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AANMELDINGSFORMULIER 
Vorming en Toerusting 2019 - 2020 

 
Naam: ................................................................................................... 
 
Woonplaats:.................................................................................................. 
 
Telefoon: ................................................................................................... 
 
E-mailadres: ................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiterste inleverdatum: 22 september 2019 

Nr. Naam activiteit Aantal  
personen 

 1. Harpiste Regina Ederveen 
Zondag 13 oktober 2019 

  

.2. Bezoek synagoge Groningen 
Zondag 10 november 2019 

  

 3. Fundamentalisme  
Dinsdag 12 november 2019 

  

.4. Onderweg 
Woensdag 27 november 2019 

  

 5. Filmavond “Antonia” 
Dinsdag 10 december 2019 

  

 6. Schapen en Bokken 
Woensdag 15 januari 2020 

  

 7. Wat inspireert ds. Lafeber 
Donderdag 13 februari 2020 

  

 8. Bestaan wij? Bestaat God? 
Dinsdag 25 februari 2020 

  

 9. Vreemdeling zijn6 
Woensdag 11 maart 2020 

  

10.  De ‘Kruisweg’ 
Maandag 30 maart 2020 
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GEHEUGENSTEUNTJE 
Ik heb mij opgegeven voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf oktober gaan we weer verder met de Pylgertochten. Iedere eerste  
zaterdag van de maand wordt er een tocht van plm. 15 km gelopen. We 
starten met een viering en onderweg bezoeken we kerken.  

Nr. Naam activiteit Aantal 
personen 

 1. Harpiste Regina Ederveen 
Zondag 13 oktober 2019 

  

.2. Bezoek synagoge Groningen 
Zondag 10 november 2019 

  

 3. Fundamentalisme  
Dinsdag 12 november 2019 

  

.4. Onderweg 
Woensdag 27 november 2019 

  

 5. Filmavond “Antonia” 
Dinsdag 10 december 2019 

  

 6. Schapen en Bokken 
Woensdag 15 januari 2020 

  

 7. Wat inspireert ds. Lafeber 
Donderdag 13 februari 2020 

  

 8. Bestaan wij? Bestaat God? 
Dinsdag 25 februari 2020 

  

 9. Vreemdeling zijn6 
Woensdag 11 maart 2020 

  

10. De ‘Kruisweg’ 
Maandag 30 maart 2020 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het nieuwe programma voor seizoen 2019-2020 van Vorming- en 

Toerusting in de regio. Verschillende kerken en geloofsgemeenschappen 

hebben samengewerkt om dit bijzondere programma samen te stellen. 

Voor velen van u is dit boekje inmiddels een begrip. Maar als nieuwkomer in 

de regio kan ik u verzekeren: dit is heel bijzonder. Veel regio's streven naar 

samenwerking op dit gebied, maar hier bestaat het al vele jaren. Een 

prachtige gelegenheid om verder te kijken dan de eigen kerk of gemeente. 

 

We beginnen dit seizoen op 13 oktober met een bijzondere muzikale middag 

in Langezwaag. 

Door het jaar heen wordt u langs de verschillende kerkgebouwen geleid, met 

een grote verscheidenheid aan onderwerpen en inleiders. Daarbij worden 

moeilijke onderwerpen zeker niet gemeden. Een goede gelegenheid om met 

elkaar van gedachten te wisselen en die vragen te stellen die er wel zijn, 

maar waar je niet zo gemakkelijk over praat. Over fundamentalisme 

bijvoorbeeld, of over het bestaan van God. 

 

Een heel bijzonder uitstapje wordt georganiseerd naar de synagoge in  

Groningen; een plek met een indrukwekkende geschiedenis. Ook de  

filmavond mag natuurlijk niet ontbreken. 

 

Dit programma wil ik u van harte aanbevelen. Om de inhoud, het is  

belangrijk om te blijven leren en je te verdiepen in onderwerpen die te maken 

hebben met geloven. Maar het is zeker ook belangrijk dat we elkaar steeds 

beter leren kennen en van elkáár leren. 

Maak uw keuze (of kom gewoon elke keer...) en geef u op. We hopen velen 

van u ook dit jaar weer te mogen begroeten! 

 

Namens de commissie Vorming en Toerusting, 

Ds. Dingena Hasper 
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Inhoud 
    Blz. 

