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De commissie Vorming & Toerusting 
van de PGO Oudewater biedt u 
hierbij haar programma voor het 
seizoen 2019-2020 aan. Ook voor dit 
seizoen heeft de commissie V&T 
samengewerkt met andere 
commissies en werkgroepen binnen de PGO met als doel u een 
interessant en aantrekkelijk programma-aanbod te kunnen bieden. 
 
Via onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Michacursus van vorig 
seizoen willen we ons dit seizoen richten op ‘Micha in de praktijk’!   
Deze programma’s zullen herkenbaar zijn aan het Micha logo.  
Verder een aantal ‘vaste’ programmaonderdelen zoals ‘Zin in film’, 
‘Lekker zingen uit het Liedboek’, Gluren bij de buren’ etc. maar tevens 
een aantal nieuwe programma’s en presentaties zoals bijvoorbeeld de 
cursus ‘contextueel Bijbellezen onder leiding van ds. Loes Roersma of 
de presentatie over liederen van Huub Oosterhuis in het nieuwe 
Liedboek door ds. Erick Versloot dan wel de programma’s die aan onze 
jongeren worden geboden via Studio West. 
 
Beslist een programma-aanbod waaruit u keuzes kunt maken! 
 
Helaas geldt ook voor dit seizoen dat voor een aantal activiteiten een 
minimum aantal deelnemers vereist is. De commissie V&T kan altijd 
besluiten om een activiteit te cancelen indien het deelnemersaantal te 
laag is. Uiteraard informeren wij u bijtijds als u zich heeft aangemeld 
voor activiteiten die onverhoopt niet door gaan of uitgesteld moeten 
worden. 
 
 
De commissie V&T hoopt wederom om met haar programma-aanbod 
voor het seizoen 2019-2020 u te kunnen inspireren om aan 
programma’s deel te nemen maar mocht u nog vragen hebben over 
het aanbod van programma’s neem dan contact op met een van de 
leden van de commissie Vorming & Toerusting: 
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Hannie van Luipen (voorz.) tel: 563163 
José Groot (secr.)  tel: 567141 
Gerda van Zijl   tel: 561638 
Roelofien de Ridder  tel: 562654 
Han Langeveld (pr)  tel: 410178 
Mailadres: vt@protgemoudewater.nl               
Website:   www.protgemoudewater.nl    
 
U kunt zich op verschillende manieren voor de in het 
programmaboekje vermelde activiteiten aanmelden:  
 
* Met de post, José Groot, Leeuweringerstraat 18a 3421 AC  
   Oudewater (gebruikt u het aanmeldingsformulier in dit  
   programmaboekje) 
* Door het aanmeldingsformulier af te geven aan een V&T  
   commissielid 
* Per email vt@protgemoudewater.nl  
* Via de website van de PGO (www.protgemoudewater.nl) 
 
Uiteraard bent u altijd van harte welkom op de vermelde 
activiteiten, maar om e.e.a. goed te kunnen organiseren willen wij 
nu reeds zo veel mogelijk aanmeldingen ontvangen.  
Daarom hierbij het verzoek aan u om u indien mogelijk voor het 
einde van de maand september voor activiteiten aan te melden! 
                 
 
      
 
 
 
 
 
 

           

mailto:vt@protgemoudewater.nl
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1. Diaconale actiedag zaterdag  
14 september 2019 
 

Nieuwe opzet: 
Er is gezamenlijk diner, dit kost € 10,00 p.p.  
U ontvangt dan gratis een strippenkaart.  
Met deze strippenkaart kunt u 5x € 2,00 schenken aan een lokaal doel.  
De moodboards in de kerk geven inspiratie hoeveel u aan elk doel wilt 
schenken. Dit doet u door een ticket van uw strippenkaart af te halen 
en in de bestemde bussen te stoppen. U bepaalt dus zelf hoeveel u 
aan een doel geeft en aan welk doel.  
Inloop 16:30-17:00 uur 
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar: 
diaconie@protgemoudewater.nl 
Dit graag voor 2 september a.s. 
 

  
 

 
 
     
 
 
 
Datum: zaterdag 14 september  
Inloop:  16:30 - 17:00 uur. 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
 

Stichting Linquenda    Yad Eli           
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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. 
 

 

maandag 30 september  
Shoplifters 
 

Japan, 2018, Drama, 121 minuten. Geregisseerd door Hirokazu 
Koreeda. Met Lily Franky, Sakura Ando en Miyu Sasaki. 
 
Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer 
onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een verloren 
meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu 
haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte 
gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te 
stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte 
gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig 
op de proef worden gesteld. 
 

