
Vorming en Toerusting Ring Westerkwartier 2019/2020 
 
Websites, adressen en afkortingen:  
Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen (G-S) Schaapskooi, De Gast 2, 
Grootegast: https://www.pkn-grootegastsebaldeburen.nl/ 
PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT (PGLO) De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1, Leek: https://www.pglo.nl/ 
Protestantse gemeente Lutjegast (L) Abel Tasmanweg 99, Lutjegast: https://www.pkn-
lutjegast.nl/home 
Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk (M-N): http://www.ontmoetingskerk-
marum.nl/ 
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (NOFE) Liudgerkerk en De 
Zaaier: Zandumerweg 1, Niekerk; Ichthuskerk en Ons Centrum: Eekebuursterweg 9 
Oldekerk: http://www.pkn-nof.nl/homepagina 
Zuidhorn, Dorpskerk (Z,D), Klein Hanckema, Kerkstraat 14, Zuidhorn: 
https://www.dorpskerkzuidhorn.nl/ 
Zuidhorn, Gastkerk (Z, G): https://www.gastkerkpkn.nl/ 
Zuidhorn, Raad van Kerken (Z, RvK): 
https://www.raadvankerkenzuidhorn.nl/winterwerkprogramma/ 
 
 

Oktober 
 
8 oktober BIJBELSTUDIE JONA (PGLO) 
Jona is een indrukwekkend Bijbelboek. Bekend is het verhaal van Jona in de buik. Dat 
verhaal fascineert kinderen en volwassen. Maar er is meer. De profeet Jona kan ons 
veel leren.  Het Bijbelboek heeft 4 hoofdstukken. In 4 avonden behandelen we het boek: 
ieder avond een hoofdstuk. Er zal ruimte voor vragen zijn.  
Data: 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november 2019  
Plaats: De Hoeksteen  
Tijd: 19.30-21.30 uur  
Opgeven kan via e-mail: ds.vangulik@pglo.nl  
 
10 oktober Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
“Zoek Mij en Mijn woorden. Je zult Mij zoeken en vinden, als je Mij met hart en ziel 
zoekt.” Lectio divina is de eeuwenoude wijze waarop monniken en andere gelovigen 
een voedings-bodem vinden voor hun continue gebed. Door een psalm met elkaar 
hardop te lezen, stil te herlezen en dan te noteren wat je opvalt, wat je raakt. Dit met 
elkaar te delen zonder daarover met elkaar in gesprek te gaan. Om vervolgens het in 
stilte te laten bezinken. Wederom de psalm hardop voor te lezen en je af te vragen wat 
God in deze tekst tegen je zegt. Ook dit te noteren en na enige stiltetijd met elkaar te 
delen en het weer in stilte te laten indalen. Om na een 3de lezing van dezelfde psalm je 
af te vragen wat jouw antwoord is op wat God in deze tekst van je vraagt. Een cyclus 
van lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen 
(contemplatio). Als basis gebruiken we de psalmtekst in de vertaling van Ida Gerhardt 
en Marie v.d. Zeyde, zoals dat ook gebruikt wordt in veel kloosters. We sluiten de lectio 
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af met dezelfde psalm in de vertaling van Huub Oosterhuis. Teksten zullen per keer 
worden aangeleverd en kan je meenemen naar huis voor verdere bestudering en 
gebed. Het is niet erg als de groepssamenstelling per keer verandert, wel is het prettig 
als je je per keer aanmeldt of bijtijds afmeldt. 
Begeleider Sabrina van den Berg 
Data, tijd en plaats donderdagmiddag 10 en 24 oktober, 14 en 28 november 2019. 9 & 
23 januari, 13 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april 2020 in Klein Hanckema om 14.00 
uur met koffie en thee, start van de lectio om 14.15 uur. Afronding om 15.15/15.30 uur 
met nogmaals thee of koffie. 
 
11 oktober Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen loskomen van de 
geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen. Of zij willen in alle rust een kaars 
aansteken. Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje ‘niets’. 
U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht in de Dorpskerk. 
Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke vrijdagavond zijn we bij 
elkaar van 19.30 tot 20.00 uur. We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een 
muzikaal intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van stilte. Die 
stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot bidden of mediteren, net wat bij u 
past. Tenslotte wordt een afsluitende tekst voorgelezen. 
Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek ‘live’ verzorgt. Zo 
luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel, klarinet en viool. De gekozen teksten 
zijn gedichten, korte gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans, 
van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela. 
Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn…  
Elke vrijdagavond vanaf 7 september tot en met  21 december en van 11 januari tot en 
met 28 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de Jellemaweg in Zuidhorn. 
Luuc Bruyning, Jacky Venhuizen, Gertruud Prenger, Tineke van Elmpt,  Marleen 
Diepeveen (0594-503879) 
 
15 oktober 2019 Lezing: Interkerkelijke Organisatie ‘Open Doors’-‘Over hulp 
aan vervolgde christenen’ (NOFE) 
Wereldwijd worden meer dan 245 miljoen christenen gediscrimineerd, mishandeld of 
zelfs gedood om hun geloof. Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof 
kunnen praten: het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan 
alleen het bezit van een Bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een strafkamp  
wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar 
in het geheim in kleine groepen samenkomen. Een spreker van Open Doors vertelt 
tijdens de themabijeenkomst over christenvervolging, onder meer aan de hand van 
eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en 
waarom? De verhalen uit de vervolgde kerk zijn vaak schrijnend, maar bevatten ook 
een inspirerende boodschap. Over standvastig blijven in geloof, moed om trouw te 
blijven en vijanden lief te hebben en de kracht van gebed. Open Doors is een 
interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors 
brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n zestig landen. 
Meer informatie: www.opendoors.nl. 



Spreker: nog niet bekend; info. volgt t.z.t. in Kerksein 
Aanvang: 19.45 uur 
Locatie: ‘Ons Centrum’ te Oldekerk 
Kosten: € 3,-- 
Opgave: Boukje de Jong, tel. 505722, e-mail: boukjeg@hotmail.com 
 
 
18 oktober Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
21 oktober BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
Jodendom. Wat en hoe? Wie, wat waar?  
Er wordt wel gezegd dat de Kerk geworteld is in Israël. De Kerk komt voort uit het 
Jodendom. In hoeverre zijn we ons daarvan bewust en kennen we onze afkomst 
voldoende? Welke invloed heeft die afkomst op onze manier van omgaan met de bijbel 
en op onze eredienst? Kunnen we leren van het Jodendom? Deze basiscursus wil ons 
inleiden in de wereld van het Jodendom. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.  
Het programma ziet er globaal als volgt uit:  
Eerste bijeenkomst Identiteit: Wat is Jodendom? Wie is Jood? Welke stromingen zijn 
er?  
Tweede bijeenkomst  De literatuur van het Jodendom in vogelvlucht: Joodse bijbel, 
Talmoed e.d. Een voorbeeld van Joodse bijbeluitleg. Iets uit de Talmoed.  
Derde bijeenkomst  De geschiedenis van het Jodendom in vogelvlucht. Het Jodendom 
in de Middeleeuwen. Antisemitisme.  
Vierde bijeenkomst De theorie: Welk Godsbeeld komen we tegen in het Jodendom? 
Welk mensbeeld? Wat is Joods Messianisme?  
Vijfde bijeenkomst De praktijk: De Joodse kalender, Sabbat en feesten, Jodendom 
thuis en in de synagoge.  
Zesde bijeenkomst: De praktijk: De Joodse levenscyclus (besnijdenis, huwelijk e.d.)  
Tijdens elke bijeenkomst komt een symbool of voorwerp van het Jodendom aan de 
orde.  
Plaats: De Hoeksteen  
Data: (2019) 21 oktober 4 november 3 december (2020) 3 februari 3 maart 6 april  
Tijd: 19.45 uur  
Mogelijk -in overleg- worden een of twee avonden gehouden in het Joodse schooltje  
Gespreksleider: ds. Hans Abbink  
Contactpersoon namens V&T: Henk Riezebos  
NB de deelnemersbijdrage voor de cursus bedraagt 30 euro ofwel 5 euro per keer. 
 
