geënt op teksten uit het Bijbelboek Mattheus (Mattheus 25 
vers 35-36). Daarin wordt genoemd: hongerenden eten geven, 
dorstigen te drinken, vreemdelingen huisvesten, naakten 
kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Later is het begraven 
van doden en het redden van drenkelingen toegevoegd. Uit 
deze goede daden hebben we vier gekozen om met elkaar 
te bespreken: barmhartig zijn, zieken bezoeken, gastvrijheid 

woning van zijn overleden moeder. Een advertentie in de krant 
belooft een welkome bron van inkomsten. Door een schrijffout 
blijkt het niet om werk in de reisbranche, maar in de uitvaartsector 
te gaan. Vanwege het (kennelijke) taboe op dit werk goed 
betaald, maar sociaal ongewenst. Daigo zet echter door en wordt 
gegrepen door deze vorm van dienstbaarheid, die hem ook in de 
persoonlijke sfeer veel voldoening zal geven.

Departures is een wonderschone, verstilde fi lm die in 2009 de 
Oscar voor beste niet-engelstalige fi lm heeft gewonnen. Fraaie 

beelden bij een verhaal van toewijding. De muziek van de Japanse 
componist Joe Hisaishi draagt zeer bij aan de sfeer van de fi lm.
Op 10 oktober wordt de fi lm vertoond. Op 11 oktober is er een 
nagesprek over de fi lm met ds. Wouter Slob. Na Zuidlaren is hij 
nu werkzaam en woonachtig in Nijmegen. 
Uw aanmelding geldt in opzet voor beide avonden.

Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een 

van de dingen is, die de natuur wil.

Marcus Aurelius
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Door Monique Bons

‘Brainstormen over onderwerpen over 
zingeving vond ik altijd al leuk. De kerk 
in de huidige tijd heeft het lastig’, uit 
Henk zijn bezorgdheid. ‘Hoe geef je 
vorm aan je christen zijn en geloven 
in de 21ste eeuw? Blijkbaar wordt dat 
steeds moeilijker. We zien vooral ook 
een verminderde betrokkenheid van de 
jongere garde. Ik hoop dat Leeftocht 
daarin een rol kan vervullen. Het maakt 
de ramen in de kerk groter. Laat ze ook 
maar zo groot mogelijk zijn. Iedereen 
mag naar binnen kijken. Ook de mensen 
van buiten de kerk. Leeftocht is voor 
zowel mensen die geloven als voor 
mensen die niet geloven. Leeftocht kan 
ons als christenen dat duwtje geven om 
onszelf te laten zien als christen in de 
samenleving. We kennen allemaal dat 
beeld van Christus die aan de deur staat 
en klopt. Ik denk dat Jezus nu vooral 
ook naar buiten wil. Hij klopt aan de 
binnenkant van de deur. Hij wil Zich ook 

buiten de zichtbare vestingmuren van de 
kerk laten zien. Leeftocht hoort daarbij. 
Het zorgt voor zingeving, verdieping en in 
contact te komen met andere mensen. 
Omzien naar elkaar.’

Emmaüswandeling
‘Dat christen zijn en geloven in de 21ste 
eeuw is mij overigens op het Leeftochtlijf 
geschreven’, klinkt het enthousiast. ‘Niet 
voor niets heb ik de Emmaüswandeling 
die komend seizoen tussen Pasen en 
Pinksteren op het programma staat als 
onderwerp aangedragen. De activiteit is 
geïnspireerd op het Bijbelverhaal van de 
Emmaüsgangers, twee discipelen van 
Jezus, die in Jeruzalem het paasfeest 
hadden gevierd. Drie dagen na Jezus’ 
dood gingen ze op weg naar het 
dorpje Emmaüs. Ze waren in gesprek 
over gebeurtenissen die ze niet goed 
begrepen en ongemerkt was daar een 
derde wandelaar die met hen opliep. 
Ze herkenden Hem niet meteen, maar 
het bleek Jezus te zijn. Tijdens de 
Emmaüswandeling van Leeftocht loop 
je ook met iemand op en bespreek je 
vragen en stellingen die je meekrijgt. 
Dat zorgt voor nieuwe contacten, nieuwe 
inzichten en verbinding. Het stemt tot 
nadenken. Tot verdieping. Er is zelfs een 
week later nog gelegenheid voor een 
nagesprek.’

Gevarieerd programma
Maar uiteraard bevat het 
Leeftochtprogramma nog veel meer 
onderwerpen. ‘Dat vind ik ook het mooie 
aan Leeftocht. Het is zó divers. Er is echt 
voor elk wat wils. Er zijn ‘doe-dingen’ 
zoals een bezoek aan het klooster in 
Jorwert. Het Nijkleaster zoekt naar nieuwe 
wegen voor het evangelie, voor zingeving 
en voor mensen en hun vragen over het 

leven in stilte, bezinning en verbinding. 
Maar er zijn ook bijeenkomsten over 
Bijbellezen, een film of een boek. Er is 
een enorme variatie aan onderwerpen 
waaruit je een keuze kunt maken. Zelf 
haal ik mijn inspiratie voor het aandragen 
van nieuwe onderwerpen uit de krant. 
Boekrecensies bijvoorbeeld, maar ook het 
dagelijks nieuws levert genoeg materiaal 
op voor onderwerpen. Ik verzamel 
artikelen die me aanspreken en gooi 
dat op tafel in de groep. Het baart me 
wel zorgen dat de mensen in ons team 
allemaal zestigplussers zijn. Ik zou er ook 
graag wat veertigers bij willen, maar het 
is verrekte lastig om die te vinden. Ik ben 
zelfs bewust aan het werven geslagen 
voor verjonging van de club. Ik ben bij 
verschillende van hen thuis geweest en 
heb een aantal bij mij thuis uitgenodigd. 
Ze vinden het Leeftochtwerk prachtig 
en zijn ook best bereid om eens een 
onderwerp aan te dragen als dat op hun 
pad komt, maar ze hebben het vaak te 
druk met hun gezin en werk, waardoor 
er geen tijd en ruimte meer is om het 
Leeftochtteam te komen versterken. Dat 
vind ik echt jammer. Het zou zo mooi 
zijn als we die jongere garde er meer bij 
konden betrekken. Niet alleen binnen het 
team van Leeftocht, maar ook binnen de 
kerk. Misschien moeten we onszelf ook 
wel afvragen of onze wijze van viering 
niet moet veranderen. Mogelijk ligt de 
toekomst in een soort huiskerk. Ik denk 
dat Leeftocht een goede functie vervult in 
een dergelijke transitie, want er is beslist 
veel interesse voor onze bijeenkomsten. 
Afgelopen seizoen hadden we, uit 
voorzorg vanwege de vele afgelastingen 
door corona dat jaar daarvoor, een 
minder groot programma dan anders, 
maar toch waren er maar liefst 1200 
inschrijvingen. ’

Henk Meerman:  
‘Maak die ramen in de kerk maar zo groot mogelijk’
Henk Meerman was altijd al wel actief in de kerk, maar met zijn werk - hij zat veel in 
het buitenland - was dat niet altijd even goed te combineren. ‘In 2016 ben ik gestopt 
met werken en een jaar later werd ik door iemand van het Leeftochtteam van De 
Weide gevraagd om de club te komen versterken. Leeftocht sprak mij altijd al aan. 
Het is een stukje zingeving. Daar hoefde ik dus niet lang over na te denken.’
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Maakbaarheid en einde van het leven06

Inleider:  prof.dr. Theo Boer
Datum en tijd: dinsdag 15 november om 19:45 uur 
Plaats:  De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
  e-mail: n.muis@kpnplanet.nl

Prof.dr. Theo Boer is hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg 
aan de PThU in Groningen. Hij zal een lezing houden over 
het thema Een christelijke visie op euthanasie en hulp bij 
zelfdoding. Dit naar aanleiding van zijn recente boek  Eind 
goed. Een protestantse visie op euthanasie in Nederland.
Boer was eerder lid van een Regionale Toetsingscommissie 
en werd in die tijd toenemend kritisch over de manier waarop 
euthanasie is geregeld. In zijn lezing pleit hij voor “Twee keer 
denken”  over euthanasie. Eén keer vanuit het perspectief van 

de burger die leeft in een omgeving met heel verschillende 
levensbeschouwingen en één keer vanuit theologisch 
perspectief. Vanuit beide perspectieven kun je over euthanasie 
nadenken: past het bij een samenleving, zijn er risico’s, hoever 
willen wij gaan, is euthanasie een dood waar je recht op hebt? 
En past het bij ons als gelovige mensen die staan in een traditie 
waarin het leven wordt erkend als iets van God, waarin we de 
beschikking hebben over bronnen van hoop, troost, geduld en 
normativiteit?

