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Vorming maakt je bewust van de gedachten en gevoelens in jezelf 

en toerusting geeft je iets in handen om die gedachten en 

gevoelens (verder) te ontwikkelen. 

En op die persoonlijke ontwikkeling wil Vorming & Toerusting 

met haar programma graag inspelen. Daarom wederom een aanbod 

van zaken waarmee u zeker uw kennis van het geloof kunt 

verdiepen en waar u de nodige inspiratie uit kunt halen. 

 

Voor het seizoen 2016/2017 zult u weer een aantal vaste items in 

het programmaboekje tegenkomen. Zo is er weer de maandelijkse 

filmavond, gaan we dieper op een preek in tijdens ‘Keek op de 

Preek’ bijeenkomsten, zijn er gespreksgroepen, 

ontmoetingsgesprekken en  boekbesprekingen. En natuurlijk gaan 

we weer ‘gluren bij de buren’. De diverse commissies hebben 

wederom hun bijdrage geleverd aan dit V&T programmaboekje 

waaronder Kerk en Israël met een optreden van Trio Wilde Eend in 

november en de ZWO commissie met een Afghaanse avond in 

maart.  

 

Een boekje vol inspirerende mogelijkheden en om die te benutten 

kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier in dit boekje 

of van de mogelijkheid om u via de PGO website voor de 

activiteiten van V&T aan te melden. En u weet het, van uitstel 

komt....... dus wacht niet te lang maar geef u nu op voor de 

activiteiten die u aanspreken.  
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Naast vermelding van de verschillende activiteiten in dit boekje zal 

V&T deze ook vermelden in ons kerkblad ‘Ontmoeting’. Houd u 

daarom de ‘Ontmoeting’ in de gaten voor meer informatie over 

geplande activiteiten! 

 

 

De commissie V&T wordt thans gevormd door: 

 

Hannie van Luipen (voorz.) tel: 563163 

José Groot (secr.)  tel: 567141 

Han Langeveld (pr)  tel: 410178 

Vacature (iets voor u?) 

Mailadres: vt@protgemoudewater.nl               

Website:   www.protgemoudewater.nl                         

Drukwerk verzorgd door Wil van der Heiden    

mailto:vt@protgemoudewater.nl
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1. Kerk aan het werk 

Op zaterdag 17 september 2016 vindt er een ACTIEDAG plaats 

die wordt georganiseerd vanuit de Diaconie. Het thema van de dag 

is “Deel je leven”. Een prachtig thema voor de actiedag want we 

hebben veel met elkaar te delen: ons gezelschap, ons gesprek, ons 

eten etc. Dat kom je pas te weten als je elkaar ontmoet, het levert 

altijd weer verrassende momenten op. Iedereen heeft wat te geven 

en te delen.  

Wat is het programma op onze actiedag: 

Om 16:00 uur ontmoeten wij elkaar in ons Zalencentrum, 

koffie/thee met wat lekkers staan natuurlijk klaar. 

Aansluitend, rond 16:30 uur, zullen we jullie met beelden 

“meenemen” door historisch Oudewater. Je zult versteld staan van 

de oude beelden waarop je onze mooie stad van alle kanten te zien 

krijgt. We geven daar natuurlijk de nodige toelichting 

bij. Langzamerhand rammelen de magen. Prima, want we gaan op 

pad naar één van onze gemeenteleden waar een heerlijk voor- en 

hoofdgerecht op ons wacht. De kinderen van 4 – 12 jaar kunnen 

deelnemen aan het kinderprogramma met een kinder-culinaire 

maaltijd. Hierover informeert het Jeugdwerkbestuur jullie apart. 

Het dessert staat daarna in het zalencentrum klaar. 

Daar sluiten we rond 20:30 uur af met een kopje koffie. 

Wilt u zich opgeven, wees er dan wel snel bij, want ook vorig jaar 

waren alle tafels gevuld! De kosten bedragen : € 17,50 per persoon. 

Bedenk daarbij dat een groot deel daarvan ten goede komt aan de 

kinderen van de minima in Oudewater. Die mogen best eens een 

steuntje in de rug. 

Opgeven kan via diaconie@protgemoudewater.nl of bel naar  

Marja Gorter 0348 – 567722. Je kunt ook alleen naar het 

middagprogramma komen. Daarvoor hoef je je vooraf niet op te 

geven. Deze kosten bedragen € 5,00 per persoon. 

Datum:  zaterdag 17 september 16:00 - 21:00 uur 

Plaats:  Ontmoetingskerk  

mailto:diaconie@protgemoudewater.nl
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2. Zin in film 

Zin in een goede film?  

Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook–  ‘zin’ 

proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden 

films met artistieke en spirituele diepgang vertoond.   

 

De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je 

kijken naar het leven en zetten je aan tot nadenken. Ze gaan over 

hoe mensen, waar ter wereld ook, leven in vreugde en verdriet, 

waar ze voor gaan,  hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven 

of niet geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. De 

films nodigen uit tot contact met jezelf en met medekijkers. 

Daarom is na afloop gelegenheid om  je reacties te delen met 

anderen. 

Ieder die dit aanspreekt, is van harte welkom. 

 

Data:  Maandagavonden 26 september, 31 oktober, 

 28 november,  12 december, 30 januari,  13 februari, 

27 maart 

Aanvang: 19:30 uur 

Plaats:  Ontmoetingskerk 

Entree:  € 5,00 per persoon per avond, incl. één consumptie 

Begeleiding:  Jos van Hulsen 

 

Alle films worden vertoond op groot scherm, met Nederlandse 

ondertiteling. 

 

 

Wegens grote belangstelling:  

GAARNE VOORAF AANMELDEN!  
(vt@protgemoudewater.nl)    
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Maandag 26 september, Knielen op een bed violen 

Nederland, 2016, Drama,112 minuten,  

geregisseerd door Ben Sombogaart, met Barry Atsma, en Noortje 

Herlaar.  

 

Jeugdliefdes Hans en Margje Sievez leiden een gelukkig 

gezinsleven op hun kwekerij. Op een dag komt Hans de prediker 

Jozef Mieras tegen die hem over God vertelt en de herinneringen 

aan zijn streng gelovige opvoeding aanwakkert. Als Hans 

vervolgens een diep religieuze ervaring heeft, is hij ervan 

overtuigd in direct contact met God te hebben gestaan. In de 

daarop volgende zoektocht naar zingeving en het eeuwige leven 

verliest hij het zicht op de werkelijkheid en het contact met zijn 

omgeving. Hij raakt steeds meer in de ban van het geloof.  

Terwijl Hans steeds verder in de macht van de sekte lijkt weg te 

glijden, kan Margje weinig meer dan toekijken hoe de liefde van 

haar leven langzaam maar zeker verdwijnt. 

“Een liefdesverhaal met hoop”(A.D.) 

 

Maandag 31 oktober, Loin des Hommes 

Frankrijk, 2014, Drama, 101 minuten,  

geregisseerd door David Oelhoffen, met Viggo Mortensen, Reda 

Kateb en Djemel Barek. 

 

Algerije, 1954.  

Wanneer opstand uitbreekt zijn twee zeer verschillende mannen, 

een teruggetrokken leraar en een dorpeling, gedwongen over het 

Atlasgebergte te vluchten. In het midden van een ijzige winter 

moet Daru (Mortensen) de dorpeling (Kateb), die beschuldigd 

wordt van moord, zien te escorteren. Achtervolgd door ruiters op 

zoek naar gerechtigheid en wraakzuchtige kolonisten besluiten de 

twee om het onbekende te trotseren en te vechten om hun vrijheid 

te bewerkstelligen. 

“Je kunt je ogen er niet vanaf houden” 

(Het Parool  
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Maandag 28 november, Kollektivet 
2016, Denemarken / Zweden / Nederland, Drama / Familie, 111 

minuten,  

geregisseerd  door Thomas Vinterberg met Ulrich Thomsen, 

Fares Fares en Trine Dyrholm 

 

Het verhaal speelt zich af in het midden van de jaren 70. Erik en 

Annam zijn een   academisch koppel. Samen met hun dochter 

Freja richten ze een commune op in hun woning in het 

voorstedelijke Hellerup. Aanvankelijk gaat alles goed: er vinden 

grote ontmoetingen, etentjes en feesten plaats in het huis. Er is 

vriendschap, liefde, familie en een gemeenschap onder één dak. 

Maar wanneer ook de minnares van Erik intrekt in het huis, 

verandert alles. De realiteit maakt zijn intrede en dreigt het gezin, 

de vriendschap en de droom van het samenzijn te vernietigen. 

“Een verrassend warme en welwillende kijk op het leven in een 

commune” (VPRO). 

 

Maandag 12 december, Rams 

2014, IJsland, Drama, 90 minuten,  

geregisseerd door Grímur Hákonarson, met Sigurður Sigurjónsson, 

en Theodór Júlíusson. 

