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Voorwoord

Het is weer gelukt een mooi en gevarieerd programma 
samen te stellen voor het komend seizoen. We hebben 
geprobeerd gelegenheid te bieden aan muziek, kunst, 
diepgang, geloof, twijfel en inzicht. Er is gedacht aan
jong en oud, aan gesprekken voeren en aan stil zijn met 
elkaar, aan samen luisteren en samen ondernemen.
Dat wil zeggen: wij ontmoeten u graag het komend 
seizoen!

Praktische zaken 
We streven ernaar actueel te zijn, in te spelen op
ontwikkelingen, kansen en vragen uit onze 
gemeenschappen. Dit programmaboekje is daarbij 
een prachtig handvat. Een jaar vooruit is ogenschijnlijk 
niet zo lang, maar er kan van alles gebeuren; 
zo kunnen er ook wijzigingen in het programma 
plaatsvinden. Wij nodigen u van harte uit regelmatig 
onze website te raadplegen voor actuele informatie en 
eventuele nieuwe activiteiten gaandeweg het seizoen. 
Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in het 
programma, zullen wij iedereen die zich inschrijft of 
zijn interesse kenbaar maakt via de website 
www.samenspraakbarneveld.nl/actueel automatisch 
via e-mail informeren over elke verandering of 
aanvulling. Zo blijft u altijd op de hoogte van de 
Samenspraak actualiteit.

Inschrijven doet u via de website 
www.samenspraakbarneveld.nl
Bij elk programmaonderdeel vindt u de link naar 
het inschrijfformulier. Lukt dat niet, bel dan de 
contactpersoon die bij de betreffende activiteit 
vermeld staat; deze helpt u graag.

Wanneer u verhinderd bent voor een activiteit 
waarvoor u zich opgaf, altijd even bellen of e-mailen 
naar de contactpersoon.

Een aantal activiteiten draagt kosten met zich mee, 
maar veel activiteiten die wij aanbieden zijn gratis. 
Een enkele keer vragen wij een bijdrage van € 4,00.
Als u een kopje koffie of thee drinkt, rekenen wij €1,00 .

Wij hopen dat dit programma u uitnodigt andere 
mensen te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te 
delen wat jou inspireert. 
Hoe dan ook, wij zien jou en u tegemoet!

Namens de commissie,

Helma van de Mheen
Voorzitter interkerkelijke werkgroep Samenspraak
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1. Vrouwenbijbelstudiekringen 2019 / 2020

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 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!

Maandagavondgroep: 
Data: 7 oktober, 4 november, 
 2 december, 
 6 januari, 3 februari, 2 maart, 
 6 april, 11 mei, 8 juni
Tijd :  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Inleider:  ds. Doetie Atema; 
 tel. 06 52025787; 
 doetieatema@online.nl

Dinsdagochtendgroep : 
Data: 8 oktober, 5 november, 
 3 december
 7 januari, 4 februari, 3 maart, 
 7 april, 12 mei, 9 juni
Tijd:  9.30 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Inleider:  Ds. Doetie Atema
Contactpersoon :  Gré de Gijdt; tel. 415266;
 g.j.degijdt@versatel.nl 

Woensdagavondgroep
Data:  18 september, 16 oktober, 
 20 november, 
 15 januari, 19 februari, 18 maart,
 15 april, 13 mei, 17 juni
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Inleider:  ds. Harmke Heuver
Contactpersoon:  Marjan Nikkels;
 tel. 418337;
 m.nikkels@live.nl
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2. Er komt weer een musical aan!

En wel de musical Ruth.

Ruth: over een lange reis met moeilijke beslissingen, 
een verhaal over pijn en verdriet, een verhaal over 
moed en hoop, over lef en liefde, een verhaal over 
leven. Een verhaal over toekomst.
Ruth: een verhaal dat start in een crisis, een diepe 
crisis, hongersnood in Betlehem, een verhaal dat 
start met het voorstellen van Elimelech en dat 
betekent “God is koning”. Maar wat is dit voor verhaal? 
Welk verhaal start nu met de dood van de drie 
hoofdpersonen? Het lijkt een begin dat geen begin is 
of een einde dat geen einde is?
We worden door de verteller van dit verhaal op 
het verkeerde been gezet: het verhaal gaat niet 
over Elimelech, en ook niet over Ruth, wiens naam 
“kameraadschap” betekent, al is dit boek wel naar 
haar genoemd. Het gaat over Noömi, haar naam 
betekent “lieflijke”, een naam die geluk met zich 
meedraagt. Maar in het verloop van het verhaal is dat 
geluk ver te zoeken. Noem mij maar “Mara” zei Noömi 
later: “verbitterde”. 
In het geluk van Noömi speelt Ruth een belangrijke 
rol. Zij is de Moabitische schoondochter van Noömi. 
Een schoondochter uit het land Moab; Moab: een 
onbetrouwbaar volk, tuig van de richel! Als Noömi 
besluit terug te gaan naar Betlehem, besluit 
Ruth met haar mee te gaan en wat zij doet is heel 
indrukwekkend te noemen. Ze spreekt de beroemde 
woorden: “Jouw land is mijn land, jouw God is mijn 
God”. 
We willen er naartoe werken om samen met 
jullie deze musical op te kunnen voeren in onze 
vernieuwbouwde kerk. De oefenavonden voor zowel 
koor als spelers zullen de dinsdagavonden worden.

Wie zin heeft om deze weg weer samen te lopen 
richting de uitvoering:
24 september a.s. starten we samen met een 
informatie bijeenkomst om 19:30 uur in de 
Immanuelkerk.

Weet je nu al dat je mee gaat doen, als zanger, speler, 
decorbouwer, kledingmaker of in de catering? Mail 
dan naar nettyzandbergen@gmail.com. 
We zien u/jullie allen graag de 24ste september.

Hartelijke groet van de Stuurgroep Musical Ruth.
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3. Benedictijnse Vespers 
in St. Catharinakerk

Kapel St. Willibrordsabdij, Doetinchem, foto door Joop van Reeken.