Voorwoord 6666666666...6666666666.  3 

Inhoud666666666666..666666..6.666  4 

Pastores en contactpersonen.6.6.666.666....666.  5 

 

  1. Concertvoorstelling door harpiste Regina Ederveen6.6.  6 

  2. Bezoek aan de synagoge in Groningen.......................6..  7 

  3. Fundamentalisme in de godsdienst..........................66.  8 

  4. Onderweg.........................666666..6666666. 9 

  5. Filmavond ´Antonia´6..............................666666.. 11 

  6. Schapen en Bokken....................................................6. 12 

  7. Wat inspireert onze voorgangers: ds. Lafeber6............. 13 

  8. Bestaan wij? Bestaat God?........................66666... 14 

  9. Vreemdeling zijn6.............................66....66666. 15 

10. De ‘Kruisweg’................................................................... 16 

 

Aanbod van de pastores voor de regio  18 

Meditatie6666...66666666666666666.. 18 

Cursus Pastoraal gesprek666666666666666 20 

Geheugensteuntje666666666666666666.. 22 

Aanmeldingsformulier..6666666666666666. 23 

 

U kunt zich op twee manieren opgeven:  

• Via het aanmeldingsformulier bij de contactpersoon van uw gemeente/

parochie. 

• Via het mailadres bij de contactperso(o)n(en) van de activiteiten waaraan 

u wilt deelnemen. 

 

Het is de bedoeling dat de contactpersoon van de activiteit weet wie er 

allemaal komen, zodat deze ook weet of er meerdere mensen uit hetzelfde 

dorp komen. Dit in verband met het samen rijden. Wanneer u geen vervoer 

hebt naar een bepaalde activiteit, kunt u met de contactpersoon van de 

activiteit overleggen.  
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Cursus Pastoraal Gesprek 

 

Iedere dag gaan er in onze kerken mensen op pad om namens de kerk bij 
mensen op bezoek te gaan. Ouderlingen, bezoekmedewerkers, contact-
dames, in iedere gemeente kennen we daarvoor weer andere woorden. Zij 
doen belangrijk werk: aanwezig zijn op belangrijke momenten in het leven, 
troosten, bemoedigen, soms advies geven of gewoon luisteren.  

Maar wat maakt nou een bezoekje namens de kerk, een pastoraal bezoekje, 
anders dan een gewoon vriendschappelijk bezoekje aan een buurvrouw of 
familielid?  

Scherpe grenzen zijn er niet te geven. Ook een pastoraal bezoek gaat soms 
'gewoon' over dagelijkse dingen. Maar een pastoraal bezoekje wil iets extra's 
bieden. Samen nadenken over God, over wat je gelooft en waar je als 
gelovig mens tegenaan loopt. Samen bidden misschien, woorden zoeken 
voor waar je mee bezig bent in de Bijbel. Tijdens een pastoraal bezoekje 
probeer je Gods licht te laten schijnen over het leven en de dagelijkse 
zorgen.  

Maar hoe doe je dat?  

Veel bezoekers vinden het lastig om God ter sprake te brengen of om samen 
te bidden. Hoe vind je een geschikt stukje uit de Bijbel? En is dat wel echt 
nodig? Hoe bereid je je voor op een pastoraal bezoekje? Hoe ga je om met 
mensen die boos of teleurgesteld zijn? Of niets meer van de kerk willen 
weten? En hoe vind je de goede woorden als je met mensen spreekt die 
ernstig ziek zijn of voor wie het einde nadert?  

Over deze en andere vragen is er in de herfst van 2019 een korte cursus van 
drie donderdagavonden. Maximaal vijftien personen per groep. Mocht er 
grote belangstelling zijn dan plan ik een tweede groep. 

Waar: De Vallei, Schoterlandseweg 20, 8413 NA, Oudehorne 

Wanneer: Donderdagen 31 oktober, 7 en 14 november 

Tijd: 20.00 – 21:30 uur 

Door: ds. Dingena Hasper 

Bijdrage: € 5,- p.p. (voor onkosten).  

