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Voorwoord 

De commissie Samenspraak heeft weer een 
afwisselend programma samengesteld. We willen 
zoveel mogelijk zintuigen prikkelen: je kunt doen, 
horen, proeven, lezen, kijken, voelen, zien... Het is 
een rijk programma geworden voor jong en oud, 
vanuit de overtuiging dat er vele manieren zijn om 
geraakt te worden door het aloude evangelie. Een 
programma voor mensen die geloven en daarover 
graag met anderen in gesprek gaan. Voor mensen 
die zo hun vragen hebben en weleens willen horen 
wat die ander nou bezielt. Voor mensen die rust en 
ontspanning zoeken in een hectische levensfase of 
juist geprikkeld willen worden. Het kan bijna niet 
waar zijn dat er in dit boekje niets te vinden is voor 
u of jou. Welkom in het komende seizoen!

Nog een paar praktische opmerkingen:

•	U kunt zich opgeven voor activiteiten op de site van 
Samenspraak.  Als u dat liever doet kunt u ook een 
mail sturen naar samenspraak@pgbarneveld.nl of 
bellen met de (betreffende) contactpersooon.

•	Op de website www.samenspraakbarneveld.nl 
is actuele informatie te vinden over het lopende 
programma.

•	Wanneer u verhinderd bent voor een activiteit 
waarvoor u zich opgaf, graag even een bericht aan 
de contactpersoon. Zeker als het een activiteit is 
waar een beperkt aantal mensen aan mee kan 
doen!

•	De meeste activiteiten die wij aanbieden zijn gratis. 
Als u een kopje koffie of thee drinkt, rekenen wij 
€ 1,00. Als er een gastspreker is, vragen wij een 
kleine vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 3,00). 

 U kunt deze bijdrage tijdens de avond in de 
daarvoor bestemde bus doen.

•	Het programma is veelzijdig, maar misschien heeft 
u of jij nog een heel goed idee. Geef het dan door 
aan de commissie of de contactpersoon.

We hopen dat dit programma u uitnodigt om andere 
mensen te ontmoeten, van elkaar te leren en 
samen te delen wat jou inspireert. 

Namens de commissie,

ds. Wilbert van Iperen,
voorzitter interkerkelijke werkgroep Samenspraak

Adressen van locaties:

Bethelkerk:
Groen van Prinstererlaan 2 (tel. 0342-440584)

Immanuelkerk:
Achterdorpstraat 5 (tel. 0342-415669)

St. Lucas Parochie/Catharijnecentrum:
Langstraat 38 ( tel. 0342-412050)

Nairac Museum:
Brouwersstraat 1 ( tel.0342-415666)
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1. Vrouwenbijbelstudiekringen 2017 / 2018

Al jaren zijn er in onze gemeente vrouwen, die met
elkaar in gesprek zijn over de Bijbel, over het leven 
en over persoonlijk geloof. Er zijn groepen op 
maandagavond en dinsdagochtend. En er is ook een 
groep  voor jongere vrouwen op woensdagavond.

Het geloof leeft, en met elkaar daarover in gesprek 
gaan houdt het levend!
Dat is wat we met deze groepen graag willen: 
de Schrift laten spreken in ons leven van nu, elkaar 
helpen en bemoedigen, en ons geloof zo verdiepen en 
levend houden.

Ieder die zich wil aansluiten bij deze groepen is van 
harte welkom.  

Woensdagavondgroep
Data:  20 september, 25 oktober, 
 22 november, 13 december, 
 17 januari, 21 februari, 21 maart,
 25 april en 30 mei
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuelkerk
Inleider:  ds. Harmke Heuver
Contactpersoon:  Marjan Nikkels; tel. 418337;
 m.nikkels@live.nl

Maandagavondgroep: 
Data: 25 september, 23 oktober, 
 20 november, 18 december,
 22 januari, 19 februari, 19 maart,
 23 april en 28 mei
Tijd :  20.00 uur
Plaats :  Immanuelkerk
Inleider/
contactpersoon :  ds. Doetie  Atema; 
 tel. 06 52025787; 
 doetieatema@online.nl

Dinsdagochtendgroep : 
Data: 26 september, 24 oktober, 
 21 november, 19 december, 
 23 januari, 20 februari, 20 maart,
 24 april en29 mei
Tijd :  09.30 uur
Plaats:  Immanuelkerk
Inleider:  Ds. Doetie Atema
Contactpersoon :  Gré de Gijdt; tel. 415266;
 g.j.degijdt@versatel.nl  
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2. Reis naar Israël in 2018

We zijn bezig met het voorbereiden van een reis naar 
Israël in 2018.
Het wordt een reis van tien dagen.
We vertrekken op zondag 8 april en komen terug op 
dinsdag 17 april.

Het is een heel bijzondere ervaring om in het Beloofde 
Land  te zijn. 
Zoveel plaatsen, waarbij je een voorstelling hebt, omdat 
je ze uit de Bijbel kent, bezoeken we nu echt. We komen 
in Jeruzalem en dalen van de Olijfberg af naar de oude 
stad via Getsemané en de Via Dolorosa naar de Graftuin. 
We gaan naar de Dode Zee, waar je op het water kunt 
drijven. 
Niet ver daar vandaan is Ein Gedi, waar de steenbokken 
en klipdassen leven. Daar vluchtte David ook lang 
geleden voor Saul.
In het noorden van het land wandelen we in Galilea. 
Hier is de zogenaamde Gospel Trail aangelegd. Deze 
wandelroute loopt van Nazareth tot aan Kapernaüm . Zo 
lopen we waar Jezus met zijn discipelen gelopen heeft.
Maar we beginnen deze reis  in het zuiden, in de  Negev 
woestijn, waar het volk Israël met Mozes ging. Daar 
wandelen we bij Ein Avdat en Wadi Sodom en bezoeken 
ook Sde Boker, de kibboets van Ben Gurion.

De overnachtingen tijdens deze reis zijn in prima hotels  
in Jericho, Jeruzalem, Tiberias en Netanya. Ook slapen 
we een paar keer in een kibboets (Mashabei Sade en 
Nes Ammim) en zelfs een keer bij de bedoeïen in de 
woestijn.

Samen hebben wij al met veel plezier enkele reizen naar 
Israël geleid. Dat waren onvergetelijke ervaringen. Ook 
met elkaar, in de groep ontstond er steeds weer een 
bijzondere band. Daar hopen we ook op voor de reis die 
nu voorbereid wordt.

Heeft u belangstelling? 
Of wilt u vrijblijvend meer horen over deze reis? Neemt 
u dan met één van ons contact op. Of kom op een 
informatieavond.