Al eeuwenlang hebben het ochtendgebed en het 
middaggebed, de Vespers, een belangrijke plaats in de 
kerkelijke- en kloostertraditie. In deze officie wordt God 
lof gebracht voor de zegeningen van de dag en wordt zijn 
zegen gebeden voor de nacht. De Vespers zijn vanuit de 
traditie verbonden met licht en het reukoffer. Op grond 
van Bijbelse aanwijzingen, onder meer uit de Psalmen, 
worden de Vespers gezien als een van de belangrijkste 
gebedsdiensten van de dag.

In de Benedictijnse kloostertraditie wordt eveneens een 
bijzondere plaats ingeruimd voor de Vespers. In de Regel 
van Benedictus staan aanwijzingen hoe deze diensten als 
het Werk van God, Opus Dei, gevierd dienen te worden. 
Naast de stilte hebben aandachtig zingen van Psalmen en 
lezingen uit de Bijbel en de Regel een belangrijke plaats. 

Al enige jaren bestaat het Barnevelds Benedictijns 
Beraad. Het Beraad bestaat uit mensen, die regelmatig 
diepgaand en ontspannen samenspreken en nadenken 
over de Regel van Benedictus. De Regel is nog 
volledig van toepassing in de huidige maatschappij. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van een Oblaat 
(lekenmonnik) die verbonden is aan de Benedictijnse Sint 
Willibrordsabdij te Doetinchem. Het Benedictijns Beraad 
heeft in 2018 met de St. Catharinakerk Benedictijnse 
Vespers gevierd. Vanwege de grote belangstelling vinden 
deze Vespers ook in 2019 plaats.

In de St. Catharinakerk worden in het komend najaar 
van 2019 drie Benedictijnse Vesperdiensten gehouden. 
Steeds op de laatste zondag van de maanden september, 
oktober en november. De thema’s zijn achtereenvolgens: 
goede werken; stilte, ontmoeting met God, moed en 
standvastigheid. Deze thema’s sluiten nauw aan bij de 
liturgische kalender. 

In deze Vesperdiensten hebben 
afwisselend zang, gebed, lezing en 
stilte een plaats. De zang wordt voor 
een belangrijk deel uitgevoerd door 
het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor 
van de St. Catharinakerk, maar 
samenzang heeft eveneens een grote 
inbreng in de liturgie. De zang vindt 
plaats onder leiding van dirigent 
Carla Schulte.

Data: zondag 29 september, 
 zondag 27 oktober en 
 zondag 24 november 2019
Tijd:  17.00 – 18.00 uur
Plaats:  St. Catharinakerk
 Langstraat 36, Barneveld



5

4. Reis naar Israël in 2020

We zijn bezig met het voorbereiden van een reis naar 
Israël in 2020.
Het wordt een reis van elf dagen.
We vertrekken op donderdag 16 april en komen terug 
op zondag 26 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,
lopen door de Siloam Tunnel naar de oude stad, 
bewandelen de Via Dolorosa en komen uiteindelijk bij 
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 door de Krater Ramon en bij Ein Avdat en 
Wadi Sodom en bezoeken ook Sde Boker, de kibboets 
van Ben Gurion. Iets noordelijker, in de woestijn van 
Judea lopen we door Wadi Qelt en bezoeken de berg 
van de verzoekingen bij Jericho.
We willen tijdens deze reis ook aandacht schenken 
aan de dialoog tussen Joden, Christenen en Moslims, 
om tot vrede te komen. We gaan daarom naar Nes 
Ammim, een dorp met een visie en Centrum voor 
studie en dialoog. 
De overnachtingen tijdens deze reis zijn in prima 
hotels. 
Hotel Ramon in de Negev woestijn, Kibbutz Ein Gedi 
bij de Dode Zee, Seven Arches op de Olijfberg in 
Jeruzalem, Nes Ammim in Galilea en aan het meer 
van Tiberias overnachten we in Leonardo Tiberias en 
de laatste nacht in het King Solomon Hotel in Netanya 
aan de Middellandse Zee. 

Samen hebben wij al met veel plezier enkele 
reizen naar Israël geleid. Dat waren onvergetelijke 
ervaringen. Ook met elkaar; in de groep ontstond 
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 op 
donderdag 3 oktober 2019.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur in de 
Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.
Voor wie meegaan met deze reis volgen nog meer 
informatie- en voorbereidingsbijeenkomsten.

Ds. Doetie Atema,  email: doetieatema@online.nl; 
 tel: 06 - 52025787
Ds. Diemer de Jong, email: diemerdejong@gmail.com;
 tel. 0342 440486 
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5. Zincafe 1: filmavond 

De film die deze avond wordt vertoond is: The Cave of 
the Yellow Dog.
In de schitterende weidsheid van het Mongoolse 
landschap leeft een nomadenfamilie met zijn kudde 
schapen. De oudste dochter Nansal vindt in een grot 
een zwerfhond die ze Zochor noemt. Ze houdt hem, 
tegen de wil van haar vader die bang is dat hij contact 
met wolven heeft gehad. Op een dag verdwaalt Nansal 
op de steppe en ze komt bij een oude vrouw die haar 
de regels van reïncarnatie uitlegt: de ziel verhuist 
van lichaam naar lichaam tot ze een hond wordt om 
daarna, in zeldzame gevallen, als mens geboren 
te worden. Moet hond Zochor zo meteen alleen 
achterblijven, als het gezin zijn tenten opbreekt en 
verder trekt? 
 
Een prachtige, ontroerende en spannende film!

De film duurt 93 minuten en zal zonder onderbreking 
vertoond worden. Daarna is er alle gelegenheid om 
onder genot van een drankje nog met elkaar na te 
praten.

