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Tuin vol Verhalen 

De Tuin vol Verhalen is een concept waar we in de Protestantse Gemeente 

Doetinchem mee werken. We zien de gemeente als een proeftuin, waar van 

alles groeit en bloeit. De gemeente heeft bijbelverhalen als bron voor 

inspiratie en geloof. Het zijn verhalen die gaan spreken als we er open voor 

staan om naar te luisteren. Die verhalen laten zich op verschillende manieren 

benaderen, bijvoorbeeld via meditatie, schilderen, gesprekken, vieringen enz. 

In een seizoen staan zeven bijbelgedeelten centraal en iedereen wordt uit-

genodigd om die op zijn of haar manier te benaderen en te ontdekken waar 

het verhaal gaat stromen en het je in beweging zet.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinatie van de Tuin vol Verhalen (seizoen 5): 
 
- ds. Wijke Greydanus, 0314-645233, wijkegreydanus@kpnmail.nl  
- ds. Helma van Loon-Kuiper, 0314-646039, wmvanloonkuiper@gmail.com 
- ds. Henk Makkinga, 0314-645233, henkmakkinga@kpnmail.nl  
- ds. Ina Veldhuizen, 0314-643333, inaveldhuizen@gmail.com  



 

INLEIDING 

In de Tuin vol Verhalen is gespit, er zijn zaadjes gezaaid en het is weer 

aangeharkt. De Tuin ligt klaar voor het nieuwe seizoen en we zijn erg 

benieuwd wat er op gaat komen.  

Het komend seizoen zal in het teken staan van de bezinning naar hoe we 

gemeente willen zijn op weg naar 2030. We hebben geen idee hoe de 

wereld, de kerk en ons eigen leven er uit zullen zien in 2030, maar we 

kunnen wel een route inslaan waarvan we denken dat die begaanbaar kan 

wezen. We hebben als gemeente geen TomTom waar we onze bestemming 

intikken en de navigatie de snelste route aangeeft. We hebben wél verhalen, 

dromen en visioenen die maken wie we zijn en die een globale richting 

geven. Een begaanbare weg zullen we ergens moeten vinden in verbonden-

heid met onze Bron, gekleurd door de weg die Jezus is gegaan en zoekend 

waar de Geest ons leidt en toe roept in deze tijd.  

We hebben weer zeven heel verschillende verhalen uitgekozen. We hebben 

ze gezocht bij woorden die de gemeente kenmerken, namelijk geloven, 

gemeenschap, handelen. Bij het werkwoord geloven passen twee verhalen 

die gaan over onze Bron. Exodus 3 en Exodus 6 zijn gedeelten waarin God 

zich op een heilige, indrukwekkende manier bekend maakt. Hij geeft zijn 

naam prijs als Hij Mozes roept om de Israëlieten te bevrijden en Mozes wil 

weten namens wie hij dan gezonden wordt. De heilige Godsnaam is veel-

zeggend en tegelijkertijd kunnen we die nooit in een hokje stoppen. Vanuit 

het Nieuwe Testament staan we stil bij Johannes 10: 7-10 waar Jezus zegt dat 

hij de Deur is. Spannend is het hoe we kunnen ontdekken dat die Deur ons 

kan leiden naar een leven in overvloed, te meer omdat de kerk voor veel 

mensen een plek is geworden die zij hebben ervaren als een deur die dicht 

ging naar het volle leven. In Psalm 84 komen geloven en gemeenschap 

samen in het samenkomen in Gods huis om daar samen God te zoeken en de 

lofzang te zingen. In 1 Korintiërs 12 schrijft Paulus over het prachtige beeld 

van de gemeente als lichaam van Christus, waarin al de leden een eigen rol 

mogen invullen. De één kan niet zonder de ander. En het lichaam is pas 

compleet als iedereen kan meedoen. Geloven heeft altijd handjes en voetjes. 

Dit komt vooral in de verhalen naar voren rondom het handelen. Een 
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bijzonder verhaal is in dit geval het verhaal van Rachab (Jozua 2). Op het 

juiste moment was deze vrouw, met een bedenkelijke reputatie, een redding 

voor de verspieders die naar Jericho kwamen. De profeet Micha doet in 

Micha 6 een hartstochtelijk pleidooi om recht te doen. En Jakobus, niet 

minder gepassioneerd, geeft in hoofdstuk 2 een ongemakkelijke spiegel: 

geloven zonder handelen is nutteloos.  

Op naar 2030 zoeken we naar een weg waarin geloven, gemeenschap en 

handelen het dynamische hart van de gemeente vormen.  

De Tuin vol Verhalen wil je uitdagen om vruchtbare grond te zijn voor de 

Bron. De verhalen zullen gemeentebreed via vieringen centraal staan. In 

groepen kun je je op allerlei manieren verdiepen in deze verhalen. Daar vind 

je verder in het boekje allerlei mogelijkheden voor. Maar hoe zou het zijn als 

je met deze verhalen ook een seizoen lang persoonlijk zou optrekken? Je 

kunt één verhaal kiezen, of meerdere en je afvragen wat dit bij je oproept. 