Data: dinsdag  3 oktober 
 is er een eerste informatieavond. 
 dinsdag  7 november 
 is er een vervolg op deze avond.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.
Contactpersonen: ds. Doetie Atema; 
 doetieatema@online.nl; 
 tel.: 06 - 52025787
 ds. Diemer de Jong;
 diemerdejong@gmail.com; 
 tel. 440486 
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3.1  Programma Mindfulness – 
Introductieavond 

    

‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale 
manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het 
hier-en-nu, zonder te oordelen’ (Jon Kabat-Zinn).  Bij 
mindfulness gaat het om het trainen van je aandacht, 
het beheren van je aandacht en het ontwikkelen van 
een open en accepterende houding ten opzichte van 
jezelf en je omgeving. Bewust zijn van wat er in jou 
en om je heen gebeurt. Zonder in je hoofd positief 
of negatief commentaar te geven op wat er gebeurt. 
Toelaten van wat je ervaart zonder te reageren 
vanuit je vaste patronen en je bewust blijven van je 
ervaringen ook al zijn die onaangenaam of pijnlijk. 
Hierdoor kan meer openheid, vrolijkheid en speelsheid 
ontstaan om het leven te ervaren zoals het is.

Over Niels Morpey
Voordat Niels Morpey aalmoezenier bij onze krijgsmacht 
werd was hij pastoraalmedewerker in onze Barneveldse 
parochie. Hij gaf leiding aan twee geestelijke 
verzorgingsteams, voor Landmacht en Marechaussee, 
die regelmatig o.a. Mindfulness trainingen geven aan 
defensie medewerkers.

Datum:  dinsdag 3 oktober
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Niels Morpey 
Contactpersoon: Rudi Krösschell,; tel. 06 – 51417726;
 krosschell.rudi@gmail.com

3.2 Mindfulness training.
Als vervolg wordt een “professionele” mindfulness 
training aangeboden (gedurende 8 weken vanaf eind 
oktober), waarbij de deelnemers slechts 2/3 van de kosten 
zelf hoeven te betalen. Over tijdstip, plaats, kosten e.d. zal 
op deze avond (3 oktober) informatie worden gegeven. 

3.3 Mindfulness verdiepingstraining
Je hebt al eens een Mindfulness training gevolgd en 
wil de draad weer oppakken, of je verder verdiepen in 
mindfulness/ meditatie. Bij deelnemers van Mindfulness 
trainingen blijkt de behoefte om ervaring uit te wisselen, 
op te frissen en verder te verdiepen. Daarom starten 
we in januari met een cyclus van 4 avondtrainingen. 
We vragen wel van je dat je de  Mindfulness training via 
Samenspraak of elders hebt gevolgd, dan wel ervaring 
hebt met Zen- of Vipassana meditatie. 

Data:  9, 16, 23 en 30 januari
Tijd:  19:30 – 22:00 uur
Kosten: € 40 (incl. materiaal en koffie etc.)
Locatie:  Catharijnecentrum
Trainer:  Niels Morpey
Contactpersoon:  Rudi Krösschell,; tel. 06 – 51417726;
 krosschell.rudi@gmail.com



5

4. Leeskring

Er staan alvast twee boeken op het programma die de 
moeite van het lezen zeer waard zijn.  We beginnen met 
“Muidhond” van Inge Schilperoord. 
Jonathan wordt bij gebrek aan bewijs vrijgesproken van tbs 
en keert terug naar het kleine huisje waar hij samen woont 
met zijn moeder. Blij om weer met zijn hond in de duinen te 
wandelen. Moeizaam probeert hij zijn eenzame buurmeisje 
op een afstand te houden. Dagelijks is hij bezig met het 
programma dat hij van zijn psycholoog heeft meegekregen. 
Hij doet geweldig zijn best, maar hij is geen ander mens 
geworden. Waar dit op uit loopt ……..; een aangrijpend 
boek!

Daarna lezen we “Kinderen van het ruige land” van Auke 
Hulst.
Zijn vader sterft als hij zeven is, zijn moeder rent - letterlijk 
en figuurlijk - weg voor haar verantwoordelijkheden. 
Over de gevolgen schreef Auke Hulst deze sterk 
autobiografische roman. Het speelt in een buurtschap in 
Oost-Groningen.
Wat dit alles voor invloed heeft op de ontwikkeling van de 
kinderen is een veel complexer verhaal dan je zou denken.  
Het boek wordt omschreven als een afwisselende, 
aangrijpende, verbijsterende en geestige autobiografische 
roman. De moeite waard om een avond over door te praten.

De volgende twee boeken zijn nog niet uitgekozen.
Na het vertrek van Evert van Leersum is het programma 
voor de leeskring alleen voor de eerste helft van het 
seizoen uitgewerkt. De tweede helft van het program wordt 
beslist ook op een goede manier ingevuld, maar dat vraagt 
nog enig overleg en tijd. Wilbert van Iperen begeleidt de 
eerste twee bijeenkomsten, de begeleider voor de volgende 
twee is nog even een verrassing: Wilbert of ... een ander.

Voor het derde jaar zijn we welkom op de deel in het 
Nairacmuseum. Een prima locatie met sfeer en goede 
voorzieningen. U bent van harte welkom voor de hele reeks 
of voor een of twee bijeenkomsten naar keuze.

Data: dinsdagen 3 oktober; 12 december;
 16 januari en 17 april.
Tijd:  19.30 - 21.00 uur
Plaats:  Museum Nairac
Inleider:  ds. Wilbert van Iperen
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel.492861 ; 
 a.boer419@upcmail.nl
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5. Kerk en Kunst

‘De kunst van God’, over zoeken en vinden… 
 
In de Immanuelkerk is er in de hele maand oktober 
een expositie van lokale schilders, beeldhouwers en 
fotografen rondom het thema ‘Reformatie’. In deze 
periode bieden we ook een workshop aan (max. 15 
deelnemers). Workshopleider Wiebe van Dingen zegt 
hierover:

In deze workshop wil ik je meenemen om in alle rust 
iets (van God) op te merken wat jou/ u goed doet. Hoe 
spreekt Hij? Stel je open om nieuwe dingen te zien en 
te horen. 
Na een korte inleiding gaan we van start om uiting 
te geven aan je ontvangen indrukken. Wat je in de 
inleiding inspireert neem je mee in de verwerking. Dat 
kan op verschillende manieren: tekenen, schilderen, 
schrijven van tekst, gedicht, droom, bouwwerkje 
(prototype = klein) van klei en/of hout. De ervaring 
leert dat vanaf het moment dat je dit leest al ideeën 
krijgt. Doe daar wat mee: schrijf je gedachten op 
en neem ze mee. Is dit alleen voor kunstenaars? 
Nee! Voor kuikens en giraffen! Het gaat erom zelf 
verwonderd te raken en iets nieuws te ontwerpen / 
maken… ‘Verwacht het Onverwachte…’     
 
Datum: vrijdag 6 oktober 
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Plaats: Immanuëlkerk
Inleider: Wiebe van Dingen
Contactpersoon: Dikkie van de Wal; tel.490246 ;
 r.wal804@upcmail.nl
Kosten: € 10,00
Aantal deelnemers: minimaal 5 / maximaal 15
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6. Over depressie

Velen maken het mee in hun leven: een periode van 
depressie, of een geliefde die daar last van heeft. Toch 
hebben we het er niet vaak over.
Deze avond willen we daar verandering in brengen.
Aan de hand van een spel gaan we met elkaar in 
gesprek over wat depressie doet in je leven, en hoe 
je ermee om gaat. We leren elkaar kennen, en geven 
ruimte aan deze soms moeilijke gevoelens. 
Een avond om je masker af te zetten.

