Aan tafel
Programma 2022-2023

Commissie Vorming en Toerusting
van
Hervormde Gemeente Haren – Onnen
Gereformeerde Kerk Haren – Onnen

Ter inleiding
Na twee seizoenen waarin veel geplande activiteiten
noodgedwongen moesten worden afgelast, bieden wij u hierbij
de brochure aan waarin tal van bijeenkomsten staan die we
hopelijk het komende seizoen wél kunnen realiseren.
Het zijn ontmoetingen waarin op diverse manieren informatie
over, verdieping van en bezinning op levens- en geloofsvragen
en maatschappelijke zaken wordt geboden.
We gebruiken het thema dat de PKN als jaarthema voor het
seizoen 2022-2023 aangeeft: AAN TAFEL. Dat is immers de
plek om gevoed te worden en met elkaar van gedachten te
wisselen.
In de volgende bladzijden zijn voor alle leeftijdscategorieën (van
jong tot oud) thema’s / onderwerpen te vinden.
Hoe groot de behoefte daaraan is, blijkt uit de grote aantallen
aanmeldingen van de afgelopen jaren. Het vormings- en
toerustingswerk is een belangrijk onderdeel van en een
wezenlijk bindende factor in de Gemeente van Christus.
Wanneer het door nu nog onvoorziene ontwikkelingen nodig
blijkt om bijeenkomsten te annuleren of te verplaatsen, zullen
we uiteraard de nodige maatregelen nemen EN dat tijdig aan u
kenbaar maken. Daarom geldt: OPGAVE IS NODIG EN
DRINGEND GEWENST. In de eerste plaats om u te kunnen
bereiken wanneer een activiteit NIET doorgaat. Maar ook om te
weten (i.v.m. ruimtes en koffie / thee) op welke aantallen we
moeten rekenen.
Bij elk van de activiteiten staat de wijze van opgave vermeld.
We vinden het fijn u / jou op één of meerdere ochtenden /
middagen / avonden te mogen begroeten.
Commissie Vorming & Toerusting: Jolien Berendsen-Prins, Luco van
den Brom, Ybo Buurma, Marijke Dijkstra, Reinier Kleijer, Alco van
Klinken, Maartje Scholtmeijer.
Het volledige programma is ook te vinden op de websites van de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.
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Adressen
Gorechtkerk:
Gorechthuis:
Dorpskerk:
Ons Centrum:

Kerkstraat 14, Haren
Hortuslaan 1, Haren (naast Gorechtkerk)
Rijksstraatweg 188, Haren
Kerkstraat 2-b, Haren (naast Clockhuys)

Algemene informatie: Reinier Kleijer, tel. 050-8512106
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Voor middelbare scholieren:
in gesprek over geloof en kerk
Afgelopen jaar zijn we
in de Dorpskerk een
paar keer bij elkaar
geweest met een groep
middelbare-scholieren
om met elkaar na te
denken over vragen
rondom geloof en kerk.
Zo ging het vorig jaar
onder
meer
over
Avondmaal en Doop. Het was leuk en goed om zo samen in
gesprek te gaan!
Ook dit jaar starten we weer met deze tienercatechese. We
nodigen je graag uit voor een eerste bijeenkomst op
zondagmorgen 11 september, tussen half 12 en half één, in Ons
Centrum. Met elkaar spreken we dan de volgende
bijeenkomsten af.
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Data:

Zondagmorgen 11 september
Volgende bijeenkomsten in overleg

Tijd:

11:30 – 12:30 uur

Plaats:

Ons Centrum

Informatie:

Gratia Apoll, jeugdouderling (tel. 050-5349175)
ds. Arlette Toornstra

Opgave:

Via het aanmeldformulier of
arlettetoornstra@hetnet.nl

Cursus meditatief schilderen
Eindelijk kunnen we onze
cursus meditatief schilderen
weer oppakken.
Welkom! We pakken de draad
weer op, de eerste les start op
13 september om 10:00 uur.
Evenals in het vorige seizoen gaan we ook nu uit van een tekst
of een mooi gedicht. Ik streef ernaar om kleurrijke woorden te
vinden, woorden die ontroeren, die ons meenemen in een
kleurrijke omgeving of een mooie plek: woorden waar we stil
van worden. We lezen de tekst een aantal keren in alle rust en
laten die tot ons doordringen. Daarna gaan we zoveel als
mogelijk is in alle stilte aan het werk.
Natuurlijk ben ik aanwezig om te adviseren en te helpen waar
nodig. Voor materiaal vraag ik €5,- per persoon en koop dat van
tevoren in.
Er is plaats voor maximaal 12 personen. Ik hoop dat de mensen
die al eerder de cursus bezochten er weer zullen zijn. We weten
niet of er dan ook nog plaats is voor mensen die deze cursus
ook zouden willen doen. U kunt altijd contact opnemen.
Data:
Tijd:

Dinsdag 13 september, plus nieuwe afspraken
10:00 – 11:30 uur

Plaats:

Ons Centrum

Begeleiding en opgave:
Philippine Lugtigheid
philippinelugtigheid@hotmail.com
Tel. 050 – 5342998
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Stiltemeditatie
We leven in een hectische
wereld. Oorlog dichtbij en een
pandemie die grote gevolgen
heeft kunnen ons angstig,
onzeker en onrustig maken.
Dan zoeken we naar rust, balans.
Stiltemeditatie
kan
daarbij
helpen. Dit brengt heilzame rust,
verdieping en authenticiteit.
We leven in een tijd van individualisme. Samen mediteren
schept spirituele verbondenheid, met elkaar en met God als
Bron van ons bestaan.
We oefenen in ontspannen, stil worden en zoeken naar de
betekenis van geloof in ons leven.
Je bent welkom om mee te doen.
Begeleiding: Alja Egberts en Idelette Kruidhof
Data:

1 x per maand op woensdagavond
Alja: 21 sept., 19 okt., 16 nov., 14 dec.
Idelette: 19 jan., 15 febr., 15 mrt., 12 apr.
Idelette en Alja: 17 mei
(zie ook agenda Gorechtkerk)

Tijd:

20:00 - uiterlijk 21:20 uur.
Koffie/thee vanaf 19:45 uur.

Plaats:

Gorechthuis (zo nodig Gorechtkerk)

Informatie en opgave: Alja Egberts, alja50@home.nl
of tel. 050 5349636
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Gespreksgroep 20 - 30
Geloven is in onze tijd niet
vanzelfsprekend en zeker niet als
twintiger. Dan is het mooi als je elkaar
kunt ontmoeten om te delen wat
geloven voor jou inhoudt. Bij deze
gespreksgroep is er die mogelijkheid
om op een gezellige manier in gesprek
te gaan.
De gespreksgroep is een voortzetting van een eerdere
belijdeniskring en gericht op de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar, al
komt niet op een jaar meer of minder. Met deze gespreksgroep
kun je je eventueel ook voorbereiden op het doen van belijdenis.
De eerste avond vindt woensdag 21 september plaats. Op die
avond zullen wij de andere data van het seizoen plannen.
Begeleiding: Ds. Michiel Pronk
Plaats:

Gorechthuis

Data:

Woensdag 21 september

Tijd:

20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.

Opgave:

Per e-mail – m.pronk@gorechtkerk.nl
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Gespreksgroep Connect
Een goed gesprek vindt iedereen
waardevol, ook het gesprek over
geloven. Vaak komt het daar door
de drukte van het leven niet van.
Met deze gespreksgroep die
gericht is op de doelgroep van 30
tot 45 jaar (we kijken daarbij niet op
een jaar) willen wij het goede gesprek over geloven vormgeven.
Als eerste avond hebben wij voor dinsdag 27 september
gekozen. Op die avond willen wij met elkaar spreken over hoe
deze gespreksgroep vorm krijgt: welke onderwerpen wij gaan
bespreken en hoe vaak wij samenkomen. Jullie inbreng wordt
erg op prijs gesteld.

Wij hopen jullie op die avond te ontmoeten! Tot dan!
Begeleiding: Henk Wolters en Rianne Pronk – van Belle
Plaats:

Gorechthuis

Datum:

Dinsdag 27 september, eerste avond

Tijd:

20:00 tot 21:30 uur

Voor informatie en opgave:
Rianne Pronk: rianne.van.belle@12move.nl
Tel. 06-19561942
Henk Wolters: 30-45@gorechtkerk.nl
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Schatgraven in Bijbelse grond
een leerhuisserie over Archeologie en Bijbeluitleg
Afgelopen decennia is er door
archeologen in Israël veel nieuwe
kennis opgedolven, waarmee
Bijbelse teksten soms in een ander
licht zijn komen te staan of meer
kleur hebben gekregen. Op allerlei
vragen proberen de onderzoekers
een antwoord te vinden: Waar
komt het volk van Israël en Juda vandaan? Wat kun je vertellen
over de manier waarop de mensen leefden, wat ze dachten, wat
en hoe ze geloofden? Hoe zit dat met de Exodus – er wordt
vaak gezegd dat er geen enkel archeologisch bewijs voor te
vinden is - maar is dat het hele verhaal? En: het grote rijk van
David en zijn zoon Salomo – wat is daarvan terug te vinden in
de opgravingen van archeologen? Wanneer zijn de verhalen
van het Oude Testament opgeschreven, en onder welke
omstandigheden zijn ze in onze Bijbel terecht gekomen? En
natuurlijk de vraag die het voor ons dichtbij haalt: wat vertelt dat
ons over wat de Bijbel ons en onze generatie te zeggen heeft?
In dit laatste seizoen Leerhuis-bijeenkomsten - althans in déze
vorm - zetten we dit soort vragen centraal. We lezen
Bijbelteksten en leggen die naast ontdekkingen van de
archeologen – kortom: we gaan schatgraven in Bijbelse grond!
Data:

Tijd:
Plaats:
Leiding:
Opgave:

29 september, 20 oktober, 24 november
26 januari, 23 februari, 23 maart
13 april (als reserve-datum)
14:30 – 16:30 uur
Ons Centrum
Ds. Arlette Toornstra
Via het aanmeldformulier of
per mail naar arlettetoornstra@hetnet.nl,
met vermelding van eigen telefoonnummer
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Haren samen !!
Komend seizoen slaan de
Harense kerken de handen
ineen! Het jeugdwerk 16+
van de Gorechtkerk, de
Dorpskerk, de
Ontmoetingskerk en de
Hoeksteen gaat samenwerken.
Lijkt het je leuk om gelovige leeftijdsgenoten te ontmoeten uit je
eigen omgeving, of juist met je vrienden uit Haren gezellige
avonden te hebben met gesprekken over het geloof? Vanaf
oktober organiseren wij tweemaal per maand een avond
waarop dat kan.
Wil je meer weten, kom dan langs op de introductieavond op
zaterdag 1 oktober. We gaan soos-hoppen. De avond begint
om 21 uur in de soos van de Hoeksteen! Vervolgens gaan we
om 22 uur naar de soos van de Ontmoetingskerk en eindigen in
de soos van de Gorechtkerk waar we vanaf 23 uur welkom zijn.
We hopen op een gezellig avond.
Datum:

Zaterdagavond 1 oktober

Tijd:

21:30 – 24:00 uur

Plaats:

Soos Hoeksteen
Soos Ontmoetingskerk
Soos Gorechtkerk

Informatie en opgave:
Monique van der Molen, jeugdouderling Gorechtkerk
jeugdouderling@gorechtkerk.nl
Gratia Apoll, jeugdouderling Dorpskerk.
jeugdouderling@dorpskerkharen.nl
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Ouderenkring
Al vele jaren een vertrouwde activiteit,
– mensen uit onze beide gemeentes
die elkaar eens per maand in een
betrokken sfeer ontmoeten rond
geloofs- en levensvragen. Gelukkig
melden zich elke seizoen weer nieuwe deelnemers aan.
Na een paar jaar een aantal Psalmen te hebben behandeld,
hebben we deze keer gekozen voor een andere aanpak. Ieder
van de inleiders (zie onder) neemt een evangelie-verhaal
waarbij zij / hij zich persoonlijk sterk betrokken voelt. Dat zal de
aanzet zijn voor het gesprek dat zich daarna hopelijk ontspint.
Evangelieverhalen zijn als kostbare diamanten. Afhankelijk van
hoe je het licht erop laat vallen zie je de mooiste (verschillende)
schitteringen. Daarvan hopen de inleiders u deelgenoot te
maken.
Op de eerste bijeenkomst (geleid door ds. Pronk over Lukas 18
vers 1 – 8) wordt bekend gemaakt welk Bijbelgedeelte door wie
en wanneer wordt behandeld.
Zoals altijd staan thee en koffie vanaf 13.45 uur voor u klaar op
de middagen.
Inleiders zijn (in alfabetische volgorde): prof, Luco van den
Brom, ds. Ybo Buurma, ds. Reinier Kleijer, ds. Harm Jan Meijer,
ds. Michiel Pronk, ds. Arlette Toornstra.
Informatie:
Data:

Ds. Michiel Pronk (tel. 050 7852729)
De donderdagen 6 oktober, 17 november,
12 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april.
De datum voor de lunch waarmee in mei 2023 deze reeks
bijeenkomsten wordt afgesloten, volgt later in het seizoen.
Tijd
Plaats:
Opgave:

14:00 – 15:30 uur
Ons Centrum
Zie aanmeldformulier
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Kring op maandagochtend
Verlangen naar een nieuw christendom
Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2019
Net als in de afgelopen jaren komen we drie
maandagochtenden bijeen, deze keer om
een boek met elkaar te bespreken.
Centraal staat het werk van Samuel Lee,
theoloog des vaderlands in 2019 en
verbonden met de pinksterbeweging, die
openhartig en persoonlijk schrijft over wat in
zijn ogen wezenlijk is voor het christendom
vandaag.
Samuel Lee stelt in zijn boek actuele thema’s aan de orde, zoals
de toenemende rol van beleving en emoties in kerkdienst, het
leiderschap in de kerk, de verhouding tussen welvaart en
evangelie, de dialoog met de Islam, de lezing van de Bijbel, zijn
visie op de financiële ethiek en de betekenis van de Heilige
Geest.
Hij besluit zijn boek met een lijst van 20 kenmerken waaraan
het door hem verlangde christendom zou moeten voldoen.
Het boekje kost € 15,99 en is te bestellen bij de boekhandel.
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Data:

Maandag 10 en 24 oktober, 14 november

Tijd:

10:00 – 12:00 uur

Plaats:

Gorechthuis

Leiding:

Ds. Ybo Buurma

Opgave:

ybuurma@gmail.com

Gesprekskring ‘Geloven vandaag’
‘Alles stroomt’, dat wisten de
oude Grieken al. Niets blijft
gelijk. Ook op het gebied van
geloven vindt er vaak
verandering plaats. Door wat
je meemaakt en leest, kun je
met de jaren over dingen
anders gaan denken. Bij deze kring willen wij spreken over wat
wij gevonden hebben of waar wij naar zoeken.
Als leidraad voor de ochtenden heb ik gekozen voor de
Apostolische Geloofsbelijdenis. Aan de hand van een
Bijbeltekst, gedicht of lied zullen wij over het thema met elkaar
in gesprek gaan.
Het afgelopen seizoen hebben wij al verschillende thema’s
besproken en wij gaan verder waar wij gebleven waren, bij het
thema ‘Ik geloof in de Heilige Geest’.
Bent u niet eerder geweest, maar heeft u wel interesse? U kunt
zo aanschuiven. Weet u welkom!
Begeleiding: Ds. Michiel Pronk
Plaats:

Gorechthuis

Data:

Elke tweede dinsdagochtend van de maand,
11 oktober - 11 april

Tijd:

10:00 uur tot ongeveer 11:15 uur.

Opgave:

Via het formulier OF rechtstreeks per e-mail –
m.pronk@gorechtkerk.nl
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Lezing en presentatie boek ds. Oosterdijk
Ruimte en katholiciteit
Een bijzonder gebeurtenis in het najaar:
in de 800 jaar oude Nicolai- of
Dorpskerk zal het boek worden
gepresenteerd dat ds. Rudolf Oosterdijk
heeft geschreven en dat de titel draagt:
De Dorpskerk, een huis voor God en de
mensen; een geschiedenis van de
Harener Dorpskerk in relatie tot de
gemeenschap. Ds. Oosterdijk schreef
het over het kerkgebouw van de
gemeente waaraan hij bijna een kwart
eeuw als voorganger verbonden is
geweest. Hij belicht daarin m.n. de
positie die de Dorpskerk heeft gehad (en nog steeds heeft) in
de geschiedenis van mensen die in en om de kerk hebben
geleefd en geloofd. Het kerkgebouw weerspiegelt in haar
architectuur en inrichting hoe generaties Hareners God hebben
beleefd en de kerk gestalte hebben willen geven. En hoe de
Dorpskerk tot op de dag van vandaag een huis voor God en
voor de mensen is.
Voorafgaande aan de presentatie zal de schrijver n.a.v. één van
de hoofdstukken uit zijn boek een lezing houden over Ruimte
en Katholiciteit. Hoewel het door de Reformatie (ook in Haren)
tot een verwijdering kwam van de kerk van Rome was er
desondanks meer continuïteit dan breuk. Ze bleef ‘katholiek’,
inclusief, plaats biedend aan iedereen die de weg van geloof
wil gaan. Zo was en is (ook zichtbaar) de Dorpskerk voluit een
Protestants-Katholiek gebouw.
Inleider:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Opgave:
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Ds. Rudolf P. Oosterdijk
Dinsdag 18 oktober
20:00 – 22:00 uur
Dorpskerk
Via aanmeldformulier