“Meesterlijk. Subliem. Magnifiek. Voortreffelijk.” (de Volkskrant) 
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maandag 28 oktober  
Das schweigende Klassenzimmer 
 

Duitsland. 2018. Drama,111 minuten. Geregisseerd door Lars Kraume. 
Met o.a. Jonas Dassler, Michael del Coco, Sina Ebell, Judith Engel en 
Michael Gwisdek. 
 
Het is 1956. Tijdens een bezoek aan een bioscoop in West Berlijn zien 
de Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt beelden over de Hongaarse 
opstand in Boedapest. Terug in Stalinstadt willen ze een gebaar maken 
uit solidariteit met de gevallen slachtoffers. Tijdens een les houden ze 
allen een minuut stilte. Dit veroorzaakt veel onrust en als dit ter ore 
komt van het ministerie van Onderwijs wordt het als een 
contrarevolutionaire daad beschouwd met verstrekkende gevolgen 
voor de scholieren… Waargebeurd verhaal over vriendschap, 
overtuiging en verraad, met een dramatische rol voor het verzwegen 
oorlogsverleden van de ouders van de betrokken tieners. Een 
boekverfilming. 
 
“Pakkend verhaal over ware solidariteit en burgermoed.” (Trouw) 

 
 

maandag 25 november  
Cold War 
 

Polen 2018. Drama, 88 minuten. Geregisseerd door Pawel 
Pawlikowski. Met o.a. Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys 
Szyc en Cédric Kahn. 
 
Na het met een Oscar bekroonde Ida (2013) levert regisseur 
Pawlikowski wederom een hartverwarmende en tegelijk 
hartverscheurende Poolse geschiedenis in stijlvol zwart-wit. Een 
liefdesverhaal nu, gebaseerd op de relatie van zijn ouders en het 
speelt in de jaren van de Koude Oorlog, de jaren vijftig. Muzikant 
Wiktor, leider van een folkloregroep, ontdekt de vrijgevochten 
zangeres Zula en valt als een blok voor haar. Zo begint een langdurige 



  

 

6 

romance; de twee voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar lijken 
voortdurend op de vlucht tussen oost en west. Oogstrelende beelden, 
authentieke muziek en sublieme hoofdrolspelers raken het hart. 
 
“Onmogelijk elegant en verpletterend eerlijk tegelijk.” (de Volkskrant) 

 
 

maandag 16 december  
Vision – Uit het leven van Hildegard von Bingen 
 

Duitsland, Frankrijk 2009. Drama.106 minuten. Geregisseerd door: 
Margarethe von Trotta. Met o.a. Barbara Sukowa, Heino Ferch, 
Hannah Herzsprung. 
 
Fraai vormgegeven portret van de Duitse non en multi-talent 
Hildegard von Bingen (1098-1197), die in 1147 haar eigen 
vrouwenklooster aan de oevers van de Rijn oprichtte en zodoende 
veel van haar mannelijke collega's tegen zich in het harnas joeg. 
Hildegard von Bingen geldt als één van de belangrijkste en 
invloedrijkste vrouwen van de Middeleeuwen. Al jong opgegroeid in 
een klooster kreeg ze visioenen en had helende krachten. In de 
visioenen werd ze uitverkoren om Gods boodschap te verkondigen. Ze 
was wetenschapper, schrijfster, componist, arts. Ze was mens van 
vlees en bloed; koppig, ongeduldig en een tikje egocentrisch en ze had 
een zwakke gezondheid. De mystica is in 2012 heilig verklaard. 
 

Leonardo Da Vinci en Dante noemden haar als één van hun grote 

voorbeelden. 
 

 

ZIN IN FILM 
Aanvang: 19:30 uur 
Locatie: Ontmoetingskerk, Westsingel 2 
Entree: € 5,00 per persoon per avond.  
Op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling.  
Begeleiding: Jos van Hulsen. (Filmtitels onder voorbehoud) 
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Wegens grote belangstelling GAARNE VOORAF AANMELDEN! 
(vt@protgemoudewater.nl)   
                        
Zin in Film is een initiatief van  Pax 
Christiparochie in Kamerik, Meije-
Zegveld, Oudewater en Woerden 
m.m.v. Protestantse Gemeente 
Oudewater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmavonden gedurende de eerste helft van 2020: 
 
maandagavond 27 januari 
maandagavond 17 februari 
maandagavond 30 maart 
 
Films die in 2020 worden vertoond zullen tegen die tijd via de 
Ontmoeting en de PGO-site worden aangekondigd.  

 

mailto:vt@protgemoudewater.nl
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3.  Boekbespreking ‘Niet in Gods naam’ 
      Rabbi Jonathan Sacks 
      Een pleidooi tegen religieus extremisme en      
      religieus geweld. 

  

Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van  
Groot-Brittannië, is één van de grote  
religieuze leiders van dit moment.  
Hij zet zich in voor het gesprek tussen de  
religies, met name waar het de drie  
abrahamitische religies jodendom,  
christendom en islam betreft.  
In zijn boek ‘Niet in Gods naam’ houdt hij  
een krachtig pleidooi tegen religieus  
geïnspireerd geweld. 