En wie weet kan er iets ontstaan zoals in dat lied van 
Huub Oosterhuis:

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee, 
ogen die tasten in den blinde, 
harten aan angst voor angst ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan, 
en leven, bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak bij mooi.

Datum: maandag 23 oktober
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie:  Bethelkerk
Leiding: ds. Harmke Heuver
Contactpersoon:  Ellen Schut; tel.493965; 
 ellenschutvdhaar@gmail.com
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7. De orthodoxe ketter

Is de Bijbel een boek dat ons bevestigt en rust geeft 
of wil de Schrift ons juist wakker schudden en op 
andere gedachten brengen? Zijn de woorden van 
Jezus troostend en bemoedigend of wil Hij mensen 
aan het denken zetten en soms zelfs ontmaskeren? 
Biedt de Bijbel vooral leerstellingen of gaat het om 
de doorwerking van de woorden van de Schrift in ons 
dagelijks leven?

Deze vragen komen steeds op bij het lezen van de 
verhalen van theoloog Peter Rollins. Op de achterkant 
van zijn boek ‘De orthodoxe ketter’ lezen we: “De 
parabels van Jezus tonen volgens Peter Rollins 
bij uitstek wat het christelijk geloof doet. Het zijn 
vreemde verhalen die luisteraars en lezers uit hun 
comfortzone halen. Zij breken onze wereld af om onze 
ogen te openen voor iets nieuws.”

Tijdens deze kring op de donderdagochtend lezen we 
een aantal Bijbelverhalen samen met een parabel 
van Rollins en gaan we op zoek naar betekenis voor 
onszelf en de wereld waarin we leven. Het is niet 
noodzakelijk het boek van Rollins aan te schaffen, 
maar het heeft wel toegevoegde waarde.

Data: donderdagochtend 26 oktober, 
 23 november, 25 januari en
 1 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats:  Bethelkerk
Inleider:  ds. Wilbert van Iperen
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861, 
 a.boer419@upcmail.nl 
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8. Zincafe 1:  Kerk en Kunst
     

Vanuit de protestantse gemeente wordt sinds Pasen 
2012 een tweejaarlijkse expositie gehouden met werk 
van plaatselijke kunstenaars. Het thema raakt altijd 
aan het grensvlak van kunst en kerk. Voor dit jaar is 
het thema Reformatie. Dat onderwerp past natuurlijk 
mooi bij 500 jaar Reformatie dat in oktober 2017 ruim 
aandacht zal krijgen. Toch lijkt het ook een vreemde 
keuze. De Reformatie bracht immers de beeldenstorm 
voort!? Oude beelden werden stuk gegooid om een 
nieuwe ruimte te vinden voor het geloof. Daarbij is er 
ook veel vernield en heeft het protestantisme zichzelf 
ook tekort gedaan. De waarde van beelden en rituelen 
wordt pas de laatste tientallen jaren opnieuw ontdekt.

Maar toch. Iets nieuws gebeurt ook weer niet vanzelf. 
Kunstenaars herkennen de worsteling om vanuit een 
wit vel of een ruw brok materie iets nieuws te maken.  
Scheppen riep hij gaat van Au! Om Leo Vroman te 
citeren.

In het eerste zincafé van het seizoen zullen een aantal 
kunstenaars te gast zijn met hun kunstwerken om iets 
te vertellen over hun kijk op het thema Reformatie. 
Hoe kom je van niets tot iets.

Datum: vrijdag 27 oktober
Tijd: inloop vanaf 20.00 uur; 
 start: 20.30 uur
Plaats:  Catharijnecentrum
Inleider:  ds. Philip Spaa
Contactpersoon:  Riet Borsboom; tel. 401698;
 rietvandergeer@gmail.com
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9. Tenach, Bijbel en Koran

In dit derde jaar mag ik (Wouter Smit *) jullie opnieuw 
iets vertellen over achtergronden en ontwikkelingen 
binnen de islam. De informatie is zo opgezet dat 
iedereen kan aanschuiven. Ook als u/jij de vorige jaren 
niet bent geweest. Op avond 1 gaan we dieper in op 
de Koran. Vragen over de indeling en volgorde van de 
hoofdstukken (soera’s), over auteurschap en tijd van 
ontstaan komen aan de orde. Wat betekent de Koran 
voor moslims?  Op avond 2 richten we onze aandacht 
op de sjari’a. Wat houdt de islamitische rechtspraak 
in? In welke landen wordt deze toegepast? En waar 
liggen de nuances in dit rechtssysteem?

Naast de informatie die gegeven wordt, is er 
uiteraard ruimte voor uitwisseling van gedachten en 
aanscherping van de geest.

* Inleider is dr Wouter Smit uit Woudenberg. 
 Naast zijn werk als gemeentepredikant (Bennekom) is 

hij gepromoveerd op de geschiedenis van zending en 
islam en is hij betrokken bij verschillende aspecten van 
het praktische werk in de ontmoeting van christenen 
en moslims. 

Data: dinsdagen 31 oktober en
 14 november 
Tijd: 19.30 uur
Plaats:  Bethelkerk
Inleider:  dr. Wouter Smit 
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon:  Kees Janse; tel. 492863; 
 c.j.janse@solcon.nl 
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10. Bijbelquiz
                     

Evenals vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een 
bijbelquiz zoals deze door het NBG wordt uitgebracht. 
Deze quiz wordt in diverse gemeentes gehouden. 
Het is niet belangrijk wie de meeste vragen goed heeft, 
maar heeft als doel uw bijbelkennis op te frissen!!

Een voorbeeld van een vraag is:

Wie was Gabriel? 
A. Dominee van PKN
B. Aartsengel
C. Vroegere predikant van de Bethelkerk
D. Zoon van David

Datum: dinsdag 31 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk
Leiding/contactpersoon: Henk Hooghiem; tel. 490570; 
 hooghiem@zonnet.nl
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11. Profeten en kunstenaars 
als zieners 
“tussen aanklacht en visioen”

In twee bijeenkomsten verkennen we de profeet Amos:
1. Amos  1,1-2 + 3,1-15 Oproep om te horen
2. Amos  7,1-17 Visioenen en tegenstand

Rond deze teksten kijken we naar kunst en hopen 
te ontdekken hoe de  kunstenaar ons anders 
(profetisch?) laat kijken naar onze (leef)wereld.  

In de benadering van de profeten speelt de visie van 
Abel Heschel op de achtergrond mee.
De profeet wordt gekenmerkt:
a. hij is een aangevochten mens, die de ‘stille zucht’ 

van het lijden van mensen opvangt. 
b. de profeet hoort de stem van God. 
 De profeet is in staat Gods stem hoorbaar te maken. 
c. de profeet openbaart niet alleen Gods wil, 
 maar ook Gods gevoelensinnerlijk leven.
d. beslissend is de hartstocht van de profeet. 
 De profeet zelf is een model voor leven.