22 oktober Raak de wonden aan – over niet zien en toch geloven (Z, RvK) 
We kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zon-der ook zijn won-
den aan te raken. Dat is de kern van wat Tomás Halík in zijn boek met bovenstaande 
titel betoogt. We geloven in een gekruisigde Jezus, een gewonde Jezus. En in zijn 
wonden draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid. Ook die wonden 
mogen wij aanraken. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, 
stelt Halík. In dit boek vertrekt hij vanuit het bijbelverhaal van Tomas, een van de twaalf 
leerlingen van Jezus. Het verhaal is een opening om het christelijk geloof te doordenken 
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vanuit de metafoor van de verwonding. Volgens Halík is geloof dat geen gewond geloof 
is, geen echt geloof. Centraal in het christendom staat immers een gewonde, stervende 
man. Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’, of ‘dat Jezus voor je is gestorven’. Het 
is volgens Halík een uitdaging om als mens de wonden van Jezus zelf te ‘betreden’. Om 
daarmee je eigen wonden te betreden en de wonden van deze wereld. Misschien is 
Halík wel op zijn best als hij de betekenis van de gewonde en gekruisigde Christus 
plaatst midden in onze cultuur, waar die krampachtig bezig is haar glanzende, perfecte, 
en ongeschonden imago te koesteren. Halík verstaat de kunst om in zijn boeken door te 
dringen tot de mystieke, diepere lagen van het geloof en een scherpzinnige en zelfs 
humoristische commentaar te geven op de huidige tijd. 
Op twee avonden gaan we in gesprek over de verbindingen die we ontdekken tussen 
het evangelie en ons leven. We doen dit aan de hand van passages uit het boek van 
Tomas Halík, ‘Raak de wonden aan’. 
Gespreksleiding Rietje Poelstra-Meerse 
Datum di 22 oktober en 5 november 2019 
Tijd en plaats 20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58 
 
23 oktober Meditatief Bijbellezen (G-S)  
Elke woensdagochtend is er van 8.45-9.45 uur gelegenheid om meditatief Bijbel te 
lezen op de wijze van de Lectio Divina. Deze manier van lezen komt uit het klooster en 
stelt vragen naar hoe de Schrift jouw leven raakt. Ben je benieuwd naar deze meditatie? 
Kom eens langs op Hoofdstraat 13, Grootegast. Contactpersoon: Ds. Rina Mulderij 
(0594) 857997 of hcmulderij@gmail.com  
 
24 oktober: Middaggroep (G-S) 
Dit jaar gebruiken wij het boekje “Kijken met je ziel. Heilig kijken met Vincent van Gogh” 
van Hans Tissink. Ds. Rina Mulderij heeft dit boekje zo bewerkt, dat we elke middag 
een hoofdstuk bespreken. Het is handig om dit boekje aan te schaffen, als je mee wilt 
doen. Deze middag gaan we met het schilderij van de Zaaier bezig. van 14.30- 16.00 
uur in zaal 2 van de Schaapskooi (De Gast 2, Grootegast). Voor meer 
informatie/aanschaf boekje: ds. Rina Mulderij (0594) 857997 of hcmulderij@gmail.com 
 
24 oktober Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
25 oktober Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
26 oktober: gospelmusical The Messiah (G-S) 
Interkerkelijk Gospelkoor El Shaddai bestaat uit 65 enthousiaste koorleden; Komt met 
de Inspirerende gospelmusical The Messiah in Grootegast! Het gospelkoor El Shaddai 
o.l.v. Leon van Veen komt met de inspirerende gospelmusical The Messiah naar 
Grootegast. Musical THE MESSIAH brengt op een hedendaagse wijze Jezus’ leven in 
muziek, vertelling en beeld tot leven. 
Interkerkelijk Gospelkoor El Shaddai uit Lopik bestaat uit 65 enthousiaste koorleden en 
een eigen gospelband. Speciaal voor de musical wordt de band uitgebreid met een 
strijkkwartet en elektrische gitaar. Messiah de Musical is de nieuwe musical van Tore 
W. Aas, bekend van het Oslo Gospel Choir.  
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In de voorverkoop € 12,50 via www.zingenindekerk.nl of bij de Marskramer Grootegast 
en via jannekegjaltema@hotmail.com. 
Kerk open vanaf 19:30 uur om samen in te zingen. 
 
29 oktober BIJBELSTUDIE JONA (PGLO) 
 
29 oktober Winteravondlezing: knippen en plakken in genen voor embryo’s-wat 
zijn de grenzen?- prof.dr. M.Cornel (Z, RvK) 
Europese regelgeving verbiedt het veranderen van genen rond de conceptie, waardoor 
een kind een gerepareerd gen zou hebben. Daarmee wordt tegengehouden dat 
ernstige erfelijke ziekten door kiem-baanmodificatie worden voorkómen bij de volgende 
generatie. Toen deze wetgeving ontwikkeld werd, kon genmodificatie voor de volgende 
generatie ook niet, maar de geboorte van de Chinese tweeling eind 2018 toonde aan 
dat de techniek klaar is voor het veranderen van de aanleg van de volgende generatie. 
Zijn er principiële redenen om niet aan de kiem van het leven te sleutelen? Of zouden 
we juist de mogelijkheid moeten omarmen om ernstige ziekten al in de kiem van het 
leven te voorkómen? De tekst van wetgeving spreekt over “genetische identiteit”. Zijn er 
vanuit filosofisch en ethisch oogpunt redenen om de mens te beschouwen als het 
product van zijn genen, of vinden we anno 2019 juist dat identiteit een vloeiend begrip 
is, waarin naast genetische aanleg ruimte is voor meer? Als Psalm 139 stelt: “Uw ogen 
hebben mijn ongevormde klomp gezien” wordt dat door sommigen gezien als een 
argument tegen ingrijpen in een jong embryo. Anderen stellen dat de mens co-creator 
is, en juist medeverantwoordelijk is om foutjes in de schepping te helpen verbeteren. 
De avond is bedoeld voor dialoog. We gaan moeilijke vragen aan de orde stellen 
waarop geen antwoord gegeven hoeft te worden. We gaan elkaar bevragen en aan het 
denken zetten. “Ik werk als hoogleraar Community Genetics en Public Health Genomics 
bij VUmc in Amsterdam. We werken aan grootschalige toepassing van nieuwe 
technieken en de maatschappelijke vragen die daardoor worden opgeroepen.” 
Inleider Martina Cornel 
Tijd en plaats 20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58 
Kosten: €5,- (incl. consumptie) 
 
30 oktober Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
31 oktober THEMA-AVOND: Wie bent u? Ken ik u? (PGLO) 
Gezien worden. Gekend worden. Een behoefte van ons allemaal. Thuis, in de buurt, op 
het werk, in vrijwilligerswerk, in de kerk. Voor iemand met dementie, een verstandelijke 
beperking of een psychiatrische aandoening is de behoefte om gezien en gekend te 
worden niet anders. Beperkingen kunnen echter ons zicht op de ander hinderen, 
vertroebelen, beperken. Hoe is het om te leven met een beperking? Wat heb je nodig 
om gezien en gekend te worden? We organiseren een interactieve avond om dit met 
elkaar te verkennen en te bespreken.  
Plaats: De Hoeksteen (De Cirkel)  
Aanvang: 20 uur.  
Gespreksleiders: Elly de Rover, Annet Hogenesch, Mieke van’t Hoog (geestelijke 
verzorgers Stichting De Zijlen)  



 

November 
 
1 november Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
4 november BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
 
5 november Raak de wonden aan – over niet zien en toch geloven (Z, RvK) 
 