De afgelopen jaren is de relatie tussen  
religie en geweld urgenter geworden.  
Sacks richt zich met zijn boek op  
‘de specifieke uitdaging van het gepolitiseerde religieus extremisme in 
de eenentwintigste eeuw’. Dit rijk en inspirerend geschreven boek is 
het waard om breed gelezen en besproken te worden. Wij zullen dit 
jaar starten met een vijftal avonden maar nemen aan dat ook in 2020 
dit boek voldoende stof zal bieden om verder gelezen en besproken te 
worden. 
 
Data: 1 en 15 oktober, 29 oktober, 12 en 26 november 2019 
Tijd:  20:00 - 22:00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk 
Doelgroep: Het uitdagende onderwerp van dit boek willen we met  
        elkaar bespreken en begrijpen en tevens willen we  
        weten van elkaar wat de diverse ‘gedachten’ zijn met  
        betrekking tot de strekking van dit boek. 
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 4.  Duurzaam (of ‘groen’) bankieren 
 

 
De Micha cursus vorig seizoen was er  
op gericht om kennis te nemen van de  
profetieën van de profeet Micha en  
hoe deze in de huidige tijd toegepast  
kunnen worden. 
Dit seizoen willen we ons meer richten op ‘Micha in de praktijk’ en 
willen we daadwerkelijk kennisnemen van zaken zoals milieu en 
duurzaamheid en vernemen we graag meer over initiatieven die 
bijdragen aan de kwaliteit van leven en die een positieve verandering 
in de samenleving in gang kunnen zetten (of reeds hebben gezet). 
 
Duurzaam bankieren oftewel ‘groen bankieren’ behoort tot zo’n 
initiatief en daarom zijn wij als commissie V&T zeer verheugd dat de 
heren Roy de Boer en Leendert Schipper beiden werkzaam bij Triodos 
Bank bereid zijn gevonden om op donderdagavond 3 oktober a.s. bij 
ons een presentatie over het onderwerp ‘duurzaam (groen) bankieren’ 
te komen geven. 
En uiteraard zullen de heren onze (kritische) vragen over duurzaam 
bankieren zeker niet uit de weg gaan.  
Vorming & Toerusting wil graag de ‘lessen’ van de profeet Micha zo 
breed mogelijk gestalte geven en heeft derhalve gemeend om via een 
presentatie over ‘duurzaam bankieren’ daar mede aan te kunnen 
bijdragen. 
 
 
Datum:  3 oktober 2019 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk / Zalencentrum - Oudewater 
Begeleiding:  Commissie Vorming & Toerusting 
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 5.  Biologische Kaasboerderij Ruyge Weyde 

 
Biologisch; een beter leven voor 
onze dieren, de aarde en dus  
voor jezelf! 
 
We hebben, soms letterlijk, de mond vol over biologisch eten, maar 
wat is nu precies…biologisch? Om hierover iets meer te weten te 
komen wordt u, jij uitgenodigd om mee te gaan naar de Kaasboerderij 
De Ruyge Weyde. Een familiebedrijf waar de echte Goudse 
Boerenkaas gemaakt wordt. De enige kaasboerderij in Nederland die 
kaas, een melkrobot en weidegang op een biologische manier 
combineren. Hoe? Dat wil men u graag vertellen en laten zien op de 
boerderij van de familie Van Vliet aan de Ruige Weide.  Na de 
ontvangst met koffie/thee krijgen we een uitleg over het bedrijf, een 
rondleiding en sluiten af met en kaasproeverij waarbij we onbeperkt al 
hun soorten kaas kunnen proeven. 
 
Ook jongeren zijn van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: zaterdag 5 oktober 2019 
Tijd:      10:00 uur tot 12:00 uur 
Plaats:  Ruige Weide 43, Oudewater 
Verzamelen: Per fiets of auto bij de kerk. We vertrekken om 9:45 uur. 
Kosten: eigen bijdrage € 5,-- p.p. 
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6. Joodse Messiasverwachting

Binnen het Jodendom wordt er verschillend gedacht over de Messias: 
de Messias als persoon en een Messiaans tijdperk. Joden hebben een 
ander concept omtrent het verwachten van de Messias dan 
christenen, bij hen is de Messias wegbereider voor het Koninkrijk van 
de Eeuwige. Tsedakah -gerechtigheid- is het belangrijkste waarnaar 
gestreefd moet worden, opdat het Koninkrijk van de Eeuwige kan 
komen. In de gebeden wordt gevraagd om een spoedige komst van de 
Masjiach. 
Mevr. Tiny (Joodse naam Tirtzah) Middleton komt hierover met ons 
praten. Zij is lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht en 
Twente en is bestuurslid religieuze zaken en gabbaj. Tijdens de 
synagoge-diensten reciteert zij op zangerige toon uit de Tora. 
Tiny geeft al 30 jaar les in leerhuizen. 