Die vragen die een gedeelte bij je oproepen kunnen een startpunt zijn van 

jouw weg in dit seizoen. Als je bewust kiest om een persoonlijke weg te gaan 

in dit seizoen, zul je opmerken dat die bijbelgedeelten je veel meer gaan 

zeggen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar het kan wel een boeiende 

gesprekspartner worden. Ik heb in de afgelopen jaren boeiende werkstukken 

voorbij zien komen waarbij iemand met het bijbelgedeelte in zijn achter-

hoofd nadacht, foto’s maakte, een museum bezocht en zijn gedachten aan 

papier toevertrouwde.  

Welke route je ook gaat volgen in dit seizoen, ik hoop dat het ergens een 

bijdrage mag zijn in ons beeldend visioen/motto van de afgelopen jaren. Het 

schilderij de Levensboom van Tony Nwachukwu waarbij Christus onopvallend 

in het midden het hart van de Levensboom vormt en onder en rond deze 

boom er van alles beweegt, vol kleur en dynamiek, staande aan stromend 

water vol vissen. Wat zou het geweldig zijn als we zo’n gemeente mogen 

worden.  

Een inspirerend seizoen toegewenst! 

Namens de pastores, 

ds. Ina Veldhuizen  
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ONZE GEMEENTE OP WEG NAAR 2030! 

een visie zonder opdracht blijft een droom 
een opdracht zonder visie is geestdodend 

een visie en een opdracht samen 
geven de wereld hoop 

Henri Nouwen 

Als uitvloeisel van een gemeenteavond in het najaar van 2017 is een 

regiegroep gevormd. Zij heeft als voornaamste opdracht meegekregen om 
na te denken over de toekomst van de Protestantse Gemeente Doetinchem 

met als perspectief de toekomst over 10 jaar en de gemeente actief te 

betrekken in het denkproces. 

Er is al het nodige voorwerk gedaan in nauw overleg met de predikanten en 
de kerkenraad om in het seizoen 2019-2020 een gemeentebreed beraad te 

houden over de toekomst van de Protestantse Gemeente Doetinchem. 

In Ontmoeting hebt u al een aantal keren nieuws vanuit de regiegroep 

kunnen lezen. In het nummer van juli/augustus is onder de kop ‘Onze 
gemeente op weg naar 2030’ uitgebreid stilgestaan bij wat we in het seizoen 

2019-2020 willen gaan doen om dat gemeentebreed beraad handen en 

voeten te geven. 

De Protestantse Gemeente Doetinchem is een levende gemeente en doet 
ertoe, maar we moeten met elkaar wel aan de slag om ervoor te zorgen dat 

dit over 10 jaar ook nog het geval is. Hiervoor dragen we allemaal verant-
woordelijkheid en dat betekent dat we graag met alle gemeenteleden, oud 

en jong of er tussenin, in gesprek willen gaan. We denken dat we óók op 

zoek moeten gaan naar een andere vorm van gemeente-zijn. Een vorm die 
hoop biedt voor de toekomst en een baken kan zijn in onzekere tijden. 

Wat gaan we doen in het seizoen 2019-2020? 

Als kerkenraad hebben we de overtuiging dat we niet bij de pakken neer 
hoeven te zitten. We willen via dialoogtafels met zoveel mogelijk gemeente-

leden in gesprek gaan. Het welzijn van onze gemeente gaat ons ter harte en 
we kunnen met uw en Gods hulp een gezonde gemeente zijn. Hoe ziet zo’n 

gezonde gemeente er dan uit? 
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Onderzoek en ervaring in de kerk van Engeland hebben duidelijk gemaakt dat 

kerken die de thema’s gemeenschap, geloven en handelen centraal stellen, 
beter functioneren dan kerken die het traditionele model hanteren kerk = 

gebouw + predikant + diensten. 

In het Handboek gezonde gemeente (door Robert Warren, uitgegeven door 

Ekklesia, 2000) worden zeven kenmerken benoemd. 

1. Bezield door het geloof en niet alleen maar alles draaiende willen houden 
of proberen te overleven; 

2. Een naar buiten gerichte blik: meer bezig met het geheel(d) dagelijks 

leven dan met het ‘kerkelijk leven’; 
3. Op zoek naar Gods wil. Een gezonde gemeente vraagt zich af: Wat wil 

God hier en nu van ons? Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het 
niet iedereen naar de zin maken; 

4. De kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven op-
brengen in plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor 

mislukking; 

5. Leven als een echte gemeenschap en niet zozeer als een vereniging of een 
religieuze organisatie; 

6. Ruimte (scheppen) voor iedereen, inclusief in plaats van exclusief; 
7. Zich beperken tot een paar taken en die goed doen, eerder doelgericht 

dan verwoed met van alles en nog wat bezig.  

In nauw overleg met de kerkenraad en de predikanten is er dan ook voor 

gekozen om in het proces van het gemeentebreed beraad de drie thema’s 
geloven, gemeenschap en handelen centraal te stellen. Samen met de 

predikanten zijn over deze thema’s gespreksvragen opgesteld waarin ook de 

hierboven beschreven zeven kenmerken zijn verwerkt. Deze vragen hopen 
we in het komend seizoen aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te 

leggen en erover in gesprek te gaan. 