Data: maandagen 6 en 27 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Catharijnecentrum
Inleider:  Ben Piepers
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel. 06-51417726;
 krosschell.rudi@gmail.com 
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12. Bach in het spoor van Luther

Ze leefden niet in dezelfde tijd, maar wie naar Bach 
luistert, hoort ook de theologie van Luther. Het begint 
al met de evangelist in de Mattheüs Passion: de tenor 
zingt de letterlijke tekst van de Bijbelvertaling van 
Luther. Ook de nadruk op de ervaring van het geloof 
vinden we zowel bij Luther als bij Bach.

De liefde voor muziek verbindt beide mannen 
met elkaar. Luther heeft meerdere kerkliederen 
geschreven, met als bekendste voorbeeld ‘Een vaste 
burcht is onze God’. De zingende gemeente belijdt 
haar geloof in God. Ook voor Bach was een kerkdienst 
zonder muziek en zang ondenkbaar. Zijn leven bestond 
voor een groot deel uit het componeren en uitvoeren 
van muziek in de context van de eredienst. 

Tijdens de avonden staan we stil bij de theologie 
van Luther en de teksten die Bach gebruikt in zijn 
kerkelijke werken. We plaatsen ze in hun context 
en proberen door te dringen tot deze oude teksten. 
Zijn ze verouderd of hebben ze nog niets van hun 
zeggingskracht verloren? Daarnaast – het kan 
natuurlijk niet anders - luisteren we naar aria’s en 
koralen. Wat doet de muziek met ons? Wat raakt ons?

Data:  dinsdagen 7 en 21 november, 
 en 6 en 20 maart
Tijd:  19.45 – 21.30 uur.
Plaats:  Immanuëlkerk
Inleider:  Wilbert van Iperen
Contactpersoon: Ali de Boer, tel 492861, 
 email: a.boer419@upcmail.nl     
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13. Een vakantie met zorg en 
 aandacht in 2018 

     

Op donderdag  16  november is er een informatieavond  
over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te 
nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van 
de PKN organiseert voor mensen, die vanwege hun 
leeftijd, gezondheid en/of lichamelijke beperking niet 
meer zelfstandig op vakantie kunnen of durven.

Enkele gasten en vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
zo’n vakantieweek hebben meegemaakt, zullen op 
deze avond  over hun ervaringen vertellen. 

We nemen met elkaar de verschillende locaties door, 
waar ook in het komende jaar weer mensen welkom 
zijn om samen vakantie te vieren. In een nieuwe gids 
voor 2018 staan alle mogelijkheden vermeld.

We proberen voor 2018 ook weer een vakantieweek 
met meerdere gasten en vrijwilligers uit Barneveld te 
plannen.

Natuurlijk kunt u als gast of vrijwilliger ook voor een 
andere vakantieweek kiezen.
In ieder geval bent u van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan zo’n prachtige week vol vakantievreugde, 
zorg en aandacht voor elkaar.

Data: donderdag 16 november
Tijd: 20.00 uur 
Plaats:  Immanuelkerk
Inleider:  ds. Doetie Atema 
Contactpersonen: Doetie Atema (pastor)
 doetieatema@online.nl;
 tel.06-52025787
 Emke Nouse (diaken) 
 embe52@hotmail.com; tel 423598  
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14. Sint Nicolaaswandeling in 
 Amsterdam; 
“Vroomheid op de Oudezijds”

Sint Nicolaas is de patroonheilige van o.a. de zeevaarders 
en vandaar dat er in vele havensteden een Sint 
Nicolaaskerk te vinden is. In Amsterdam zijn er uit 
verschillende tijdsperioden zelfs drie Sint Nicolaaskerken. 
Tijdens deze wandeling wil de heer Piet Jan Tuinema 
ons laten kennismaken met vele verwijzingen die we in 
Amsterdam kunnen vinden naar de goedheiligman. Met 
als hoogtepunt de bezoeken aan drie Sint Nicolaaskerken; 
de Oude Kerk (1306), de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op 
Solder (1578) en de Basiliek van de H. Nicolaas (1886). In 
deze laatste kerk gaan we de middag afsluiten met het 
bijwonen van een Choral Evensong om 17.00 uur.

Programma:
13.00 aankomst A’dam Centraal, koffiedrinken in
 restaurant wachtkamer 1e kl, perron 2b
13.30 start wandeling met bezoek St. Nicolaasbasiliek
 en vervolg stadswandeling.
14.15 bezoek Oude Kerk tot 15.00
15.10 start Onze Lieve Heer op Solder
16.40 vertrek uit OLH naar St. Nicolaasbasiliek
17.00 vesper met Choral Evensong
18.00 Centraal Station vertrek Barneveld

T.z.t. wordt er contact opgenomen over de reis naar 
Amsterdam.
Vergeet niet uw museum-jaarkaart mee te nemen als 
u die heeft! 

Datum:  zaterdag 18 november 2017
Tijd: tussen 11.30 en 12.00 uur
Plaats van vertrek: volgt nog
Rondleider: Piet Jan Tuinema (Ermelo)
Contactpersoon: Ali de Boer, tel 492861, 
 email: a.boer419@upcmail.nl

Kosten:
* rondleiding € 4,00
* toegang Oude Kerk € 7,50 (MJK gratis)
* toegang Ons’Lieve Heer € 9,00 (MJK gratis)
* reiskosten

Minimum aantal deelnemers 10, maximum aantal 18
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Planning activiteiten Samenspraak
2017-2018

Datum Activiteit Locatie

20-09-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk

25-09-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

26-09-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

03-10-2017 Reis naar Israël (1) Geref. Kerk. 
V’huizen

03-10-2017 Mindfulness – Introductieavond 
(3.1.)

Catharijne-
centrum

03-10-2017 Leeskring (1) Museum Nairac

06-10-2017 Kunst en Kerk Immanuelkerk

23-10-2017 Over Depressies Bethelkerk

23-10-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

24-10-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

25-10-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk

26-10-2017 De orthodoxe ketter (1); 
ochtendkring Bethelkerk

27-10-2017 Zincafe 1: Kunst en Kerk Catharijne-
centrum

31-10-2017 Tenach, Bijbel en Koran (1) Bethelkerk

31-10-2017 Bijbelquiz Immanuelkerk

06-11-2017 Profeten en kunstenaars als 
zieners (1)

Catharijne-
centrum

07-11-2017 Reis naar Israël (2) centrum

07-11-2017 Bach in het spoor van Luther (1) Immanuelkerk

14-11-2017 Tenach, Bijbel en Kerk (2) Bethelkerk

16-11-2017 Een vakantie met zorg en 
aandacht in 2018 Immanuelkerk

18 -11-2017 Wandeling in Amsterdam Bethelkerk - P

20-11-2017 Voltooid leven Catharijnekerk/
centrum

20-11-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

21-11-2017 Bach in het spoor van Luther (2) Immanuelkerk

21-11-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

22-11-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk

23-11-2017 De orthodoxe ketter (2); 
ochtendkring Bethelkerk

27-11-2017 Profeten en kunstenaars als 
zieners (2)