Aanmelden: via de website

Datum:  vrijdag 4 oktober 
Tijd:  inloop 19.30 uur; 
 start film 20.00 uur
Plaats:  Catharijnecentrum
Kosten:  € 4,00
Inleider:  Rudi Krösschell
Contactpersoon:  Rudi Krösschell; tel. 06-51417726
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6. Pelgrimswandelingen

Dit seizoen willen we de draad van ‘samen wandelen’ 
binnen onze gemeente weer eens oppakken. In 
het verleden is een dergelijke activiteit ook al wel 
georganiseerd binnen het winterwerk, maar dat is 
inmiddels alweer even geleden.  
Pelgrimswandelingen zijn wandelingen in de natuur 
waarbij je de gelegenheid krijgt om tijdens het lopen 
ook eens te reflecteren over zaken die belangrijk 
voor je zijn en over zaken die je (doen) ‘bewegen’. 
Het gaat erom om de ander en jezelf te ontmoeten. 
De verbinding met mensen of met de natuur kan 
iets zijn om je door te laten inspireren of door een 
onderwerp van meer geestelijke / spirituele aard. Je 
loopt delen van de route samen met de groep of in 
tweetallen, maar ook delen van de route alleen (tenzij 
je dat niet wilt). Je kunt met je eigen ‘onderwerp’ op 
pad gaan, maar vanuit de organisatie zullen we ook 
achtergronden en stof tot nadenken aanreiken. Als dit 
je aanspreekt, bedenk dan eens of je met ons mee wilt 
lopen en geef je dan op via de website. 

De laatste details worden ongeveer 1-2 weken voor de 
start via email naar de deelnemers bekend gemaakt, 
maar we stellen ons voor om per dag tussen de 15-20 
kilometer te lopen. Enige training vooraf is dus wel 
aan te bevelen. Verder neemt iedereen zijn of haar 
eigen lunchpakketje en drinken mee en iets om op te 
zitten. Neem tevens wat extra geld mee, ingeval we 
toch ook een terrasje aandoen. 

Aanmelden: via de website

Datum:  zaterdag 5 oktober en 9 mei 
Tijd: rond 8.30 uur, 
 terug rond 17.00 – 18.00 uur 
Plaats:  Etappes van het 
 www.gelukkigerwijspad.nl. 
Deelnemers:  minimaal 5 en 
 maximaal 20 personen 
Leiding:  Gerald Kersjes 
 (voor info tel. 06-27047401, 
 email: gkersjes@gmail.com) 
Kosten:  OV-kaart + € 5,00 voor routeboekje 
Contactpersoon:  Helma van de Mheen, 
 tel. 06-52540853
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7. Leeskring

De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry van Rachel 
Joyce is het eerste boek dat we dit seizoen lezen en 
bespreken. 
De wereldvreemde Harold - zojuist met pensioen 
gegaan - gelooft heilig in de woorden van het 
kassameisje van een pompstation: “Het gaat niet om 
medicijnen en al die dingen. Je moet erin geloven 
dat je invloed hebt, dat iemand beter kan worden. Als 
je maar gelooft, dan kun je alles”. En dat is precies 
waar het bij Harolds onwaarschijnlijke reis om draait: 
geloof! Plus een rotsvast vertrouwen, tot de laatste 
snik, tot je erbij neervalt. Dit leidt in dit verhaal tot een 
indrukwekkende pelgrimstocht van een eenzelvige 
man die boven zichzelf weet uit te stijgen.
Wanneer Harold Fry op een doordeweekse ochtend 
zijn huis verlaat om een brief te posten, weet hij nog 
niet dat hij op het punt staat naar de andere kant van 
het land te lopen. Hij draagt geen wandelschoenen, 
heeft geen kaart en geen telefoon bij zich. Hij weet 
alleen dat hij moet blijven lopen. 

Als tweede boek lezen we De bekeerlinge van 
Stefan Hertmans. Een boeiend boek met meerdere 
verhaallijnen. De bekeerlinge raakt aan vragen over het 
belang van verhalen, van religie en literatuur – zoals 
kunst vermag. Deze schrijver heeft véél te vertellen. 
In een klein dorp in de Provence wordt sinds 
mensenheugenis over een pogrom en een verborgen 
schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in 
een synagoge in Caïro een hoeveelheid opzienbarende 
joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de 
sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de 
elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een 
joodse jongen. Hertmans gaat letterlijk achter deze 
vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de 
vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, 
opgejaagd door alles en iedereen. 

Het derde en vierde boek worden gaandeweg het 
seizoen samen met de deelnemers vastgesteld.

Aanmelden: via de website

Data:  dinsdag 22 oktober, 3 december, 
 11 februari en 21 april
Tijd:  19.30 -21.00 uur
Plaats:  Museum Nairac, 
 Brouwerstraat 1, tel 415666
Inleider:  Helma van de Mheen
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861
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8. Cursus: kunst van Henri Matisse
 

 

Icarus, Maquette voor Jazz  de Levensboom

Henri Matisse: weg van eenvoud, ruimte, vorm en kleur.

Weinig kunstenaars hebben zo veelzijdig de 
levensvreugde verbeeld als Henri Matisse: in 
schildering en knipsels, beeldhouwwerken en zelfs het 
vormgeven aan een kapel. Zijn werk is toegankelijk, 
oogt speels eenvoudig en raakt tegelijk aan diepere 
lagen van het leven. Hij wil niemand vermoeien met 
zware thema’s, maar expressief uitdrukken wat hij 
ziet en ervaart. Hij droomt van evenwichtige kunst, die 
zuiver is, inspireert en rust geeft. 

Ben Piepers laat in de cursus de rijke variëteit van 
Matisse zien. Elke bijeenkomst staat een kunstwerk 
centraal, waarbij we mediteren en onze persoonlijke 
impressies delen met de andere deelnemers. Na 
de pauze kijken we naar andere kunstwerken van 
de kunstenaar, die het eerste werk aanvullen of 
tegenspel bieden. We luisteren ook naar muziek, een 
inspiratiebron voor Matisse. 
De laatste bijeenkomst is gewijd aan het slotakkoord 
van Matisse: de bouw en inrichting van de 
‘Rozenkranskapel’ in Vence. 