In een afgelegen vallei in IJsland, leven Gummi en Kiddi zij aan 

zij, terwijl ze hun schapen hoeden. Hun voorouderlijke kudde 

schapen wordt beschouwd als een de beste van het land en de twee 

broers werden al herhaaldelijke keren bekroond voor hun 

prijswinnende rammen, die een oeroude stamboom dragen. Hoewel 

ze het land en een manier van leven delen hebben Gummi en Kiddi 

met elkaar niet meer gesproken in veertig jaar. Wanneer een 

dodelijke ziekte plotseling Kiddi's schapen besmet, wordt de hele 

vallei wordt bedreigd. De autoriteiten besluiten om alle dieren in 

het gebied te ruimen om de uitbraak in te perken.  

“Een warm verhaal met humor en sprekende beelden”(de Morgen)  
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3. Henri Nouwen: Eindelijk thuis, met LEV 

 

Vorig jaar hadden we een gespreksgroep rondom 

Ontmoetingen met God, die begon met een maaltijd 

en overging in de bespreking van een hoofdstuk uit 

het boek. Dit jaar gaan we door met dit principe van 

LEV, dat staat voor: Leren, Eten en Vieren. Het is 

ook Hebreeuws voor ‘hart’, dat we in het 

vernederlandste ‘lef’ herkennen: lef hebben, en 

doorzetten om God lief te hebben en je door Hem geliefd te weten.  

Voor dat leren, eten en vieren komen we periodiek bij elkaar met 

een groep mensen. Er wordt bij iemand thuis gekookt en samen 

gegeten. Daarna bespreken we een deel uit het boek Eindelijk thuis 

van Henri Nouwen, wat je thuis al hebt gelezen. Wat betekent het 

voor je? Wat doet het met je? De avond wordt besloten met een 

eenvoudig avondgebed. 

Het boek van Henri Nouwen ontstaat door de ogenschijnlijk 

onbeduidende confrontatie met een poster waarop een detail van 

Rembrandts ”Terugkeer van de verloren zoon” stond afgebeeld. 

Deze confrontatie vormde voor Henri Nouwen het begin van een 

lang geestelijk avontuur. Het bracht hem tot een nieuw begrip van 

zijn roeping en gaf hem nieuwe kracht. In het hart van dit avontuur 

staat een schilderij uit de zeventiende eeuw en zijn schilder, de 

parabel van de Verloren Zoon uit de eerste eeuw en haar schrijver, 

een mens uit de twintigste eeuw op zoek naar de zin van het leven. 

Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en levenservaring schetste 

Nouwen in ”Eindelijk thuis” de ervaringen en gevoelens van de 

vader, de oudste en de jongste zoon uit het Bijbelverhaal. 

Data: dinsdag 24 jan.; 21 febr.; 21 mrt.; 18 apr.; 16 mei 2017 

Tijd: 18:00 uur 

Plaats: Pastorie, Oude Hekendorperweg 10 (eerste keer) 

Begeleiding: ds. Raymond de Hoop 

Doelgroep: ieder die behoefte heeft aan verdieping in het leven. 
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4. Mijn heldere afgrond 

Overpeinzingen van een moderne gelovige  
door Christian Wiman 

De Amerikaanse dichter Christian Wiman schreef 

een boek dat nu al een spirituele klassieker 

genoemd wordt. Het is een bundel overpeinzingen 

in een geteisterd leven. Hij groeide op in een 

fundamentalistisch milieu en al jong nam hij 

afscheid van het geloof. Maar hij was inmiddels 

een bekend dichter en redacteur van een belangrijk 

tijdschrift, toen hij zichzelf tot zijn eigen 

verrassing terugvond als biddend mens. Het viel samen met het 

vinden van de liefde van zijn leven. Samen gingen ze kerken in een 

liberale gemeente. Toen werd hij ziek: een zeldzame vorm van 

ruggenmergkanker werd geconstateerd. Het speelt allemaal een rol 

in dit boek. Het is een ontroerende meditatie van een dichter met 

een levensvatbaar, hedendaags geloof, dat beproefd wordt door een 

levensbedreigende ziekte. Een geloof dat niet alleen rekening 

houdt met de moderniteit en de wetenschap, maar ook met de 

religieuze traditie. Wat betekent het voor ons leven – en onze dood 

– als we de “aanhoudende, hardnekkige geest”, die sommigen van 

ons God noemen, erkennen?  

Een boek dat vraagt om door te praten en door te denken. Te 

zoeken, los te laten en soms te vinden. Uit een recensie: “Dit boek 

pakt je bij de ziel, ook als je denkt dat je die niet hebt. Het is, 

hoewel geen poëzie, een groot gedicht.” (Stevo Akkerman, red. 

Trouw). 