In 2014 is er voor gekozen om ons gemeente-zijn te zien als een proeftuin 

van vieren, omzien en verbinden en in 2015 zijn we in aansluiting daarop van 
start gegaan met de Tuin vol Verhalen. De thema’s geloven, gemeenschap en 

handelen sluiten goed aan op de thema’s van de proeftuin.  
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Startdag Tuin vol Verhalen  

Net als vorig jaar beginnen we dit seizoen gezamenlijk, deze keer in de 

Slangenburg. Je kunt er een prachtige ‘startdag’ van maken door ’s morgens 

naar de dienst te gaan in de vierplek van jouw keuze en om daarna naar de 

Slangenburgse kerk te komen. Daar staan koffie en thee klaar en je krijgt een 

kop soep met brood. Na de lunch volgt een korte uitleg over het jaarthema 

dat gekoppeld is aan het gemeentebreed beraad over de toekomst van onze 

gemeente. De kernwoorden voor dat gesprek zijn ‘geloven, gemeenschap en 

handelen’. Bij deze begrippen zijn zeven verhalen gekozen. Bij ieder verhaal 

hebben we een activiteit bedacht. We gaan zingen, met elkaar in gesprek, 

creatief aan de slag en wandelen. Het is de bedoeling dat iedereen twee 

workshops kan meemaken. Om 15.00 uur sluiten we af met een vesper. 

Uiteraard zal er dan ruimte zijn om iets te laten zien of horen van wat er is 

beleefd die middag. Na de vesper is er koffie en thee en kunnen we met 

elkaar napraten. 

Waar: Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 

Wanneer: zondag 15 september 

Tijd:    12.00 - 16.30 uur 

Gemeentegespreksgroepen 

Je komt zo’n tien keer in het seizoen bij elkaar bij een gemeentelid thuis en 

bespreekt alle verhalen. De leiding van de gemeentegespreksgroepen ligt in 

handen van een gemeentelid. De leiding wordt toegerust door ds. Ina 

Veldhuizen en zij verzorgt het materiaal waarmee de groepen werken. 

Kenmerkend voor deze groepen is, dat de deelnemers zich in principe 

verbinden aan deze groep voor een seizoen, en dat bij de bijbelverhalen 

nadrukkelijk gevraagd wordt wat deze betekenen voor je eigen leven nu. Er is 

altijd ruimte om aan te schuiven. Er zijn op dit ogenblik zo’n zes 

gespreksgroepen die op verschillende momenten in de week bij elkaar 

komen, zowel overdag als ’s avonds. De coördinatie ligt bij Janny Jansons 

(jankevandijk@planet.nl, 0314-366602). 
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Weg van Leven – de Innerlijke Weg 

In de kring ‘Weg van Leven – 

de Innerlijke Weg’ staat de 

weg die elk van ons gaat in 

het concrete leven van alle-

dag, met zijn vreugde en 

verdriet, verwondering en 

ontreddering, vinden en ver-

liezen, weten en twijfelen, 

slagen en falen, verbonden-

heid en eenzaamheid cen-

traal. ‘Weg van Leven – de Innerlijke Weg’ gaat over persoonlijke geloofs-

verdieping en het gezamenlijk gesprek daarover. 

Voor de verdieping is er een werkschrift met teksten, beelden en geestelijke 

oefeningen rond 7 verschillende thema’s beschikbaar. De thema’s zijn: 

Genade, Verlangen, Overgave, Vruchtdragen, Volharden, Liefhebben en 

Dankbaarheid. Het gezamenlijk gesprek over deze thema’s vindt plaats in 

een aantal groepsbijeenkomsten. 

Als u meer wilt weten over deze kring, bent u van harte welkom op de 

startbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met de 

inhoud, er iets van te proeven en te beslissen of u mee wilt doen.  

 

Startbijeenkomst: 30 september 

Vervolg:  7 oktober, 21 oktober, 28 oktober, 4 november, 

11 november, 18 november en 25 november 

Tijd:  20.00 - 21.30 uur 

Plaats: Driekoningenkapel, Gasthuissteeg 2 

Opgave:  bij ds. Wijke Greydanus, tel. 0314-645233 of 06-23460083, 

wijkegreydanus@kpnmail.nl 
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Samen Bijbellezen 

Bijbellezen. Het is één van de basics van 

geloven. Thuis na de maaltijd uit de Bijbel 

lezen lijkt steeds meer in onbruik te raken. 

Andere momenten van de dag lijken ook 

weinig geschikt om de Bijbel ter hand te 

nemen. En op zondag horen we maar een 

klein gedeelte van een hoofdstuk uit een 

Bijbelboek. Waar trouwens te beginnen? En 

waar vind je antwoorden op je vragen? 

Dit najaar start in de Driekoningenkapel 

een nieuw project onder de titel ‘Samen 

Bijbellezen’. Vanaf 3 oktober tot en met 19 december is er elke donderdag-

morgen van 10.30 tot 11.30 uur gelegenheid om met elkaar in gesprek te 

gaan over de Bijbel. Dit seizoen lezen we de eerste 11 hoofdstukken uit het 

Evangelie volgens Johannes, elke week één hoofdstuk. We lezen uit dit 

Evangelie ook omdat in oktober in de Catharinakerk een tentoonstelling 

wordt gehouden over de zeven ‘Ik ben’-woorden van Jezus. Bij vijf van deze 

‘Ik ben’-woorden staan wij dan ook stil. De reeks eindigt dus op donderdag 

19 december. 