Datum: 10 oktober 2019 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk 
Begeleiding: Werkgroep Kerk en Israël 

Tiny Middleton 



  

 

12 

 7.  UMIA - Een kijkje achter de schermen…! 

 
    UMIA is een afvalverwerkingsbedrijf in 
    Oudewater. Men kan hier o.a. ook 
    containers huren voor privé of  
    bedrijven. Soorten afval die zij 
    verzamelen en sorteren zijn o.a. 
    bouw- en sloopafval, groenafval, 
huisraad grofvuil, houtafval en puin. De wagens van UMIA zie je 
regelmatig rijden. 
Wij kunnen hier een kijkje gaan nemen.  
Er wordt dan een kleine rondleiding over het terrein gegeven met de 
nodige uitleg over het sorteren van al het afval dat hier binnenkomt. 
Ook wij hebben als particulieren te maken met afval, elke dag weer. 
Wat gebeurt hiermee? Zijn er nieuwe verwikkelingen te verwachten in 
de toekomst? Wat kunnen wij als burger doen om ons afval toch te 
beperken? Is scheiden zinvol? 
Al met al lijkt het ons een zinvolle excursie, ook voor onze jongeren! 
Ga je mee?     
De excursie gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Zijn er meer dan 
20-25 deelnemers, dan wordt de groep in tweeën gesplitst. Vandaar 
dat we alvast in het vooruit (je weet maar nooit) twee data opgeven.  
 
 
Datum:          11 oktober 2019 en eventueel 8 november 2019  
           (bij veel aanmeldingen) 
Tijd:                we vertrekken om 13:00 uur vanaf de Ontmoetingskerk 
Plaats:            UMIA afvalverwerkingsbedrijf, Elzenweg 27.    
Leiding:          Commissie V&T    
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 8.  Winterontbijt     

        

    
Vorig jaar hebben we voor de tweede keer een winterontbijt 
georganiseerd. Een winterontbijt zult u denken? Ja, we nodigen u van 
harte uit voor het winterontbijt! 
Op zondag 27 oktober gaat de wintertijd weer in, in die nacht van 
zaterdag op zondag is de klok weer een uur achteruit gezet. En de 
kerkdiensten beginnen dan weer een aantal maanden om 10.00 uur. 
Dus…heeft u anderhalf, ja ANDERHALF uur extra deze zondagochtend! 
Dat leek ons een leuke reden om deze tijd plezierig te besteden:  
wij gaan met elkaar ontbijten voor de dienst begint! We willen zoveel 
mogelijk gebruik maken van biologische producten. 
 
U kunt tussen 8:45-9:00 uur binnenkomen en om 9:00 uur zullen we 
dan beginnen. Aan dit ontbijt zijn kosten verbonden, zie hieronder. 
Mogen we u/jou ook verwelkomen op deze zondagmorgen? 
Graag tot dan! 

             
 
Datum:         zondag 27 oktober 2019 
Tijd:               09:00 - 09:45 uur 
Plaats:          Ontmoetingskerk 
Begeleiding: commissie Vorming en Toerusting 
Kosten:          tot 12 jaar € 3,50 en ouder dan 12 jaar € 5,50 
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 9.  ‘Laat ons Oosterhuizen’ 
 
Een leven in liederen 
 
Ooit kondigde een voorganger  
van de studentenekklesia de  
samenzang aan met de  
woorden 'laat ons Oosterhuizen' 
in plaats van 'laat ons zingen'. 
Immers, in die vieringen werden  
en worden voornamelijk teksten van Huub Oosterhuis gezongen. 
In zijn liederen reikt Huub Oosterhuis (Amsterdam, 1933) woorden 
aan voor alle levensfasen: van de wieg tot het graf, in ziekte en 
gezondheid, bij elkaar vinden en loslaten, rond komen en gaan.   
Maar ook rondom de weg van geloven: strijd en overgave, God ver 
weg en nabij. En in de liederen zie je ook tussen de regels door de weg 
die hij daarin als mens en gelovige is gegaan - ook door ontmoetingen 
met anderen. Eerst als priester in het spoor van de traditie en 
gaandeweg steeds meer ruimte zoekend in zijn woorden. Die liederen 
zullen we spellen en spelen, in alle ernst en ook met de nodige gein. 
Deze avond zullen we aan de hand van de weg en de verhalen er 
achter daar meer van verstaan. De liederen zullen vervolgens ánders 
gezongen worden, met begeleiding op orgel en piano. 
Ds. Erick Versloot neemt ons daarin als predikant, muzikant en 
schrijver mee, informatief, meditatief, met humor en met muziek. We 
zullen ons deze avond scharen rondom deze instrumenten en naar 
hartenlust zingen. Laat ons Oosterhuizen! 
 