Neem blijmoedig afscheid van het leven, zoals een rijpe olijf 

valt, die de natuur zegent en dankbaar is jegens de boom, 

waaraan zij groeide.

Marcus Aurelius

en waardig afscheid nemen. We sluiten de reeks af met een 
creatieve ochtend.

Oecumenische gespreksochtenden
Vrouwen vanuit verschillende kerken, kerkgaand of niet, zijn 
van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een 
onderwerp vanuit diverse invalshoeken bekeken. Gesprekken, 
luisteren, uitwisseling, leren en respect voor elkaar spelen 
een belangrijke rol. Woorden, beelden en muziek helpen ons 
daarbij. Gevarieerd komen vier ‘barmhartigheden’ in beeld. 
Uitdagend om mee aan de slag te gaan.
Na het eerste, experimentele seizoen geven we op verzoek van 
deelnemers een vervolg aan deze bijeenkomsten. We hopen er 
met elkaar weer zinvolle ochtenden van te maken. Als je vorig 
jaar hebt meegedaan, dan weet je ongeveer hoe het gaat. We 
beginnen op 26 oktober met een nieuw seizoen en een nieuw 

thema. We verwachten daardoor ook een nieuwe samenstelling 
van de groep. Daarnaast staan de ochtenden ook op zich en 
kun je op elke datum een keer komen en je oriënteren. Gewoon 
een keer doen!

Gespreksleiding
Janke Bolhuis en Toke Hoekstra gaan ook dit jaar om en om de 
ochtenden leiden. Ze hebben beiden ervaring met groepswerk. 
Janke als predikant en Toke als docent en kerkelijk werker. Zelf 
ervaren ze de ochtenden en het meedoen aan de gesprekken 
als inspirerend.

Er is maar één weg naar de medemens. De weg van het hart. 

Alle andere wegen zijn omwegen. 

Phil Bosmans

Deugen de meeste mensen?07

Heeft Rutger Bregman gelijk?

Inleider : Jan Hendriks
Datum en tijd: donderdag 17 november om 19:30 uur
Plaats:  Remonstrantse kerk, Grote Kerkstraat 39,
  Hoogeveen
Contactpersoon: Loek Boer, tel. 06 22989190 
  e-mail: loekboer@home.nl 

Twee jaar geleden verscheen het boek van Rutger Bregman met 
als titel 'De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis 
van de mensheid'. Het werd een bestseller en beleefde vele 
herdrukken, zowel in Nederland als in vele andere landen.
Kennelijk voldeed in deze sombere tijden het boek aan een 
behoefte.
De domineeszoon en historicus Rutger Bregman wil in dit 
boek een nieuw positief mensbeeld scheppen als reactie 

op de vele negatieve mensbeelden 
die godsdiensten (denk aan het 
calvinistische begrip 'erfzonde') 
en fi losofen door de eeuwen heen 
hebben geformuleerd. Hij doet 
dit door conclusies te bestrijden 
van experimenten die negatieve 
mensbeelden bewezen zouden hebben. 
Hij onderneemt een zoektocht naar 
waargebeurde gebeurtenissen die juist een positief mensbeeld 
bevestigen. Hij bespreekt onderwerpen als de psychologie van 
de macht, gemeenschappelijk bezit en contact met potentiële 
vijanden. Hij eindigt zijn boek met een tiental leefregels die 
volgens hem tot een betere samenleving kunnen leiden.
Nadat een uitgebreide samenvatting van het boek is gegeven is 
er gelegenheid om met elkaar te praten over de gedachten van 
Bregman.

mensbeelden bewezen zouden hebben. 
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Advent met Ede Staal08

Het het nog nooit zo donker west of 't wer 
aaltied wel weer licht

Presentatie: Peter Siebesma, Reinder van der Molen 
  m.m.v. vocaal kwartet
Datum en tijd: zondag 27 november om 15:30 uur
Plaats:  Hoofdstraatkerk
Contactpersoon: Henk ter Veen, tel. (0528) 236063 
  e-mail: henkterveen.3@gmail.com

In deze donkere dagen voor Kerst verzorgt dirigent en 
organist Peter Siebesma een programma rond Ede Staal in 
samenwerking met een vocaal kwartet. Het wordt een boeiende 
middag met orgelimprovisaties, vierstemmig gezongen 
bewerkingen van Ede’s liederen, dit alles afgewisseld met 
gesproken teksten van en over Ede Staal. Niet alleen het 
programma in deze vorm, maar ook het thema is een primeur: 
Ede Staal in Adventstijd.  Ede zelf zou er vast en zeker zijn 
goedkeuring aan hebben gegeven. Terug in de tijd, toen hij als 
kleine jongen met zijn opa meeging naar de grote kerk in Leens 
om dat mooie Hinz-orgel te horen spelen…

Het vocaal kwartet bestaat uit Hanneke van den Berg  sopraan, 
Marjanca Koetsier alt, Taco van den Berg  tenor en Reinder 
van der Molen  bas. De meeste teksten worden verzorgd door 
Reinder van der Molen. Hij is kenner van de Groninger taal 
bij uitstek, schrijft verhalen en gedichten in het Grunnegs en 

publiceert onder meer in Dag en Deur, Biebels Dagbouk en in 
Tijdschrift Toal en Taiken.

Peter Siebesma (dirigent en organist) bracht in 2018 een 
CD uit met orgelimprovisaties op liedjes van Ede Staal. “Al 
improviserend voegt Siebesma muzikale lagen toe en voorziet 
hij Staals soms toch wat kale liedjes van fraaie harmonische 
fundamenten, waarop de melodieën aan glans winnen’’, 
schreef Job van Schaik hierover in zijn vier sterren recensie in 
Dagblad van het Noorden. 
De opbrengst ervan ging naar de SOGK (Stichting Oude 
Groninger Kerken). Informatie: www.edestaal.weebly.com

Het mooie van 't Grunniger dialect? 

Der is gain woord Frans bie.

Meditatief schrijven09

Inleider:  Dineke van Oort
Datum en tijd: woensdag 30 november, 7 december, 
  14 december en 21 december van    
  19:30 tot 21:00 uur 
Plaats:  De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
  e-mail: n.muis@kpnplanet.nl

Dagboek schrijven kennen velen van ons. Sommigen zijn daar 
al op jonge leeftijd mee begonnen. Dagelijks even zitten en 
‘praten met je schriftje’ over de  dingen van de dag. Meditatief 

schrijven is een vorm van dagboek schrijven en het nodigt je uit 
om al schrijvend in alle rust te ontdekken wat gaande is. Door 
ervaringen aan het papier toe te vertrouwen kun je ze los laten, 
tegelijk kan het juist je overwegingen verinnerlijken.
Je kunt dat in je eentje doen, maar ervaring heeft geleerd dat 
als je met elkaar aan de tafel zit er een verdiepend proces kan 
ontstaan. Daarom willen wij in de periode van advent wekelijks 
al schrijvend op weg gaan naar Kerst, en zo uit het donker het 
nieuwe licht geboren laten worden. 
Wij komen wekelijks ongeveer anderhalf uur bij elkaar 
gedurende de adventstijd. Ik neem je dan mee in het proces 

Hij schreef het boek voordat de oorlog in Oekraïne was 
uitgeoken. Zou hij nu een ander boek schrijven?