Aanmelden: uiterlijk 17 oktober bij ds. Hasper: dmhasper@ziggo.nl of 06-
44199474 (appen of bellen).  
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REGIONALE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING 

Pastores: 

 

Ds. G. Martens, Bospad 10, 8415 AN Bontebok, 0513-542136 

Ds. P. W. Hulshof, 2e Wijk 1, 8411 TK Jubbega, 0516-842078 

Ds. S.A. Blok, ‘t Hou 2a, 8404 GH Langezwaag, 0513-856183 

Ds. D. M. Hasper, Schoterlandseweg 70, 8411 ZG Jubbega, 06-44199474 

Ds. R. Lafeber, Prieel 3, 8401 ND Gorredijk, 0513-856771 

Pastor M. Sinninghe Damsté, Compagnonstrjitte 102a 8401 RV Gorredijk,  

  0513-461621  

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen: 

H. Clara van Assisi  Mw. M. te Boekhorst, J. M. Houwenstraat 38  

Zuidoost-Friesland: 9203 SM, Drachten, 0512-380593 

Prot. Gem. Gorredijk: Mw. G. Prins, De Buorren 11, 8408 HG  

 Lippenhuizen, 0513-465092 

Prot. Gem. Jubbega/ Dhr. G. Bouma, Gorredijksterweg 27  

Hoornsterzwaag: 8411 KA, Jubbega, 0516-461681 

Prot. Gem. Katlijk/  

Mildam: vacant 

Prot. Gemeente   

Langezwaag e.o.: vacant 

Prot. Gem. Lippenhuizen/  

Hemrik: vacant 

Prot. Gem. Olde– en  Mw. M. Jansen, Grindweg 9, 8422 DM  

Nijeberkoop: Nijeberkoop, 0516-441923 

Prot. Gemeente Mw. T. Nijzing, Bouwkamp 2, 8414 MK 

“De Regenboog” Nieuwehorne, 0513-542073 

Oude– en Nieuwehorne e.o: Mw. P. v.d. Molen, Schoterlandseweg 56, 

 8413 NC Oudehorne, 0513-541937 
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 1. Concertvoorstelling door harpiste Regina Ederveen 

 

Deze voorstelling staat in het teken van een aantal episodes uit het leven van 

David: herder, strijder, dichter en koning. 

Regina Ederveen laat op haar gouden harp muziek horen uit allerlei 

stijlperiodes: Klassiek, Joods en Modern. Ze speelt o.a. muziek van Thomas 

en Salzedo en ook laat ze eigen improvisaties op de Psalmen van David 

horen. Afwisselend met de muziek leest Regina teksten uit de Bijbel over 

David in een hedendaagse vertaling aangevuld met eigen teksten. Ook zijn 

enkele Joodse witzes verweven in het programma en verrassende visuele 

elementen ondersteunen het geheel. 

Tijdens het luisteren naar de harpmuziek en de te lezen teksten wordt het 

geheel geïllustreerd met beelden van schilderijen van Krijnie Wolff. Deze 

beelden zijn te zien via de beamer. 

Harpiste Regina Ederveen heeft vele optredens in het land, met diverse 

programma's. Meer info www.reginaederveen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Zondag 13 oktober 2019 

Plaats: Kerk van Langezwaag 

 t Hou 9, 8404 GH   

Tijd: 14.30 uur 

Bijdrage: € 5,-- 

Contactpersoon: Mw. T. Nijzing 

Opgave: tinynijzing@hotmail.com of via het aanmeldings- 

 formulier bij uw plaatselijke contactpersoon 
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Verstillen in de veertigdagentijd 2020 

In de veertigdagentijd of de vastentijd willen we opnieuw stil worden en tijd 

nemen voor bezinning en inkeer. Dit doen we rondom het licht van de 

Paaskaars en een tekst uit de bijbel, als voorbereiding op Pasen. In deze 

veertigdagentijd zullen we elke woensdagochtend samenkomen om zo tot 

een geestelijke en lichamelijke rust te komen. Om tot verdieping te komen 

van onze geloofservaring. 

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie / thee te drinken en te  

delen over de ervaring van de stilte.            

 

Wanneer: woensdag 26 februari (Aswoensdag), 4 maart, 11 maart, 18 

maart, 25 maart, 1 april en 8 april 

Waar: Piterkerk aan De Buorren te Lippenhuizen 

Tijd: inloop 9.15 uur, aanvang: 9.30 uur 

Bijdrage: voor koffie / thee 

Informatie: ds. Sietske Blok dssietskeblok@gmail.com of  

Annemieke Schimmel annemiekeschimmel3@gmail.com 

Opgave: niet nodig 
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Aanbod van de pastores voor de regio 

Aanmelding hiervoor kan rechtstreeks bij de pastores. 