De opzet van de ochtenden is: na het lezen van het hoofdstuk is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan 

over het gelezen hoofdstuk. Vooraf drinken we koffie/thee met elkaar. Neem 

wel je Bijbel mee. 
 

Waar:        Driekoningenkapel, Gasthuissteeg 2 

Wanneer:     elke donderdag van 3 oktober tot en met 19 december 

Tijd:          10.30 - 11.30 uur 

Leiding:       ds. Henk Makkinga 

Opgave:       niet nodig, maar een mailtje naar henkmakkinga@kpnmail.nl 

wordt op prijs gesteld 
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Bijbelquiz 

Al een paar jaar houden wij in onze gemeente 

jaarlijks een bijbelquiz. De opzet staat garant voor 

een enerverende en tegelijk ontspannende avond. 

Dat zal zeker dit jaar het geval zijn, nu we ook 

andere plaatselijke kerken hebben uitgenodigd. 

Rivaliteit en reuring verzekerd! Als plaatselijke 

kerken hebben wij weinig contact. Het lijkt ons goed om elkaar bij een 

gelegenheid als deze een keer te ontmoeten. 

Op een ludieke manier komen allerlei meerkeuzevragen voorbij over weetjes 

uit en rondom de Bijbel. Hoe heet de vrouw bij wie de verspieders van het 

land Kanaän overnachtten? Naar welke bloemen verwijst Jezus, als hij ons 

oproept ons geen zorgen te maken over onze kleding? Welke profeet heeft 

volgens Petrus over de komst van de heilige Geest gesproken? De quiz wordt 

ons geleverd door het Nederlands Bijbelgenootschap. 

De opzet is dat je als werkgroep, pastoraal team, buurt, koor, vierplek, 

kosters, kerkrentmeesters, vrienden, diakenen of hoe dan ook een team 

vormt van drie tot zeven personen. Het is ook mogelijk dat je je individueel 

opgeeft. Dan kun je je op die avond bij een team aansluiten. Ook bezoekers 

zijn welkom. Zij kunnen anoniem hun bijbelkennis toetsen, alleen toe-

schouwer zijn of fungeren als supporter van een team. 

Waar:        Kerkelijk Centrum de Wingerd, De Bongerd 4 

Wanneer:    donderdag 14 november 

Tijd:          koffie en thee 19.30 uur; aanvang 20.00 uur 

Leiding:        Hans van Loon en Bert van der Haar 

Opgave:      een mailtje naar jcvanloon@hetnet.nl wordt op prijs gesteld,  

maar ieder is welkom, ook zonder opgave 
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Meditatie 

Wie verlangt er niet naar dat de 

woorden uit de Bijbel op een nieuwe 

manier tot je spreken, zo dat ze je leven 

gaan kleuren en vernieuwen? Meditatie 

is één van de manieren waarop je je 

kunt openen voor woorden uit de Bijbel 

en deze woorden een tijdje mee reso-

neren in alles wat je doet.  

Het is de bedoeling dat zowel mensen die vertrouwd zijn met meditatie als 

mensen voor wie deze benaderingswijze onbekend is, mee kunnen doen. Op 

verschillende manieren kunnen mensen bekend zijn met meditatie, bv. door 

yoga of door een mindfulnesstraining. De technieken die we willen gebruiken 

zijn wellicht daaruit herkenbaar, de focus zal liggen op woorden uit de Bijbel. 

Meditatie waarbij je je bewust ontspant en concentreert is ook bekend 

vanuit de christelijke kloostertraditie. Woorden uit de Schrift kunnen zo 

intens tot je komen of op een verrassende manier voor je opengaan. 

In de Wingerd komt maandelijks een meditatiegroep bij elkaar. De 

meditaties zullen cirkelen rondom de Verhalen uit de Tuin. Iedereen die geïn-

teresseerd is, is van harte welkom om een keer of vaker een meditatie mee 

te maken!  
 

Waar: Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 

Wanneer: 1 okt., 5 nov., 3 dec., 7 jan., 4 febr., 3 maart, 7 apr., 12 mei, 2 

juni 

Tijd: 20.30 - 21.30 uur 

Leiding: 5 november en 3 maart ds. Ina Veldhuizen, andere avonden 

getrainde vrijwilligers 

Opgave: bij Sandra de Jong, famdejong@aol.nl. Als je nieuw bent, is 

het handig om je van te voren aan te melden (mag kort van 

tevoren), dan kan Sandra eventuele wijzigingen doorgeven. 
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Koffie Krant Bijbel 

 
Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. In de kranten lezen we infor-

matieve maar ook schokkende berichten. 

In het voorjaar van 2020 bieden we één keer per maand de activiteit ‘Koffie 

Krant Bijbel’ aan. Met een wisselende groep mensen rond de tafel praten we 

bij een kop koffie met elkaar over onderwerpen in het nieuws, in het leven of 

in geloven die ons raken. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. We 

spreken er samen over en laten elkaar in onze waarde. En het boeiende is 

ook welke verbindingen we zien met teksten uit de Bijbel. 