Jan Hendriks studeerde scheikunde en pedagogiek.
Hij was leraar in Arnhem en Doorwerth en werd in 1984 rector 
van de Openbare Scholengemeenschap (thans RSG Wolfsbos) 
te Hoogeveen. 
Vooral na zijn pensionering hield hij zich bezig met theologie, 

literatuur en filosofie. Hij vervulde diverse functies in de 
Remonstrantse kerk, zowel plaatselijk als landelijk. Thans 
maakt hij nog deel uit van de commissie die de Hoogeveense 
cursus “Persoonlijke Theologisch Ontwikkeling” organiseert.

Ongebroken mensen, die nooit een grote smart of een echte 

nederlaag van hun Ik hebben beleefd, deugen niet. 

Carl Hilty
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Het Christusmysterie - boekbespreking10

Inleider: ds. Dick van der Vaart
Datum en tijd: woensdag 11 januari, 1 februari en 1 maart 
 van 20:00 uur tot 21:30 uur
Plaats: Herman Bavinckhuis
Contactpersoon:  Tineke Kombrink, tel. (0528)  271441
 e-mail: kombrink.t@kpnmail.nl

Tijdens een drietal 
bijeenkomsten bespreken we 
het boek 'Het Christusmysterie', 
geschreven door Richard Rohr. 
De schrijver van het boek is 
een Amerikaanse Franciscaner 
monnik . Hij verbindt 
kloosterspiritualiteit en mystiek 
met grote theologische 
thema’s als schepping, de 
betekenis van het kruis en 
opstanding.

In het  boek laat Rohr zien dat het woord 'Christus' niet alleen 
een eretitel van Jezus is, maar op de hele schepping van 
toepassing is. Het woord duidt aan dat God niet alleen mens 
geworden is in Jezus maar al 'schepping' werd in het ontstaan 
van het universum en niet alleen al het leven maar ook de 
materie doordringt.

Deze  visie kan mensen, die het geloof aan het verliezen zijn, 
verwonderd en blij doen opkijken.
Het zou fi jn zijn als je het het boek zelf zou willen aanschaffen 
en lezen. Dit is echter niet noodzakelijk. Ik zal het gesprek zo 
inleiden dat je ook zonder het boek the hebben gelezen, kunt 
meepraten.

De schepping van de wereld heeft niet voor eens en altijd 

plaatsgevonden, maar vindt elke dag plaats.

Samuel Beckett

Keltisch-christelijke spiritualiteit11

Inleider:  Gijs Eikelenboom
Datum en tijd: woensdag 18 en 25 januari om 20:00 uur
Plaats:  De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
  e-mail: n.muis@kpnplanet.nl

Het verhaal gaat dat de Keltisch-Christelijke spiritualiteit haar 
oorsprong heeft ergens in de 6de eeuw na Christus, wanneer 
de Ierse monnik Columba met 12 volgelingen op het zuidelijke 
strand van Iona aankomt.  Zij bouwden een klooster dat vrij 
snel het middelpunt werd van de verbreiding van het christelijk 
geloof in Schotland en Noord-Engeland. Het geloof kenmerkt 
zich door Keltische invloeden. Wij kennen het vooral door de 
liederen, gebeden en zegeningen.  En niet te vergeten door de 
Iona-vieringen. 

In twee Leeftocht avonden willen we met elkaar een aantal 
bouwstenen van dit geloof onderzoeken en met elkaar daarover 

in gesprek gaan. Dit vanuit meerdere invalshoeken. Om zo 
ons eigen denken en gevoel in beweging te brengen. Daarbij 
komen de volgende onderwerpen aan bod: Het mystieke 
begrip Anam Cara (zielsvriend), het godsbeeld en mensbeeld 
van deze spiritualiteit, de verbondenheid met de natuur en de 

van creatief/meditatief schrijven. De bijeenkomst is steeds 
hetzelfde opgebouwd. Wij drinken een kop koffi e, er is ter 
voorbereiding een korte meditatie. Daarna schrijven wij in stilte, 
aan de hand van een aangereikte inspirerende tekst, onze 
pagina. Tot slot is er een moment van refl ectie en, voor wie dat 
wil, het geschrevene te delen. 
Voel je van harte welkom. Misschien denk je: ‘Ik kan helemaal 
niet schrijven.’ Je hoeft geen ervaring te hebben. Waar het om 

gaat is het innerlijk proces, de ontmoeting met elkaar en vooral 
plezier in het schrijven! Zie ook Kerkentrommel 04-2022

Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het 

begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te 

drukken dat ieder mens ze begrijpt.

Arthur Schopenhauer

Tijdens een drietal 
bijeenkomsten bespreken we 
het boek 'Het Christusmysterie', 
geschreven door Richard Rohr. 

een Amerikaanse Franciscaner 
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Door Monique Bons

De 92-jarige Mart groeide op in Emmer-
Compascuum in een hervormd gezin. 
'Maar ik ging naar de gereformeerde 
school. Thuis werd het geloof wat 
luchtiger beleefd dan op school. Dat 
botste nogal eens met wat ik daar hoorde. 
Bijvoorbeeld dat je alleen in de hemel 
kunt komen, omdat Jezus voor onze 
zonden gestorven is. Dat vond ik raar. Wat 
gebeurde er dan met de mensen die niet 
de kans hadden gekregen Jezus te leren 
kennen? Dat was toch niet eerlijk?'

Godsdienstles
Later, toen Mart opgroeide, trouwde 
en een gezin stichtte, veranderde ze 
meerdere malen van woonplaats. 'Op een 
gegeven moment woonden we in de buurt 
van Leeuwarden. Toen ik las dat daar de 
catechetenopleiding werd gegeven, wilde 
ik daar heel graag naartoe. Twee van 
onze vier jongens waren de deur al uit 
en ik greep mijn kans. Door de opleiding 
kreeg ik de derdegraads lesbevoegdheid. 
Ik heb dan ook een tijdje godsdienstles 
gegeven op openbare scholen.'

Randkerkelijk
In 1980, toen haar man met pensioen 
ging, verhuisde zij met haar echtgenoot 
naar Hoogeveen. 'Hier kreeg ik de 

mogelijkheid om het topjaar van 
Theologische Vorming voor gemeenteleden 
te doen. En ik ontdekte Vorming en 
Toerusting, het tegenwoordige Leeftocht', 
vertelt Mart enthousiast verder. 'De 
onderwerpen die worden aangeboden, 
gaan vaak dieper op alles in. Dat 
interesseert me. Het is toch een mooie 
manier om je geloof te voeden, al botst het 
weleens met wat ik zelf geloof. Net als in 
mijn jeugd. Je groeit door de jaren heen in 
je geloof. Als je werkelijk met mensen in 
gesprek gaat, hoor je dat steeds meer van 
hen zich randkerkelijk voelen. Zelf ervaar 
ik dat ook. We zijn allemaal een beetje 
zoekende zielen. En op die manier kun je 
er ook uitgroeien. Ik heb binnen Leeftocht 
weleens geprobeerd bepaalde boeken 
die ik las op de agenda te krijgen. Over 
andere religies, want daar is hetzelfde 
aan de gang. 'De atheïstische moslim: 
Een weg van geloof naar rede' van Ali A. 
Rizvi vond ik bijvoorbeeld heel boeiend. Of 
'De evolutie en de Bijbel; het oerboek van 
de mens' van de antropoloog Carel van 
Schaik en historicus Kai Michel. Deze twee 
atheïsten bekijken vanuit de evolutie dat 
er aan de godsdiensten wat vooraf moest 
zijn gegaan. Als je vanuit de evolutie denkt, 
kom je met andere vragen. Het is een 
pittig boek, waarin ik antwoorden vond op 
vragen die in mij leven.'

Omzien naar elkaar
Alhoewel Mart zichzelf 'randkerkelijk' 
noemt, neemt het geloof nog steeds 
een belangrijke rol in haar leven in. 'Het 
betekent voor mij dat het leven ons 
gegeven is. Maar het omvat ook een 
opdracht. Vroeger dachten we dat die 
opdracht was dat we allemaal zendeling 
moesten worden', lacht Mart. 'Maar ik 
denk dat je dat ruimer moet zien. Geloven 
is omzien naar elkaar. En een beetje 
genade en geduld.'