Data: woensdag 18 jan.; 8 en 22 febr.; 8 en 22 mrt.; 12 apr. 2017 

Tijd: 20:00 – 22:00 uur. 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Begeleiding: ds. Raymond de Hoop 

Doelgroep: iedereen die in deze tijd door wil praten over vragen 

van leven en dood.   
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5. Nadenken over je geloof en belijdenis 

Belijdeniscatechese, dat betekent niet dat je meteen vast zit aan 

belijdenis doen, wel dat je goed nadenkt over wat we in de kerk 

geloven en wat je zelf gelooft. Er wordt dit seizoen weer 

belijdeniscatechese gegeven, waarbij we een aantal keren (eens in 

de 2 weken) door het jaar bij elkaar zullen komen om na te denken 

over ons geloof en over ons leven, en wat die twee met elkaar te 

maken kunnen hebben. We denken daarbij ook na wat het wil 

zeggen “belijdenis doen”, en of je het wel of niet wilt doen. Het is 

een gespreksgroep voor iedereen die eens wil nadenken over het 

christelijke geloof en wat dat geloof nu inhoudt.  

 

De eerste keer wordt in overleg vastgesteld (datumprikker); heb je 

belangstelling of heb je vragen erover, neem contact op met 

Raymond de Hoop (rdehoop@protgemoudewater.nl) of geef het 

aan via de opgavestrook. 

 

Datum eerste keer: in overleg 

Plaats: Pastorie, Oude Hekendorperweg 10 

Begeleiding: ds. Raymond de Hoop 

Doelgroep: iedereen die nadenkt over geloven en belijdenis doen.  

 

  

 

 

                 

 

mailto:rdehoop@protgemoudewater.nl)
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6. Keek op de Preek 

Iedere week weer houdt een predikant(e) in de kerk een preek. De 

ene keer beter geslaagd dan de andere. Dit gebeurt steeds met het 

doel om een bijbel tekst goed onder de loep te nemen en de mensen 

daarover wat mee te geven. Maar met het handen schudden bij de 

deur is er vaak weinig tijd om van gedachten te wisselen met de 

predikant. Vragen, kritische opmerkingen, doorvragen, verder 

denken. ‘Ook de dominee wil naar huis’, wordt wel eens gedacht.  

 

Met een Keek-op-de preek-dienst is dat anders. Dan kan iedereen 

eens blijven zitten: doorpraten, vragen, kritiek uiten, of juist eens 

iets extra onderstrepen. Het kan allemaal. Na de dienst wordt u 

uitgenodigd om na te blijven praten in de Ontmoetingsruimte. 

Bedoeling is dan om een thema aan de orde te stellen, maar het 

onderwerp kan natuurlijk ook zijn het Bijbelgedeelte waarop de 

preek die ochtend was gebaseerd of specifieke zaken die tijdens de 

preek werden genoemd. Dit seizoen zijn er ook weer tweemaal een 

“keek op de Preek” ingepland, om bij een kop koffie met plak cake 

door te praten:  

 

Data:  30 oktober 2016 en 9 april 2017 

Tijd:  na afloop van de dienst 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Begeleiding: ds. Raymond de Hoop 

Doelgroep: Een ieder die eens goed door wil praten en vragen 

niet uit de weg gaat 
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7. ‘De Golem’ in Oudewater 

Op 12 november 2016 treedt Trio Wilde Eend op in de 

Ontmoetingskerk en speelt hun nieuwe voorstelling ‘De Golem’ 

waarin zij op bijzondere wijze zwijgende filmbeelden, muziek 

en verteltheater combineren. 

 

De Joodse legende van de Golem handelt over een reus van klei die 

door rabbi Leib tot leven wordt gewekt om Joden in het getto van 

Praag te beschermen tegen hun vijand. De Golem is een oerverhaal 

over angst, hoop en verzet. Het laat zien hoe ‘monsterlijke’ 

vijandsbeelden ontstaan, maar stelt ook de vraag hoe we ‘monsters’ 

in onszelf ontdekken en te lijf kunnen gaan. En hoe we hoop 

kunnen koesteren in barre tijden. Kortom: een sterk verhaal met 

een actuele betekenis. 

 

Trio Wilde Eend speelt in deze voorstelling klezmermuziek en 

eigen composities, maar ook klassieke werk van Ernest Bloch en 

jazzmuziek van John Zorn, aangevuld met spannende 

improvisaties. Bezetting: Gottfrid van Eck, vertellingen klarinetten; 

Michiel Ockeloen, accordeon en percussie; Tessa Zoutendijk, viool 

en effecten. Theatermaker en regisseur Kees van der Zwaard gaf 

script- en speladvies. 