Je bent welkom om een keer of alle keren aan te schuiven aan deze tafel met 

koffie, de krant en de Bijbel. We komen bij elkaar in de Driekoningenkapel op 

donderdag 16 januari, 13 februari, 12 maart en op 16 april, steeds van 10.30 

uur tot 11.30 uur. Neem je krant en je Bijbel wel mee. 

 

Waar:       Driekoningenkapel, Gasthuissteeg 2 

Wanneer:    donderdag 16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april 

Tijd:         10.30 - 11.30 uur 

Leiding:      ds. Henk Makkinga 

Opgave:      niet nodig, maar een mailtje naar henkmakkinga@kpnmail.nl 

wordt op prijs gesteld. 
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De Uitdaging – over de joods-christelijke dialoog 

Het is een uitdaging om te leren van 
de joods-christelijke dialoog. Daarom 
heeft de Protestantse Raad voor Kerk 
en Israël een project aangeboden 
waarin deze dialoog centraal staat. 
Voor de kerk is het van levensbelang 
om de hoofdpersonen van het 
Nieuwe Testament te kennen vanuit 

hun joodse omgeving. Zowel Jezus als Paulus proberen we gedurende deze 
cursus te begrijpen vanuit het jodendom van hun tijd. 

Vier avonden willen wij met elkaar aan de slag met deze uitdaging. Wat 
kunnen wij christenen leren van de dialoog met joden over met name Jezus 
en Paulus? Wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Ons staat materiaal 
ter beschikking waarvan wij tijdens de avonden gebruik zullen maken en 
waarmee u zich ook kunt voorbereiden. Daaronder zijn interessante video’s 
van gesprekken tussen joodse en christelijke deelnemers over de thema’s die 
aan bod zullen komen. 

De 1e avond zal het thema ‘Identiteit’ centraal staan: wie zijn of worden wij 
door de ontmoeting met de ander? De 2e avond, als de persoon van Jezus 
centraal staat, gaat het over ‘Toekomst’. De 3e avond, als Paulus ons bezig 
houdt, is het thema: ‘Geloofstrouw’. De 4e avond, als de hoop als verlangen 
naar de toekomst onze aandacht vraagt, is het thema: ‘Kwetsbaar geloven’. 

U bent van harte uitgenodigd om aan deze vier gespreksavonden deel te 
nemen. 

Op deze avonden zullen informatie en gesprek elkaar afwisselen.  

  
Waar:       Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 

Wanneer:    Woensdag 2 en 23 oktober, 13 november en 4 december 

Tijd:         vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie/thee, start 20.00 uur 

Leiding:      Floor Barnhoorn en ds. Henk Boonen 

Opgave:      vóór 23 september bij if.barnhoorn@gmail.com,  

tel. 0314-323991 of h.boonen@hccnet.nl, tel. 0313-414160 
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Bijbelgespreksgroep voor jongeren 

Hoe is het verhaal van Jezus eigenlijk verder gegaan? Hoe is die beweging 
van hem verspreid geraakt over de wereld? Wat vonden die eerste volge-
lingen van Jezus belangrijk? Wat dreef hen en waar liepen ze tegenaan? Is de 
beweging van Jezus verder gegaan dankzij zijn leerlingen of misschien wel 
ondanks zijn leerlingen? 
In de bijbelgespreksgroep gaan 
we de diepte in. We gaan het 
boek Handelingen van de aposte-
len lezen. We doen stevige bijbel-
studie en als we een fundament 
hebben gelegd, vragen we ons af 
wat die verhalen van toen voor 
ons vandaag kunnen betekenen. 
De groep is vooral bedoeld voor 
twintigers en dertigers die de 
diepte in willen en hun tanden in 
dit boek willen zetten. Kerkelijk of 
niet-kerkelijk, gelovig of niet-
gelovig maakt niet uit. Als je de 
uitdaging maar wilt aangaan en nieuwsgierig bent. 
 
Waar:     Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 
Wanneer:  Woensdagavond 18 september, 16 oktober, 13 november, 4 

december, 15 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei 
Tijd:   19.00 - 20.30 uur 
Leiding:  ds. Ina Veldhuizen 
Opgave: Mail of appje naar inaveldhuizen@gmail.com, 06-20375457. 

  Graag voor 17 september. 
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2525 in gesprek – Vrijspraak voor losers, Nadia Bolz-Weber 

‘Wat als de persoon die je probeert te vermijden, je beste “shot” genade is 
voor vandaag? En wat als het daarom gaat?’ 
Nadia Bolz-Weber weet op een verrassende, zichzelf niet ontziende en soms 
grofgebekte manier oude woorden uit de Schrift weer te laten oplichten. 
Sterker nog, ze laat zien hoe genade stroomt door allerlei mensen heen. En 
je ontdekt dat een oud, wellicht zelfs stoffig woord als ‘genade’ misschien 
wel een bijzonder sprankelende inhoud kan gaan krijgen. 
In Vrijspraak voor losers houdt Nadia 
Bolz-Weber een vlammend pleidooi 
voor religieuze vrijheid. In een eerlijke, 
verhalende stijl vertelt zij over haar 
werk als pastor. Zij ontdekt dat God 
zich laat vinden in alle mensen. Keer 
op keer ontmoet ze God in mensen 
die het minst geschikt lijken: een 
agnost, een travestiet of een criminele 
bisschop. Door deze onheilige heiligen 
te ontmoeten, leert ze wat genade is. 
Dit boek laat zien wat er gebeurt als gewone mensen brood en wijn delen, de 
Bijbel lezen en elkaar hun levensverhalen vertellen. 
Nadia Bolz-Weber was de voorganger van een Lutherse gemeenschap die ze 
in 2008 startte in Denver: House for All Sinners and Saints. Een plek waar 
verslaafden, drag queens en andere outsiders elkaar ontmoeten. 
Een boeiend boek om met elkaar te bespreken. Iedereen die mee wil doen, 
schaft zelf het boek aan. 
 