Leeftocht
Als de Hoogeveense door het programma 
van Leeftocht van vorige seizoen bladert, 
wijst ze verschillende onderwerpen aan die 
haar aanspraken. 'Kijk, 'Bijbellezen op de 
morgen' met dominee Arend Linde, daar af 
en toe naar toe. Tot mijn spijt ben ik vaak 
verhinderd. Hij heeft je echt wat te zeggen 
en blijft met iedereen in gesprek. Of 
'Vrouwen aan het woord', dat was ook heel 
interessant. Ik had me ook aangemeld 
voor 'Advent met Ede Staal', maar dat 
ging vanwege de lockdown niet door. 
En ik ben naar 'Kwaliteit van leven: het 
humanisme van Martin Buber' geweest. 
Helaas heb ik de lezing slecht kunnen 
verstaan, maar daarna heb ik ook het 
boek gelezen. Nu weet ik hoeveel ik tijdens 
die avond heb gemist. Ik ben benieuwd 
wat er op het programma van dit seizoen 
staat. Iets over de wereldgodsdiensten 
lijkt me bijvoorbeeld interessant, want 
het interreligieuze gesprek lijkt me zeer 
belangrijk in deze chaotische wereld. Of 
iets over voltooid leven.'

Haiku
'Ik denk niet dat God per definitie een 
christelijke god is. God is 'Iets' wat ons 
voorstellingsvermogen te boven gaat', is 
Mart van mening. 'We hebben er op een 
bepaald moment een naam aan gegeven, 
naar het beeld dat we van Hem hebben. 
Wij zijn een heel dun flintertje van iets 
heel geweldigs. Ik heb er een 'haiku' over 
geschreven:

NAAM onverwoordbaar
toch overal aanwezig
baart zinvol leven

Dat de kerken leeglopen, baart me wel 
zorgen. Maar toch ben ik ervan overtuigd 
dat wat écht waarde heeft wel blijft 
bestaan. Ik denk zeker dat Leeftocht 
daar een rol in kan spelen. Alleen: hoe 
bereiken we de jonge mensen? Ik hoop 
dat we dat gauw ontdekken.'

Mart Kuiper:   
'We zijn allemaal een beetje zoekende zielen'

Haar verzameling boeken over het christendom en andere religies is indrukwekkend. 
'Er zijn zoveel goede boeken die je aan het denken zetten en waarvan je leert. Ik 
ben op een gegeven moment gestopt met het kopen van bloemen. Het geld wat ik 
daarmee bespaarde, besteed ik sindsdien aan boeken', lacht Mart Kuiper. 



Seizoen 2021-2022 | 11

In gesprek over complottheorieën12

Inleider:  dr. Jelle van Buuren
Datum en tijd: maandag 30 januari om 20:00 uur 
Plaats:  De Vredehorst
Contactpersoon: Kees van Eerten , tel. 06 28412158
  e-mail: cjvaneerten@ziggo.nl 

Sinds het coronavirus de wereld vrijwel tot stilstand deed 
komen, zijn er volop complottheorieën te beluisteren die 
met alternatieve verklaringen komen voor de oorsprong 
van het virus – of ontkennen dat er überhaupt een virus 
is. Complottheorieën zijn niet nieuw. Wel nieuw is het grote 
bereik van de complottheorieën en de manier waarop het de 
samenleving splijt, inclusief gezinnen, vriendengroepen en 
gemeenschappen. Complotdenkers worden snel weggezet 
als ‘wappies’. Maar als we in gesprek willen blijven, zullen we 
moeten willen begrijpen wat complotdenkers drijft. Tussen de 
regels van de complotverhalen heen spelen angst, grieven, 
emoties, hoop, verlangen en identiteitsvragen een belangrijke 

rol. Maar soms beroepen mensen zich ook op andere bronnen 
van kennis en waarheid waarbij betekenisgeving en zingeving 
een belangrijke rol spelen. Daar zouden we ons in principe 
allemaal toe moeten kunnen verhouden. Tijdens deze 
bijeenkomst bespreken we met elkaar wat complottheorieën 
nu eigenlijk zijn, wat de aantrekkingskracht is en hoe we 
het gesprek kunnen blijven voeren met mensen die er soms 
absolute waarheden op na lijken te houden die ver af staan van 
wat gangbaar is.

Dr. Jelle van Buuren is docent aan de Universiteit van Leiden. 
Hij doet al enige jaren onderzoek naar  complottheorieën.

Ik kom tot de conclusie dat er net zoveel zin in onzin zit,

als onzin in zin.

Anthony Burgess

schepping, de maatschappelijke betrokkenheid, pelgrimage en 
de verbeelding in liederen, teksten en beelden. 

Over Gijs Eikelenboom: 
In mijn jeugd  ging ik regelmatig in de schoolvakantie, 
liftend door Groot-Brittannië en Ierland. De liefde voor Groot-
Brittannië en Ierland is altijd gebleven. Zo’n 12 jaar terug had 
ik mij aangemeld voor een weekverblijf in de Abdij van Iona. 
Helaas zat men toen vol. Ik kon alleen die week vrij krijgen en 
besloot toen toch naar Iona te gaan en aldaar in een hostel 
te verblijven. Een prachtig eiland. Ik heb toen een keer een 
Abdij-dienst meegemaakt. Ik werd geraakt door de dienst. Het 
heeft me ertoe aangezet me opnieuw te gaan verdiepen in de 
Keltisch-Christelijke spiritualiteit.

Ik ben getrouwd met Gea. We hebben twee kinderen en één 
kleinkind. Ik ben tot aan mijn pensioen werkzaam geweest 
in een supermarkt. Naast dit werk heb ik HBO-theologie 
gestudeerd en ben ik geregistreerd als kerkelijk werker. Het 
contextueel pastoraat heeft mijn hart gestolen. Deze vormt de 
basis voor mijn eigen coaching praktijk. Meer informatie over 
mij vind je op mijn website: www.coachgijs.nl

Werkelijke spiritualiteit is een mentale houding die je

altijd kunt beoefenen.   

Dalai Lama

Ziekenzalving13

Inleider:  ds. Margriet van der Kooi
Datum en tijd: woensdag 8 februari om 20:00 uur 
Plaats:  De Vredehorst
Contactpersoon: Kees van Eerten , tel. 06 28412158
  e-mail: cjvaneerten@ziggo.nl 

Een avond over ziekenzalving. Waarom, wat is het (en wat niet)? 
  
Voor veel mensen is de ziekenzalving iets wat ze uit de 
verte kennen als een Rooms Katholiek sacrament, dat aan 
stervenden bediend wordt. Dat is het ook lang geweest. Maar 
zo’n zestig jaar geleden heeft de toenmalige paus al gezegd op 
een groot concilie dat we het terug moeten brengen naar wat 
het oorspronkelijk was (Jacobus 5: 13 t/m 16): een vorm van 
betekenisvol handelen van de kerk met en voor onze zieken. Zo 

is het ook weer `teruggekomen’ in de protestantse kerken. 

We zijn gewend voor onze zieken te bidden, bijvoorbeeld 
tijdens het voorbedegebed in de dienst – al vinden sommige 
mensen het niet fijn als ze bij name genoemd worden in de 
kerkdienst als ze ziek zijn. Ziekte is daarmee ook iets heel 
persoonlijks geworden – en dat kan het gevoel van geïsoleerd-
zijn versterken. Anderen denken dat ziekenzalving zoiets is 
als  gebedsgenezing – maar dat is het niet: alleen al dat woord 
suggereert dat we  enige macht over ziekte en dood zouden 
hebben. 

Op deze avond zal ds. Margriet van der Kooi iets uitleggen over 
wat ziekenzalving is, waarom we onze zieken zouden zalven, 
hoe het komt dat we het in de Protestantse kerken enigszins 
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Wat doet een ethicus?
'Een ethicus denkt systematisch na over 
waarden en normen, over het goede 
leven. Daarbij geldt het perspectief van 
de wetenschapper: grote lijnen trekken, je 
niet laten meetrekken door de waan van 
het moment. 
Voor individuele keuzes inzake leven 
en dood kun je bijna altijd begrip 
opbrengen. Dat neemt niet weg dat je 
er als ethicus soms moeite mee hebt. 
Op individueel niveau heb ik begrip 
voor kindereuthanasie. Maar laat het in 
hemelsnaam een niet wettelijk geregelde 
uitzondering zijn.' 