 

Verteller en muzikant Gottfrid van Eck bewerkte zowel de legende 

als de film en maakte op basis daar van een theatrale vertelling. 

Daarin verweefde hij ook iets van zijn eigen ‘monsters’. Gottfrid 

kruipt in de huid van filmexplicateur, d.w.z. de verteller/acteur die 

zo’n eeuw geleden stomme films van dialogen en commentaar 

voorzag. Oude bioscooptijden herleven, maar op een 

vernieuwende, frisse manier. 

Bekijk de trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=AifDlZiVYJY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AifDlZiVYJY
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Datum: zaterdag 12 november 

Plaats: Ontmoetingskerk  

Tijd:   20:00 uur 

Entree: € 10,- per persoon 

Begeleiding: Werkgroep Kerk en Israël 

Aanmelden: € 10,- per persoon overmaken op de rekening van 

Prot. Gem. Oudewater NL 14 RABO 0352 351 721 o.v.v.  

De Golem plus vermelding van uw adres. 
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8. Hoe wordt een sjabbat gevierd? 

 

 

 
 

De Werkgroep Kerk en Israël  

nodigt u uit om een gezellige en spirituele avond mee te maken in 

het kader van “sjabbat”. Wij gebruiken de liturgie die in Nes 

Ammim (in samenwerking met Joden) is ontstaan en maken er een 

feestelijke avond van. Er wordt een eenvoudige maaltijd verstrekt 

en we drinken een glas wijn. Muziek en zang, verhalen en film zijn 

onderdeel van deze avond. Kortom: we prikkelen de zintuigen 

want bij ons is altijd ‘iets te horen en te doen, te leren, te zien, te 

ruiken en/of te proeven’.  

Door mee te doen zult u iets ervaren van het mooiste Joodse -

wekelijkse- feest.  

 

Datum:  10 februari 2017 

Plaats:  Ontmoetingskerk 

Tijd:   19:00 uur 

Kosten:  € 7,50   

Leiding:  Werkgroep Kerk en Israël  
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9. Ontmoetingsgesprekken/Groothuisbezoek 

Wat is het verschil? Groothuisbezoeken 

worden in het algemeen gehouden in de 

woonkamer van een gemeentelid. Wij 

kiezen ook dit jaar voor de ruimtes in de 

Ontmoetingskerk. What’s in a name? 

 

Waar het om gaat is dat gemeenteleden elkaar ontmoeten in 

informele sfeer. 

Mensen gaan in gesprek rond een thema en delen samen iets van 

hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. 

 

Ontmoeting, bezinning en pastoraat 

De gesprekken haken aan bij drie belangrijke elementen van 

gemeentezijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat. 

o Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen 

mensen, tussen leden van de gemeente, maar ook aan de 

ontmoeting tussen God en mensen. In het gesprek met de 

ander ontdekt u wellicht iets van de Ander.  

o Bezinning is een belangrijk onderdeel omdat we in een 

ontmoetingsgesprek verder willen komen dan een gesprek 

over koetjes en kalfjes. Het gaat om het samen nadenken 

over zinvolle zaken, over vragen die te maken hebben met 

zingeving. 

o Ook pastoraat is een element uit het ontmoetingsgesprek. 

U bent bij elkaar als leden van één gemeente en wilt naar 

elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling voor 

elkaar en heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te 

gaan over de dingen die er werkelijk toe doen. 

 

Juist het samenspel tussen die drie elementen maken deze 

ontmoetingen ook tot meer dan een gewoon samenzijn. 

 

Via ons kerkblad ‘Ontmoeting’ wordt u geïnformeerd over 

thema’s en datums! 
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10.  Lekker zingen uit het Liedboek  

 

Voor kinderen: 

Het Liedboek heeft o.a. een groot aantal liederen voor kinderen 

opgenomen. Vooral het gedeelte met vertelliederen zijn voor 

kinderen leuk om te zingen. Daarom komt er nu ook een kort 

project voor kinderen van de bovenbouw, of in de leeftijd vanaf 8 

jaar.  

4 x vrijdagmiddag van 16:30 -17:30  uur op 26 augustus,  

2 september, 9 september en 16 september 2016. 

 

Voor iedereen: 

Afgelopen april heb we 2 x 'lekker gezongen uit het Liedboek'. 

Liederen uit alle categorieën kwamen aan bod. Er is een lijst 

gemaakt met lievelingsliederen. Natuurlijk hopen we op een mooie 

Top 10! We maken kennis met nieuwe liederen maar ook zingen 

we de bekende oude. 