 

 

 

Meditatie onder leiding van ds. S. Blok en mw. A. Schimmel 

 

Loopmeditatie en overdenking in de boomgaard van Kees Stolwijk. 

Afsluitend koffie / thee ( bij goed weer, om een kampvuur) 

Wanneer: woensdag 18 sept. 

Thema: “Wat beweegt jou” 

Adres: De Buorren 17, Lippenhuizen 

Tijd: 19.30 uur 

Bijdrage: € 2, per persoon 

Opgave: ds. Sietske Blok dssietskeblok@gmail.com of 

Annemieke Schimmel annemiekeschimmel3@gmail.com 

 

Christelijke meditatie: Vruchten van de Geest 

De apostel Paulus heeft het in zijn brief aan de Gelaten over de goede 

vruchten die de mens kan voortbrengen. In de komende drie woensdagen 

willen we mediteren / stil worden op de volgende vruchten van de Geest. 

� woensdag 2 oktober “geduld” 

� woensdag 30 oktober “vriendelijkheid” 

� woensdag 27 november “goedheid” 

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie / thee te drinken en te delen 

over de ervaring in de stilte. 

Waar: Piterkerk aan De Buorren te Lippenhuizen 

Tijd: inloop 19.45 uur, aanvang: 20.00 

Bijdrage: voor koffie / thee  

Informatie: ds. Sietske Blok dssietskeblok@gmail.com of   

Annemieke Schimmel annemiekeschimmel3@gmail.com 

Opgave: niet nodig 
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2. Bezoek aan de synagoge in Groningen 

 

We gaan een bezoek brengen aan de synagoge van Groningen en aansluitend 

krijgen we een rondleiding door de vroegere Joodse buurt. 

Architect Tjeerd Kuipers (1857-1942) kreeg in 1905-1906 de opdracht om een 

nieuwe synagoge te bouwen en deed dit in ‘Moorsche stijl’. 

Het ontwerp is deels ontleend aan de synagoge aan de Oranienburgerstrasse 

in Berlijn en ademt een ‘oriëntaalse’ sfeer. Opvallend element is het aantal 

bonte glas-in-lood ramen, zoals het grote ronde glas-in-lood venster met zijn 

‘Boom des Levens’ symboliek.  

Na de bezettingsjaren 1940-1945 verloor de synagoge haar functie als 

bedehuis en heeft zij dienst gedaan als stomerij en als kerkruimte voor het 

Apostolische Kerkgenootschap. In 1976 wordt de Stichting Folkingestraat 

Synagoge opgericht met als doel het 

behoud en restaureren van het zwaar 

verwaarloosde gebouw. Tijdens de 

restauratie in 1980-1981 is de architectuur 

teruggebracht in de oorspronkelijke 

gedaante. De inrichting is echter niet 

gereconstrueerd: de joodse gemeente 

zou veel te klein zijn voor de vele 

zitplaatsen. De synagoge doet 

tegenwoordig dienst als synagoge en als 

cultureel podium, terwijl deze in 2008 

overgedragen is aan de Stichting Oude 

Groninger Kerken. 

 

Datum: Zondag 10 november 2019 

Plaats: Groningen,  

Tijd: Vertrek in verband met carpoolen om 12.00 uur vanaf het 

 parkeerterrein van de voormalige Doopsgezinde   

 gemeente te Gorredijk tegenover Trimbeets 23 8401 XC.  

Bijdrage: € 10,-- plus bijdrage reiskosten 

Contactpersoon:  Mw. T. Nijzing 

Opgave: tinynijzing@hotmail.com of via het  

 aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke  

 contactpersoon 



 

8  

3. Fundamentalisme in de godsdienst 

 

Het is een actueel onderwerp waar we veel over horen, zien en lezen.  

Vertellend en vragend vouwen we samen dit onderwerp open. 

Ds. Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze (kleurrijke) communicatie. 

Zij zal het onderwerp ‘kleur’ geven. Vanuit eigen ervaringen vertelt zij, 

ondersteund door beelden met PowerPoint, hoe je een goed gesprek kunt 

hebben met mensen die ‘anders’ geloven. Ze zegt: "Natuurlijk kunt u dan een 

andere mening hebben. Dan gaat het er om dat we open staan voor 

meerdere meningen, met de bedoeling elkaar te willen begrijpen."  