Er is genoeg werk voor de ethicus.
'Het aantal ethische problemen is 
gegroeid. Dat heeft te maken met de 
sterk toegenomen pluraliteit. Er is minder 
vaak een maatschappelijk gedeeld besef 
van normen en waarden. De meningen 
over wat een goed leven en een goede 
dood zijn, lopen sterk uiteen. Daarnaast 
stellen de zegeningen en risico’s van 
technologische ontwikkelingen ons 
voortdurend voor nieuwe vragen en 
keuzes, bijvoorbeeld op het terrein van 
gezondheid en het levenseinde.
Met Bonhoeffer kun je de verzuchting 
slaken dat wij, of we dat nu leuk vinden of 
niet, autonoom zijn geworden. We moeten 
een eigentijds antwoord zien te vinden op 
ingewikkelde individuele ethische keuzes.'

Wat kan de kerk hierin betekenen?
'De kerk is bij uitstek het forum waarop je 
deze zaken kunt bespreken.
Waar anders? Ga het gesprek aan. Wees 
het vooral met elkaar oneens. Er zijn 
daarbij twee grondregels: de ander is 
niet gek en de ander is niet slecht. Zodra 
ik mijn tegenstanders verwijt slechte 
bedoelingen te hebben of onvoldoende 
geïnformeerd te zijn, sla ik het gesprek 
dood. 

Wat ik lastig vind, zijn de discussies 
over genderdysforie. Op dat terrein is de 
discussie gesmoord. Ik heb gezien hoe 
het besluit van een man om als vrouw 
door het leven te gaan, of andersom, kan 
leiden tot grote ellende. Daarover iets 
zeggen is op dit moment niet verstandig. 
Er hangt een maatschappelijke en ook 
kerkelijke politieke correctheid omheen.
Als mensen boos worden wanneer ik bij 
een complexe kwestie een kritische vraag 
stel, betekent dat meestal dat ik mijn 
werk als ethicus goed doe. Als mensen 
zeggen ‘dat heeft hij goed gezegd’, 
dan ga ik achter mijn oren krabben. 
Bij alles wat vanouds, of sinds kort, 
vanzelfsprekend is, passen vraagtekens.' 

Kunnen we dat, in de kerk? 
'Dat is een uitdaging, zeker als het gaat 
om politiek-maatschappelijke keuzes, 
bijvoorbeeld rond het vluchtelingenbeleid. 
Simpelweg stellen dat Jezus ons vraagt 
alle vluchtelingen op te nemen vind 
ik een vorm van gevaarlijke naïviteit. 
In dit soort zaken moet je, met Gerrit 
de Kruijf, twee keer denken: een keer 
vanuit het evangelie, een keer vanuit 
de staat. We hebben een vaststaande 
verantwoordelijkheid om vluchtelingen 
op te nemen. We hebben ook de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat we niet over de grens gaan van wat 
een samenleving qua cohesie aankan. Als 
je in de kerk hardop zegt dat de IND geen 
mensen meer mag uitzetten, ga je boven 
je rol als kerk uit. Ik zie in veel kerken een 
alarmerende politieke naïviteit.'

Dit staat ver af van het goede leven in 
‘met een goed glas wijn in de avondzon’.
'De protestant, zeker de Nederlandse 
calvinist, heeft het niet gemakkelijk met 
‘het goede leven’. Bij katholieken en 
lutheranen ligt dat anders. Bij Calvijn was 
het rustig en somber. Het huis van Luther 
was altijd vol, met etende en drinkende 
mensen. Laten we niet te snel zeggen dat 
we dat jammer vinden. Genieten is een 
goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook 
afzien. Schrik niet als er tegenslag is, ook 
niet als die heftig is. Calvinisten hebben 
iets stoïcijns. De Stoa zegt: met wat zich 
op jouw weg voordoet moet je je man- of 

vrouwmoedig uiteenzetten, het leven is 
geen feest. Dat past bij mij, ik ben geen 
feestbeest. Jij wel?'

Ik kan niet genoeg vieren, het helpt om 
tegenslag te verdragen.
'Soms moet je jezelf tot vieren aanzetten. 
Je kunt zeggen: omdat het leven zwaar 
is en ik de tegenslagen serieus neem, 
zal ik er voluit van genieten als het goed 
gaat. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat 
een calvinist niet zomaar zijn calvinisme 
kan afschudden. Hij kan leren van andere 
tradities, maar ernst en zwaarte zitten in 
zijn genen. 
Geloof is voor mij getrooste wanhoop, 
van nature ben ik wat somber. Nodig mij 
gerust uit voor een feest, maar kijk niet 
gek op als ik om tien uur weer wegga.'

Wat als het leven niet gezond en 
gelukkig is?
'Ik vind het leven geweldig, ben dankbaar 
dat we bestaan, dat we zoveel kunnen. 
Tegelijkertijd is er de ernst van het leven. 
Het leven moet niet genoten maar geleefd 
worden. Ethisch gesproken beleven we 
verwarrende tijden. Het ene moment 
maken we ons op om het wetsvoorstel 
'Voltooid leven' in de Tweede Kamer te 
bespreken, naar het schijnt omdat grote 
groepen mensen zich zorgen maken dat 
hun leven zo lang duurt. Nog geen twee 
maanden later gaat alle aandacht uit 
naar het voorkomen van ongewenste 
overlijdens en het binnenboord 
houden van kwetsbare mensen. Het 
Expertisecentrum Euthanasie, de 
vroegere Levenseindekliniek, heeft 
euthanasiehulp opgeschort met als 
argument dat er nu andere prioriteiten 
zijn. Door de coronacrisis realiseren we 
ons dat het leven niet vanzelfsprekend 
is, dat het steeds op de dood veroverd 
moet worden. Een eeuw terug stierf een 
zusje van mijn moeder aan de Spaanse 
griep. Ikzelf ben vernoemd naar een 
broertje van mijn vader dat stierf aan 
een niet-behandelbare ziekte. Mijn 
ouders maakten de hongerwinter mee. 
Het besef dat het leven een kostbaar 
goed is, heeft hen gevormd. Wat ik hoop 
te leren van deze crisis is om het leven 
te vieren, klappen te incasseren, en me 
te realiseren hoe bijzonder het is om te 
leven.'

Tekst: Kees Posthumus
Beeld: Sandra Haverman
Bron: Protestantse Kerk in Nederland

Theo Boer: 
'Het leven moet niet genóten, maar gelééfd worden.'
De protestant heeft het niet gemakkelijk met ‘het goede leven’, zegt Theo Boer, 
hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. 'Genieten is een 
goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. Het leven moet niet genoten maar 
geleefd worden.'
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Onze mensenrechten komen bij Mozes vandaan14

Een gespreksavond over het boek 
van Herman M. van Praag, Mozes’ 
nalatenschap. Mensenrechten in historisch 
perspectief. Damon 2021

Inleider: ds. Arend Linde
Datum en tijd: woensdag 15 februari om 19:45 uur 
Plaats: De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
 e-mail: n.muis@kpnplanet.nl

Van Praag zegt: ‘De centrale vraag in dit boek is waar de 
bakermat ligt van de fatsoensregels zoals die heden ten dage 
in onze samenleving gelden.’ Dat wij zulke regels hebben, 
dat wij een rechtstaat en mensenrechten hebben, dat komt 
ergens vandaan. Het zijn geen vanzelfsprekende zaken. Van 
Praag gaat heel ver terug en zegt dat de gedachte dat mensen 
rechten hebben terug gaat op Mozes. Dit inzicht maakt deel 
uit van de breder gedeelde overtuiging dat de Bijbel en de 
christelijke traditie van enorme invloed zijn geweest op de 
vorming van onze cultuur. 
Tom Holland zegt in zijn boek Heerschappij, Hoe het 
Christendom het Westen vormde, dat de morele principes van 
het Westen niet uit de klassieke oudheid komen en dat ze ook 
niet uit de menselijke natuur voortkomen. 