Kijken naar de kunst en je erdoor laten raken is een 
persoonlijke ervaring, de interactieve werkvorm voegt 
kwaliteit toe. Daarbij is ieders inbreng waardevol. 
Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de 
deelnemers digitaal informatie en de titels van de 
getoonde kunstwerken om zelf op internet op te 
zoeken.

De thema’s die aan bod komen zijn:
1. je bestemming vinden  4. voor jou geknipt
2. ruimte, kleur en vorm  5. een kapel uit de kunst
3. dansend door het leven

Aanmelden: via de website

Data:  dinsdag 29 oktober, 12 november,
 maandag 25 november, 
  dinsdag 2 en 10 december 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Catharijne Centrum
Inleider:  Ben Piepers
Kosten:  €25,00 voor deze serie van 5 avonden 
 (€ 5,00 per avond incl. koffie of thee)
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06-51417726
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9. Het Kruislabyrint - Een zoektocht
naar God  - André F. Troost 

Dit jaar willen we ons bij de kring die op 
donderdagochtend samenkomt gaan verdiepen in het 
boek “Het Kruislabyrint” van ds André F. Troost. Het 
boek is een pastoraal journaal: het biedt inzicht in de 
laatste werkweek van een pastor in een dorp aan de 
Hollandse kust, Duindal.
Op de valreep van zijn emeritaat wordt Max 
Thomassen bestormd door diverse theologische 
vragen. Ondanks verhalende aspecten gaat het in dit 
boek vooral om de theologische inhoud. 
In dialogen met diverse gesprekspartners gaat het 
met name over het probleem van de Drie-eenheid en 
over de vraag hoe Jezus werkelijk God kan zijn. 

Maar evengoed komen vragen aan bod over het 
ontstaan van het leven, het verschil tussen diverse 
godsdiensten, de betrouwbaarheid van de Bijbel - 
kortom: over de betekenis van religie.

Er zal genoeg stof zijn om over te praten. U bent van 
harte welkom.

Aanmelden: via de website

Data:  donderdagochtend 31 oktober, 
 28 november, 30 januari en
 12 maart
Tijd:  10. 00 – 11.30 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Inleider:  ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861
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10. Festivals
 

We leven in een tijd van festivals. Muziekfestivals, 
foodfestivals, voor iedere smaak en voor iedere beleving is 
er wel iets. Gezellig samen, gelijkgestemden ontmoeten, in 
gesprek raken. Ook steeds meer (eigenzinnige) christelijke 
festivals vinden hun weg. Vanuit Samenspraak bieden we dit 
jaar aan om mee te gaan! Naar Utrecht, Terschelling, een 
dagdeel of een week.

Geestdrift Festival – 9 november – Utrecht
Geestdrift Festival is een intiem festival in de Utrechtse 
binnenstad waar levensbeschouwing, schoonheid en sociale 
thema’s samenkomen en gevierd worden. Een eendaags 
festijn met theater, lezingen en discussies. Een plek waar 
eigenzinnige singer-songwriters onbevangen putten uit oude 
tradities. Waar je uitdagende workshops kunt volgen terwijl 
je omringd wordt met moderne beeldende kunst. Waar oude 
muziek hand in hand gaat met nieuwe ideeën. En dit alles 
omlijst door dichters, muzikanten, kunstenaars en afgesloten 
met een performance op het eeuwenoude kerkorgel. 
Allemaal – uiteraard – onder het genot van biologische 
hapjes en speciale bieren. Geen festival van grote namen, 
maar van schoonheid, verbinding en verrassing. Dus: Laat de 
geest in je los en zorg dat je erbij bent.

Keiland – rond 1 augustus – Terschelling
Keiland is zeven dagen lang een mix van kunstzinnige 
workshops, gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten 
van het eiland.
Gedurende zeven dagen is er een afwisselend programma 
van (kunst)workshops, gebedsvieringen en vrije tijd. Elke 
ochtend kun je kiezen uit verschillende workshops, zoals 
muziek, gesprek, theater of een wandeling. Er is voor 
kinderen en tieners een speciaal naar leeftijd ingedeeld 
programma-aanbod. ’s Middags is er tijd om zelf in te 
vullen, bijvoorbeeld het eiland verkennen of lekker luieren. 
Voor wie wil is er de mogelijkheid tot verder gesprek in klein 
verband. ’s Ochtends en ’s avonds is er een gezamenlijke 
gebedsviering met liederen, stilte en een Bijbeltekst. 
Midden in de week is er een dag zonder workshops: tijd voor 
rust! Er zijn dan wel ’s ochtends en ’s avonds vieringen. De 
bootreis naar Terschelling is een belevenis op zich en vormt 
de inspirerende start voor de Keiland-dagen.
ds. Peter Breure van de Ichthuskerk Voorthuizen zit in de 
organisatie en gaat natuurlijk ook mee.

Aanmelden: via de website

Data:  zaterdag 9 november 
 en een week rond 1 augustus 2020 
Tijd:  volgt
Plaats:  Utrecht en Terschelling
Begeleider:  ds. Harmke Heuver
Contactpersoon:  Helma van de Mheen, 
 tel. 06-52540853
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11. Een vakantie met zorg en
aandacht in 2020 

Op donderdag 14 november 2019 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 2020 staan alle mogelijkheden 
vermeld.

We proberen voor 2020 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.

Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen 
met :
Doetie Atema doetieatema@online.nl
 tel. 06- 52025787
Emke Nouse embe52@hotmail.com
 tel. 423598

Datum:  donderdag 14 november 2019 
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
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12. Kerstengelen in de muziek

Rainer Wahl vertelt deze avond over de klank van 
Engelen in de muziek. Engelen zijn boodschappers 
van een andere wereld en wat ze zeggen is meestal 
ongehoord. Hoe zou dit klinken zodat het ons raakt 
tot op de bodem van onze ziel? Engelen hebben de 
fantasie van velen bevleugeld. Of heeft onze fantasie 
engelen vleugels gegeven? Rond kerst schijnen ze 
bijzonder actief te zijn. 
  