Catharijne-
centrum

29-11-2017 Bezinning op de paarse tijd(1) Immanuelkerk

08-12-2017 Zincafé 2: filmavond(1) Catharijne-
centrum

12-12-2017 Leeskring (2) Museum Nairac

13-12-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk

18-12-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

19-12-2017 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

12-01-2018 Zincafé 3: Lourdes Catharijne-
centrum

16-01-2018 Leeskring (3) Museum Nairac

17-01-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk
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Datum Activiteit Locatie

22-01-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

23-01-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

23-01-2018 Medische ethiek - Prenatale 
Diagnostiek Bethelkerk

25-01-2018 De orthodoxe ketter (3); 
ochtendkring Bethelkerk

30-01-2018 Oosters Orthodoxe Kerk 
Muziek Bethelkerk

06-02-2018 Iconen (presentatie) Catharijne-
centrum

07-02-2018 Christelijke meditatie (1) Immanuelkerk

12-02-2018 Bezinning op de paarse tijd (2) Immanuelkerk

13-02-2018 De vreemde vrijheid Catharijne-
centrum

19-02-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

20-02-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

21-02-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk

21-02-2018 Christelijke meditatie (2) Immanuelkerk

22-02-2018 Over modern geloven (1) Immanuelkerk

01-03-2018 De orthodoxe ketter(4) ; 
ochtendkring Bethelkerk

06-03-2018 Bach in het spoor van Luther (3) Immanuelkerk

07-03-2018 Christelijke meditatie (3) Immanuelkerk

08-03-2018 Over modern geloven (2) Immanuelkerk

09-03-2018 Zincafé 4: Filmavond met 
broodmaaltijd

Catharijne-
centrum

10-03-2018 Iconen schilderen (workshop) Catharijne-
centrum

19-03-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

20-03-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

20-03-2018 Bach in het spoor van Luther (4) Immanuelkerk

21-03-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk

21-03-2018 Christelijke meditatie (4) Immanuelkerk

04-04-2018 Leven in verbondenheid (1) Immanuelkerk

17-04-2018 Leeskring (4) Museum Nairac

18-04-2018 Leven in verbondenheid (2) Immanuelkerk

21-04-2018 Bezoek aan Kamp Amersfoort Bethelkerk -P

23-04-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

24-04-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

25-04-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk

02-05-2018 Leven in verbondenheid (3) Immanuelkerk

28-05-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
maandagavond Immanuelkerk

29-05-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
dinsdagochtend Immanuelkerk

30-05-2018 Vrouwenbijbelstudiekring - 
woensdagavond Immanuelkerk



18

15. Lezing ‘Voltooid leven’

Het treft ons allemaal, dat onderwerp ‘voltooid leven’.  
Zo niet ons zelf, een familielid of goede kennis, dan is 
het wel via de media en de politiek. Maar wanneer is 
het leven voltooid? Mogen we daar zelf zeggenschap 
over hebben, over oordelen en kunnen we er over 
praten zonder emoties? Het is interessant om over 
dit onderwerp meer te weten, daarom hebben wij op 
maandag 20 november Kardinaal Eijk uitgenodigd voor 
een lezing en discussieavond over ‘voltooid leven’.

Monseigneur Kardinaal Willem Eijk is niet alleen 
Aartsbisschop van Utrecht, ook is hij arts.  Studeerde 
medicijnen aan de universiteit van Amsterdam (’78), 
promoveerde in de geneeskunde (Leiden ’87) en 
promoveerde daarna in de filosofie (Angelicum in 
Rome’90). Hij geldt als specialist in de medische- en 
bio-ethiek.

Voorafgaand aan de lezing is er om 19.00uur  
een Vesperviering in de St.Catharina kerk met 
medewerking van het St.Caeciliakoor. 
De lezing begint om 20.00 uur gevolgd door een 
discussie om 21.30 uur en is in het Catharijnecentrum.

Datum:  maandag 20 november
Tijd: 19.00 uur Vesperviering
 20.00 uur Lezing
Plaats: Catharijnekerk en 
 Catharijnecentrum
Inleider:  Kardinaal Willem Eijk
Contactpersonen:  Riet Borsboom; tel. 401698;
 rietvandergeer@gmail.com
 Rudi Krösschell; tel. 06-51417726;
 krosschell.rudi@gmail.com



19

16. Bezinning op de paarse tijd.
  

De ‘paarse tijd’ in de kerk, dat zijn advent en de 
veertigdagentijd. Periodes van bezinning. Voordat 
we kerst vieren, beseffen we dat het donker is en dat 
we het Licht van Christus nodig hebben. Voordat we 
Pasen vieren, leven we met Jezus mee die 40 dagen in 
de woestijn doorbracht en moest lijden.

In de kerk geven we bijzondere aandacht aan deze 
twee paarse periodes. De liturgie is een beetje anders, 
de kinderen hebben vaak een project. We steken elke 
week een kaars aan of sparen voor een goed doel.

Maar hoe doe je dit thuis? Hoe kan je thuis de 
adventsperiode wat meer vorm geven? Je zou 
bijvoorbeeld een adventskalender kunnen volgen. En 
hoe kan je zelf de veertigdagentijd goed doorbrengen? 
Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan vasten.

Op een avond voorafgaand aan de adventsperiode,
én op een avond voorafgaand aan de veertigdagentijd, 
praten we over deze bijzondere tijd en over hoe je die 
kan beleven.

Het worden bovenal gezellige en creatieve 
ontmoetingen, geleid door ds. Harmke Heuver.

Data: woensdag 29 november  en 
 maandag 12 februari
Tijd:  20.00 – 21.30 uur
Plaats: Immanuelkerk
Leiding:  ds. Harmke Heuver
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861, 
 a.boer419@upcmail.nl 
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17. Zincafé: 2 Filmavond

We beginnen met een film over een actueel vraagstuk, 
dat tegelijkertijd van alle tijden en plaatsen is. De 
plaats van de vluchteling in een voor hem of haar 
geheel vreemde samenleving. “The good lie” neemt 
de Soedanese burgeroorlog, één van de bloedigste 
en langste conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog, 
als vertrekpunt. In 1983 weet een aantal kinderen 
noodgedwongen weg te vluchten uit Soedan en na 
een lange tocht een vluchtelingenkamp in Kenia te 
bereiken. Dertien jaar later zitten ze daar nog steeds, 
met geen enkel perspectief op een nieuwe toekomst.

De Verenigde Staten zijn dan bereid een aantal 
duizenden jonge  Soedanezen op te nemen.  Een ticket 
naar Amerika is letterlijk een lot uit de loterij En we 
volgen vier van deze “Lost boys of Soedan”, zoals ze 
al snel genoemd worden op hun tocht naar Kansas en 
hun moeizame maar ook vermakelijke inburgering. 
Want ondanks het zware onderwerp is “The good lie” 
niet slechts een dramatische film. Er valt ook veel te 
lachen, soms door de tranen van ontzetting heen.