We kunnen ook denken 
aan Charles Taylor. 
Hij trekt fi losofi sche 
lijnen door de 
geschiedenis heen en 
laat zien hoezeer de 
moderniteit en het 
moderne humanisme 
schatplichtig zijn aan 
het Christendom. 
Van Praag verzet zich 
tegen de gedachte 
dat de bijbelse 
regels betuttelend of 
moralistisch zijn. Ze 
staan juist voor een 
wereld waar het leven goed is voor iedereen, een 
wereld van recht en gerechtigheid. Het is erfgoed om zuinig op 
te zijn en te koesteren. 
Al met al boeiende zaken om eens nader op in te gaan.

'Vrijheid van angst' zou een samenvatting van de hele 

filosofie van de mensenrechten kunnen zijn.
Dag Hammarskjöld

zijn kwijtgeraakt en hebben herontdekt, wat we ervan kunnen 
verwachten, hoe dat ons goed kan doen, zowel de gemeente 
als voor de zieke en zijn omgeving. En zij zal vertellen `hoe 
dat gaat’. Wanneer? Waarom met olie? Wat voor olie? Wie zijn 
daarbij? Kan iedereen dat doen? Is het ook voor chronisch en 
psychisch zieken?

Ds. Margriet van der Kooi is verbonden aan de PKN in 
Woerden, was werkzaam in verscheidene ziekenhuizen en is 

nu werkzaam als hart- en zielzorger in het Daan Theeuwes 
Centrum in Woerden – een nieuw centrum voor intensieve 
neurorevalidatie voor jonge mensen met NAH. 
Samen met haar man, prof. Kees van der Kooi,  schreef zij in 
opdracht van de PKN een werkboekje over ziekenzalving.

Sterven is óók een levensverrichting.

Marcus Aurelius

wereld waar het leven goed is voor iedereen, een 

God in de supermarkt15

Inleider: Alfred Slomp
Datum en tijd: woensdag 8 maart om: 19:30 uur
Plaats: De Vredehorst
Contactpersoon: Loek Boer, tel. 06 22989190 
 e-mail: loekboer@home.nl 

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? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje of 
toch een emmertje met yoghurt en aardbeien dat eigenlijk het 
lekkerst is? Wordt het de dure Fairtrade Tony’s Chocolonely  of 

de goedkope reep? Je hebt het niet gemakkelijk als consument 
in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt 
worden. Het is echt geen gemakkelijke afweging tussen lekker, 
goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk 
voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar 
zorgt ook voor verwarring. Deze interactieve lezing verkent 
de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en 
verbindt deze met een helder ethisch kader. 
De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een 
hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. 
Daarbij wordt veel materiaal uit actuele documentaires en 
websites gebruikt.
De inleider laat zich daarbij inspireren door hoe Jezus omging 
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Kleasterkuier (kloosterwandeling) in Jorwert16

Organisatie: Henk Meerman
Datum en tijd:  woensdag 15 maart, vertrek om 8:00 uur
 vanaf de parkeerplaats van De Vredehorst
Plaats  :  Sluytermanwei 4 9023 AB JORWERT
Contactpersoon: Henk Meerman, tel. (0528) 278133 
 e-mail: henkmeerman50@gmail.com 

Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding. Een 
bijzondere plek, midden op het Friese platteland, waar je in 
alle rust op adem kunt komen. Tegelijkertijd is het een plek 
waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en 
wandeling, plezier en recreatie.

Nijkleaster is verbonden aan de protestantse plaatselijke 
gemeente en zoekt naar nieuwe wegen voor geloof, zingeving 
en spiritualiteit. De kerk van Jorwert vormt de uitvalsbasis voor 
deze zoektocht.
De Kleaster-kuier is geen gewone wandeling. De wandeling is 
opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding.
Het startpunt is de kerk in Jorwert, waar we beginnen met een 
ochtendgebed, een eenvoudige viering met lezingen, gebed, 
stilte en enkele liederen. Daarna koffi e of thee en dan gaan 
we op weg. Tegen 12:00 uur gaan we gezamenlijk aan de 
(meegebrachte) lunch. 

Graag mee te nemen:
- Goede wandelschoenen;
- Regenkleding en paraplu als er regen wordt verwacht;
- Lunch voor jezelf

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur over verharde en 
onverharde wegen. 

We rijden met eigen vervoer naar Jorwert waar we om 9:30 uur 
in de kerk worden verwacht. Het programma is rond 13:00 uur 
afgelopen waarna we terugrijden naar Hoogeveen. De kosten 
bedragen € 5,- per persoon ( exclusief brandstof, af te rekenen 
bij de chauffeur als je meerijdt). Graag in uw opgave aangeven 
of je zelf rijdt en zo, ja hoeveel personen je kunt meenemen. 
Meer informatie op de site https://nijkleaster.frl/

N.B.: Er is plek voor maximaal 10 personen. Mochten er meer 
opgaves zijn dan wordt een tweede kleasterkuier gepland op 
22 maart. 

Gegroet, jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet.

Herman Verbeek

met de arme en behoeftige. 
Het initiatief Godindesupermarkt.nl wordt aanbevolen door o.m. 
Groene Kerken , Micha Nederland en Groengelovig.

Alfred Slomp
De avond wordt verzorgd door Alfred Slomp, die samen met zijn 
vriend Arjan Schoonhoven in hun studententijd veel gesprekken 
voerden over bijvoorbeeld hoeveel invloed ons eten heeft 
op de natuur. Vanuit hun kerkelijke achtergrond zeggen zij 
onafhankelijk te willen zijn, niet gebonden aan een kerk, NGO, 

bedrijf, supermarktketen of keurmerk.

Alfred Slomp is een boerenzoon. Hij studeerde Biologie 
in Wageningen en is werkzaam als zorgcoördinator in het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

Als je moet kiezen tussen twee kwaden, kies dan niets,

tussen twee goede dingen, kies dan beide.

Tryon Edwards

Toelichting tekst achterzijde

Het uitgangspunt van het lied zijn de mensen zelf. Het lied zingt over het doel waartoe wij geboren zijn: 'om mens voor een 
mens te zijn / wordt alleman geboren'. Zoals het vuur en het ijzer bij elkaar horen, zo horen wij mensen bij elkaar. Vuur loutert 
ijzer, ijzer heeft vuur nodig om te veranderen in iets moois; zo horen mensen bij elkaar en zijn ze voor elkaar gemaakt. Over 
God gaat deze tekst niet. Hij gaat over ons, mensen. Misschien heeft Oosterhuis bij het schrijven van dit lied gedacht aan een 
uitspraak van Goethe: 'Liebe ist eine sache zwischen zwei Menschen und Gott'. Als dat waar is, dan is deze tekst genoeg. Waar 
liefde is en vriendschap, daar is God.
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'Eindelijk volwassen' - muzikale lezing

Jezus' kruisdood in beeld

17

18

Inleider: prof. dr. Frits de Lange
Datum en tijd: woensdag 29 maart om 15:00 uur 
Plaats: Remonstrantse Kerk,  Grote Kerkstraat 39
Contactpersoon:  Henk ter Veen, tel. (0528) 236063 
 e-mail: henkterveen.3@gmail.com 

Prof. de Lange
In mijn lezing leg ik uit waarom je op je oude dag niet het gevoel 
hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. Maar ook: dat de 
tweede levenshelft niet gegarandeerd een succesverhaal is. 
Wijs oud worden, dat is mijn ideaal waar ik – als wetenschapper 
en als ‘oudere-in-opleiding’ – een goed woord voor wil doen. 

Frits de Lange (1955) studeerde theologie in Kampen en 
promoveerde daar op een proefschrift over Dietrich Bonhoeffer. 
Van 1985 - 1990 was hij predikant in Parijs. In 1990 verruilde 
hij de kansel voor de katheder en werd hij universitair docent 
Ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerende 
songs over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa 
Frieman. 