Graag wil ik er een paar voor u uitkiezen. We beginnen 
– hoe kan het anders – bij de grote Bach. Geen 
kerstlied, ja lied überhaupt, heeft hem zo geïnspireerd 
als het door Luther voor kinderen gedichte en 
gecomponeerde ‘Vom Himmel hoch da komm ich her.’ 
Ja, waar komen engelen anders vandaan? Het staat 
mooi vertaald in ons NLB 469.  
Dit is uiteraard niet het enige. Ook Händel kon er wat 
van, bijvoorbeeld in zijn Messiah. Engelen zijn figuren 
die – zo lijkt het – uit het niets verschijnen met een 
boodschap die wij onszelf niet kunnen zeggen. Met 
muziek is dit soms nog beter uit te drukken dan met 
woorden. 
 
En als u gedacht hebt, het blijft bij barokengelen,
dan hebt u het mis. Er zijn ook eigentijdse engelen 
die met hoge, snelle orgeltonen neerdwarrelen 
als sneeuwvlokken in een winters kerstlandschap. 
Niemand kon dat mooier verbeelden dan Olivier 
Messiaen. 

Rainer Wahl is predikant van de Zendingskerk te Ermelo 
en interimpredikant binnen de PKN.

Aanmelden: via de website

Datum:  dinsdag 26 november 
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Catharijnecentrum
Inleider:  ds. Rainer Wahl
Kosten:  € 4,00
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861
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Planning activiteiten Samenspraak
2019-2020

Datum Activiteit Locatie

18-09-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

24-09-2019 Musical Immanuëlkerk

29-09-2019 Benedictijnse Vesper Catharijnecentrum

03-10-2019 Reis naar Israel Voorthuizen

04-10-2019 Zincafé 1: Filmavond Catharijnecentrum

05-10-2019 Pelgrimswandeling

07-10-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

08-10-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

16-10-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

22-10-2019 Leeskring Nairac

27-10-2019 Benedictijnse Vesper Catharijnecentrum

29-10-2019 Cursus Kunst Henri Matisse Catharijnecentrum

31-10-2019 Het Kruislabyrint Immanuëlkerk

04-11-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

05-11-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

09-11-2019 Geestdrift Festval Utrecht

12-11-2019 Cursus Kunst Henri Matisse Catharijnecentrum

14-11-2019 Een vakantie met zorg en 
aandacht Immanuëlkerk

20-11-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

24-11-2019 Benedictijnse Vesper Catharijnecentrum

25-11-2019 Cursus Kunst Henri Matisse Catharijnecentrum

26-11-2019 Kerstengelen in de muziek Catharijnecentrum

28-11-2019 Het Kruislabyrint Immanuëlkerk

02-12-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

03-12-2019 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

03-12-2019 Leeskring Nairac

03-12-2019 Cursus Kunst Henri Matisse Catharijnecentrum

10-12-2019 Cursus Kunst Henri Matisse Catharijnecentrum

13-12-2019 Zincafé 2: Poëzie 
Film en discussie

Catharijnecen-
trum

06-01-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

07-01-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

15-01-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

16-01-2020 Bijbelboek Job Immanuëlkerk

18-01-2020 Kloosterleven nog van deze tijd Hierden

21-01-2020 Boekbespreking Atzo Nicolai Immanuëlkerk

30-01-2020 Het Kruislabyrint Immanuëlkerk

31-01-2020 Zincafé 3: Filmavond + diner Catharijnecentrum



1515

Datum Activiteit Locatie

03-02-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

04-02-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

06-02-2020 De grondwet voor geluk Immanuëlkerk

11-02-2020 Leeskring Nairac

19-02-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

20-02-2020 De grondwet voor geluk Immanuëlkerk

02-03-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

03-03-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

05-03-2020 De grondwet voor geluk Immanuëlkerk

05-03-2020 In spiritus en Benedictus Wijnwinkel

10-03-2020 Zincafé 4: Kruisweg
Sobere maaltijd + vasten Catharijnecentrum

12-03-2020 Het Kruislabyrint Immanuëlkerk

16-03-2020 Forever Young Immanuëlkerk

18-03-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

26-03-2020 Dagboekfragmenten 
E.Hillesum Immanuëlkerk

02-04-2020 Maria als moeder van Jezus Catharijnecentrum

06-04-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

07-04-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

15-04-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

16-04-2020 Maria als moeder van Jezus Catharijnecentrum

21-04-2020 Leeskring Nairac

09-05-2020 Pelgrimswandeling

11-05-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

12-05-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

13-05-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

08-06-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond Immanuëlkerk

09-06-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend Immanuëlkerk

17-06-2020 Vrouwenbijbelstudiekring
woensdagavond Immanuëlkerk

aug 2020 Keiland-festival Terschelling
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13. Zincafe 2: film, discussie- en
bewustwordingsavond 

 
Hoe groen en duurzaam zijn we eigenlijk als we keuzes 
maken, zoals onze kledingaankopen. Zijn we ons 
bewust van de misstanden in de kledingindustrie, van 
de prijs die betaald wordt? En dat de oplossing niet zo 
simpel is als die soms lijkt.

Het thema wordt ingeleid met de film China Blue. 
Deze film vertelt het verhaal van Jasmine en 
haar collega’s van binnenuit en geeft zo een des 
te schokkender beeld van de gevolgen van een 
overspannen textielmarkt, waarin de grote westerse 
merken alles bepalen en fabrieksarbeiders de prijs 
betalen.

Daarna gaan we onder leiding van Henrike van de 
Glind in discussie over hoe wij als kritische consument 
hier zelf mee om kunnen gaan. 

We sluiten de avond af met een drankje en knabbeltje.