6 november Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
7 november CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
Al 15 jaar wordt er in de PGLO aan meditatie gedaan. De afgelopen jaren gaf dominee 
Theo van ’t Hof op inspirerende wijze christelijke meditatie in het nieuwe stiltecentrum in 
De Hoeksteen. Theo van ’t Hof vertrekt naar Borger-Odoorn, maar de meditaties op 
donderdagavond gaan door. Frea Zigterman is bereid gevonden om deze traditie voort 
te zetten. Een verheugend bericht voor allen die er de afgelopen jaren bij waren, maar 
ook zeker voor nieuwe belangstellenden.  
Frea heeft veel meditaties gevolgd – onder meer in kloosters – en heeft in het verleden 
meermaals leiding gegeven aan christelijke meditaties. Ze maakt bij de meditaties 
onder meer gebruik van informatie van het spiritueel centrum ‘Vacare’ van de PKN én 
van dominee Van Ess, die aan de wieg stond van de meditaties in onze gemeente. 
Daarnaast zal er o.a. klassieke en religieuze muziek te horen zijn. Stiltemomenten 
vormen de rode draad. Mediteren is innerlijke stilte maken, bewust worden van de 
opkomende gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, en die laten 
wegvloeien om te komen tot een 'leegheid', waarin nieuwe inzichten zich aandienen. 
Meditatie is de geest zuiveren, de absolute vrijheid verwerven los van elke beperking 
vanuit angst, illusie of verlangens.  
De avonden beginnen met een inloop met koffie en thee om 19.45 uur; de meditaties 
zijn vanaf 20.00 uur en duren een uur tot anderhalf uur.  
De volgende donderdagavonden zijn hiervoor gepland: 7 en 21 november, 5 en 19 
december, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 12 en 26 maart. Jij/u kunt zich 
aanmelden bij Frea Zigterman via het mailadres: f.zigterman@gmail.com of telefonisch: 
0594- 51643  
 
8 november Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
9 november CONCERT (PGLO) 
Stichting Klassiek Leek e.o. , kamerkoor Marum en Drents Vocaal Ensemble hebben de 
samenwerking gezocht met VKSO, het orkest van de Veenkoloniën met het doel 
prachtige hedendaagse koormuziek op een aantrekkelijke manier te brengen voor een 
breder en jonger publiek. Een unieke samenwerking rond het thema “VREDE” , met 
werken van Karl Jenkins en Eric Whitacre.  
De Hoeksteen, Leek. Aanvang 20:00 uur  
Meer info: www.skleek.nl , www.kamerkoormarum.blogspot.com, www.drentsvocaal.nl  
Verdere informatie: Jan Slomp janslomp53@gmail.com 



 
12 november BIJBELSTUDIE JONA (PGLO) 
 
12 november 2019 ‘Beeld en muziek rondom de dood’ (NOFE) 
Vorig jaar december heeft Saskia van Lier ons verrast met een boeiende avond over 
‘Beeld en muziek rondom Kerst’. De presentatie op de avond van 12 november betreft 
eenzelfde formule (dus met beeld en muziek), maar ditmaal ‘rondom de dood’. Het 
zogenaamde ‘requiem’ (dodenmis) is de bekendste muziek met de dood als thema. Het 
requiem heeft een vaste tekst, maar het is door meerdere componisten verschillend op 
muziek gezet. Enkele van deze composities worden ten gehore gebracht. Bij de muziek 
worden ook beelden getoond die laten zien hoe de dood in de loop der eeuwen is 
verbeeld, o.a. als ‘eeuwige slaap’, het hiernamaals, etc. Saskia van Lier studeerde 
klassieke talen en godsdienstwetenschappen aan de RUG. Ze houdt zich bezig met 
kerkinrichting en met Groninger kerken. 
Spreker: Saskia van Lier 
Aanvang: 19.45 uur 
Locatie: ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1, Niekerk (naast de Liudgerkerk) 
Kosten: € 3,-- 
Opgave: Wybe Feenstra , tel. 502510 e-mail: w.feenstra71@hotmail.com 
 
13 november Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
13 november Wat is er met onze democratie aan de hand? (Z, RvK) 
Hedendaagse discussies draaien soms rond de vraag of wij als Nederlanders nog iets 
gemeenschappelijk hebben. Of leven wij ieder in een eigen wereld (´eigen bubbel´) met 
eigen waarden en belangen? Is ons maatschappelijk verband los zand? Soms lijkt onze 
democratische rechtsorde Het laatste wat wij gemeenschappelijk hebben, een soort 
fundament. Die rechtsorde is gebaseerd op de drie machten wetgevend, uitvoerend en 
rechtsprekend. Deze machten houden elkaar in evenwicht. Maar juist daar lijkt het fout 
te gaan. Politici kunnen zich nauwelijks onthouden van commentaar op de rechtspraak. 
En maar al te vaak wordt de rechtspraak ervan beschuldigd partijdig te zijn. Democratie 
en vrijheid van meningsuiting is van wezensbelang. Maar zijn er ook grenzen? Hebben 
managers de plaats van bestuurders ingenomen? De democratie is voor ons een 
normatief systeem om de samenleving te ordenen. Wij kennen een 
vertegenwoordigende democratie. Hoe zit het dan met de maatschappelijke democratie. 
De vroegere ´onderkoning´ van Nederland, Herman Tjeenk Willink, schreef hier een 
zeer lezenswaardig boekje over (slechts 118 pagina´s, diepgravend, maar toch 
eenvoudig). De titel luidt: Groter denken, kleiner doen. Een oproep. (Amsterdam 2018). 
Uit dit boekje willen wij een paar stellingen/ citaten halen als uitganspunt voor ons 
gesprek. U kunt het boekje uiteraard lezen, maar een aantal stellingen gehaald uit het 
boek zijn voldoende materiaal voor gesprek. 
Gespreksleiding ds. Henk Pol 
Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur in De Schuilplaats achter de Doopsgezinde Vermaning 
in Noordhorn, Langestraat 62 
 



14 november Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, 
RvK) 
 
15 november Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
20 november Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
21 november: Middaggroep (G-S) 
 
21 november CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
22 november Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
22 november Winteravondtoneel “Dwars door de Bijbel”-Kees Posthumus 
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer 
terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis 
door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere 
doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, 
dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je 
aan het denken zetten. Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. 
De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de 
man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona 
op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, 
teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim 
een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling wordt gemaakt 
in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een 
goed verhaal’ 
Uitvoering Kees Posthumus 
Tijd en plaats 20.15 uur in de Gastkerk, de Gast 58a 
Kosten: €5,- 
 
26 november 2019 BIJBELSTUDIE JONA (PGLO) 
 
27 november Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
28 november Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, 
RvK) 
 
29 november Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
 

December 
 
2 december UITZIEN NAAR KERST - Contextueel Bijbellezen (PGLO) 
Met contextueel Bijbellezen wordt een proces bedoeld, waarbij een groep mensen met 
elkaar in gesprek is over een thema dat relevant is in de eigen situatie en daarbij de 



Bijbel als gesprekspartner betrekt. Er wordt een beweging gemaakt van de eigen 
situatie naar een Bijbeltekst en weer terug naar de eigen situatie.  
Het proces wordt verrijkt met liturgische elementen als gebeden, liederen, gebaren en 
symbolen, waardoor de spirituele dimensie van het groepsproces versterkt wordt (Niet 
alleen het ‘hoofd’ doet mee!) Zo wordt een geloofsgesprek mogelijk gemaakt over de 
eigen context van de groep, waarbij de Bijbeltekst een verrassende, inspirerende rol 
kan vervullen. De verhalen uit de Bijbel laten iets zien van de manier waarop mensen in 
het verleden God ervaren hebben in hun leven. Door met elkaar in gesprek te gaan 
rond die verhalen en onze eigen context, kunnen we iets van God op het spoor komen 
in onze eigen ervaringen: in het delen daarvan, in het geopend worden van onze ogen, 
in het zoeken naar verandering. Daarom kun je zeggen: de Bijbel wordt door ons 
gebruikt als een instrument om onze werkelijkheid met andere ogen te kunnen zien en 
daarin iets van God op het spoor te komen. Contextueel Bijbellezen is een manier van 
lezen die allereerst stil staat bij onszelf, en daarna de Bijbel opent om de realiteit te 
toetsen aan een Bijbelverhaal. Rondom thema’s, die aansluiten bij de tijd van het jaar, 
willen Uke Osinga en Elly de Rover graag samen met u/jou uitzien naar Kerst!  
Data: 2, 9 en 17 december 2019 (maandagavonden)  
Plaats: De Hoeksteen  
Koffie/thee: vanaf 19.30  
Aanvang: 20.00 uur- 22.00 uur  
Opgave: ellyderover@pglo.nl of telefonisch 06-4170 5025  
Leiding: Uke Osinga en Elly de Rover, kerkelijk werker  
 
3 december BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
 
4 december Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
5 december CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
6 december Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
9 december UITZIEN NAAR KERST - Contextueel Bijbellezen (PGLO) 
 