Hoe gaat dat en wat doe je met je eigen mening? Wat zijn daarbij de 

valkuilen? Wat zijn de verrassende en wonderlijke kansen om een goed 

gesprek te voeren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Dinsdag 12 november 2019 

Plaats: De Vallei, Schoterlandseweg 20, 8413 NA, Oudehorne 

Tijd: 20.00 uur  

Leiding: Ds. C. Nicolay 

Bijdrage: € 5,-- 

Contactpersoon: Dhr. G. Bouma 

Opgave: famgabouma@kpnplanet.nl of via het aanmeldings-

 formulier bij uw plaatselijke contactpersoon 
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10. De ‘Kruisweg’ 

 

De ‘Kruisweg’ is een geordende serie van Bijbelse en niet-Bijbelse 

afbeeldingen over het schijnproces, de ontluistering, publieke executie en 

graflegging van Jezus van Nazareth, onder het bewind van de Romeinse 

prefect Pontius Pilatus rond 30-33 in Jeruzalem. 

De verschillende afbeeldingen van de ‘Kruisweg’ kunnen de gelovigen helpen 

bij hun meditatie over het verlossingswerk van Jezus Christus voor heel de 

mensheid, alsook in hun eigen leven. Idealiter wordt de serie afbeeldingen 

gelopen, zodat heel de biddende mens (lichaam en geest) betrokken wordt. 

Hoewel de ‘Kruisweg’ behoort tot de volksdevotie en niet tot de officiële 

liturgie van de Kerk, biedt het ritueel o.a. inzicht in het geheim van de 

Eucharistie. 

Pastoor Maurits Sinninghe Damsté houdt deze inleiding over de Kruisweg 

aan de hand van beelden. Er is ruimte voor uitwisseling en al uw vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Maandag 30 maart 2020 

Plaats: Parochiezaal Katholieke kerk,  

 Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk 

Tijd: 19.30 uur 

Bijdrage: € 3,-- 

Contactpersoon: Mw. M. te Boekhorst 

Opgave: teboekhorst38@gmail.com of via het aanmeldings- 

 formulier bij uw plaatselijke contactpersoon 
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4. Onderweg 

 

Het aantal pelgrims naar Santiago de Compostela is de afgelopen tien jaar 

meer dan verdubbeld. Een flink deel van de nieuwe pelgrims is onder de 

dertig jaar. Wat motiveert jongeren om de wandelschoenen aan te trekken?’ 

Een citaat uit het dagblad Trouw van juli 2018. Jongeren en ouderen die nu 

op weg gaan. Maar pelgrimeren is al van eeuwen her, al voor Christus gaan 

mensen op weg naar heilige plaatsen. 

Een van de oudst bekende christelijke pelgrims meldt zich in het jaar 200 aan 

de poorten van de stad Jeruzalem. Het is Alexander, bisschop van 

Cappadocia. Hij maakt de reis naar het heilige land om er te bidden en om de 

heilige plaatsen te bezoeken. Zijn bezoek maakt zo’n indruk op de bevolking 

dat ze hem vragen om te blijven en bisschop van de stad te worden. In het 

jaar 381 gaat een rijke dame op reis naar Palestina, Egypte en Syrië. Zij wil 

met eigen ogen alle plaatsen zien die zij kent uit de bijbel. Het verslag van 

haar reis is één van de vroegste in zijn soort. 

Verhalen uit de vroege middeleeuwen maar ook verhalen van nu, immers tot 

op vandaag gaan mensen op weg. Bijvoorbeeld naar Scandinavië, want de 

Middeleeuwse pelgrimsroute vanaf Oslo naar Trondheim werd in 1997 weer 

heropend. In Trondheim is de zilveren schrijn van de heilige Olaf (995-1030). 

Station Island is één van Europa’s meest extreme pelgrimsoorden, een 

eilandje in een meer in het Ierse graafschap Donegal. Station Island is ook 

wel bekend onder de naam ’St.Patrick's Purgatory’ ofwel ‘het vagevuur van 

St Patrick’. Naar Portugal om de oude pelgrimsweg naar het zuiden te volgen 

naar Cabo Sao Vicente.  

 

 

 

 

 

Het labyrint op Stations Island 

 

 

 

              (Zie volgende pagina) 
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Maar het kan ook dichterbij, bijvoorbeeld in Groningen. Want in 2013 begon 

een initiatiefgroep Pelgrimswandelingen uit te zetten in Noord Groningen. 