Eessa Frieman zong zo’n tien 
jaar in het kleinkunstkoor Au 
Bain Marie (twaalf muzikale 
zangeressen uit Noord-
Nederland, o.l.v. dirigente/
arrangeur Akke Feenstra). 
Ze maakt nu – met Frits de 
Lange, die haar begeleidt– 
deel uit van de muziekgroep 
MEEZZ  (zie meezzmusic.nl).

Deze activiteit wordt 
georganiseerd in 
samenwerking met de 
activiteitencommissie 
van de Remonstrantse 
Gemeente.

Ouder worden is een uitzonderlijk proces, waarbij je de persoon 

wordt die je altijd had moeten zijn.

David Bowie

Hedendaagse en bijbelse metaforen van 
verzoening en verlossing

Inleider: ds. Jolanda Paans
Datum en tijd: woensdag 29 maart om 19:30 uur
Plaats: Goede Herderkerk
Contactpersoon: Akke Bouwhuis, tel. (0528) 275659 
 e-mail: wouterenakke@home.nl 

In de tijd naar 
Pasen toe volgen 
wij ieder jaar 
weer de weg die 
Jezus is gegaan: 
de weg van kruis 
en opstanding. 
Die weg is een 
mysterie. Door 
de eeuwen 
heen hebben 
gelovigen 
steeds weer 
gezocht naar 
de betekenis 
van kruis en 
opstanding. Een 
zoektocht waar 

ook wij hier en nu deel aan hebben. 
Op die zoektocht laten wij ons deze avond aan de hand 
nemen door het boek Jezus’ kruisdood in beeld van Bert van 
Veluw. De schrijver heeft zich verdiept in de vraag in welke 
beelden de Bijbel over kruis en opstanding spreekt. Zoals hij 
zelf schrijft: ‘Je kunt dichter bij het geheimenis van kruis en 
opstanding komen door verhalen, gelijkenissen en metaforen. 
Daar is de Bijbel zelf het voornaamste voorbeeld van, want 
daar kom je vele verhalen en beelden tegen. Maar ook nieuwe, 
hedendaagse beelden en metaforen maken dit grote geheim 
voor ons voorstelbaar. Beide soorten beelden stel ik aan de 
orde in mijn boek.’
Van Veluw bespreekt vijfendertig hedendaagse beelden en 
vervolgens dertien Bijbelse beelden. In een aantal daarvan 
zullen wij ons verdiepen in de hoop dat deze ons verder kunnen 
brengen op onze eigen zoektocht naar de betekenis van deze 
centrale noties in het christelijk geloof.

ds. Bert van Veluw was van 1993 tot 2000 predikant in Pesse. 

Wie de roep van gisteren heeft gehoord …

 Wie de stilte van vandaag heeft begrepen …

Wil niet meer zwijgen over morgen … 

Hij leeft!

Eessa Frieman zong zo’n tien 
jaar in het kleinkunstkoor Au 

de 

In de tijd naar 
Pasen toe volgen 
wij ieder jaar 
weer de weg die 
Jezus is gegaan: 
de weg van kruis 
en opstanding. 
Die weg is een 
mysterie. Door 
de eeuwen 
heen hebben 
gelovigen 
steeds weer 
gezocht naar 
de betekenis 
van kruis en 
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De ziel gaat te voet19

Organisatie: Eefke Weismann-Hooijer en Henk Meerman
Data: 10 t/m 19 april - de wandelingen (uitleg bij 
 'praktische invulling' verderop)
 donderdag 20 april om 19:30 - afsluitende 
 bijeenkomt
Plaats: Herman Bavinckhuis
Contactpersoon: Henk Meerman, tel. (0528) 278133 
 e-mail: henkmeerman50@gmail.com 

Wandelen krijgt steeds meer fans. Maar wist je, dat wandelen 
niet alleen goed is voor je lichaam, maar ook een ideale vorm 
van bezinning?

Laten we eerlijk zijn, bezinning zit niet altijd in ons systeem. Ons 
leven is vaak tot de nok toe gevuld met werk, familie, vrienden, 
sport en kerk … allemaal zaken die onze aandacht vragen en 
dat ook verdienen. Toch weten we diep van binnen best dat 
we niet zonder momenten van rust kunnen. Niet alleen voor 
onszelf, maar ook om te herbronnen en dichtbij God te zijn. 
Daarvoor is de veertigdagentijd een ideaal moment. Maar niet 
alleen dan. 

In Lucas 24:13-16 wordt beschreven hoe twee volgelingen van 
Jezus onderweg naar Emmaüs met elkaar in gesprek zijn over 
gebeurtenissen die ze niet goed begrijpen. Na enige tijd lijkt het 
of  zich een onzichtbare derde bij hen gevoegd heeft.

Deze vorm van bezinning kan natuurlijk evengoed in de huidige 
tijd plaatsvinden. Juist in de huidige tijd! 
Deze eigentijdse Emmaüswandeling doen we in tweetallen, 
waarbij je eerst ieder voor zich in stilte enkele meegekregen 
vragen overdenkt. Na enige tijd wisselen jullie de antwoorden 
op de vragen met elkaar uit. Dit gaat in de vorm van elkaar 
vertellen en elkaar daarover bevragen. Dat alles zonder 

discussie en zonder elkaar proberen te overtuigen. En stiltes 
zijn niet erg.

Het bijzondere van deze wandeling is, dat je leert om écht 
te luisteren, zowel naar de ander als naar jezelf. En wie weet 
ontdek je dan dat er, net als de Emmaüsgangers uit de Bijbel, 
zomaar een derde persoon bij jullie wandeling aanhaakt. 

Praktische invulling
De wandelingen kunnen in genoemde periode dagelijks 
plaatsvinden, zowel 's ochtends (vertrek 10:30 uur), 's middags 
(vertrek 13:30 uur) als 's avonds (vertrek 19:30 uur).
Vermeld in het hokje 'Opmerkingen' welke data/dagdelen je 
beschikbaar bent. 
Nadat alle aanmeldingen binnen zijn, worden door de 
begeleiders de koppels samengesteld. Omdat de ontmoeting 
centraal staat, wandel je uiteraard niet met je eigen partner. 
Plaats van vertrek en aankomst is het Herman Bavinckhuis. De 
lengte van de wandeling is ca. 5 km, eventueel in te korten tot 
3 km.
Routebeschrijving en vragen ontvang je bij vertrek.

Onderweg gemaakte foto's en impressies van de wandeling, die 
we in een stukje in de Kerkentrommel kunnen verwerken, zijn 
uiteraard welkom. 

Op donderdag 20 april vindt er om 19:30 in het Herman 
Bavinckhuis een evaluatie plaats. 

De aanleiding tot de filosofische bezinning is het onbevredigd 

zijn door de ervaring van dagelijkse leven.

Spinoza

Schilderij:
Ada Scheurs
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Boekbespreking 20

De Keuze - Leven in vrijheid, Edit Eva Eger

Inleider: Dineke van Oort
Datum en tijd: woensdag 19 april om 19:30 uur
Plaats: De Vredehorst
Contactpersoon:  Tineke Kombrink, tel. (0528)  271441
 e-mail: kombrink.t@kpnmail.nl

In oktober 2018 kwam dit 
boek uit in het Nederlands 
en was meteen een 
bestseller. Wellicht omdat 
de auteur zo open schrijft 
over haar ervaringen in 
Auschwitz. Maar mogelijk 
ook omdat het een boek 
vol hoop bleek te zijn. Eva 
en haar zusje overleven 
het kamp en in de jaren 
daarna weet zij het 
trauma van pijn, lijden en 
vernedering om te zetten 

in heling en genezing. In haar praktijk als psycholoog heeft zij 
haar cliënten geholpen om zichzelf te bevrijden uit gedachten 
en opvattingen die hen gevangen houden. 
Dit boek is herkenbaar voor elk mens, omdat ieder van ons van 
tijd tot tijd te maken heeft met moeite of ellende. De schrijfster 
zegt dat ‘niets weggemoffeld hoeft te worden en alles een 
plek mag hebben.’ Door het vermogen haar ervaringen te 
transformeren en te vertalen naar het leven van alledag, is dit 
een boek vol kracht voor elk mens.
Tijdens deze boek bespreking volgen wij het levensverhaal van 
Edith. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om met elkaar in 
gesprek te gaan en het geheel wordt omlijst met mooie muziek. 
Het belooft een boeiende avond te worden. Van harte welkom.
Het is mooi als u het boek gelezen heeft, maar u kunt deze 
avond ook bijwonen als u daar niet aan toe bent gekomen. Zie 
ook Kerkentrommel 09-2022. 