10 december 2019 ‘Wandelen met God’ (NOFE) 
Annemarie van Heijningen zal ons door middel van een aantal vragen proberen te 
laten zien hoe we kunnen ‘Wandelen met God’. Want hoe kunnen we wandelen met 
God als we het zo druk in het leven hebben dat het ons opjaagt en voortstuwt? Als er 
verwarring is bij christenen onderling en als we dreigen op te gaan in de massa? 
Ontdek het geheim van rusten in Christus, aan de hand van praktische handvatten over 
wandelen met God. Er zal een boekentafel aanwezig zijn met de boeken van 
Annemarie. 
Annemarie van Heijningen - Steenbergen (1977) is getrouwd met Michel. Samen 
hebben zij drie kinderen. Naast echtgenote en moeder, is Annemarie schrijver, spreker 
en vaste columnist bij EO-Visie. Boeken die op haar naam staan, zijn o.a. ‘Ik kan het 
niet loslaten’, ‘Voor jou wil ik de allerbeste mama zijn’, ‘Refomeisje’ en ‘Getrouwd zijn is 
de hemel niet’. Haar nieuwste boek is: ‘Ben je mooi gezegend mee’. Een luchtige 



speurtocht langs de meest uiteenlopende levensitems. Als ze spreekt, is dat met een 
mengeling van levensernst en luchtigheid. Ze houdt ervan om in alles wat ze zegt en 
schrijft de verbinding te leggen tussen het geloof in God en het weerbarstige, dagelijkse 
leven. 
Spreker: Annemarie van Heijningen 
Aanvang: 19.45 uur 
Locatie: ‘Ons Centrum’, Oldekerk (achter de Ichthuskerk) 
Kosten: € 3,-- 
Opgave: Boukje de Jong, tel. 505722 
 
11 december Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
11 december Vrijspraak voor losers- Nadia Bolz-Weber (Z, RvK) 
Nadia Bolz-Weber: Een Amerikaanse vrouw die aan drank en drugs verslaafd is 
geweest werkt zich op tot Luthers predikante in de stad Denver. Sterker nog, zij wordt 
een fris voorbeeld voor gelovigen en houdt op diverse plekken goedbezochte lezingen. 
In haar boeken is ze recht voor de raap, spaart ze zichzelf niet en schrikt ze niet van 
een onorthodoxe benadering, zowel van mensen als van het geloof. 
In “Vrijspraak voor losers” komen verschillende mensen en situaties voorbij, waarbij 
morele keuzes soms buitengewoon lastig zijn. Door alles heen loopt de boodschap van 
Gods genade. In Nadia’s geloof is er ruimte om rotzakken te vergeven, kracht te vinden 
in eigen kwetsbaarheid en oog te hebben voor mensen die er op allerlei manieren bij 
bungelen in de maatschappij. De gemeente de ze stichtte heet niet voor niets Church 
for all sinners and saints. Er is ruimte voor iedereen, vooral voor de onaangepaste of 
niet geaccepteerde mensen in de stad waar ze werkt. 
In twee avonden bespreken we een aantal voorvallen uit haar boek en vooral ook de 
bijzondere wijze waarop zij geloof verbindt met een zeer moderne, niet al te burgerlijke 
manier van leven. Men hoeft het boek niet van tevoren te lezen om mee te doen. 
Begeleider Yke Luinenburg 
Datum: woensdag 11 en 18 december 2019 
Tijd en plaats 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16 
 
13 december Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
17 december UITZIEN NAAR KERST - Contextueel Bijbellezen (PGLO) 
 
18 december Meditatief Bijbellezen (G-S)  
 
18 december STILTEWANDELINGEN (NOFE) 
De stiltewandelingen starten in de Liudgerkerk te Niekerk. We komen eerst een kwartier 
bij elkaar, daarna wandelen we en tot slot drinken we gezamenlijk koffie in ’De Zaaier’. 
Woensdag 18 december 2019, in de adventstijd, ’s morgens om 9 uur. Voor de 
stiltewandelingen is vooraf geen opgave nodig. 
 
18 december Vrijspraak voor losers- Nadia Bolz-Weber 
 



19 december: Middaggroep (G-S) 
 
19 december CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
20 december Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
 

Januari 2020 
 
8 januari BIJBELSTUDIE gelijkenissen Jezus (PGLO) 
In de Bijbel staan ruim 40 gelijkenissen van Jezus. Alle gelijkenissen hebben een 
boodschap. Bij deze Bijbelstudie kijken we nader naar enkele gelijkenissen van Jezus. 
Wat valt hiervan te leren?  
Data: 8 januari, 22 januari en 5 februari.  
Plaats: De Hoeksteen  
Tijd: 19.30-21.30 uur  
Opgeven kan via e-mail: ds.vangulikpglo.nl  
 
9 januari Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
14 januari DIACONALE AVOND OVER GERECHTIGHEID (PGLO) 
De diaconie organiseert een avond over gerechtigheid – Maak recht wat krom is – aan 
de hand van “Jesaja 58”. Jesaja is één van de bronnen die ons kan inspireren en 
motiveren om “er voor een ander te zijn”. Wat kan ik, wat kun jij, wat kunnen wij doen 
voor een ander? Door de mond van Jesaja gaat God tekeer tegen onrecht. Alleen doet 
hij dat niet door te verwijzen naar de veroorzakers van het onrecht, maar Hij wijst naar 
de groep mensen die zegt hem te willen volgen, maar de mensen die hulp nodig 
hebben in de kou laten staan. God koppelt een krachtige belofte aan zijn oproep om 
onrecht uit te bannen: Ik zal erbij zijn. Als je roept geef ik antwoord. Dit geeft een 
ontmoeting met God, de naaste en de wereld. Het kan onrustig in een mens worden als 
je misstanden om je heen ziet en beseft dat je een rol kunt hebben in “recht maken wat 
krom is”. Tegelijk is er het verlangen dat God dichterbij komt als je daadwerkelijk gehoor 
geeft aan zijn oproep en gaat dienen, helpen en doen. Ga je zover dat je “het brood wil 
delen met de hongerige, onderdak biedt aan armen zonder huis, iemand kleden die 
naakt loopt en je bekommert om mensen die in armoede leven?” We willen graag met 
mensen in gesprek of dit mogelijk is, en hoe je omgaat met terechte of onterechte 
schuldgevoelens. Hoe kun je op een positieve manier hulp bieden aan anderen? Wat 
kun je in jouw eigen situatie doen? Wat is wel en niet reëel als we naar Jesaja 58 
kijken?  Na een korte inleiding – ondersteund door enkele fragmenten uit de film “Leef 
58” – gaan we met elkaar in gesprek. We gebruiken hierbij ook een preek van dominee 
Van Gulik over schuldgevoelens die je kunt hebben. We geloven als diakenen wel dat 
we iets kunnen doen aan onrecht en armoede. Het gezamenlijk er mee bezig zijn kan 
stimulerend werken.  
Plaats: De Hoeksteen  



We beginnen om 20.00 uur (met inloop vanaf 19.45 uur) en aanmelden is niet verplicht, 
maar is wel handig voor de organisatie. U/jij kunt een mailtje sturen aan 
franshuisman3@gmail.com of bellen naar 0594519008. 
 