De film duurt 1 uur en 50 minuten en zal zonder 
onderbreking vertoond worden. Daarna is er alle 
gelegenheid om onder genot van een drankje nog met 
elkaar na te praten

Data: vrijdag 8 december
Tijd: inloop 19.30 uur; start 20.00 uur
Plaats:  Catharijnecentrum 
Inleider:  Rudi Krösschell
Contactpersoon:  Rudi Krösschell; tel. 06-51417726;
 krosschell.rudi@gmail.com
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18. Zincafé 3: Lourdes

Waar hemel en aarde raken: Lourdes is een bijzondere 
plek. Ieder jaar zijn er tienduizenden pelgrims die de 
tocht naar deze heilige plek ondernemen. Wat zoeken 
zij daar? Genezing of gemeenschap? Of misschien 
liggen deze twee wel dichter bij elkaar dan wij soms 
geneigd zijn te denken.

Op deze avond krijgen we een aantal 
ervaringsverhalen te horen. Mensen die één of 
meerdere malen naar Lourdes zijn afgereisd. Wat 
zochten zij daar? En wat hebben zij gevonden? Wat 
heeft hun leven verrijkt en wat kunnen we daarvan 
met elkaar delen?
Ook in Nederland zijn overigens tientallen 
Lourdesgrotten te vinden. De dichtstbijzijnde zijn 
in Achterveld in de tuin van Huize St. Jozef en in 
Hooglanderveen achter de St. Josephkerk.

Datum: vrijdag 12 januari
Tijd: inloop vanaf 20.00 uur; 
 start 20.30 uur
Plaats:  Catharijnecentrum
Inleider:  Fred Kok (pastoraal werker
 St. Lucas Parochie) en de ervaring
 van 2 “Lourdesgangers”. 
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel. 06-51417726;
 krosschell.rudi@gmail.com
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19. Medische ethiek – Prenatale 
Diagnostiek

Prenatale diagnostiek is in ontwikkeling.
Steeds nieuwe en verbeterde technieken halen de 
krant, maar wat zijn nu de feiten?
Door deze wetenschap komen vele ethische vragen bij 
ons op.
En “wat nu?” als je met uitslagen geconfronteerd 
wordt.
En hoe ga je om met deze technieken en feiten en 
uitslagen?
Wat zeg je tegen medemensen die met deze vragen en 
uitslagen zitten?
Wat betekent ons christelijk geloof hierin?
 
Het is goed, verhelderend en vertroostend om met 
elkaar over prenatale diagnostiek van gedachte te 
wisselen. Daarom zijn wij blij met Henk Jochemsen*  
die als christen en wetenschapper zijn sporen in de 
medische ethiek dik verdiend heeft.
Graag gaat de heer Jochemsen op een interactieve 
manier met deze materie om en verwacht van u als 
deelnemer dan ook vragen waarop hij in kan gaan.

Als deelnemer kunt u ook van tevoren vragen en 
opmerkingen naar de contactpersoon sturen. Via uw 
vragen en opmerkingen diept de heer Jochemsen het 
thema dan verder met ons uit.
Een eventueel vervolg op deze avond kan aan het eind 
van deze avond besproken worden.

* Henk Jochemsen is bijzonder hoogleraar christelijke 
filosofie aan de WUR (Wageningen University and 
Research) met als specialiteit filosofie en ethiek van 
nieuwe technologieën.

Datum: dinsdag 23 januari
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Bethelkerk
Inleider: Henk Jochemsen
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Kees Janse;  tel 492863;
 c.j.janse@solcon.nl
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20. Oosters Orthodoxe Kerkmuziek

‘Muziek uit de hemel’, zo wordt de muziek die in 
de Oosters Orthodoxe Kerk wordt gezongen wel 
genoemd, zoals b.v. in de kerken van Rusland en de 
Oekraïne. Wie het heeft meegemaakt is getroffen door 
de intense schoonheid ervan. Ds. Theo Hop, emeritus 
predikant in Hillegom, houdt zich er al jaren met veel 
genoegen mee bezig. Uit zijn mega cd verzameling 
heeft hij een programma samengesteld waar u erg van 
onder de indruk zult zijn, zulke indringende zang (en 
muziek) van conservatorium geschoolde stemmen. 
Het is muziek die je raakt. ‘Ik voel het in mijn lijf’, zei 
iemand eens. 

Geef uzelf een avond die u niet snel zult vergeten.

Datum: dinsdag 30 januari 
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Bethelkerk 
Inleider: ds. Theo Hop
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Contactpersoon:  Kees Janse; tel 492863;
 c.j.janse@solcon.nl
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21. Iconen (presentatie)

De belangstelling voor iconen neemt de laatste jaren 
enorm toe. Waar komt die fascinatie voor iconen in 
vele niet orthodoxe landen vandaan? 

Iconen zijn geschilderde afbeeldingen van de 
Goddelijke mysteries en van de heiligen. Iconen worden 
van oudsher vervaardigd door monniken in de Oosterse 
katholieke en Orthodoxe kerken. Tijdens deze lezing 
willen we zoeken naar de diepere betekenis van een 
icoon in de geloofsbeleving van de Oosters Orthodoxe 
Kerk. Voor een Oosters Orthodox gelovige is het 
typerend dat die jouw aankijkt en vraagt : “wie ben jij?”

Dr. Auke Schuil heeft zich verdiept in de Oosters 
Orthodoxe Kerk door studie en jarenlange contacten 
met de Orthodoxe parochie ‘St. Vasili Veliki’ in de 
Bulgaarse stad Ruse. Aan de hand van een power-
point presentatie en muziek zal hij ons inwijden in het 
orthodoxe geloofsleven.

Als vervolg op deze presentatie zal op zaterdagmiddag 
10 maart een workshop “Schilderen van Iconen” 
worden gegeven; zie activiteit nr. 26.

Datum: dinsdag 6 februari
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Catharijnecentrum
Inleider:  dr. Auke Schuil
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel. 06-51 41 7726;
 krosschell.rudi@gmail.com 
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22. Christelijke meditatie

Mindfulness, zen meditatie, de meeste cursussen 
die zich met meditatie bezighouden zijn gericht op 
oosterse meditatietechnieken. Over en van meditatie 
uit de christelijke traditie weten wij veel minder. 
Terwijl die traditie erg rijk is. Denk aan Lectio Divinia 
en het Jezusgebed. 
Wij willen met meditatie in de christelijke traditie 
een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een 
levende spiritualiteit van dag tot dag.
“Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog 
hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten. 
Christelijke meditatie richt zich op de ontmoeting met 
God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich 
gedragen door de Geest.”

In vier avonden maakt u kennis met verschillende 
vormen van christelijke meditatie: ignatiaanse 
meditatie, lectio divina, beeldmeditatie en 
tekstmeditatie. Per avond wordt er uitleg gegeven, is 
er een algemene meditatieoefening en mediteren we 
aan de hand van een Bijbelgedeelte. De deelnemers 
krijgen oefenstof mee voor thuis.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Atzo 
Nicolai (atzonicolai@upcmail.nl; tel. 464484) en de 
contactpersoon.