3x donderdagavond van 20:00 - 21:00 uur op 1 september,  

6 oktober en 3 november 2016. 

 

Voor de jongeren: 

Er staan werkelijk prachtige liederen in het Liedboek die door een 

groep jongeren gezongen kan worden! Ritmisch en soms in het 

Engels. De jongeren die daar belangstelling voor hebben kunnen 

zich bij Miranda en/of Bas aanmelden. In overleg kijken we dan 

naar data. 

 

Plaats:  Ontmoetingskerk 

Begeleiding:  Miranda van der Sterre / Bas Vliegenthart 

 

  

 

  

               



  

 

16 

11.  Afghaanse avond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de Afghaanse avond 

t.z.t. in ons kerkblad ‘Ontmoeting’.  

 

 

 

Datum:  18 maart 2017  

Tijd: 19:00 uur  

Plaats:  Ontmoetingskerk 

Kosten: € 10,- per persoon  

Begeleiding:  ZWO  
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12.  Lege handen 

 

Over rouwen, wat het met je doet, en over rouw verwerken 

Iedereen heeft er wel eens mee te maken, met rouw. Voornamelijk 

als je een geliefd iemand verliest aan de dood. Je man of vrouw, je 

partner, je ouders, of je kind, iemand die je nooit zou willen 

missen. De ander is weg, komt nooit meer terug. Dan sta je met 

lege handen. Wat doet dat met je? Mensen hebben begrip, maar 

geleidelijk aan neemt dat af, voor je gevoel en soms wordt het met 

zoveel woorden gezegd. Op een gegeven moment kan of wil je je 

verhaal niet meer kwijt. En zou je er nog wel over praten, over dat 

stille verdriet dat nooit weggaat?  

Maar er is meer dan alleen rouw vanwege overlijden: de rouw 

vanwege een scheiding, het weggaan van of bij een partner. Het 

verlies van de mogelijkheid om gewoon te leven vanwege ernstige 

ziekte. Het verlies van een invulling van je leven als je een baan 

verliest en niets terugvindt. Op veel manieren kan je rouwen, en 

dat kan knap lastig zijn. Want dat krijg je niet geleerd met je 

opvoeding, dat moet je aan den lijve ondervinden en zelf je weg in 

zoeken. Wat voor een rol kan je geloof daarin spelen? 

Deze avond komen we bij elkaar en gaan aan de hand van een 

inleiding daarover met elkaar in gesprek. Daarbij zijn de eigen 

ervaringen heel belangrijk. Ook kijken we deze avond of het zinvol 

is om een groep te starten rondom rouwen en rouwverwerking. 

 
Datum: donderdag 11 mei 2017 

Tijd:  20:00 – 22:00 uur 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Begeleider: ds. Raymond de Hoop 

Doelgroep: Voor een ieder die rouw  

  met zich meedraagt  
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13.  Gluren bij de buren: op de fiets (of anders)  

 naar o.a. de Lutherse kerk in Woerden 

  

   

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: zaterdag 20 mei 2017 

Tijd: 9:00 – 17:00 uur 

Plaats: van Oudewater naar Woerden (en ietsje verder) 

Begeleiding: commissie Vorming & Toerusting 

Doelgroep: nieuwsgierige mensen, die wel eens willen “gluren 

bij de buren”  

Ook in 2016 zijn we wezen ‘gluren bij de 

buren’ en deze buren bevonden zich in 

IJsselstein. We waren te gast bij de 

Protestantse Gemeente IJsselstein. Het 

bezoek was wederom een succes en 

daarom wordt er ook voor 2017 een 

‘gluren bij de buren’ georganiseerd. We 

willen starten bij de Lutherse kerk te 

Woerden en daarna brengt het programma 

ons naar een (fietsbare) locatie buiten 

Woerden. Zet de datum alvast in uw 

agenda en houdt t.z.t. de Ontmoeting in de 

gaten voor verdere informatie! 
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14.  Kinder-, Basis- en Tienercatechese 

Kindercatechese eerste keer avondmaal 21 mei 2017 

Samen eten en drinken, dat is gezellig en als je het met veel 

mensen doet is het net een feest. Zo is het ook met Avondmaal, 

samen eten en drinken, want we vieren dat God van ons houdt en 

nooit in de steek laat. Wij horen bij Hem en bij elkaar. Zo is Jezus 

ook begonnen met veel van zijn vrienden, door samen te eten, 

bijvoorbeeld met Levi. Jezus vertelde hem: jij hoort er ook bij! Zo 

vieren we samen het Avondmaal en weten we dat we bij Jezus 

horen. Dat willen we graag overbrengen aan de kinderen uit groep 

3 van de basisschool, die voor het eerst meedoen aan het 

Avondmaal. 