15 januari Groene theologie (Z, RvK) 
Dit jaar is er een boek verschenen: Groene theologie van de theologe Trees van 
Montfoort. Er is veel aandacht voor het klimaat, ook binnen de kerken. Het aantal 
Groene Kerken neemt toe, alleen gaat het daarbij vooral om praktische maatregelen: 
zonnepanelen, duurzaam beleggen etc. De klimaatcrisis bracht Van Montfoort ertoe na 
te denken over de verhouding tussen mensen en de rest van de natuur. Ons geloof, zo 
stelt zij, is versmald geraakt tot God en mens, terwijl de aarde en al wat daarop leeft, 
buiten beeld is geraakt. Dat heeft gevolgen gehad voor de manier waarop wij met de 
aarde omgaan. Duurzaamheid raakt het hart van ons geloof, omdat de klimaatcrisis 
vragen oproept over welk beeld wij hebben van God, van de mens en van de wereld. 
Op de eerste avond zou ik met u in gesprek willen gaan over wat de bijbel te zeggen 
heeft over God, de mens en de aarde aan de hand van Genesis 1 en 2 en enkele 
psalmen. Op de tweede avond zou ik de inzichten van hedendaagse theologen over dit 
onderwerp aan u willen voorleggen. De derde avond heeft een wat ander karakter. Dan 
gaan we aan de hand van het Groene-voetenspel het gesprek aan over wat we zelf 
zouden kunnen/willen doen. 
Inleider pastor Hilda van Schalkwijk 
Data: woensdag 15, 22 en 29 januari 2020 
Tijd en plaats 20.00-22.00 uur in de RK pastorie, De Gast 38 
 
16 januari CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
16 januari twee keer H.N. Werkman: lezing en workshop monoprint (Z, RvK) 
Avond 1: Lezing en gesprek over H.N. Werkman 
Op donderdag 16 januari maken we kennis met Werkman. Het illustreren van het boek 
‘chassidische legenden’ van Martin Buber is van grote invloed geweest op zijn werk en 
leven. Joods filosoof Buber had de oude chassidische verhalen gepubliceerd om hoop 
en troost te bieden aan de Oost-Europese joden. Hoewel Werkman zelf niet joods was 
ontwikkelde hij grote sympathie voor het Jodendom. We volgen de ontwikkeling die 
Werkman doormaakte en bekijken druksels in relatie tot zijn leven en spiritualiteit. 
Avond 2: Workshop monoprint 
Op donderdag 23 januari laten we ons inspireren door een van de druksels van 
Werkman en bijbehorend chassidisch verhaal om zelf monoprints te maken. Monoprint 
is een zeer eenvoudige techniek waarmee iedereen een afdruk kan maken. Met behulp 
van een glasplaatje kun je een afdruk maken met uiteenlopende materialen zoals 
verfrollers, gescheurde stukjes papier, plantenbladeren etc. Per druk ontstaat er een 
unieke print. Het is mogelijk om deze avonden los van elkaar te volgen, maar het is aan 
te bevelen beide avonden te combineren. 
Inleider ds. Hester Wouda 
Datum donderdag 16 en 23 januari 2020 
Tijd en plaats 19.30 – 21.30 uur, Klein Hanckema 
Materiaalkosten avond 2 €5,- 



 
17 januari Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
21 januari 2020 Wandkleden (NOFE) 
Mevrouw Jantsje Oost vertelt over de wandkleden (zelfgemaakt) en laat hier passende 
muziek bij horen. Toelichting: Het is 1854 in noordwest Amerika. In rap tempo wordt 
door de blanke regering grondgebied van de Indianen in bezit genomen voor eigen 
exploitatie. Opperhoofd Seattle van de Duwamish en Suquamish Indianen uit tegenover 
gouverneur Isaac Stevens  scherpe kritiek op de blanke regering. Hij houdt tegelijk een 
vurig pleidooi voor een goed beheer van aarde, water en lucht. Het wordt zijn later 
wereldberoemde redevoering: ‘Hoe kun je lucht bezitten?’ Deze oude teksten zijn 
uitgebeeld in veertien vrije creaties in textiel,  achinegenaaide wandkleden van 90 x 90 
cm. 
Spreker: Jantsje Oost, Buitenpost 
Aanvang: 19.45 uur 
Locatie: ‘Ons Centrum’, Oldekerk (achter de Ichthuskerk) 
Kosten: € 3,-- 
Opgave: Greetje Heerlien, tel. 503574  e-mail: gheerlienpoll@ziggo.nl 
 
22 januari BIJBELSTUDIE gelijkenissen Jezus (PGLO) 
 
22 januari Groene theologie (Z, RvK) 
 
23 januari: Middaggroep (G-S) 
 
23 januari Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
23 januari H.N. Werkman: lezing en workshop monoprint (Z, RvK) 
 
24 januari Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
23 januari Poëzie lezen, twee avonden met poëzie (Z, RvK) 
Twee avonden om met elkaar poëzie te lezen en naar elkaar te luisteren wat gedichten 
ons te zeggen hebben. 
“Geld en goed kan ik weggeven totdat alles op is 
opvattingen, mening, smaak, liefde 
minderen nooit, hoeveel ik er ook van deel.” 
We willen met elkaar de interesse en liefde voor poëzie delen. Welke taal gebruikt de 
poëzie? Waarom is deze zo anders dan de taal van het proza? In het dagelijks leven 
willen we iets in duidelijke taal horen. We willen er geen doekjes om wenden, maar 
onze praktijk kent meer facetten. De Fransen zeggen: C’est le ton qui fait la musique 
(het is de toon die de muziek maakt). Kennelijk maakt het wel uit hoe je iets zegt. We 
houden van mooie woorden. We verwachten dat mensen een goed verhaal hebben als 
ze iets hebben uit te uitleggen. De dominee, de manager, de politicus en de dichter 
maken allen gebruik van woorden om het goed te zeggen én om het mooi te zeggen. 



Tijdens de twee avonden met poëzie zullen we gedichten lezen, we gaan met elkaar in 
gesprek over gedichten: Hoe inspireren ze ons? Wat doen gedichten precies dat ze ons 
inspireren? Welke reacties roept het gedicht bij ons op en welke betekenis geven we 
eraan? We kunnen verschillende poëzie behandelen – modern, twintigste eeuws of 
ouder. Kunstzinnige gedichten, natuurgedichten, gedichten met christelijke motieven, en 
andere thema’s. We kunnen gedichten voordragen, vertellen wat de tekst met ons doet, 
en ons zegt. Wat zou de dichter bedoeld hebben? Is de tekst altijd te duiden? Hoe ga je 
om met teksten die meer betekenissen hebben. Moet je kiezen of kunnen betekenissen 
naast elkaar bestaan? 
Optie: we kunnen tijdens de tweede avond ook de gelegenheid creëren zelf eens te 
oefenen en ervaring op te doen iets te verwoorden. 
Inleider Willem Tjebbe Oostenbrink 
Datum donderdag 23 en 30 januari 2020 
Tijd en plaats 20.00-22.00 uur. Klein Hanckema, Kerkstraat 14 
Groepsgrootte 14 personen 
 
29 januari Groene theologie (Z, RvK) 
 
30 januari CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
30 januari Poëzie lezen, twee avonden met poëzie (Z, RvK) 
 
31 januari Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
 
Februari 
3 februari BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
 
5 februari BIJBELSTUDIE gelijkenissen Jezus (PGLO) 
 
7 februari Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
9 februari Cantatedienst- J.S. Bach: Nimm, was dein ist, und gehe hin. (BWV 144) 
(Z,G) 
6 Februari 1724, de zondag waarvoor Bach zijn cantate 144 schreef, was Zondag 
Septuagesima, de negende zondag voor Pasen en de eerste van de lange reeks aan 
de paasdatum gerelateerde zondagen. De evangelietekst voor deze zondag, die aan de 
cantate ten grondslag ligt, is Matteüs 20: 1-16, de parabel over de dagloners van een 
wijnboer. Zoals in de andere jaren is Luuk Tuinder onze dirigent. Het Bach Ensemble uit 
Vries verzorgt de begeleiding. Deze combinatie heeft al vele fraaie uitvoeringen van 
cantates opgeleverd. Door de inbedding in een kerkdienst komt de oorspronkelijke 
zeggingskracht van tekst en muziek extra goed tot zijn recht. 
Tijd en plaats 10.00 uur in de De Gastkerk, de Gast 58a 
 
11 februari 2020 De werking van de Heilige Geest (NOFE) 



In de recente theologie is een verschuiving waar te nemen van de vraag of God 
bestaat, naar de vraag wat God betekent. Interessant genoeg is die verschuiving in 
zekere zin begonnen met atheïstische filosofen, die het christelijke geloof echter wel 
degelijk serieus nemen. In dit denken is hernieuwde aandacht voor de drie-eenheid: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoewel dit een erg abstract leerstuk kan lijken, gaat het 
juist om de concrete betekenis van het geloof. Om de relevantie in ons eigen leven. 
Daarin is specifiek ruimte voor de werking van de Heilige Geest. Maar hoe werkt dat 
dan, en wat merk je er van? Toen ooit met Pinksteren de Geest werd uitgestort, hadden 
de leerlingen van Jezus tongen van vuur op het hoofd en spraken ze een merkwaardige 
taal. Maar ook toen was de boodschap niet zomaar voor iedereen duidelijk: sommigen 
meenden dat de leerlingen ‘te veel zoete wijn op hadden.’ De Geest is ongrijpbaar, en 
soms ook wat verdacht. Want hoe weet je wanneer de Geest spreekt, of dat iemand 
zich onterecht tooit met het gezag van God? In zijn brief aan de Korintiërs signaleert 
ook Paulus deze vraag, en heeft er een oplossing voor: uiteindelijk zal de liefde het 
laatste woord moeten 
hebben. Een belangrijk inzicht; ook volgens een oud christelijke tekst is God aanwezig, 
daar waar de liefde wordt waargemaakt (Ubi caritas et amor, deus ibi est). 
Aanvang: 19.45 uur 
Locatie: ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1, Niekerk (naast de kerk) 
Kosten: € 3,-- 
Opgave: Greetje Heerlien, tel. 503574 e-mail: gheerlienpoll@ziggo.nl 
 