Datum: 7 november 2019  
Tijd:       20:00 tot 22:00 uur 
               (De kerk is open om 19:30 uur)  
Plaats:   Ontmoetingskerk                                        
Leiding: Ds. Erick versloot 
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 10.  Contextueel Bijbellezen: ‘Op verhaal  
         komen’ 

 
    In november gaan we ons een paar 
    avonden bezighouden met  
    Contextueel Bijbellezen. Dat is  
    eigenlijk een soort ‘Bijbelstudie’, maar 
    dan precies andersom!  
 
    De eerste avond beginnen we niet met 
    de Bijbel, maar met onszelf: wat houdt 
    ons bezig, wat is òns verhaal?  
Hoe leven wij, in het hier en nu? Al pratend met elkaar zoeken we naar 
een thema dat onze ervaringen verbindt.  
 
De volgende avond pakken we er een Bijbelverhaal bij en leggen die 
naast ons leven hier en nu. Als je op die manier jouw eigen leven 
spiegelt aan zo’n Bijbelverhaal, ontdek je dat je anders gaat lezen en 
hoe relevant de Bijbel dan kan zijn. Ineens lijkt de afstand tussen ons 
en de Bijbel veel minder groot. 
 
Bij Contextueel Bijbellezen gaat het niet om herkomst, bedoeling of 
betekenis van de tekst, zoals bij een doorsnee Bijbelstudiegroep.  
Je leert eerder om op een heel andere manier naar de tekst kijken, 
waarbij je uitgaat van jouw leven en het leven van anderen, nu 
vandaag!  
Zo komen we samen ‘op verhaal’… 

 

 
Datum: 13 en 20 november 2019  
Tijd:       20:00 uur 
Plaats:   Ontmoetingskerk                                        
Leiding: ds. Loes Roersma en de ZWO-groep 
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11. 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 
Bijbeltekst 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.  
De bedoeling is dan om over het Bijbelgedeelte waarop de preek die 
ochtend was gebaseerd of over specifieke zaken die tijdens de preek 
werden genoemd ‘door te praten’ met de betreffende predikant.  
En uiteraard doen we dat onder het genot van een kop koffie (of thee) 
en een plak cake. 
Dit seizoen is er wederom tweemaal een “Keek op de Preek” 
ingepland.  

Data: zullen o.a. via de Ontmoeting bekend worden gemaakt 
Tijd: na afloop van de dienst (duur ongeveer een uurtje) 
Plaats: Ontmoetingskerk 
Begeleiding: in overleg met de dienstdoende predikant 
Doelgroep: Eenieder die eens goed door wil praten en vragen niet 

uit de weg gaat 
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12.  Lekker zingen uit (o.a.) het Liedboek 
  Nieuwe en ‘gouwe ouwe’ liederen passeren    
  wederom de revue! 

 
In januari 2020 zullen Miranda van der Sterre en Bas Vliegenthart  
weer twee avonden organiseren tijdens welke we gaan zingen uit o.a. 
het nieuwe Liedboek. En ook deze keer geldt, zijn er liederen die 
tijdens een dienst nooit (meer) worden gezongen maar die u zelf graag 
nog eens wilt zingen geef die liederen dan door aan Miranda of aan 
Bas. En uiteraard willen Miranda en Bas ook graag weten of u komt 
meezingen op 14 en 21 januari a.s. dus meldt u snel aan voor deze 
avonden via de verschillende aanmeldingsmogelijkheden of laat 
Miranda en/of Bas persoonlijk weten dat u de avonden aanwezig zult 
zijn om uw stemgeluid te laten klinken! 
 
Data:  14 en 21 januari 2020 
Tijd:  20:00 uur tot 21:00 uur 
Plaats:   Ontmoetingskerk 
Begeleiding:  Miranda van der Sterre en Bas Vliegenthart 
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13. Zondag 2 februari 2020 koffiedrinken
na de voorjaarszendingsdienst

Zondag 2 februari is de zondag van het Werelddiaconaat: de 
voorjaarszendingsdienst.  
Daar werkt de ZWO/KiA-commissie aan mee.  
Zij verzorgt ook het koffiedrinken met een gastspreker na de dienst. 

Helaas is nu nog niet bekend wie er komt. 
Te zijner tijd zal in de Ontmoeting, op de PGO-website en in de 
nieuwsbrief dit vermeld gaan worden. 

Maar … deze ochtend kunt u/jij alvast reserveren voor deze activiteit 
van de ZWO/KiA-commissie. 