Samen met hun ouders worden ze uitgenodigd voor een 

bijeenkomst in de Ontmoetingskerk om ons op die eerste keer voor 

te bereiden. Die voorbereidingsavond vindt plaats in de week 

voorafgaand aan de Avondmaalsviering op zondag. Deze avond is 

voorlopig gepland op maandag 15 mei 2017. De daarop 

aansluitende dienst is op zondag 21 mei 2017. De kinderen krijgen 

in de loop van de tijd een persoonlijke uitnodiging hiervoor.  

 

 

BASICS: Basiscatechese voor groep 7 en 8 van de basisschool 

BASICS is de naam van de basiscatechese voor groep 7 en 8 van de 

basisschool. Het is één keer in de maand (ca. 7 x) van 18:00 tot 

20:00 uur. We gaan gezellig met elkaar bij iemand thuis eten. 

Daaromheen praten we en werken we over dingen die met het 

geloof en met God en met de bijbel te maken hebben. Na afloop 

brengen we elkaar samen op de fiets naar huis. 

Alle kinderen krijgen in september een uitnodiging thuis. Geen 

uitnodiging gekregen? Of wil je meer info? Je kunt terecht bij 

Esther Boer (ecboer@live.nl). 

 

 

mailto:ecboer@live.nl
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Lijkt het je een mooie uitdaging om zo met 

kinderen in gesprek te zijn? Hulp kunnen we 

altijd gebruiken! Voor informatie hierover kun 

je terecht bij ds. Raymond de Hoop 

(rdehoop@protgemoudewater.nl).  

 

PROVIDER: Tienercatechese 

PROVIDER is een nieuwe methode van catechese. Het is keuze-

catechese. Jongeren kiezen zelf de onderwerpen. Het is in onze tijd 

zo dat jongeren jongeren inwijden. De ‘catecheet’ is niet meer 

degene die het allemaal zo goed weet, maar meer een 

gesprekspartner. De thema’s die 

aan de orde komen in Provider 

sluiten aan bij de 

belevingswereld van jongeren. 

En het leuke van Provider is dat 

er veel variatie is in werkvorm, zoals bijvoorbeeld gesprek, 

filmpjes, spel, excursie en creatief bezig zijn. Het samen eten bij 

één van de tieners thuis blijft een belangrijk onderdeel. 

Deze nieuwe opzet van de tienercatechese is bedoeld voor tieners 

uit de klassen 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast is er een meisjesgroep 4e klas middelbare school (het 

starten c.q. doorgaan van deze groep is wel afhankelijk van de 

schoolroosters). Alle tieners uit de doelgroepen krijgen in 

september een persoonlijke uitnodiging. 

Voor meer informatie kun je  terecht bij Jorn Bleijs 

(jj.bleijs@hetnet.nl). 

 

 

 

 

 

 

mailto:rdehoop@protgemoudewater.nl
mailto:jj.bleijs@hetnet.nl
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15.  Kerk en Israël excursie naar Rotterdam 

 

 

 

 
Kindermonument 

 

De excursie gaat dit jaar naar Rotterdam.  

Het wordt een dag waarop we een flinke wandeling maken en 

indien nodig met de tram gaan.   

Ondanks de bombardementen is er nog veel te zien en te vertellen 

over het vroegere en huidige Joodse leven.   

We bezoeken o.a. het kindermonument en de verzamelplaats aan 

de haven “ Loods 24” waarvandaan de Joden in de oorlog werden 

afgevoerd.  

 

 

 

 

Datum:  11 juni 2017  

Kosten:  ca. € 30,00  

Leiding: Werkgroep Kerk en Israël 
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16.  Gespreksgroepen 

 

Gespreksgroep 30+/- 

Wij zijn een groep jonge mensen uit de kerk, die zoals de naam het 

weergeeft rond de 30 jaar zijn. Ongeveer 1 keer per maand komen 

wij een avond samen bij één van ons thuis  om te praten over ons 

geloof, teksten uit de bijbel en de huidige maatschappij.  

Dominee Raymond de Hoop is onze vaste gespreksleider. 

Van te voren plannen we datums d.m.v. datumprikker en de plek 

van samenkomst rouleert over de deelnemers.  We bepalen met 

elkaar een onderwerp, luisteren naar elkaar, geven onze mening en 

proberen te discussiëren over het onderwerp. 

Ben je benieuwd of deze gespreksgroep iets voor jou is. Kom dan 

gerust eens langs.  