Data: woensdagen 7 en 21 februari, 
 7 en 21 maart
Tijd: 20.00 uur – 21.30
Plaats:  Immanuelkerk
Inleider: ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon:  Ellen Schut; tel.493965; 
 ellenschutvdhaar@gmail.com
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23. De vreemde vrijheid

Filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate 
is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en 
Humanisme aan de universiteit van Utrecht. In een 
interview met Marleen Stelling (het Vermoeden van 
22 januari 2017, nog altijd terug te zien op Internet) 
werden onder andere de volgende vragen/stellingen 
behandeld voor mensen die zich afvragen:

Wie ben ik?
Wat doe ik in deze wereld?
Waar leef ik voor?
Wat is de zin van mijn leven?
Welke rol speelt verbeelding daarbij?
Hoe pas je het toe in je eigen leven?

Hij vertelt over de “de vreemde vrijheid”. Zo wordt de 
vrijheid genoemd tussen overgave en individualisme, 
een spanning zo oud als het christendom.
Laurens ten Kate zal tijdens deze  avond  dit thema 
illustreren en concretiseren met een korte visie op de 
scheppingsverhalen van Genesis en hun actualiteit en 
met een liedje van Herman Finkers.

Het is aan te raden vooraf zijn boek “De Vreemde 
Vrijheid” te lezen. 
Uitgeverij: www.uitgeverijsjibbolet.nl 

Datum: dinsdag 13 febr. 2018
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Laurens ten Kate
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel. 401698;
 rietvandergeer@gmail.com 
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24. Over modern geloven

“Over modern geloven” is de ondertitel van het boekje 
“Na een gezonde geloofscrisis” van Jan Offringa, 
predikant in Kesteren. Hij was voorzitter van de 
beweging “Op goed gerucht” die de theologie wil laten 
klinken in en vanuit de huidige maatschappij.

De titel van het boekje klinkt misschien wat heftig, 
een crisis willen de meeste mensen liever niet. Het 
boekje gaat in op de moderne manier van geloven, 
want veel mensen kijken tegenwoordig anders aan 
tegen kerk en geloof. Vanuit de wetenschap zijn er veel 
geluiden te horen die de bijbel tegenspreken. Vandaar 
het woord crisis. Dogma’s verwoorden voor velen niet 
meer de betekenis van het geloof. De vraag is dan hoe 
we in onze tijd met onze huidige kennis toch kunnen 
geloven, want het geloof is geen achterhaalde zaak 
zoals velen tegenwoordig zien. Maar hoe kunnen we er 
dan wel handen en voeten aan geven? 

“Twijfel, Bijbel, God, Jezus, Paulus, Pasen” zijn de 
hoofdstukken in het boek waarmee de auteur op zoek 
gaat naar de betekenis en de inhoud van het geloof. 
Met elkaar zullen we enkele onderwerpen bespreken. 
Het betekent natuurlijk niet dat we het eens hoeven te 
zijn met de auteur.

Het is handig als u het boekje hebt gelezen, maar 
nodig is dat niet.

Data: donderdagen 22 februari en 
 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats:  Immanuelkerk 
Inleider:  Philip Spaa
Contactpersoon:  Ellen Schut; tel.493965;
 ellenschutvdhaar@gmail.com
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25. Zincafe 4: 
Filmavond met broodmaaltijd

Zoals elk jaar is er dit jaar ook weer een filmavond 
voorafgegaan door een broodmaaltijd.

Om 18.00 uur beginnen we met een broodmaaltijd met 
soep. 

Daarna wordt er een korte inleiding op de film 
gegeven. Om 19.15 uur starten we dan de film.

Na afloop is er alle gelegenheid om na te praten en 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

We nemen ons voor de film “Pay it forward” te 
vertonen.

We kijken uit naar een interessante en verrassende 
film en avond!

Datum: vrijdag 9 maart
Tijd: 18.00 uur en 19.15 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider:  Rudi Krösschell
Kosten: maaltijd: € 5,00 per persoon 
 (film gratis)
Aantal:  max. 35 personen voor de
 broodmaaltijd
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861 ; 
 a.boer419@upcmail.nl
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26. Iconen schilderen (workshop)

Dit is een vervolg op de presentatie van 6 februari door 
dr. Auke Schuil (zie activiteit nr. 21).

Sinds enkele decennia is het schilderen van iconen 
ook in onze streken aan populariteit gestegen en 
worden ze vaak geheel in de traditie in een atmosfeer 
van gebed en geestelijke muziek vervaardigd. Na 
de presentatie van dr. Auke Schuil op 6 februari 
organiseert Samenspraak een zaterdagmiddag 
workshop icoon schilderen op basis van de traditionele 
technieken met bladgoud en ei tempera.
 
Een prachtige workshop waarin gaandeweg onder 
het zelf schilderen van een iconengezicht ook alle 
mogelijke informatie rond de iconen gegeven wordt, 
bijvoorbeeld over materialen, kunstgeschiedenis en de  
spirituele betekenis.
Het belooft een interessant leerhuis te worden en het 
zal ongetwijfeld je geloofshorizon verbreden.

Enige tijd later zal dan weer de gelegenheid zijn om je 
eigen icoon te laten wijden. 
De workshop wordt gegeven door Jan Verdonk, 
theoloog en van beroep iconenschilder.
Als theoloog specialiseerde hij zich in de Byzantijnse 
kerkgeschiedenis. Het dogma interesseerde hem. 
Wie had er eigenlijk gelijk bij het schisma tussen de 
kerken en dergelijke vragen. Het antwoord weet hij 
intussen: hij is orthodox geworden. Jan studeerde 
in 1983 af op de orthodoxie aan de Universiteit van 
Amsterdam.

Datum: zaterdagmiddag 10 maart
Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Leiding: Jan  Verdonk
Kosten: € 25,00 (incl. bijdrage voor
 schildermateriaal)
Aantal deelnemers: minimaal 15
Contactpersoon: Rudi Krösschell; 
 tel. 06-51417726;
 krosschell.rudi@gmail.com
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27. Leven in verbondenheid

Ieder mens leeft in een netwerk van familierelaties.
Hoe deze relaties vorm en inhoud hebben gekregen 
is voor een groot deel bepaald door de invloed van het 
gezin van herkomst.
Ieder draagt zijn eigen geschiedenis met zich mee, 
met alle moeite, pijn, schuld, vreugde, voldoening en 
dankbaarheid daaraan verbonden. 
Die geschiedenis speelt bewust of onbewust een rol in 
onze huidige relaties, ons gedrag en handelen. 
Aan de hand van gedichten en korte vertellingen 
verkennen wij de verbondenheid tussen de generaties, 
zowel naar het verleden als naar de toekomst. 
Enkele kernwoorden daarbij zijn: elkaar recht doen, 
billijkheid, erkenning voor wat is gegéven en gedaan 
in het gezin van herkomst, oog voor de noden en 
belangen van alle betrokkenen, aangaan van de 
dialoog, verzoening.
Wie zich alvast wil verdiepen in het onderwerp leze ‘De 
liefdesladder’ van Else-Marie van den Eerenbeemt.
Noodzakelijk is dit niet; tijdens de cursus wordt ook 
een aantal artikelen uitgereikt. 