Datum:    zondag 2 februari 2020 
Tijd:       na afloop van de dienst 
Plaats:     Ontmoetingskerk 
Begeleiding:  ZWO/KiA 
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14.  Stamppotmaaltijd februari 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in februari 2020 zal de diaconie weer een Stamppotbuffet 
verzorgen. 
Voorgaande jaren maakten veel gemeenteleden hier gebruik van en 
werden het mooie ontmoetingsavonden voor deelnemers van alle 
leeftijden. 
 
Houdt u de Ontmoeting en de Nieuwsbrief in december/januari 2020 
in de gaten voor definitieve gegevens over datum, kosten en hoe u 
zich kunt aanmelden. 
 
Alvast van harte WELKOM!! 
 
De diaconie. 
 
Datum:  februari 2020  
Plaats:               Ontmoetingskerk 
Leiding:     Diaconie 
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 15.  Biologisch koken  
 
 
Op deze middag/avond willen we  
ons bezig gaan houden met het  
bereiden van een aantal gezonde,  
biologische gerechten.  
Een Chinees gezegde luidt:  
 
                        “DE BESTE DOKTER STAAT IN DE KEUKEN”.  
 
Nu is het niet zo simpel natuurlijk, maar er is wel steeds meer 
aandacht voor gezonde voeding en alles daar omheen. Aan 
gezondheid kun je (voor een deel) werken, zoals bewegen, 
minder/niet roken/alcohol en onze voeding. Welke keuzes maak je wel 
en welke juist niet? De kwaliteit van voeding speelt hierbij ook een rol. 
In deze bijeenkomst willen we een paar gerechten gaan maken uit het 
boek “Weten van (H)eerlijk eten” van Rineke Dijkinga. Hierin staat ook 
veel informatie over voeding. Een leuk weetje: dagelijks kwalitatief 
goede voedingsstoffen binnenkrijgen kan een toename van de IQ-
score bij kinderen opleveren, en dat binnen een bestek van 8 
maanden!  
We gaan in tweetallen diverse gerecht maken en dit met elkaar 
nuttigen. Er is een maximaal aantal deelnemers dat zich kan 
inschrijven, maar blijkt de animo groot, dan wordt er een tweede 
avond georganiseerd. 
 
 
Datum:   7 maart 2020 (en eventueel 14 maart) 
Tijd:  17:00 - 20:00 uur 
Plaats:  Cultuurhuis 
Begeleiding: Hannie van Luipen / Gerda van Zijl 
  Vorming & Toerusting 
Kosten:  de gemaakte kosten worden 
  met elkaar gedeeld 
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 16.  Het Joodse Pinksterfeest / Sjavoeot        
             (wekenfeest) 2020 
 

HIGH TEA !!  op 25 april 2020 om 15:00 uur 
 

 
 
We hebben al veel heerlijke maaltijden gekookt met Joodse 
gerechten. Ook deze keer gaan we weer ‘in de Joodse keuken’ aan het 
werk, echter nu om een  

HIGH TEA 
te bereiden ! 
Sjavoeot leent zich daar goed voor want rondom Pinksteren worden 
(witte) gerechten gegeten van o.a. kaas, melk, rijst en allerlei 
vruchten. Daarom doen we het eens anders en houden ‘high tea’ op 
zaterdag 25 april vanaf 15:00 uur tot ca 18:00 uur (?).  
Natuurlijk geven we ook op een plezierige wijze informatie over het 
Joodse Pinksterfeest d.m.v. beeldmateriaal e.a.  
 
Datum:  25 april 2020  
Tijd:  15:00 - 18:00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Begeleiding: Werkgroep Kerk en Israël 
Kosten:  circa € 12,50 
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17.  Gluren bij de buren    
 

Op zaterdag 16 mei gaan we weer gluren bij de buren.  
Afgelopen jaar zijn we naar Leidsche Rijn geweest,  
een jonge gemeente in een nieuwe wijk.  
We kregen een warm welkom met koffie en  
zelfgebakken taart en een uitleg over het ontstaan van deze 
gemeente, hun moeilijkheden en mogelijkheden, een boeiende 
ochtend! Na de lunch bezochten we het Castellum en fietsten daarna 
weer naar huis. Komend jaar is nog niet bekend waar de reis heen zal 
gaan, maar we denken aan Alphen aan de Rijn.  
Met de fiets is uiteraard mogelijk, maar gezien de afstand (25 km) lijkt 
het waarschijnlijker dat er auto’s zullen gaan rijden. Aanmelden voor 
deelname kan natuurlijk al, dat vinden we fijn. 
 