Auschwitz heeft de wereld defi nitief geschonden.

Kees Fens

In oktober 2018 kwam dit 
boek uit in het Nederlands 
en was meteen een 
bestseller. Wellicht omdat 
de auteur zo open schrijft 
over haar ervaringen in 
Auschwitz. Maar mogelijk 
ook omdat het een boek 
vol hoop bleek te zijn. Eva 
en haar zusje overleven 
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Agenda
Datum Tijd Nr. Opmerking Activiteit

SEPTEMBER 2022   
wo 1  9:30 01 1 van 9 Bijbellezen op de morgen
di 27 19:30 02 1 van 2 Spiritueel Bijbellezen

OKTOBER 2022   
wo 5  9:30 01 2 van 9 Bijbellezen op de morgen
zo 9 15:00   Start met 'Proviand voor onderweg'
ma 10 20:00 03 1 van 2 Departures (fi lm)
di 11 19:30 02 2 van 2 Onopgeefbaar verbonden
di 11 20:00 03 2 van 2 Departures (nabespreking)
wo 26 20:00 04 1 van 3 Er is een tijd van…
wo 26  9:45 05 1 van 5 Oecemenische gespreksochtenden voor vrouwen

NOVEMBER 2022   
wo  2  9:30 01 3 van 9 Bijbellezen op de morgen
wo  9 20:00 04 2 van 3 Er is een tijd van...
di 15 19:45 06  Maakbaarheid en einde van het leven
wo 16 20:00 04 3 van 3 Er is een tijd van...
do 17 19:30 07  Deugen de meeste mensen?
wo 23  9:45 05 2 van 5 Oecemenische gespreksochtenden voor vrouwen
zo 27 15:30 08  Advent met Ede Staal
wo 30 19:30 09 1 van 4 Meditatief schrijven

DECEMBER 2022   
wo 7  9:30 01 4 van 9 Bijbellezen op de morgen
wo 7 19:30 09 2 van 4 Meditatief schrijven
wo 14 19:30 09 3 van 4 Meditatief schrijven
wo 21 19:30 09 4 van 4 Meditatief schrijven

JANUARI 2023   
wo 4  9:30 01 5 van 98 Bijbellezen op de morgen
wo 11 20:00 10 1 van 3 Het Christusmysterie
wo 18 20:00 11 1 van 2 Keltisch-christelijke spiritualiteit
ma 23  9:45 05 3 van 5 Oecemenische gespreksochtenden voor vrouwen
wo 25 20:00 11 2 van 2 Keltisch-christelijke spiritualiteit
ma 30 20:00 12  In gesprek over complottheorieën

FEBRUARI 2023   
wo 1  9:30 01 6 van 9 Bijbellezen op de morgen
wo 1 20:00 10 2 van 3 Het Christusmysterie
wo 8 20:00 13  Ziekenzalving
wo 15 19:45 14  Onze mensenrechten komen bij Mozes vandaan
wo 22  9:45 05 4 van 5 Oecemenische gespreksochtenden voor vrouwen

MAART 2023   
wo 1  9:30 01 7 van 9 Bijbellezen op de morgen
wo 1 20:00 10 3 van 3 Het Christusmysterie
wo 8 19:30 15  God in de supermarkt
wo 15  8:00 16  Kleasterkuier (kloosterwandeling) in Jorwert
wo 29  9:45 05 5 van 5 Oecemenische gespreksochtenden voor vrouwen
wo 29 15:00 17  Eindelijk volwassen - muzikale lezing
wo 29 15:00 18  Jezus’ kruisdood in beeld

APRIL 2023   
wo 5  9:30 01 8 van 9 Bijbellezen op de morgen
10 t/m 19  19 1 van 2 De ziel gaat te voet (wandelingen)
wo 19 19:30 20  Boekbespreking - De Keuze
do 20 19:30 19 2 van 2 De ziel gaat te voet (evaluatie)

MEI 2023   
wo 3  9:30 01 9 van 9 Bijbellezen op de morgen
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AANMELDEN:
hoe, waar en wanneer

Aanmelden voor deelname uitsluitend via 
de website leeftocht.pknhoogeveen.nl of 
via het aanmeldingsformulier hiernaast.
Dus niet aanmelden hij de contactpersonen.

1. via de website  
leeftocht.pknhoogeveen.nl
Op de website leeftocht.pknhoogeveen.nl 
kunt u de onderwerpen nog eens nalezen.

Ook kan hier de laatste informatie 
over het onderwerp gevonden worden. 
Bijvoorbeeld wanneer een avond is 
geannuleerd of verplaatst.

Verder vindt u er ook het digitale 
aanmeldformulier. Dit formulier kunt u 
invullen tot en met zondag 11 september.

2. via het formulier
Het aanmeldingsformulier kunt u op 
4 en 11 september inleveren in de 
kerkgebouwen tijdens de diensten. Het kan 
ook vóór 11 september ingeleverd worden 
bij het kerkelijk bureau, Stoekeplein 4, of 
bij een van de contactpersonen die bij de 
onderwerpen staan vermeld.

Als u een e-mailadres hebt, wilt u dat dan 
ook vermelden?

Er is een kalenderoverzicht opgenomen 
in dit programmablad, u kunt daarop 
aangeven, waarvoor u zich hebt 
aangemeld.

U wordt dus verzocht zelf bij te houden 
waarvoor u zich hebt opgegeven en op 
welke avond de bijeenkomst plaats vindt.

Geen bericht is goed bericht: zonder 
tegenbericht rekenen we graag op uw 
komst!!

Het is voor de inleiders bijzonder 
prettig als degenen, die zich hebben 
opgegeven, ook komen.

Als u onverhoopt toch een bijeenkomst 
moet missen, wilt u zich dan tijdig 
afmelden bij de contactpersoon.

Opmerkingen voor bij een activiteit kunt 
u hieronder plaatsen. Vermeld tevens het 
nummer van de activiteit.

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Aanmeldingsformulier


 De heer /  mevrouw /  familie

Voorletter(s) / voornaam / voornamen:

Achternaam:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Activiteit: Aantal personen

 1. Bijbellezen op de morgen

 2. Spiritueel Bijbellezen

 3. Departures (film)
 4. Er is een tijd van…
 5. Oecemenische gespreksochtenden voor vrouwen
 6. Maakbaarheid en einde van het leven
 7. Deugen de meeste mensen?
 8. Advent met Ede Staal
 9. Meditatief schrijven
10. Het Christusmysterie
11. Keltisch-christelijke spiritualiteit
12. In gesprek over complottheorieën
13. Ziekenzalving
14. Onze mensenrechten komen bij Mozes vandaan
15. God in de supermarkt
16. Kleasterkuier (kloosterwandeling) in Jorwert
17. Eindelijk volwassen - muzikale lezing
18. Jezus’ kruisdood in beeld
19. De ziel gaat te voet (wandelingen)
20. Boekbespreking - De Keuze

Gegevensbescherming
Vanaf 2018 gelden er strengere regels voor bedrijven en overheidsinstellingen om de privacy 
van burgers te beschermen (AVG). Hoewel we dus als onderdeel van de PKN niet onder deze wet 
vallen, zullen we persoonsgegevens nooit aan enige andere organisatie ter beschikking stellen.

 Kerkgebouw Adres Telefoon

 Vredehorst Zuidwoldigerweg 32 (0528) 263 966

 Oosterkerk Leeuweriklaan 35 (0528) 233 363

 Goede Herderkerk Middenweg 14 (0528) 264 028

 Hoofdstraatkerk/H. Bavinckhuis Stoekeplein 4 (0528) 230 471

 Grote Kerk  Grote Kerkstraat 40  (0528) 269 810

Aanmeldingsformulier inleveren

Aanmelden kan ook op: leeftocht.pknhoogeveen.nl