Voor:        Iedereen globaal tussen de 25-50 jaar 
Waar:        Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 
Wanneer:    woensdagavond 2 en 30 oktober, 27 november, 8 januari,  

5 februari, 4 maart, 1 april, 27 mei 
Tijd:          20.00 - 21.30 uur 
Leiding:      ds. Ina Veldhuizen 
Opgave:      vóór 26 september bij Karin Meerman  

(info@karinmeerman.nl) 



14 

 

 

 
Samen een boek lezen o.l.v. ds. Helma van Loon 

Ook voor dit seizoen heb ik een boek gekozen om 
met elkaar te lezen, Ongeneeslijk religieus, van 
Gerko Tempelman. Een boek dat over geloven 
gaat, of misschien moet ik zeggen dat het over 
niet-geloven gaat, maar toch... Tempelman heeft 
grote moeite met God, maar kan hem maar 
moeilijk loslaten. Het lijkt erop dat de hele 
samenleving God heeft losgelaten, maar niet echt 
zonder kan. Misschien zijn we wel ‘ongeneeslijk 
religieus’. Tempelman heeft theologie gestudeerd, 
maar noemt zichzelf filosoof. In toegankelijke taal 
introduceert hij een aantal postmoderne filosofen. 
Deze filosofen wantrouwen grote verhalen en 
ideologieën en hebben weinig op met klassieke 
vormen van religie. Toch blijven ze schrijven over het christendom. Ook zij 
komen er niet los van. Als alle overbodige ballast is verdwenen, laat God zich 
ontdekken, zou je kunnen zeggen, en misschien kunnen wij dat zelf ervaren, 
al lezend en met elkaar pratend. 
  
Waar: Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 
Wanneer: om de week op de maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, 

eerste bijeenkomst: 28 oktober 
Leiding: ds. Helma van Loon 
Opgave: bij Helma (wmvanloonkuiper@gmail.com / 0314 646039). 
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Bible journaling: Bijbel ‘lezen’ op een andere wijze 

In twee workshopavonden ga je de Bijbel 
‘lezen’ op een actieve, creatieve manier: je 
kunt schrijven, tekenen, kleuren, schilderen, 
handletteren, plakken, stempelen, sjablone-
ren, etc. in je Bijbel. Het gaat erom de 
Bijbelteksten te beleven d.m.v. jouw persoon-
lijke vormgeving en expressie. Het resultaat is 
niet belangrijk, jouw unieke manier van om-
gaan met de tekst in woord en beeld staat 
centraal. Heerlijk kauwen en herkauwen op 
een tekst, al doende de tekst je eigen maken. 
Dat kan kliederig, flodderig, bibberig of juist recht toe recht aan... wat jou 
past. 
Bible journalen kan in je eigen Bijbel, een oude Bijbel of één die je bij de 
kringloop of op een rommelmarkt hebt opgeduikeld. Een blanco teken/ 
hobbyboek (A5-formaat) waarin je vrij Bijbelteksten kunt schrijven/illustre-
ren/verbeelden, is ook een mogelijkheid. Tevens zijn er online en bij christe-
lijke bookshops speciale craft- of journal bibles te koop. 
Je neemt je eigen Bijbel of blanco boekje mee naar de workshops. Als je thuis 
nog materialen hebt liggen die je fijn vindt om te gebruiken, bijv. stempels, 
lekkere kleurtjes, een pen die fijn schrijft of je favoriete potlood, kun je ze 
meenemen. Dit hoeft natuurlijk niet! 
De eerste bijeenkomst bied ik een aantal teksten, materialen/technieken aan 
en ga je ontdekken wat en waar Bible journaling jou kan brengen. De tweede 
keer kies je zelf voor een tekst, materiaal en techniek. Geen inspiratie? Niet 
creatief? Geen nood, samen gaan we los. 
 

Waar:        Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 
Wanneer:    dinsdagavond 14 januari en 11 februari 
Tijd:          20.00 - 21.30 uur 
Leiding:      Charlotte van Dijk 
Opgave:      vóór 10 januari bij Charlotte van Dijk, (0314-345384 of  

06 55073376, dijkvaneencharlotte@hotmail.com).  
 