Aanmelden: via de website

Datum:  vrijdag 13 december 
Tijd:  inloop 19.30 uur; 
 start film 20.00 uur 
Plaats:  Catharijnecentrum 
Kosten:  € 4,00
Inleider:  Henrike van de Glind, 
 diaken PG Barneveld 
Contactpersoon:  Rudi Krösschell; tel. 06-51417726
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14. Ad van Nieuwpoort
over het Bijbelboek Job

Wat gebeurt er met een mens als hij alles wat hij 
heeft, kwijtraakt? Wat blijft er dan over aan geloof, 
antwoorden of overtuigingen? En is er een antwoord 
op al het leed dat mensen moeten ondergaan? Over 
die vragen gaat het boek Job. We gaan fragmenten 
intensief samen lezen om er misschien wel achter te 
komen dat het in de bijbel niet gaat om antwoorden 
maar om de kunst te leren leven met goede vragen.

Na zijn predikantschap in Amstelveen (1996-2004) was 
Ad van Nieuwpoort van 2004 tot 2012 predikant van de 
Thomaskerk in Amsterdam. Daar was hij initiatiefnemer 
van het project Zingeving Zuidas. Sinds november 
2012 is hij de predikant van Bloemendaal en Overveen. 
Daar organiseert hij onder andere publieke debatten 
in de zeventiende-eeuwse dorpskerk onder de noemer 
‘Areopagus’. 

Naast predikant is Ad van Nieuwpoort vast commentator 
bij het nieuws in het NPO 1 programma Nieuws & Co, 
is hij toezichthouder bij de Protestantse Theologische 
Universiteit en veelgevraagd spreker.

Aanmelden: via de website

Datum:  donderdag 16 januari 
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Inleider:  dr. Ad van Nieuwpoort
Kosten:  € 4,00
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861
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15. Is het kloosterleven nog 
van deze tijd? 

“Ik wist niet dat er nog kloosters bestaan“ of  
“Dat is toch niet meer van deze tijd “ 
Zomaar twee uitspraken waarmee wij religieuzen, 
kloosterlingen, regelmatig worden geconfronteerd.  
Aan de hand van de ontwikkelingen van het leven in 
de Essenburgh (68 jaar) ga Ik u meenemen in het 
leven van de kloosterlingen in het algemeen en de 
Norbertijnen in het bijzonder in deze tijd.  
Wie zijn wij, hoe leven wij, wat zijn onze idealen en hoe 
zien wij de toekomst. Na de koffie kunnen we hierover 
natuurlijk in gesprek gaan, vragen staat vrij. We 
krijgen een rondleiding over het terrein en nemen deel 
aan een korte dienst (completen) in de kapel van de 
Essenburgh. Daarna gebruiken we een gezamenlijke 
lunch. 
 
We worden van harte uitgenodigd door de prior van  
priorij de Essenburgh Klaas Fongers, één van de 
Norbertijnen. 
 

Aanmelden: via de website

Datum:  zaterdag 18 januari
Tijd:  9.00 uur verzamelen op de Vetkamp 
Plaats:  Priorij de Essenburgh,
 Zuiderzeestraatweg 201, 
 3849 AE Hierden
Vervoer:  eigen auto (carpoolen)
Inleider:  Klaas Fongers, 
 abt van de Essenburgh
Kosten:  € 17,50 (incl. lunch)
Contactpersoon:  Riet Borsboom; tel. 401698
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16. Boekbespreking 
door Atzo Nicolai 

 

De middelste dag van het jaar is een roman met 
de tijdsspanne van nog geen 24 uur, een roman 
met daarin meerdere verhalen, geheimen zodat 
er thrillerachtige momenten ontstaan die op zeer 
subtiele wijze worden uitgewerkt. 
Mystiek speelt een belangrijke rol in het verhaal, zo 
maakt een ontmoeting met een vriendelijke monn-k 
grote indruk op Sylvia. Tijdens een klassenuitstapje 
naar een contemplatief klooster maakte ze kennis met  
“de staat van de hogere verwarring”, een staat van 
fascinatie en tegelijkertijd angst om voorbij grenzen 
te gaan: “Haar blik was naar binnen gericht en in haar 
binnenwereld heerste geen hogere verwarring maar 
ontreddering.” 
Een boek waar veel over te denken en te praten is.

Aanmelden: via de website

Datum:  dinsdag 21 januari 
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Inleider:  ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861



20

17. Zincafé 3: Filmavond met
3-gangen diner

We beginnen deze avond om 17.00 uur met een 
drankje, en daarna wordt om 17.30 uur een 
overheerlijk 3-gangen diner geserveerd, bereid door 
het team van de Zevende Hemel. Wie afgelopen 
seizoen dit ook meegemaakt heeft, weet hoe er 
gesmuld werd en hoe gezellig het was met elkaar te 
eten.

Na de maaltijd gaan we de film “Liefde vader / zoon” 
bekijken. 
Buitengewoon mooie film (de jurykeuze van het 
filmfestival van Cannes).
Babyverwisseling in het ziekenhuis is in meer films 
de inleiding tot het thema, maar de regisseur van 
Like Father, Like Son werkt het thema heel bijzonder 
uit. De camera gebruikt hij als een zaklamp die 
de gevoelens van de hoofdrolspelers goed belicht, 
zonder dat het melodramatisch wordt. Heel knap. 
Daarnaast spelen stad en natuur een mooie ‘bijrol’; 
de wisselende achtergronden versterken het verhaal. 
Bijzondere karakters, schitterend gefilmd.  
Wie niet bekend is met Japans drama (of van meer 
tempo houdt): in het land van de Rijzende Zon hebben 
ze kennelijk minder haast - de film lijkt trager dan 
een Westerse film. Als je van snelheid houdt, is dit een 
lastige om naar te kijken. Aan de andere kant krijg je 
in een Japanse film de tijd om alles goed te zien en tot 
je door te laten dringen. Dus: dikke aanrader!

De film zal zonder onderbreking vertoond worden en 
duurt 120 minuten. Daarna is er alle gelegenheid om 
onder genot van een drankje nog met elkaar na te 
praten.