  
 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:  zaterdag 16 mei 2020 
Tijd:                  zal nader opgegeven worden 
Plaats:              van Oudewater naar ?? 
Begeleiding:    commissie Vorming en Toerusting 
Kosten:             lunch voor eigen rekening 
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18.  Excursie naar het Gooi: Bussum - Naarden 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Voorhangsel van de synagoge in Bussum         
  
Op 7 juni 2020 hopen we enkele plaatsen in het Gooi te bezoeken 
zoals Bussum, Naarden, Weesp. Hier is veel Joods leven geweest en 
nog steeds bestaat er een Joodse gemeenschap. De afspraken moeten 
nog worden gemaakt maar we hopen de synagoge te bezoeken in 
Bussum waar nog regelmatig diensten gehouden worden.  
En natuurlijk bezoeken we allerlei andere interessante en historische 
plekken in deze omgeving!  
 
De Werkgroep Kerk en Israël 
 
 
 
Datum:            7 juni 2020 
Tijd:                 nader op te geven 
Plaats:             vertrekpunt zal nader opgegeven worden 
Begeleiding:   Werkgroep Kerk en Israël 
Kosten:             ca. € 30,00 
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19.  Gespreksgroepen 

 
Gespreksgroep 25+/- 
De groep bestaat uit twintigers/dertigers die graag wat meer van de 
bijbel willen weten en er wat dieper op in willen gaan. Verrassend 
Bijbellezen, geloof en twijfel, dilemma’s in de bijbel, groeien in geloof 
en ook gezelligheid: het hoort er allemaal bij. Horen hoe anderen 
denken en met anderen in gesprek zijn over geloofszaken die je ten 
diepste raken is een bijzonder gebeuren. 
We komen op de eerste dinsdag van de maand, van september tot en 
met juni, bij elkaar om de beurt bij de deelnemers thuis. In juli hebben 
we traditiegetrouw een gezamenlijk etentje.  
Als je belangstelling hebt voor deze gespreksgroep ben je van harte 
welkom! Voor informatie kun je terecht bij 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 en Joke Weerstand, tel: 564366 
We zijn een groep van ongeveer 12 personen en 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. 
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 20.  Studio West 16+ groep  

 

Opgericht in 2018 door Tjabel Nieuwenhuizen en David Geurts en we 
gaan door in 2019/2020. 
Wat doen wij: 
Elke laatste vrijdag van de maanden oktober t/m april komen we bij 
elkaar in de tienerruimte bij de Kerk. We beginnen rond 20:00 uur met 
een onderwerp en na dit onderwerp doen we met elkaar nog een 
drankje en een spelletje. Als afsluiting willen wij weer een dienst 
organiseren met Studio West. En uiteraard organiseren wij ook een 
leuke afsluitdag, in 2019 zijn we bijvoorbeeld gaan paintballen. 
Voor wie:  
Iedereen die 16jaar en ouder is en interesse heeft om met elkaar te 
brainstormen over het geloof, de Kerk, jezelf maar ook gezelligheid 
met elkaar en dat is het belangrijkste! 
Voor meer info en inschrijving: 
Tjabel Nieuwenhuizen en David Geurts 
 

studiowestoudewater@gmail.com of lycstofberg@hotmail.com 
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21. Kinder-, Basis- en Tienercatechese

Kindercatechese eerste keer avondmaal 14 juni 2020 

‘Levi hoort er ook bij‘ is de samenvatting van het Bijbelverhaal uit 

Marcus 2:13-17. Het is een prachtig verhaal over ‘met elkaar eten’ en 

‘bij elkaar horen’. Als we avondmaal vieren, eten we met elkaar en 

voelen we dat we bij Jezus en bij elkaar horen. Dit gevoel willen we 

graag overbrengen aan de kinderen uit groep 3 van de basisschool die 

voor het eerst mee gaan doen aan een avondmaalsviering.  

Samen met jullie als ouders worden ze uitgenodigd voor een 
bijeenkomst in het Zalencentrum om deze eerste keer samen voor te 
bereiden. De voorbereidingsavond vindt plaats in de week 
voorafgaand aan de avondmaalsviering waarin er speciale aandacht 
voor hen zal zijn. De datum van deze avond zal nog nader worden 
gecommuniceerd. De daarop aansluitende dienst is op zondag 14 juni 
2020 met voorganger Ds. Erick Versloot. De kinderen krijgen in de 
loop van de tijd een persoonlijke uitnodiging! 

Meer informatie bij Marianne van Baren (de-cor@hetnet.nl). 

BASICS: Basiscatechese voor groep 8 van de basisschool 

 BASICS is de naam van de basiscatechese voor groep 8 van de 
basisschool. Het is één keer in de maand 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.  
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Geen uitnodiging gekregen? Of wil je meer info? Je kunt terecht bij 
Martine den Butter (goudbutter@gmail.com). 

Lijkt het je trouwens een mooie uitdaging om zo met kinderen in 
gesprek te zijn? Hulp kunnen we altijd gebruiken! Voor informatie 
hierover kun je terecht bij Martine den Butter 
(goudbutter@gmail.com).  