Waarom gaan mensen op weg? Een pelgrimage stelt je op de proef: je 

uithoudingsvermogen, je geestelijke veerkracht. Tijdens een pelgrimstocht 

kun je ook ernstige gebeurtenissen uit je leven verwerken. Door letterlijk op 

weg te gaan kun je een andere wending aan je leven geven. En de weg kan 

je samenbrengen met anderen, je kunt een tijd samen oplopen, maar je moet 

elkaar ook weer loslaten. Onderweg kun je rust vinden, je kunt je gedachten 

verzetten, het gaan schept ruimte om na te denken over vragen die je bezig 

houden. 

Een avond vol verhalen, liederen en gedichten, afbeeldingen van oude en 

nieuwe wegen. Maar ook overpeinzingen over het doel van de pelgrimage, 

over het 'onderweg’ zijn. 

 

 

Kaap Sint-Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Woensdag 27 november 2019 

Plaats: Consistorie, Willinge Prinsstraat 5,  

 8421 PE Oldeberkoop 

Tijd: 19.30 uur 

Leiding: Pastor M. Tiesinga 

Bijdrage: € 5,-- 

Contactpersoon:  Mw. M. Jansen 

Opgave: jansenjan@planet.nl of via het aanmeldings- 

 formulier bij uw plaatselijke contactpersoon 
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9. Vreemdeling zijnC 

 

Er gaat geen dag voorbij of er wordt gesproken over de vreemdeling in ons 

midden. 

Dat gebeurt meestal in negatieve termen en eigenlijk nooit over de verrijking 

die de ontmoeting met de vreemdeling, met het vreemde in onszelf, brengt. 

In de Schrift wordt op verschillende plaatsen gesproken over de vreemdeling. 

‘Ik was vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen’. 

 

Na een korte inleiding over vreemdelingschap en over het vreemde in onszelf 

gaan we met elkaar in gesprek om onze eigen angst voor het onbekende en 

vreemde onder ogen te zien. 

 

Hoe verhoud jij je tot het vreemde, tot de vreemdeling? 

Welke weg wijst ons de Schrift? 

Wat leert ons de dagelijkse praktijk van samenleven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Woensdag 11 maart 2020 

Plaats: Parochiezaal Katholieke kerk,  

  Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk 

Tijd : 19.30 uur 

Leiding: Pastor N. Bouma 

Bijdrage: € 3,-- 

Contactpersoon: Mw. M. te Boekhorst 

Opgave: teboekhorst38@gmail.com of via het aanmeldings-   

   formulier bij uw plaatselijke contactpersoon 
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8. Bestaan wij? Bestaat God? 

 

Wie zichzelf vergeet vindt God. 

 

Bestaat God is een eeuwenoude vraag. 

Maar eerst komt een andere vraag: bestaan wij? 

Veel mensen zijn druk, weinigen zijn uniek. 

We imiteren anderen en passen ons aan. 

We vullen ons leven met allerlei rollen en relaties en vroeg of laat missen we 

bezieling. 

Waar blijf ik zelf? 

Ben ik dit wel echt? 

Denkers en kunstenaars laten zien hoe we door aandacht en stilte bij de 

diepere laag van de ziel kunnen komen. 

Daar beweegt God, onze oorsprong, die het bestaan oorspronkelijk bezielt en 

creatief maakt. 

 

Kees Stolwijk was jarenlang 

psychotherapeut. Dit bracht hem, in 

dankbaarheid, bij het diepste zijn van de 

mens. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Dinsdag 25 februari 2020 

Plaats: De Buorren 17, 8408 HG Lippenhuizen 

Tijd 19.30 uur 

Leiding: Dhr. K. Stolwijk 

Bijdrage: € 3,-- 

Contactpersoon:  Mw. M. te Boekhorst 

Opgave: teboekhorst38@gmail.com of via het aanmeldings- 

 formulier bij uw plaatselijke contactpersoon 
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5. Filmavond ‘Antonia’ 

De film ‘Antonia’ (1995) blijft een prachtige film! Een familiekroniek over vier 

generaties vrouwen en natuurlijk de mannen daarom heen. 

Een film over het leven en de dood en wat zich daarin zoal aan spanningen 

en aan geluk aandient. 

Een nog jonge Willeke van Ammelrooy speelt Antonia, een vrijgevochten 

vrouw. 

In boer Bas (Jean Decleir) vindt ze een trouwe minnaar en vriend. 