13 februari CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
13 februari Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
14 februari Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
16 februari Rondje kerkbezoek: Russisch Orthodoxe kerk (Z, RvK) 
De R.O- Parochie bestaat in Groningen sinds 1986 en behoort tot de Oosters 
Orthodoxe kerken, ze is gehuisvest in een voormalig (pinda)-pakhuis .Aan de voorgevel 
bevinden zich 3 mozaïeken afkomstig uit Moskou. Het interieur van de kerk bestaat uit 3 
gedeelten: voorkerk, schip en altaarruimte. In het schip staan de gelovigen meestal 
tijdens de dienst, er zijn wel banken aanwezig. Er is gekozen voor een vesper op de 
zaterdagavond met vooraf een rondleiding met toelichting over het interieur en de 
ikonen. Daarna kunnen we in de bovenzaal met elkaar van gedachten wisselen voor de 
vesper begint. 
Russisch Orthodoxe kerk: datum zondag 16 februari 2020 
Tijd en plaats Ganzevoortsingel 2 Groningen   vervoer: trein 
rondleiding 15.30 uur , vesper: 17.30-18.00 uur 
  
 
17 februari BIJBELLEZEN MET ANDERE OGEN (PGLO) 
Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die niet begint bij de Bijbel, maar bij 
uzelf: Waar maakt u zich druk om? Wat houdt u bezig? Maar ook: wat speelt er in de 



samenleving? Heeft u of wij als kerk daar een rol in? Helpt de Bijbel ons dan hier een 
richting in te vinden, een antwoord op te krijgen?  
De methode van contextueel Bijbellezen leren we van partnerorganisaties van Kerk in 
Actie. Zoals bijvoorbeeld in Brazilië en Zuid-Afrika. Zij werken met gewone mensen in 
de kerk, mensen zoals wij. Ze spreken over hun leven, de moeilijke en mooie dingen die 
mensen meemaken. En leggen de verhalen van de Bijbel naast de verhalen van 
mensen. Door de manier van Contextueel Bijbellezen ervaart u, dat het een benadering 
is waardoor u de Bijbel met andere ogen leest. Het levert regelmatig verrassende 
ontdekkingen op. Elke stap binnen deze manier van Bijbellezen heeft een bedoeling.  
De methode is zo opgebouwd dat hij erop gericht is iedereen te laten spreken en te 
laten onderzoeken wat er in de tekst staat. Waar gaat de tekst over en welke betekenis 
kan die hebben in ons eigen leven? De methode begint bij de eigen werkelijkheid en 
legt daar een Bijbelverhaal naast. Met een paar vragen komt u dichterbij de tekst. Door 
te begrijpen wat er in de tekst gebeurt en dat naast ons eigen leven te leggen, komen 
we ook dichterbij onszelf. En dat daagt ons uit. Het thema van de eerste avond heeft 
betrekking op de klimaatverandering, een actueel onderwerp. Voor de 2 volgende 
avonden stellen we in overleg met elkaar de onderwerpen, vragen en/of thema’s vast.  
Data: 17 feb., 2 en 16 mrt. 2020 (maandagavonden)  
Plaats: De Hoeksteen  
Koffie/thee: vanaf 19.30  
Aanvang: 20.00 uur- 22.00 uur  
Opgave: ellyderover@pglo.nl of telefonisch 06-4170 5025  
Leiding: Uke Osinga en Elly de Rover  
 
19 februari 2020 Film: Ida (Z, RvK) 
Een film in zwart-wit zonder achtergrondmuziek, kan dat boeien? Jazeker, de film Ida is 
heel onderkoeld van toon maar heeft heftige thema’s in zich. Het is 1962 en we zijn in 
Polen. Een jonge kloosterlinge twijfelt of zij rijp is om definitief haar leven in het klooster 
door te brengen. Zij gaat zich bezinnen en trekt er op uit. De ontmoeting met haar tante 
verandert veel: zij blijkt Joods te zijn. Samen met haar tante gaat ze op zoek naar haar 
wortels. Haar tante wil haar ook van het echte leven laten proeven en neemt haar mee 
naar bars en een danstent. Er ontwikkelt zich een relatie tussen Ida en de saxofonist 
van de band…De film is indringend en roept vragen op. Het prachtige camerawerk 
versterkt de sfeer van zoeken en nadenken. In 2015 viel de film op en kreeg de Oscar 
voor beste buitenlandse film. De film duurt zo’n 80 minuten en is daardoor geschikt om 
in één avond te bekijken en na te bespreken. Voor die bespreking willen we wel de tijd 
nemen, vandaar dat we een kwartier eerder beginnen dan de meeste WinterWerk-
avonden. 
Begeleiding Yke Luinenburg 
Tijd en plaats 19.45 uur in Klein Hanckema 
 
20 februari: Middaggroep (G-S) 
 
21 februari Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
Vrijdag 21 t/m zondag 23 februari 2020 Kloosterweekend in Zundert 



Enkele jaren geleden zijn we met het WinterWerk in Zundert geweest. Ieder klooster 
heeft iets eigens, zelfs als het van de zelfde orde is als andere. De abdij Maria 
Toevlucht heeft bijvoorbeeld een eigen brouwerij maar biedt ook de mogelijkheid om 
buiten de getijdendiensten om aan zen-meditatie te doen. Het leven van de monniken 
voltrekt zich voornamelijk in stilte. 
“Kenmerkend voor trappisten is de nadruk op zwijgzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd 
dat Gods roepstem des te beter te horen is naarmate we het stil maken in onszelf. 
Daarom proberen we onnodig praten te vermijden en gaan we het contact met de 
buitenwereld enkel aan voor het hoogst noodzakelijke. Binnen de beslotenheid van het 
klooster wordt stilte en rust nagestreefd, noodzakelijk om God te kunnen beluisteren in 
de stilte van ons hart.” (citaat van de website) 
Tijdens de diensten klinkt echter prachtige eenvoudige koorzang. Er zijn zelfs 
melodieën uit dit klooster in het nieuwe Liedboek terechtgekomen. Wij gasten hebben 
geen programma. Het volgen van de getijden is al een programma op zich. We 
verblijven in een modern gastenhuis dat in directe verbinding staat met de kloosterhof. 
In de omgeving is gelegenheid tot fraaie wandelingen. 
Begeleiding Yke Luinenburg 
Kosten verblijf €100 
Maximaal 12 deelnemers 
Informatie via winterwerkzuidhorn@planet.nl 
 
25 februari Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
De Veertigdagentijd is een periode van bezinning. De vijf avonden rondom het boek 
‘Soulfulness. Bewust leven vanuit de ziel’ kunnen je wellicht helpen hiermee bewust aan 
de slag te gaan. Soulfulness is geschreven door anglicaan Brian Draper. Het boek wil 
helpen om bezield te leven door je bewust te worden van je eigen innerlijke leven om 
van daaruit verbinding te zoeken met de ander, met de natuur en met God. Draper doet 
dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is. In vijf bijeenkomsten bespreken 
we de vijf delen van dit boek en wisselen we ervaringen uit met elkaar. Naast gesprek 
oefenen we met eenvoudige meditaties, bijvoorbeeld over een gedicht, lied of een 
Bijbeltekst. Zo krijg je praktische handvatten en oefeningen aangereikt voor thuis die 
hopelijk helpen om bezieling te ervaren in deze periode waarin we toeleven naar Pasen. 
Brian Draper schrijft: “We hopen dat jij ‘Soulfulness’ als een ruimte vol bezieling ervaart. 
Weet je welkom om deze ruimte zonder enige vorm van dwang binnen te treden, op 
adem te komen en stil te zijn … en om je opnieuw te verbinden met het ‘leven in al zijn 
volheid’, zoals Jezus het eens zei (Johannes 10:10). Niets meer en hopelijk ook niets 
minder”. (Soulfulness, p. 17) 
Inleider ds. Hester Wouda 
Datum dinsdag 25 februari, 3, 17, 24 en 31 maart 
Tijd en plaats 19.30 – 21.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur in Klein 
Hanckema (en soms zitten we in de kerk) 
Aantal deelnemers maximaal 15 
 