16 

 

 

Taizévieringen 

Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk, op 
circa 800 kilometer van Doetinchem. Sinds 1940 is hier 
een oecumenische kloostergemeenschap, opgericht door 
Frère Roger. Ieder jaar komen er duizenden jongeren uit 
alle werelddelen om te zingen en te bidden en om aan-
geraakt te worden door de vrede en verzoening van deze 
gemeenschap. Echt een plek om je geloof te beleven, al 
zingend en biddend. Ben je in Taizé geweest dan hou je van de liederen, die 
je steeds weer herhaalt en die dan als een gebed in je dalen. Je houdt van de 
sfeer en het samenzijn met anderen. 
Maar natuurlijk kun je ook genieten van het zingen van Taizéliederen als je 
daar niet bent geweest. Al drie jaar organiseert het pioniersteam Taizé-
vieringen in de Slangenburgse kerk. Daarnaast zijn we van plan dit jaar 
vieringen in de sfeer van Taizé op de andere drie vierplekken aan te bieden. 
We streven naar iedere maand één viering in Doetinchem, op de zaterdag-
avond. Die in de Slangenburg plaatsvinden, kun je vast noteren: zaterdag 9 
november, 25 januari en 13 juni. Wanneer en waar de andere vieringen zijn, 
kun je in de Ontmoeting en de zondagsbrieven lezen. Weet je welkom! 

Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd 

Het is al bijna een traditie: ook dit jaar kun je 
iedere vrijdag in de Veertigdagentijd aanschuiven. 
We eten samen vegetarische soep met brood en 
sluiten de maaltijd af met een avondgebed in de 
kerkzaal. De predikanten verzorgen om beurten de 
liturgie, en de soep wordt gemaakt door gemeen-
teleden. Wil je mee-eten en -vieren dan hoef je je 

niet op te geven van tevoren (maar het is voor de organisatie wel handig als 
je het wel doet, bij je eigen predikant). We vragen een vrijwillige gift voor het 
eten en voor het goede doel (project Kerk-in-Actie). Uiteraard is niemand 
verplicht om iedere vrijdag te komen. 
 

Waar: Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 
Wanner: vrijdag 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april 
Tijd: 18.00 - 19.00 uur 
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DE BIJBELGEDEELTEN 

GELOVEN 

Exodus 3: 13-14 

13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de 
God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam 
van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik 
ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij 
naar u toe gestuurd.”’ 

Exodus 6: 2-12 

2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob 
verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet 
aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän 
aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik 
heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de 
Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 
6Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de 
Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan 
bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren 
zwaar straffen. 7Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. 
En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de 
last die je door de Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal jullie naar het land 
brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land 
zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 9Mozes bracht dit aan de 
Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze 
waren door de zware dwangarbeid. 10Toen zei de HEER tegen Mozes: 11‘Ga 
naar de farao, de koning van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn 
land moet laten vertrekken.’ 12Maar Mozes antwoordde: ‘Als de Israëlieten al 
niet naar me luisteren, zal de farao dat dan wel doen? Ik kom immers moei-
lijk uit mijn woorden.’ 
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Johannes 10: 7-10 

7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 
8Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen 
hebben niet naar hen geluisterd. 9Ik ben de deur: wanneer iemand door mij 
binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal 
weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te 
vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn 
volheid. 
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GEMEENSCHAP 

Psalm 84 

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.  
Van de Korachieten, een psalm. 
2Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
3Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
4Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
5Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven. [sela] 
6Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 
7Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
8Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. 
10God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
11Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
12Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
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zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
13HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt. 

1 Korintiërs 12 

1Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende 
zeggen. 2Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de 
ban van goden die taal noch teken geven. 3Daarom zeg ik u nadrukkelijk: 
niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is 
Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen 
van de heilige Geest. 4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er 
zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende 
uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij 
iedereen teweegbrengt. 7In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten 
bate van de gemeente. 8Aan de een wordt door de Geest het verkondigen 
van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen 
van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de 
gave om te genezen. 10En weer anderen de kracht om wonderen te ver-
richten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de 
Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar 
de betekenis van is. 11Al deze gaven worden geschonken door een en 
dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 
12Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun 
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het 
lichaam van Christus. 13Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor 
één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu 
Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14Immers, een 
lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik 
ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk 
niet bij? 16En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het 
lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17Als het hele lichaam oog zou 
zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, 
waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18God heeft nu eenmaal alle lichaams-
delen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19Als ze met 
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elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam 
zijn? 20Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar 
één lichaam vormen. 21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet 
nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22Integendeel, 
juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest nood-
zakelijk. 23De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we 
liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24dan die 
waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons 
lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger 
behandeld worden, 25zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar 
alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26Wanneer één lichaamsdeel 
pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect 
behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27Welnu, u bent het 
lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28God heeft in 
de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan 
apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het 
vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het ver-
mogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 
29Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan 
iedereen wonderen verrichten? 30Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in 
klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? 31Richt u op de hoogste 
gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. 
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HANDELEN 