‘Antonia’ is gekozen omdat het kijken vooral genieten is, maar vooral ook 

omdat zij vragen stelt aan onze eigen leven. Zouden we zelf willen leven 

zoals ze in de film leven? Met z’n 

allen in een groot huis en iedereen 

altijd welkom? 

Met wie van de verschillende 

personages vereenzelvigen we 

ons? 

Destijds werd die film als 

feministisch gezien. Vinden we dat 

nog steeds? 

 

Bekroond met een Oscar voor de 

beste niet-Engelstalige film. 

Regisseur: Marleen Gorris 

 

 

Datum: Dinsdag 10 december 2019 

Plaats: “De Beage”, PKN Jubbega 

 K. Molweg 19, 8411XN Jubbega 

Tijd 19.30 uur 

Leiding: Mw. C. Schlette 

Bijdrage: € 3,- - 

Contactpersoon:  Mw. M. te Boekhorst 

Opgave: teboekhorst38@gmail.com  of via het aanmeldings-

 formulier bij uw plaatselijke contactpersoon. 
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6. Schapen en Bokken 

 

Velen denken dat wij mensen aan het einde van ons leven voor een soort 

van rechter komen die dan het Grote Boek zal openslaan en ons één voor 

één zal beoordelen. Waarna er een gang naar de hel rest, als eeuwige straf, 

óf een plekje in de hemel, als eeuwige beloning. 

Dat is een vrij somber beeld. Het maakt ons individueel verantwoordelijk. 

Bovendien verdeelt het de werkelijkheid in tweeën: goede en slechte 

mensen. En ‘wij’ zijn dan goed, omdat en voor zover wij godsdienstig zijn; en 

‘zij’, de anderen, die er niet aan doen, zijn dan slecht. Die tweedeling wordt 

voortgezet tot in de eeuwigheid. Daar komen we dus nooit meer vanaf... 

Mattheus laat Jezus een verrassend en tamelijk onbekend verhaal vertellen, 

over schapen en bokken. In dat verhaal is vrijwel alles anders dan we op het 

eerste gezicht zouden denken. Om daarachter te komen gaan we het verhaal 

heel precies en nauwkeurig lezen. Wie mee wil doen komt voor verrassingen 

te staan. Akelige? Misschien, even. Maar 

al snel zult u door dit verhaal van Jezus 

bewondering krijgen voor de God van 

Israël, die zó anders is dan de goden die 

we in ons hoofd hebben. 

 

Bijbeltekst: Mattheus 25: 31 - 46 

Geschikt voor: wie niet bang is wanneer 

een bijbelverhaal anders blijkt te zijn dan 

‘altijd al gedacht’. 

 

Datum: Woensdag 15 januari 2020 

Plaats: Het Trefpunt, Schoterlandseweg 74,  

 8454 KG Mildam 

Tijd: 19.30 uur 

Leiding: Ds. J. v.d. Herik 

Bijdrage: € 5,-- 

Contactpersoon:  Mw. P. v.d. Molen 

Opgave: pietsjevdmolen@hetnet.nl of via het  

 aanmeldingsformulier bij uw  plaatselijke  

 contactpersoon 
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7. Wat inspireert onze voorgangers: ds. Lafeber 

 

De ontdekking van de hemel. 

Een avond over muziek, film en Nederlandse literatuur. 

Hoe die je aan het denken kunnen zetten en kunnen inspireren. 

Zeker, je moet er ontvankelijk voor zijn, en niet iedereen zal dat misschien 

zijn, maar als dat wel zo is: luister, kijk of lees en jouw eigen inzichten 

worden bevraagd en misschien zelfs weersproken, je wordt aan het denken 

gezet, maar ook: je kunt zo geraakt worden door wat je hoort, leest of ziet dat 

het je houvast geeft en weer op weg zet. 

Ds. Ron Lafeber werd geboren in Hoogvliet (Rotterdam), was predikant in 

achtereenvolgens Emmer-Compascuum, Appelscha, Wissenkerke-Geersdijk, 

Surhuisterveen en Appingedam. Sinds 2017 is hij werkzaam in Gorredijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Donderdag 13 februari 2020 

Plaats: Ontmoetingskerk, Schansbrug 3, 8401 RX Gorredijk 

Leiding: Ds. R. Lafeber 

Bijdrage: € 3,-- 

Contactpersoon: Mw. G. Prins 

Opgave: geeskeprins55@gmail.com of via het aanmeldings- 

 formulier bij uw plaatselijke contactpersoon 