Kliederkerk
KLIEDERKERK is een creatieve,
speelse vorm van Kerk-zijn. Kliederkerk
is voor jong en oud, maar richt zich
specifiek op ouders (grootouders) met
jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Tijdens
Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal.
Samen worden deze verhalen of thema’s op creatieve wijze
ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van
samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er
verdieping in de gemeenschap met elkaar en met God.
Een belangrijke andere doelstelling van de Kliederkerk is de
onderlinge ontmoeting. Daarom staat gastvrijheid hoog in het
vaandel. Kliederkerk zet een sfeer neer waarin mensen zich
welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze
kunnen groeien.
Daarom bestaat een Kliederkerk uit drie onderdelen: het samen
ontdekken via creatieve en sportieve activiteiten, het samen
vieren – een korte viering voor alle deelnemers en we sluiten af
met het samen eten.
Het hele programma duurt ongeveer twee uur. Vooraf is er een
vrije inloop met welkom/drinken en instructie.
De activiteiten die we doen, zijn met name gericht op kinderen
in de basisschoolleeftijd, maar iedereen is welkom!
Jullie als gezin zijn van harte welkom, maar ook opa’s, oma’s
en andere belangstellenden.
De eventueel aanwezige tieners kunnen meehelpen bij de
activiteiten en voor de allerjongsten is er een speelhoek in de
kerkzaal ingericht.
De Kliederkerk voor het komende seizoen:
Data:
30 oktober, 29 januari en 16 april
Tijd:
Zondag 16:00 – 18:00 uur inloop vanaf 15.45 uur
Plaats:
Gorechtkerk en Gorechthuis
Info en opgave: kliederkerk@gorechtkerk.nl
Zie voor info over thema etc. Vierluik en de Website
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Stanley Hauerwas – een theoloog van vandaag
Stanley Hauerwas is in 2001 door Time
Magazine uitgeroepen toe Amerika’s beste
theoloog. Hij is beroemd( of voor sommigen
berucht) vanwege zijn uitgesproken kritiek op
het Amerikaanse christendom. Volgens
Hauerwas hebben liberale en evangelicale
theologen en kerkleiders het christelijk geloof
in de uitverkoop gedaan. Via niets ontziende
machtspolitiek proberen ze hun eigen
idealen aan de samenleving op te dringen.
Hauerwas houdt zijn geloofsgenoten echter ook voor dat er een
uitweg uit de crisis is. Ze moeten terug naar wat volgens Schrift
9en traditie de basis is: het geloof in Jezus Christus. Jezus is
voor hem de belichaming van een alternatieve manier van leven
waar niet onze drang naar macht regeert maar de vrede van
God. De kerk heeft daarbij de opdracht om in woord en in daad
te getuigen van deze vrede.
Het werk van Hauerwas is ook uiterst relevant voor de
Nederlandse context. Hij wijst namelijk op iets dat zo
vanzelfsprekend is dat we het vaak over het hoofd zien: geloven
kun je niet alleen. We hebben een kerk nodig, een
gemeenschap van ‘zusters en broeders’.
Inleider:
Adriaan Baan (1978). Hij is predikant van de
Protestantse Kerk en promoveerde op een proefschrift over
Hauerwas. Onlangs schreef hij, samen met Jan Martijn
Abrahamse ’Stanley Hauerwas, een theologische biografie’.
Paats:

Ons Centrum

Datum:

Maandag 31 oktober

Tijd:

20.00 uur

Aanmelding: Zie aanmeldformulier.
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Verandering van geloofsvoorstelling
Michiel Pronk promoveerde in 2016 op dit onderwerp aan
Universiteit Leiden.
Het is een herkenbare ervaring: soms
merk je dat je over een bepaald
onderwerp anders bent gaan denken.
Meestal houd je die ervaring voor jezelf,
maar soms lukt dat niet, bijvoorbeeld
als je publiekelijk over een onderwerp
hebt uitgesproken. Dan word je gedwongen om jezelf te
verantwoorden: waarom ben ik van gedachten veranderd?
Tijdens deze avond zal verteld worden over een discussie die
ruim tien jaar geleden in Nederland in het maatschappelijke
debat speelde rond de idee van Intelligent Design. Dat is de
gedachte dat er in de natuur complexe systemen aanwijsbaar
zijn die onmogelijk door evolutie ontstaan kunnen zijn. Voor
christenen was dat een heel aantrekkelijke gedachte, want zo
was opeens wetenschappelijk bewijs voor God als schepper.
Het ‘dwaze’ van dat geloof bleek ineens redelijk te zijn.
Na verloop van tijd lieten deelnemers aan deze discussie zoals
EO-presentator Andries Knevel en de Delftse hoogleraar Cees
Dekker echter de idee van Intelligent Design varen. Aan bod
zullen komen hun motieven voor hun verandering, hoe zij
daarover spraken en op welke manier zij Gods betrokkenheid
bij de schepping zijn gaan zien.Die discussie is een opstap voor
een gesprek over hoe wij zelf van geloofsinzichten veranderen,
wat wetenschap voor ons geloof betekent en welke rol
christenen in het maatschappelijke debat kunnen spelen.
Inleiding:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Opgave:

Ds. Michiel Pronk
22 november
20:00 – 21:30 uur
Ons Centrum
Zie aanmeldformulier
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Hoe groen is de vooruitgang?
De grotere milieuvraagstukken van
deze wereld (klimaatverandering,
biodiversiteitsverlies
en
een
verstoord
metalenen
mineralengebruik) vergen veel van
de maatschappij. Wat omvang en
reikwijdte betreft zijn de gewenste
veranderingen vergelijkbaar met de
industriële revolutie. Het vergt dan ook veel meer dan
technisch-economische aanpassingen. Mijn stelling is dat
hiervoor
een
dragend
verhaal
nodig
is.
Een
levensbeschouwelijk verhaal dat het huidige dominante verhaal
van de moderniteit op termijn kan vervangen. Wat zijn de
ingrediënten voor dat nieuwe verhaal? Heeft het (protestantse)
christendom zo’n verhaal in huis?
Jan J. Boersema is hoogleraar Grondslagen van de
Milieuwetenschappen aan de Leidse Universiteit. Hij studeerde
biologie en promoveerde in de theologie. In de universitaire
wereld is hij ook bekend als eindredacteur van het Basisboek
Milieukunde en het latere Principles of Environmental Sciences.
Boersema doet de laatste jaren onderzoek naar de
(veronderstelde) ondergang van de oorspronkelijke cultuur op
Paaseiland en naar het ‘oprollen van de ongerepte wildernis’ in
de 19de eeuw in de Verenigde Staten door Nederlandse
immigranten.
In zijn woonplaats Leiden is Boersema actief lid van de
Protestantse Gemeente (Hooglandse kerk) waar hij ook af en
toe voorgaat.
Inleiding:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Opgave:
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Prof. dr. J. Boersema
15 december
20:00 – 22:00 uur
Ons Centrum
Zie aanmeldformulier

Poëzieavond
Ida Gerhardt
De gestorvene
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal om met zijn tweeën te staan.
Dit seizoen staan we tijdens de poëzieavond stil bij Ida
Gerhardt, een van Nederlands meest bekende en meest
gelezen dichteressen.
In 2015 verscheen de prachtige biografie ‘Dwars tegen de keer’,
van Mieke Koenen, waarin de auteur op een indrukwekkende
wijze het leven van deze eigenzinnige, door haar jeugd
getekende en zo getalenteerde dichteres en classica beschrijft.
Tijdens deze avond horen we fragmenten uit het levensverhaal
van Ida Gerhardt en klinken haar bekende, maar ook minder
bekende gedichten.
Inleiding:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Opgave:

Ds. Ybo Buurma en Alja Egberts
Maandag 24 januari
19:45 uur
Gorechthuis
ybuurma@gmail.com
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Ontmoetingen in De Dilgt
Voor de bewoners van de
nieuwe flatgebouwen op het
terrein
van
De
Dilgt
proberen we dit seizoen een
paar
bijeenkomsten
te
beleggen voor mensen met
belangstelling voor geloof en
kerk.
Waarschijnlijk zal het mogelijk zijn om in een gemeenschapsruimte in één van de flats elkaar te ontmoeten.
Zodra de plannen iets verder gestalte hebben gekregen kunt u
er meer over lezen in 4-luik. Uiteraard zijn ook niet-kerkleden
van harte welkom!
Data:

Zie 4-luik

Tijd:

Zie 4-luik

Plaats:

De Dilgt

Begeleiding: Ds. Arlette Toornstra
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Filmavond: Waarom niet naar Wyldemerk?
In het afgelopen seizoen
vertoonde onze commissie
een film van onze oudplaatsgenoot regisseur Anne
van Slageren. In dit nieuwe
seizoen wordt opnieuw een
boeiende documentaire van
zijn hand vertoond. Ditmaal
over de persoonlijke zoektocht van Nikki Manuputty naar haar
Molukse familiegeschiedenis. Daarin komt o.a. aan de orde wat
het betekende dat haar opa met zijn gezin destijds als enige
moslim ervoor koos om in kamp Schattenberg te blijven wonen.
In Schattenberg waren spanningen tussen moslims en
christenen zo hoog opgelopen dat besloten werd om voor de
moslim-gemeenschap een apart kamp op te richten:
‘Wyldemerk’ in Friesland.
Een film die enerzijds de vragen over de verhouding tussen
christendom en islam raakt en die anderzijds het probleem aan
de orde stelt wat het betekent om buiten een gemeenschap te
staan.
Die vragen zijn – ook los van deze film – actueel tot op de dag
van vandaag.
Inleiding:

Anne van Slageren

Datum:

Donderdag 23 februari 2023

Plaats:

Ons Centrum

Tijd:

20:00-22:00 uur (koffie / thee vanaf 19.45 uur)

Opgave:

Zie aanmeldformulier
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Vrienden maken met de mammon
Hoe zou je dat kunnen doen?
Er zijn weinig thema's in de Bijbel die
zo vaak terugkomen als armoede en
onrecht versus rijkdom en macht.
Geld kan gelukkig maken maar het
kan je ook het zicht ontnemen op wat
werkelijk van waarde is.
Jezus roept ons op om vrienden te
maken met de mammon. Geld
inzetten voor het goede, zo zou je dat
kunnen uitleggen. Maar hoe doe je
dat? Koert Jansen neemt ons mee op zijn inmiddels ruim 25jarige zoektocht naar het antwoord op deze vraag. Hierbij gaat
hij in op het vinden van een juiste houding ten aanzien van
rijkdom en welvaart. Daarnaast geeft hij praktische inzichten in
de wereld van duurzaam bankieren en beleggen.
Koert Jansen is directeur van Fair Factory Development Fund,
een fonds dat investeert in voedingsmiddelenbedrijven in
ontwikkelingslanden. Daarnaast is hij Portefeuillemanager
Beleggingen bij de Protestantse Kerk in Nederland. Voorheen
was hij gedurende 18 jaar in verschillende functies werkzaam
bij Triodos Bank. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in
Amersfoort en is kerkelijk actief binnen de Emmaüskerk, een
wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort.
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Datum:

Dinsdag 9 maart

Tijd:

20:00 – 22:00 uur

Plaats:

Ons Centrum

Opgave:

Zie aanmeldformulier

Kerklied en taal
Liederen speelden en spelen tot op
de dag van vandaag in de
geschiedenis van de kerk een hele
wezenlijke rol. Allerlei bundels met
kerkliederen bevatten teksten met
heel uiteenlopende inhoud waarin
dichters proberen uitdrukking te
geven aan bijzondere persoonlijke ervaringen. Israëls oude
liederenschat (de Psalmen) is daar een indrukwekkend
voorbeeld van. Maar ook in onze tijd bedienen lied/tekstdichters zich van poëtische taal om hun persoonlijke
gevoelens en hun religieuze ervaringen te vertolken. In die
uitingen treffen we veelal verrassende nieuwe beelden die ons
als lezer, hoorder, zanger of gelovige prikkelen, – die ons raken
en in ons hoofd gaan rondzingen. Deze teksten kunnen in ons
denken en beleven een indringend effect hebben, zeker
wanneer zij ook nog in combinatie met muziek tot ons komen.
Dan wordt er als het ware een extra dimensie aangeboord.
Dichters kunnen op hun beurt uitleggers van de Bijbel worden
en de woordenschat van onze diepste gevoelens en
overtuigingen versterken. Zo wordt de kerk- en geloofstaal
levendig aan de gang gehouden.
De beide inleiders van deze avond laten vanuit verschillende
invalshoeken hun licht schijnen over het kerklied. Naast enkele
oude (al lang vertrouwde) liederen zullen we ook een aantal
hedendaagse liederen met elkaar zingen.
Inleiders:

Prof. Luco van den Brom en ds. Reinier Kleijer
(tevens muzikale begeleiding)

Datum:
Tijd:
Plaats:

Maandag 20 maart
20:00 – 22:00 uur
Ons Centrum

Opgave:

Zie aanmeldformulier
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Hemelvaartpelgrimage
Als PKN-kerken van Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen is
er al jarenlang de gewoonte om op Hemelvaartsdag van de ene
middeleeuwse kerk naar de andere te lopen. Het is
verbazingwekkend hoeveel verschillende routes er in de
afgelopen jaren al ontdekt zijn tussen de Bartolomeuskerk in
Noordlaren en de Dorpskerk (Nicolaikerk) in Haren.
We beginnen met een ochtendgebed om 6.00 uur in de ene
kerk, we ontbijten ergens onderweg (opvallend vaak in
Glimmen, ongeveer halverwege) en komen op tijd voor de
dienst van 10.00 uur in de andere kerk.
Voor de liefhebbers van dit ‘dauwtrappen’ wordt t.z.t. in 4-luik,
op de websites van deelnemende kerken en bij de
mededelingen in de kerkdiensten nadere informatie gegeven
over de route (met de plaats van vertrek en de plaats van
aankomst) en de mogelijkheden om u aan te melden.
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Datum:

Donderdag 18 mei

Tijd:

6:00 uur Start met ochtendgebed
10:00 uur Hemelvaartdienst

Informatie:

Alco van Klinken, tel. 050-5347059
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Agenda Noordlaren - Glimmen
Activiteitenoverzicht Protestantse Gemeente te NoordlarenGlimmen
Meer uitgebreide informatie over opzet en eventuele aanmelding
vooraf is te vinden op www.pkn-ng.nl/activiteiten
Data
10 okt, 14 nov, 12 dec,
9 jan, 13 febr. en 13
maart
14.00 uur
30 oktober
vanaf 17.00 uur
8 november
19.30 uur
28 november
14.00 uur
18 december
vanaf 16.00 uur
16 januari
14.00 uur
14 februari óf 14 maart
14.00 uur

28 februari
19.30 uur
26 maart
16.00 uur
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Incidentele activiteiten
Tafelgesprekken op de maandagmiddag
Aandacht voor diverse thema’s die
iedereen raken
Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Allerzielen in de Bartholomeuskerk
‘Sorry, We Missed You’
Ontmoeting rond een betekenisvolle film
Rouwmaal of feestmaal?
Gespreksmiddag over de Maaltijd van
Heer
Kerst voor het dorp
Evenement met glühwein, chocomel,
muziek en zang
‘Aan tafel’ in de literatuur
Poëziemiddag door Friso Bavinck
Koffie met cake of een borrel met een
bitterbal?
Gespreksmiddag over het laatste
afscheid
Filmavond in de Trefpuntkerk
Ontmoeting rond een betekenisvolle film
Tekst en muziek in de Johannes-Passion
Verklarende lezing met
luisterfragmenten, Chris van Bruggen

Data
25 april
20.00 uur
18 mei
06.00 uur

Data
Wekelijks,
maandagavond
Tweewekelijks,
maandagochtend
Maandelijks, elke
eerste dinsdagochtend
v.d. maand
Maandelijks, elke
vierde
donderdagavond om
19.30

Incidentele activiteiten
‘Predikanten die Joden hielpen’
Lezing door ds. Geert Hovingh
Hemelvaartspelgrimage
Spiritueel dauwtrappen met Haren-Onnen

Doorgaande activiteiten
Cantorij - Repetitie
Stiltebijeenkomst
Meditatie en ontmoeting
Inloopochtend
Met koffie en een spreker
Avondgebed in de Bartholomeus
Een lezing, stilte, gebed en een enkel lied
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Haren Gn, augustus 2022
Samenstelling:

Commissie ‘Vorming & Toerusting’

Illustratie voorzijde: Philippine Lugtigheid
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Lay-out:

Roelof Rabbers

Druk:

Drukzo