Mail voor informatie naar Kees de Bruijn 

(kees_debruijn@hotmail.com) 

 

Gespreksgroep: Cor en Ineke van der Neut, tel: 563520 
Komt eenmaal per maand samen. Iedere keer een ander onderwerp. 

Geïnteresseerden zijn welkom! 

 

Gespreksgroep: Martin Weerstand, tel: 564366 

We zijn een groep van ongeveer 10 mensen, allemaal ouders van 

jonge kinderen. We staan open voor nieuwe gesprekspartners. We 

komen 1 keer per maand bij elkaar, iedere keer bij een andere 

deelnemer van de gespreksgroep en praten dan over een onderwerp 

dat het gastgezin bepaalt. Aan het eind van het seizoen plannen we 

een gezellig uitje met alle deelnemers en hun partners en kinderen. 

 

Gespreksgroep: Sieling & Zevenhuizen,  tel: 561985. 

Komt eenmaal per maand samen. Onderwerpen: bijbelse en actuele 

onderwerpen, vaak via een boekje of dvd. Heeft u interesse in deze 

groep dan bent u van harte uitgenodigd te bellen.  

 

 

mailto:kees_debruijn@hotmail.com
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17.  Het nieuwe Liedboek en poëzie 

 

Het nieuwe Liedboek biedt naast een keur aan al dan niet bekende 

of voor ons soms totaal nieuwe liederen ook een grote 

verscheidenheid aan poëzie. Tijdens een avond gedurende het 

eerste kwartaal van 2017 willen we als commissie V&T juist aan 

de gedichten die zijn opgenomen in het nieuwe Liedboek de nodige 

aandacht besteden. Wij willen dat doen door een deskundige te 

laten uitleggen waarom deze gedichten in het Liedboek zijn 

opgenomen en wat de (diepere) betekenis is van het gedicht.  

Mogelijk zal ook werk van andere spirituele dichters worden 

behandeld en kan eigen werk (vanuit de gemeente) worden 

voorgedragen. De avond is thans nog in ontwikkeling en t.z.t. zult 

u via ons kerkblad ‘Ontmoeting’ verder over deze ‘poëzieavond’  
worden geïnformeerd. 

 

 

     18. Ds. Erick Versloot vertelt over liederen  

           en hun achtergronden in het nieuwe Liedboek 

 
Tevens voor het eerste kwartaal van 2017 staat een presentatie 

gepland van ds. Erick Versloot over liederen (en hun 

achtergronden) in het nieuwe Liedboek. Vooral de liederen van 

Sytze de Vries zullen door Erick Versloot worden besproken 

temeer omdat hij over die liederen samen met Sytze de Vries een 

boek heeft uitgebracht. Ook deze avond wordt thans nog verder 

uitgewerkt en meer informatie over de avond zal u straks bereiken 

via ons kerkblad ‘Ontmoeting’. 

 

Natuurlijk kunt u zich wel vast aanmelden voor beide avonden. 

De definitieve data hopen we zo spoedig mogelijk te kunnen 

publiceren. 
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De minibieb 

 

De commissie 

Vorming en 

Toerusting zal gaan 

starten met een 

minibieb. Dit houdt 

in dat er een kleine 

boekenkast zal 

komen te staan in de 

ontmoetingsruimte. 

 

Het is de bedoeling dat u hieruit vrij boek kunt uitzoeken en 

meenemen zonder verdere kosten. Ook wordt gevraagd om zelf, zo 

mogelijk, een boek dat u al (of niet) hebt gelezen in de kast te 

plaatsen. Hiervoor komt een kratje te staan op de onderste plank 

zodat we er een sticker op kunnen plakken voordat het de plank op 

gaat. Het zou mooi zijn als goede boeken niet decennia lang ergens 

in een kast staan, maar een eigen leven gaan lijden en we deze 

kunnen delen met anderen. 

 

Omdat de beschikbare ruimte wel beperkt is, lijkt het ons het beste 

om de focus te leggen op ‘christelijk spirituele boeken’, wat 

natuurlijk ruim mag worden opgevat. Ook theologie, filosofie, 

actuele onderwerpen, literatuur, e.d. kunnen hier onder vallen. 

 

U kunt het boek houden zo lang u wilt of doorgeven aan iemand 

anders. 

Ook kunt u uw leeservaring delen met andere lezers. Laat een 

berichtje achter op het notitieblokje en plak dit in het boek. 

 

Het is mooi om boeken met elkaar te delen, u kunt er iemand blij 

mee maken en wie weet komt u zelf ook een verrassend boek 

tegen. 

 