26 februari WANDELEN TIJDENS DE 40-DAGENTIJD (vrouwen) (PGLO) 



De 40-dagentijd is de periode voor Pasen. Het is een tijd van inkeer, bezinning en 
gebed. Een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze 
naasten, dichtbij en ver weg. De 40 dagen tijd begint op Aswoensdag, 26 februari 2020.  
In deze periode wandelen we iedere woensdag avond. Veel vrouwen uit Leek en 
omgeving, met verschillende kerkelijke achtergrond, lopen met ons mee. Wandelen, 
nadenken, ontmoeten, praten en verwonderen……… Op weg naar Pasen! Heel 
verrassend om elkaar op deze manier te ontmoeten en samen op weg te gaan. Heb je 
zin om mee te wandelen, sluit je dan bij ons aan.  Lukt het niet om elke avond mee te 
lopen, het maakt niet uit, je kunt altijd aansluiten.  
We vertrekken om 19.30 uur vanaf de Nienoordkapel. Het hele programma zal 
anderhalf uur in beslag nemen en we lopen ongeveer 5 kilometer.  
Verdere informatie komt via de Kerkwijzer, via de mail en op Facebook. Lizette Korblet 
en Janny Holman en Ella van der Heide. 
 
27 februari CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
28 februari Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
 

Maart 
 
2 maart BIJBELLEZEN MET ANDERE OGEN (PGLO) 
 
3 maart BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
 
3 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
 
4 maart: 75 jaar na de bevrijding in een drieluik: literatuur, de Bijbel, de Duitse 
kerk tegenover Hitler (Z, RvK) 
Op 5 mei 2020 vieren we dat 75 jaar geleden Nederland bevrijd is van het Duitse 
nationaal-socialistische juk. Gedurende de vijf jaren 1940 – 1945 voelde de 
Nederlandse bevolking hoe kostbaar vrijheid is. 1945. Niet langer werd het behoren tot 
een zogenaamd ras reden om vervolgd en gedood te worden. Niet langer was er 
onderdrukking van andere dan de gangbare politieke meningen. En niet langer werd de 
economie opgehangen aan een oorlogsideaal. Drie avonden willen wij ons bezig 
houden met aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Elke avond staat op zichzelf en 
kan ook apart gekozen worden om mee te doen. Maar er is ook een verbinding tussen 
de drie avonden. Geeft u s.v.p. aan of u één of alle drie de avonden wilt volgen. 
4 maart 2020 Avond 1: Literatuur 
Roxanne van Iperen schreef een spraakmakend boek over het huis waarin zij woont, ´t 
Hooge Nest in Naarden. Nadat zij het huis betrok, ontdekte zij de geschiedenis vaan 
haar nieuwe woonhuis. In de oorlog hebben twee Joodse zussen Brillenslijper Joodse 
onderduikers in huis gehaald. Zij deden dat tot zij in 1944 door verraad in handen van 
de Duitsers vielen. Op de avond zelf willen wij spreken over onze leeservaringen. Wij 
vragen ons af wat het gangbare beeld van de Jood in de oorlog is en of Janny 
Brillenslijper aan dat beeld beantwoordt. Wat drijft Janny Brillenslijper? 



Herkennen wij ons in de houding van Janny Brillenslijper? Of is zij onverantwoord 
roekeloos? 
Gespreksleiding ds. Henk Pol 
Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in 
Noordhorn, Langestraat 62 
 
5 maart Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
6 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
12 maart CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
12 maart De brief van Don Juan (Z, RvK) 
Brieven worden steeds minder verstuurd. Toch is het fenomeen Brief de moeite waard 
om je eens in te verdiepen. In het Nieuwe Testament staan nogal wat brieven. 
We gaan met elkaar het toneelstuk “de Brief van Don Juan” lezen; een kort stuk uit 
1949 van Luisa Treves: Don Juan is zwaar ziek. De dames met wie Don Juan iets 
gehad heeft besluiten na een hoop gekibbel hem een brief te sturen, waarin ieder 
zichzelf min of meer aanprijst. Ze krijgen een brief terug. Natuurlijk vindt iedere dame, 
dat die brief voor haar bestemd is. Iedere regisseur die dit stuk wil opvoeren zal zijn of 
haar eigen benadering kiezen. Wij kiezen als invalshoek de vraag: “Hoe lees ik een 
brief?” Dat kun je je ook afvragen bij de brieven in het Nieuwe Testament. 
Wat gaan we doen? De eerste 40 minuten van de avond gaan we met elkaar het stuk 
lezen. Door het samen te lezen kom je er dichterbij. Daarna gaan we erover in gesprek. 
We beginnen met wat algemene vragen. Vervolgens proberen we via wat uitdagende 
vragen verbindingen te leggen met brieven in het Nieuwe Testament. Je kunt eventueel 
het Nieuwe Testament meenemen maar het hoeft niet. 
Inleider Peter van Kruining 
Aantal deelnemers minimaal 6; maximaal 20 
Tijd en plaats 20.00 tot 22.00 in Klein Hanckema, Kerkstraat 14 
 
13 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
15 maart Rondje kerkbezoek: Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in 
Warfhuizen (Z, RvK) 
De kluis is in 2001 gesticht in de voormalige Hervormde Kerk van Warfhuizen. Er is een 
eenvoudige kluizenaarswoning gerealiseerd, die door een heremiet (pater Hugo) wordt 
bewoond, die daar in soberheid leeft. In het interieur is een afgesloten gebied (clausuur) 
waarbinnen de kluizenaar bidt en werkt, zichtbaar afgescheiden door een hek dat 
tussen het priesterkoor en het schip staat. Na de komst van het Spaanse 
processiebeeld: “de Bedroefde Moeder van Warfhuizen” is de kapel van de kluis een 
Maria-bedevaartsplaats geworden. Het bedevaartseizoen loopt van 1 mei tot 15 
september, de kerk is dan van 5.30 tot 20.00 uur open, maar wij zullen een Heilige Mis 
bijwonen. 
Tijd en plaats 11.00 uur, Baron van Asbeckweg 13, Warfhuizen vervoer: auto 
 



15 maart 2020 Voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’  (leeftijd 9+) (NOFE) 
In “Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer 
terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis 
door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere 
doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, 
dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je 
aan het denken zetten. Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. 
De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de 
man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona 
op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen 
en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u/ 
ben jij weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling wordt gemaakt in 
opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een 
goed verhaal’. De voorstelling kost € 5,-- per volwassene. Kinderen zijn gratis. Het 
programma is voor kinderen vanaf 9 jaar goed te volgen. 
Aanvang: 19.00 uur 
Locatie: Ichthuskerk te Oldekerk 
 
16 maart BIJBELLEZEN MET ANDERE OGEN (PGLO) 
 
17 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
 
18 maart POEZIE SCHRIJVEN rondom de Stille Week en Pasen (PGLO) 
Poëzie moeilijk? Welnee! Leer stap voor stap de mooiste gedichten schrijven over een 
prachtig thema: de Stille Week en Pasen. Wat betekent Pasen voor u? Welke beelden, 
geluiden en herinneringen komen bij u boven? En hoe kunt u daar woorden aan geven?  
Op twee woensdagavonden, 18 en 25 maart 2020, gaan we ‘Samen op weg naar 
Pasen’. Onder begeleiding van Theone Joostensz, neerlandica, tekstschrijfster en 
schrijfdocente, gaat u aan de slag met (geleide) associatieoefeningen en verschillende 
schrijfopdrachten. Net zoals een schilder verf en penselen uitzoekt om een schilderij 
mee te maken, zo verzamelt u stap voor stap woorden en zinnen voor een gedicht. 
Schrijfervaring is voor deze workshops niet nodig; schrijfplezier staat voorop!  
Nog even de feiten op een rijtje: Wat: Poëzieworkshops ‘Samen op weg naar Pasen’ 
Wanneer: 18 en 25 maart 2020 Tijd: van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Locatie: de kerk van Tolbert Kosten: €20,- per workshop; €35,- als u aan beide 
workshops deelneemt. Koffie, thee en iets lekkers zijn bij de prijs inbegrepen. Een 
workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Er is plek voor maximaal 10 
deelnemers. Voor meer informatie en opgeven: 06-18165858 of theone@theonetekst.nl 
 