 
PROVIDER: Tienercatechese 

PROVIDER is de catechese-methode voor de tieners. 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. 

Provider is bedoeld voor tieners uit de klassen 1 tot en met 4 van het 
voortgezet onderwijs. De tieners uit klas 1 t/m klas 4 van het 
voortgezet onderwijs krijgen in september een persoonlijke 
uitnodiging. Voor meer informatie kun je terecht bij  
Martine den Butter (goudbutter@gmail.com). 

Jeugdwerk ook in het thema van Micha 

Het jaarthema van Vorming en Toerusting is “En Micha zei…” In 
navolging van de profeet Micha willen we ook bij de verschillende 
jeugdwerkactiviteiten (catechese, clubs, kinderkerk) de kinderen 
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spelenderwijs meer leren over wat gerechtigheid is en hoe zij  
daar voorop kunnen komen.   

Daarbij hoort uiteraard ook de zorg voor onze aarde en onze 
medemens. We willen de kinderen aanmoedigen om iets concreets te 
doen voor het milieu en voor de mensen om hen heen. Zodat ook de 
kinderen zich een beetje bewust(er) worden van onze wereld, onze 
voeding, onze kleding, ons milieu, ons vervoer etc. De uitwerking 
hiervan kan door de verschillende onderdelen van het jeugdwerk op 
hun eigen manier worden ingevuld. Belangrijk is dat de kinderen leren 
dat ook zíj het verschil kunnen maken!  
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22.  De minibieb  
  
Een drietal seizoenen 
geleden is de commissie 
Vorming en Toerusting 
gestart met het inrichten 
van een minibieb. Daartoe 
is er een kleine boekenkast 
geplaatst in de 
Ontmoetingsruimte. 
 
Het is de bedoeling dat u hieruit vrij een 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. 
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Hier kunt u ‘aantekenen’ voor welke activiteiten u 
zich heeft aangemeld. 
 
1. Diaconale actiedag zaterdag 14 september  

2. Zin in film  

3. Boekbespreking ‘Niet in Gods naam’ 

4. Duurzaam (of ‘groen’) bankieren (Micha)  

5.  Excursie naar Ruyge Weyde (Micha)  

6. Joodse Messiasverwachting    

7. Excursie naar UMIA Afvalverwerking (Micha)   

8. Winterontbijt (Micha)  

9. Laat ons Oosterhuizen - Presentatie ds. Erick Versloot 

10. Contextueel Bijbellezen  

11. Keek op de Preek     

12. Lekker zingen uit (o.a.) het nieuwe Liedboek     

13. ZWO-KiA presentatie (gastspreker) 

14. Stamppotmaaltijd diaconie  

15. Biologisch koken (Micha) 

16. Het Joodse Pinksterfeest / Sjavoeot 

17. Gluren bij de buren 

18.  Excursie naar het Gooi: Bussum en Naarden 
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✄ Aanmeldingsformulier 2019-2020 

 
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden: 
* Met de post, José Groot, Leeuweringerstraat 18a 3421 AC  
   Oudewater (gebruikt u dit formulier) 
* Door dit formulier af te geven aan een V&T commissielid 
* Per email vt@protgemoudewater.nl  
* Via de website van de PGO (www.protgemoudewater.nl) 

Uiteraard bent u altijd van harte welkom, maar om e.e.a. goed  
te kunnen organiseren willen wij nu reeds zo veel mogelijk 
aanmeldingen ontvangen. Daarom hierbij het verzoek aan u om u 
indien mogelijk voor het einde van de maand september voor 
activiteiten aan te melden! 

Ja, ik kom: (uw activiteit(en) naar keuze a.u.b. aankruisen) 
 
       Aantal 
       personen 

 
2)   Zin in Film …. 
  
3)   Boekbespreking .... 

 

4)   Duurzaam (of ‘groen’) bankieren ….
    

5)   Biologische Kaasboerderij Ruyge Weyde ....  

 

6)   Joodse Messiasverwachting .... 
  
7)   UMIA Een kijkje achter de schermen …. 
 
 8)   Winterontbijt …. 
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9)   Laat ons Oosterhuizen …. 

10)   Contextueel Bijbellezen …. 

12) Zingen uit het nieuwe Liedboek …. 

14) Stamppot maaltijd …. 

15) Biologisch koken …. 

16)  Het Joodse Pinksterfeest / Sjavoeot …. 

17) Gluren bij de buren …. 

18) Excursie naar het Gooi: Bussem en Naarden …. 

Activiteiten zoals ‘Gespreksgroepen’, ‘StudioWest’ etc. en activiteiten 
op zondag na afloop van de dienst worden niet weergegeven op dit 
aanmeldingsformulier! 

Naam:………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………… 

E-mail adres:………………………………………………………………………………………… 

Namen overige deelnemende personen: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 