Data: dinsdagen 4 en 18 april, en 2 mei
Plaats: Immanuelkerk
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Leiding: Willemien Postema
Contactpersoon:  Ellen Schut; tel.493965;
 ellenschutvdhaar@gmail.com
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 28. Bezoek aan Kamp Amersfoort

Rondom de tijd dat wij de 2e wereldoorlog en de 
bevrijding daarvan herdenken brengen we een bezoek 
aan Kamp Amersfoort.
Onder begeleiding van een gids zullen we over het 
terrein wandelen en iets horen van wat zich daar in 
de jaren 1941-1945 heeft afgespeeld. Ook zullen we 
kijken naar beelden en verslagen van hen die het 
kamp overleefd hebben.
Kamp Amersfoort was in verhouding tot andere 
concentratiekampen een klein provisorisch kamp, dat 
in deze periode onder toezicht stond van de Duitse 
politie. Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord 
drukten een stempel op het verblijf van meer dan 
35.000 gevangenen, die korte of langere tijd – in twee 
afzonderlijke periodes – gevangen zaten in het kamp. 
Zie ook www.kampamersfoort.nl. 

Datum: zaterdag 21 april 2018
Tijd: 10.45 uur
Plaats: vertrek vanaf Bethelkerk 
 (om 11.30 uur start de rondleiding
 in het kamp)
Rondleider:  Arend Slotboom
Kosten: € 5,00 p.p.
Contactpersoon: Ali de Boer, tel 492861;
 a.boer419@upcmail.nl
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No. Overzicht Activiteiten Samenspraak 2017 - 2018
1a Vrouwenbijbelstudiekringen - Woensdagavondgroep
1b Vrouwenbijbelstudiekringen - Maandagavondgroep
1c Vrouwenbijbelstudiekringen – Dinsdagochtendgroep
2 Reis naar Israël in 2018

3.1 Mindfulness - Introductieavond
3.2 Mindfulness - Training
3.3. Mindfulness - Verdiepingstraining

4 Leeskring
5 Kerk en Kunst
6 Over depressies
7 De orthodoxe ketter
8 Zincafé 1: Kunst en Kerk
9 Tenach, Bijbel en Koran

10 Bijbelquiz
11 Profeten en kunstenaars als zieners
12 Bach in het spoor van Luther
13 Een vakantie met zorg en aandacht in 2018
14 Sint Nicolaaswandeling in Amsterdam
15 Voltooid leven
16 Bezinning op de paarse tijd
17 Zincafé 2: Filmavond (zonder maaltijd)
18 Zincafé 3: Lourdes
19 Medische ethiek – Prenatale Diagnostiek
20 Oosters Orthodoxe Kerkmuziek 
21 Iconen (presentatie)
22 Christelijke meditatie
23 De vreemde vrijheid
24 Over modern geloven
25 Zincafe 4: Filmavond (met broodmaaltijd)
26 Iconen schilderen (workshop)
27 Leven in verbondenheid
28 Bezoek aan Kamp Amersfoort

Opgeven:
u kunt zich opgeven op verschillede manieren:

1. Per telefoon of e-mail bij de betreffende 
contactpersoon.

2. per e-mail van Samenspraak: 
 samenspraak@pgbarneveld.nl
3. d.m.v. de nieuwe website: 
 www.samenspraakbarneveld.nl

Let op: geef altijd uw telefoonnummer door; 
dat is handig als er zich onvoorziene 
omstandigheden voor doen, zoals b.v. ziekte 
van de inleider, wijziging van de locatie, etc.. 
U bent dan op het laatste moment nog te 
bereiken.



Contactgegevens  
Algemeen e-mail adres:
samenspraak@pgbarneveld.nl

Contactpersonen Commissie Samenspraak:

Wilbert van Iperen
Zomertuin 37
3772 VP Barneveld
0342-419745; vaniperen@pgbarneveld.nl    ???

Sandra Rijpma
Churchillstraat 24
3772 KV Barneveld
0342-493313; sandrarijpma@gmail.com 

Ali de Boer
Groen van Prinstererlaan 19
3771 CC Barneveld
0342-492861 ;  a.boer419@upcmail.nl 

Riet Borsboom - van der Geer
De Savornin Lohmanlaan 8
3771 HH Barneveld
0342-401698; rietvandergeer@gmail.com

Kees Janse
Doornenburg 80
3772 ZS Barneveld
0342- 492863 ;  c.j.janse@solcon.nl 

Rudi Krösschell
Valkseweg 115,
3771 SE Barneveld
06- 51417726 ; krosschell.rudi@gmail.com 

Diny Meinen
Bloemendaallaan 92
3771 HW Barneveld
06-29242862 ; dinymeinen@gmail.com 

Ellen Schut
Wildforster 110
3772 WH Barneveld
0342- 493965 ;  ellenschutvdhaar@gmail.com 

Website (voor actuele informatie) :   
www.samenspraakbarneveld.nl
www.pgbarneveld.nl
www.stlucas.nu

Adressen van locaties:
Bethelkerk:
Groen van Prinstererlaan 2 (tel. 0342-440584)

Immanuelkerk:
Achterdorpstraat 5 (tel. 0342-415669)

St. Lucas Parochie:
Langstraat 38 ( tel. 0342-412050)

Nairac Museum:
Brouwersstraat 1 ( tel.0342-415666)



Samenspraak
Waarom zou je dit boekje doorlezen en jezelf inschrijven voor 
een van de vele activiteiten?

Omdat je kunt leren van andere mensen die zich verdiept 
hebben in een thema.
Omdat je geraakt kunt worden door het levensverhaal van een 
ander.
Omdat je door te kijken iets van het geheim van ons leven kan 
ontdekken.
Omdat je door te doen grenzen verlegt en nieuwe inzichten 
krijgt.
Omdat geloven in God te groot is voor een mens alleen.
Omdat je nieuwe mensen leert kennen.
Omdat je het leuk vindt ‘spelenderwijs’ bezig te zijn met geloof.
Omdat je je wilt bezinnen op ethische vragen.
Omdat je behoefte hebt aan rust en bezinning.
Omdat je al jaren zoekt naar een antwoord op die ene vraag.
Omdat…

Vul zelf maar aan. 

De commissie ‘Samenspraak’ heeft het voorwerk gedaan; het 
is nu aan u en jou. Van harte welkom in het nieuwe seizoen. 
Deze uitnodiging geldt niet alleen voor de leden van de 
Protestantse gemeente Barneveld en de Sint-Lucas parochie 
Barneveld-Voorthuizen. Deel dit programma gerust met uw 
buren, vrienden, collega’s. Ook zij zijn van harte welkom..

Contactgegevens

	 	ds. Wilbert van Iperen, 0342-419745

	 	
samenspraak@pgbarneveld.nl

	 	www.samenspraakbarneveld.nl
	 	www.stlucas.nu

	 	www.pgbarneveld.nl