Aanmelden: via de website

Datum:  vrijdag 31 januari 
Tijd:  17.00 uur maaltijd; 
 start film 19.30 uur 
Plaats:  Catharijnecentrum 
Inleider:  Rudi Krösschell 
Kosten:  € 10,00 (incl. drankjes)
Contactpersoon:  Riet Borsboom; tel 401698
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18. De Grondwet voor Geluk - 
lees/gesprekskring 

“De universele wijsheid van de Bergrede is een 
urgente boodschap voor onze tijd”. Deze zin staat op 
de cover van het boekje “De grondwet voor geluk, de 
universele wijsheid van de Bergrede”, geschreven door 
Hein Stufkens.
Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten niet 
precies wat hen gelukkig maakt. Maar Jezus heeft 
in zijn Bergrede een samenvatting gemaakt hoe de 
samenleving een gelukkige samenleving kan zijn.
Wie de woorden van Jezus goed leest, ziet hoe 
revolutionair ze zijn. Ze hebben door de eeuwen heen 
dan ook vele mensen geïnspireerd. Tegelijk heeft de 
tekst ook veel weerstand opgeroepen, want wat Jezus 
zegt zou in de praktijk onmogelijk zijn.
In deze kring lezen we enkele hoofdstukken van het 
boek van Hein Stufkens. Hij gaat nader in op het eerste 
deel van de Bergrede, namelijk de “Zaligsprekingen”; 
Mattheus 5:1-10.
We zullen nadenken hoe wij om zouden kunnen gaan 
met dit fundament van de Bergrede en van Jezus’ leer.
Stufkens maakt met citaten uit andere religieuze 
en filosofische tradities duidelijk hoe universeel en 
actueel de woorden van Jezus zijn.

Aanmelden: via de website

Data:  donderdag 6 februari, 20 februari 
 en 5 maart 
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Inleider:  ds. Philip Spaa
Contactpersoon:  Helma van de Mheen, 
 tel. 06-52540853
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19. In spiritus en Benedictus

Whisky is wel de meest bekende sterke drank die al 
eeuwenlang gedestilleerd wordt in b.v. de Schotse 
hooglanden. Wat is het bijzondere aan whisky? En wat 
is het bijzondere aan de brouwers van de whisky?

Tijdens de avond In Spiritus! gaan we op zoek naar 
antwoorden op deze twee vragen. Onder leiding van 
whiskyspecialist Jan van den Brink leren we hoe 
whisky gemaakt wordt, de verschillende belangrijke 
aspecten van het brouw- en destilleerproces en hoe 
we whisky moeten proeven. Tegelijkertijd leren we van 
de Benedictijnse oblaat Tom van den Belt wat de rijke 
traditie van de Benedictijnse spiritualiteit inhoudt en 
welke belangrijke lessen voor ons leven we vinden in 
de Regel van Benedictus.

Aandacht is een kernwoord dat bij beide onderdelen 
van deze inspirerende avond van toepassing is. Het 
bijzondere karakter van de smaak, geur, kleur en 
samenstelling van zes whisky’s ontdekken we door 
met elkaar aandachtig te kijken, ruiken en proeven en 
onze bevindingen van de whiskyproeverij met elkaar 
te delen. Ook wordt volle aandacht geschonken aan 
zes kernpunten van het Benedictijnse gedachtengoed 
en denken we na hoe deze van toepassing zijn in ons 
eigen leven.

In een groep van circa 20 mensen die interesse 
hebben in whisky en Benedictus hebben we een avond 
vol inspiratie in het mooie pand van de Wijnwinkel 
Barneveld van gastheer Jan van den Brink.

Aanmelden: via de website 

Datum: donderdag 5 maart 2020 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Wijnwinkel Barneveld,
 Amersfoortsestraat 65, tel 490060) 
Deelnemers:  maximaal 20 personen 
Inleiders: Jan van den Brink (whisky) en 
 Tom van den Belt (Benedictus) 
Kosten: € 25, te betalen ter plaatse 
Contactpersoon:  Henk Kwant; tel 06-29527490



23

20. Zincafé 4: Sobere maaltijd en
over vasten

Dit is al weer het laatste Zincafé van dit seizoen. En 
omdat deze in de VASTEN of in de 40-dagentijd valt 
lijkt het ons goed eens aandacht te besteden aan wat 
“vasten” eigenlijk inhoudt.
We herinneren ons vast nog wel ons snoeptrommeltje, 
waarin we alles netjes hadden bewaard.  
Zelfbeheersing leren... 
De Veertigdagentijd is een tijd van versobering en 
verstilling.  
Toen het volk Israël veertig jaar lang door de woestijn 
trok, werd er ongelooflijk gemopperd tegen Mozes. Er 
wordt wel eens gezegd: “stop met klagen”. Natuurlijk 
mag je best klagen bij serieuze problemen, in de bijbel 
vind je een een heel boek vol Klaagliederen. 
Maar voor nu: in de Veertigdagentijd de vraag: “ kan ik 
wat moeilijk is en pijn doet in mijn leven op een betere 
manier op me nemen? Aandachtiger, geduldiger, 
ruimhartiger, helderder, opgeruimder..? 
Hier gaan we vanavond dieper op in...

Aanmelden: via de website

Datum:  vrijdag 3 april 
Tijd:  17.00 uur 
Plaats:  Catharijnecentrum 
Kosten:  € 7,50 (incl. frisdrank)
Inleider:  Riet Borsboom
Contactpersoon:  Riet Borsboom; tel 401698
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21. Forever Young? 
Over oud worden en oud zijn

We willen allemaal zo lang mogelijk vitaal en gezond 
zijn.
Maar helaas komt de ouderdom met gebreken en 
soms eerder dan ons lief is. We halen niet allemaal 
het ideaal van de 90-jarige die nog fietst of een 
marathon loopt.
Als we oud worden, komt er altijd de fase waarin 
de slijtage in ons lichaam en onze geest steeds 
duidelijker wordt. 

Hoe bereiden we ons daarop voor? Kunnen we de 
ouderdom ook omarmen als een fase die bij ons leven 
hoort en waardevol is? Naast aandacht voor zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven, is er aandacht nodig voor 
toenemende kwetsbaarheid. 
De ouderdom is geen levensrest na een hopelijk 
succesvol en gelukkig leven. De ouderdom is 
een eigen levensfase waar we persoonlijk en als 
samenleving onze weg in moeten vinden. Met nieuwe 
antwoorden op veranderingen als gevolg van een 
toenemend aantal ouderen in de samenleving de 
komende tientallen jaren.