18 maart 2020 75 jaar na de bevrijding in een drieluik: literatuur, de Bijbel, de 
Duitse kerk tegenover Hitler (Z, RvK) Avond 2: De Bijbel 
In de Tweede Wereld Oorlog speelde de verhouding tot de overheid een belangrijke rol. 
Moest de overheid gehoorzaamd worden= Ook als de overheid demonische 
maatregelen trof? Kent gehoorzaamheid grenzen of is gehoorzaamheid absoluut? En is 
de overheid van God gegeven? In de oorlog speelde met name Romeinen 13 een 
belangrijke rol. De razzia in het Bijbelvaste Putten kende vele slachtoffers. Lijdzaamheid 
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leek ingegeven door een bepaalde Bijbelopvatting. Wij willen Romeinen 13 lezen vanuit 
de vraag of de gangbare uitleg vervangen kan worden door een andere verklaring. En 
hoe zit het met Openbaring 13? Markus 12 weet te vertellen van het recht van de keizer 
en het recht van God. Hoe lezen wij dat? En wat te denken over de houding van het 
oude Israël tegenover de koning? Genoeg om ons af te vragen welke rol Bijbelteksten 
spelen in onze keuzes. 
Gespreksleiding ds. Henk Pol 
Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in 
Noordhorn, Langestraat 62 
  
19 maart: Middaggroep (G-S) 
 
19 maart 2020 Teksten (gedichten en gebeden) uit het Liedboek (NOFE) 
“Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk” is verschenen in 2013 als opvolger van 
het Liedboek voor de Kerken (dat 40 jaar dienst heeft gedaan als liedbundel in vele 
kerken). Naast de 1016 liederen die een plek hebben gekregen in het Liedboek is er 
ook ruimschoots plaats ingeruimd voor allerlei gedichten en (gebeds)teksten. Klaas 
Holwerda (secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) schrijft daarover 
het volgende in het ‘Ten geleide’: Dit boek is niet enkel bedoeld voor gebruik in 
kerkdiensten, maar evenzeer om te functioneren op andere momenten en plaatsen, 
bijvoorbeeld in getijden en persoonlijke meditatie, pastoraat en geloofsgesprek, gezin 
en school’. We willen op deze avond enkele teksten met elkaar lezen en 
bespreken.  
Groep: max. 10 personen; 
Begeleiding: Wybe Feenstra en Corinne Kat 
Aanvang: 19.45 uur 
Locatie: ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1, Niekerk (naast de Liudgerkerk) 
Kosten: geen 
Opgave: Wybe Feenstra , tel. 502510 e-mail: w.feenstra71@hotmail.com 
 
19 maart  Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
20 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
24 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
 
25 maart POEZIE SCHRIJVEN rondom de Stille Week en Pasen (PGLO) 
 
26 maart CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
 
27 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
31 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
 
 

April   
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1 april, 75 jaar na de bevrijding in een drieluik: literatuur, de Bijbel, de Duitse kerk 
tegenover Hitler (Z, RvK) Avond 3: De Duitse kerk tegenover Hitler 
De ´Bekennende Kirche´ (de belijdende kerk) vormde een belangrijke factor in de 
binnenlandse Duitse strijd tegen Hitler. De thesen (verklaring) van Barmen (1934) zijn 
met name werk van de theoloog Karl Barth, destijds hoogleraar in Bonn. De zes 
stellingen kennen een Bijbeltekst als uitgangspunt, daaruit volgende een belijdenis 
uitspraak en een verwerpingsstelling. Juist deze verklaring bood weerstand tegen de 
machtsaanspraken van Hitler. 
Wij willen de zes stellingen lezen om zicht te krijgen op de vragen van toen, de opkomst 
van Hitler. Maar ook willen wij de vraag stellen of deze zes stellingen voor ons van 
betekenis zijn. Dr. Arie Spijkerboer heeft een aantal jaren geleden voorgesteld deze 
verklaring van Barmen op te nemen als belijdenisgeschrift van de kerk? Is dat een 
zinnige gedachte?  
Gespreksleiding ds. Henk Pol 
Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in 
Noordhorn, Langestraat 62 
 
2 april Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
3 april Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
6 april BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
 
10 april Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
16 april: Middaggroep (G-S) 
 
16 april Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, RvK) 
 
17 april Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
24 april Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
 

Mei  
 
1 mei Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
8 mei Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
15 mei Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
20 mei 2020 STILTEWANDELINGEN (NOFE) om 19.30 uur. 
 
22 mei Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 



 
29 mei Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
29 mei t/m 1 juni OPWEKKING 2020 (PGLO) 
Van 29 mei t/m 1 juni 2020 organiseert Opwekking de jaarlijkse pinksterconferentie op 
het evenemententerrein van Walibi World in Biddinghuizen. Een feest voor het hele 
gezin met programma’s voor alle leeftijden en een ontmoetingsplaats waar duizenden 
christenen en zoekers bij elkaar komen. Ook vanuit onze gemeente Leek-Oldebert gaat 
elk jaar een groep mensen naar Biddinghuizen om het Pinksterfeest te vieren. 
Sommigen gaan het hele weekend, dat wil zeggen op vrijdag heen, overnachten in tent 
of caravan, en op maandag terug. Anderen komen op zondag om de sing-in met 
tienduizenden anderen mee te maken. Op deze manier het Pinksterfeest vieren is een 
bijzondere ervaring. Wil je dit ook meemaken? Kom dan een dagje langs of kom een 
heel weekend kamperen. Het inschrijven voor het kamperen op www.opwekking.nl kan 
vanaf 1 februari 2020. Als je wilt komen, wees welkom en geef het even aan ons door. 
Dan kunnen we rekening houden met je komst. Verder kun je op www.opwekking.nl 
informatie vinden of neem contact op met de familie Korblet, tel. 06-30349795 of e-mail: 
fam.korblet@gmail.com 
 
 

Juni 
 
5 juni Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
12 juni Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
12 juni op 13 juni Nacht van gebed is vrijdag: DE VERVOLGDE KERK (PGLO) 
Wij leven in een land met godsdienstvrijheid. Wereldwijd worden echter dagelijks 215 
miljoen christenen om hun geloof vervolgd. Een deel van hen ondergaat 
gevangenisstraffen, martelingen of wordt zelfs vermoord. De Hoeksteen als 
kerkgemeente. Een grote verbouwing, een mooi gebouw, nieuwe indeling… Allemaal 
prachtig! Maar moeten we niet ook bouwen aan ons geloof, aan onze relatie met God 
en met elkaar? Paulus schrijft in 1 Korintiërs 12:26,27: Wanneer één lichaamsdeel pijn 
lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, 
delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u 
maakt daar deel van uit. Ook de PGLO.  
SAMEN GELOVEN: ERFENIS EN/OF KEUZE ? Voor vervolgde christenen is er maar 
één antwoord: KEUZE. Tegen de verdrukking en vervolging in. Wij, in het vrije westen, 
kunnen veel van de standvastigheid van vervolgde christenen leren. Dat proberen we 
op verschillende manieren over te brengen. Het project ‘De Vervolgde Kerk’ geeft 
informatie over vervolgd christendom en wil ons actief betrekken bij het lijdende deel 
van het lichaam van Christus. De Bijbel is heel erg belangrijk voor vervolgde christenen. 
Ze worden o.a. bemoedigd door de volgende tekst uit Hebreeën 2:18: Juist omdat Hij 
zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd 
wordt bijstaan.  
Informatie over deze activiteit: Anneke Assies 06 50 80 26 51, assiesa@gmail.com of  



Fam. Holman 0594-517684, p.holman@hetnet.nl 
 
19 juni Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
26 juni Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 