In een interactieve bijeenkomst gaan we met 
elkaar in gesprek over visies op ouder worden, over 
kwetsbaarheid en waardigheid, over de betekenis van 
ouderen voor de samenleving. 

Inleider ds. Marcel Wielhouwer is ethicus bij Zorg-
dienstverlening Opella.

Aanmelden: via de website

Datum:  maandag 16 maart
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Deelnemers:  maximum aantal 30
Inleider:  ds. Marcel Wielhouwer
Kosten:  € 4,00
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861
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22. Dagboekfragmenten 
Etty Hillesum

Etty Hillesum was een jonge joodse vrouw, die een 
dagboek bijhield tijdens de oorlogsjaren
1941-1943. We lezen een aantal dagboekfragmenten 
om een beeld te krijgen van haar levensvisie en 
wat die voor ons kan betekenen. In de jaren 1941-
1943 maakt Etty Hillesum een grote persoonlijke 
ontwikkeling door. Ze is een denker, een schrijfster en 
ze ontwikkelt als niet-religieuze jood een heel eigen 
omgang met God. Ze weigert haar vijanden te haten.
Ze houdt van het leven, ook als ze in Westerbork 
terecht komt en ze beseft wat haar te wachten staat. 
Ze wordt in november 1943 vermoord in Auschwitz.

Samen lezen we een aantal fragmenten uit het 
dagboek van Etty. Deelnemers krijgen deze 
fragmenten van te voren toe gemaild.

Marijke van den Bos is pastoraal werker bij Emmaüs, een 
oecumenisch kerkverband in Ede.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 26 maart 
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Immanuëlkerk 
Deelnemers:  maximum aantal 15
Inleider:  Marijke van den Bos
Kosten:  € 4,00
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel. 492861
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23. Maria als moeder van Jezus

Wie kent haar niet? Maria is ongekend populair. Niet 
alleen bij onze Rooms-katholieke medechristenen. 
Zij wordt door miljoenen bezongen en de 
bedevaartsplaatsen in de gehele wereld worden druk 
bezocht. Haar beeltenissen in welke vorm ook, zijn volop 
omringd door kaarsen en bloemen. Het is komen en 
gaan in bijvoorbeeld OLV De Sterre der Zee in Maastricht 
of in de St. Jan van Den Bosch, maar ook in de Besloten 
tuin van Warfhuizen in het noorden van ons land zien 
we dat. Ook merken we dat veel Protestanten kloosters 
bezoeken, busladingen mensen die deelnemen aan 
bezinningsmomenten overnachten daar. 
Dat alles heeft geleid tot de vraag: “flirten” wij niet 
(teveel) met Rome? Ook komen wij gedurende vakanties 
in overwegend Rooms-katholieke landen heel veel van 
haar tegen, gezinnen lopen in en uit kerken, basilieken 
en kathedralen. Wat is het “geheim” van Maria? Wat doet 
zij ons? Naar mijn mening kunnen wij daar niet omheen 
om over na te denken. Zij was er en is er! Bejubeld, 
eerbied- of aanbidwaardig?

In de eerste bijeenkomst wordt Maria naar voren 
gebracht. Wat weten we wel en niet over haar? We zien 
wat de grote schilders hebben voortgebracht, diverse 
stijlen etc. Hoe werd Maria afgebeeld? Ook luisteren 
we naar muzikale fragmenten uit o.a. het Gregoriaans, 
cantates van Bach en de opkomst van de polyfonie. En 
wat vonden Luther en Calvijn van Maria?

In de tweede bijeenkomst gaan we door met de vraag:
wie was Maria? Vanuit de kunstgeschiedenis met 
pakkende afbeeldingen van haar en muzikale bijdragen 
van grote componisten als de Palestrina, Charpentier, 
Anglicaanse traditie, ons liedboek (Maria verzen) en we 
eindigen met de grootste componist van nu met sacrale 
muziek van Arvo Part. 

Theun Karrenbeld is na zijn pensionering als 
maatschappelijk werker, orthopedagoog/klinisch 
psycholoog zich gaan verdiepen in de kunst- en 
muziekgeschiedenis. 

Aanmelden: via de website

Data:  donderdag 2 april en 16 april
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  Catharijnecentrum
Inleider:  Theun Karrenbeld
Kosten:  € 4,00 per avond
Contactpersoon:  Sandra Rijpma; tel. 493313



Contactgegevens
Website: www.samenspraakbarneveld.nl 

Contactpersonen 
Commissie Samenspraak
Helma van de Mheen; tel 06-52540853
Sandra Rijpma; tel 0342-493313
Ali de Boer; tel 0342-492861
Riet Borsboom; tel 0342-401698
Henk Kwant; tel 06-29527490
Rudi Krösschell; tel 06-51417726

No Overzicht Aktiviteiten Samenspraak 2019 - 2020
 1. Vrouwenbijbelstudiekringen 2019-2020
 2. Er komt weer een musical aan
 3. Benedictijnse Vespers najaar 2019
 4. Reis naar Israël in 2020
 5. Zincafé 1 Filmavond
 6. Pelgrimswandelingen
 7. Leeskring
 8. Cursus kunst van Henri Matisse
 9. Het kruislabyrint
10. Festivals
11. Een vakantie met zorg en aandacht in 2020
12. Kerstengelen in de muziek
13. Zincafé 2 Film, discussie-en bewustwordingsavond
14. Ad van Nieuwpoort over het Bijbelboek Job
15. Is het kloosterleven nog van deze tijd
16. Boekbespreking Atzo Nicolai
17. Zincafé 3 Filmavond met diner
18. De grondwet voor geluk
19. In spiritus en Benedictus
20. Zincafé 4 Sobere maaltijd en vasten
21. Forever young
22. Dagboekfragmenten Etty Hillesum
23. Maria als moeder van Jezus
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