Jozua 2 

1Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee 
spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: ‘Verken het hele gebied, maar 
vooral Jericho.’ De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, 
vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden 
overnachten. 2Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht 
spionnen van Israël waren gekomen, 3liet hij Rachab het volgende bevel 
geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te 
spioneren.’ 4Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: ‘Die 
mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan 
kwamen. 5Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou 
worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel 
achterna, dan haalt u ze nog in.’ 6Rachab had de mannen naar het dak 
gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. 7Hun achtervolgers ver-
trokken meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. 
Zodra ze de stad hadden verlaten werd de poort gesloten. 8Rachab ging naar 
het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. 9‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, 
‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. 
Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, 10want we hebben 
gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit 
Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de 
Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. 11Toen we dat 
hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, 
jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. 
12Zweer me dan bij de HEER dat jullie mijn familie en mij goed zullen 
behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me 
de zekerheid 13dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun 
kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’ 14De mannen antwoordden 
haar: ‘We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze 
plannen niet verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen 
we onze belofte nakomen.’ 15Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze 
liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. 
16‘Probeer in de bergen te komen,’ zei ze, ‘anders vinden de achtervolgers 
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jullie. Houd je daar drie dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna 
pas weg.’ 17De mannen zeiden: ‘We zijn niet in alle gevallen gebonden aan de 
eed die je ons hebt laten zweren. 18Wanneer we dit land binnentrekken, 
moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt laten 
zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere 
familie bij je in huis zijn. 19Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig 
aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt 
er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. 
20En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je 
onze plannen verraadt.’ 21Rachab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. 
En ze bond het rode koord aan het venster. 22De mannen gingen de bergen in 
en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers waren teruggekeerd. Ze 
hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. 23Toen kwamen de twee 
mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de 
zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. 24Ze zei-
den hem: ‘De HEER heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners 
zijn doodsbang voor ons.’ 

Micha 6: 1-8 

1Hoor toch wat de HEER zegt! 
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, 
laat de heuvels getuige zijn. 
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, 
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. 
De HEER heeft een geschil met zijn volk, 
hij klaagt Israël aan: 
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? 
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 
4Ik heb je weggeleid, 
bevrijd uit de slavernij in Egypte. 
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam 
om jullie voor te gaan. 
5Ben je dan vergeten, mijn volk, 
wat Balak besloot, de koning van Moab, 
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? 
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Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? 
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ 
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 
waarmee hulde brengen aan de verheven God? 
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, 
zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, 
met olie, stromend in tienduizend beken? 
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, 
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God. 

Jacobus 2: 18-26 

18Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens 
zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik 
geloof. 19U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de 
demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20Dwaas, wilt u het bewijs dat 
geloof zonder daden nutteloos is? 21Werd het onze voorvader Abraham niet 
als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar 
wilde offeren? 22U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en 
hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 23Zo ging in vervulling wat de 
Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als 
een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24U ziet dus 
dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om 
zijn geloof. 25Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat 
ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet ver-
trekken? 26Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder 
daden dood. 
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AGENDA 

 

 15 sept startdag nieuwe Tuin vol Verhalen Slangenburgse kerk 

 18 sept Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 30 sept Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 

 1 okt Meditatie de Wingerd 

 2 okt De Uitdaging – joods-christelijke dialoog de Wingerd 

 2 okt 2525 in gesprek de Wingerd 

 3 okt Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 7 okt Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 10 okt Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 16 okt Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 21 okt Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 23 okt De Uitdaging – joods-christelijke dialoog de Wingerd 

 24 okt Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 28 okt Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 30 okt 2525 in gesprek de Wingerd 

 31  okt Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 

 4 nov Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 5 nov Meditatie de Wingerd 

 7 nov Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 9 nov Taizéviering Slangenburgse kerk 

 11 nov Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 13 nov Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 13 nov De Uitdaging – joods-christelijke dialoog de Wingerd 

 14 nov Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 14 nov Bijbelquiz de Wingerd 

 18 nov Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 21 nov Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 
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 25 nov Weg van Leven – de Innerlijke Weg Driekoningenkapel 

 27 nov 2525 in gesprek de Wingerd 

 28 nov Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 

 3 dec Meditatie de Wingerd 

 4 dec Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 4 dec De Uitdaging – joods-christelijke dialoog de Wingerd 

 5 dec Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 12 dec Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 19 dec Samen Bijbellezen: Evang. v. Johannes Driekoningenkapel 

 

 7 jan Meditatie de Wingerd 

 8 jan 2525 in gesprek de Wingerd 

 14 jan Bible journaling de Wingerd 

 15 jan Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 16 jan Koffie Krant Bijbel Driekoningenkapel 

 25 jan Taizéviering Slangenburgse kerk 

 

 4 febr Meditatie de Wingerd 

 5 febr 2525 in gesprek de Wingerd 

 11 febr Bible journaling de Wingerd 

 12 febr Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 13 febr Koffie Krant Bijbel Driekoningenkapel 

 28 febr Sobere maaltijd en avondgebed Slangenburgse kerk 

 

 3 maart Meditatie de Wingerd 

 4 maart 2525 in gesprek de Wingerd 

 6 maart Sobere maaltijd en avondgebed Slangenburgse kerk 

 11 maart Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 12 maart Koffie Krant Bijbel Driekoningenkapel 

 13 maart Sobere maaltijd en avondgebed Slangenburgse kerk 
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 20 maart Sobere maaltijd en avondgebed Slangenburgse kerk 

 27 maart Sobere maaltijd en avondgebed Slangenburgse kerk 

 

 1 april 2525 in gesprek de Wingerd 

 3 april Sobere maaltijd en avondgebed Slangenburgse kerk 

 7 april Meditatie de Wingerd 

 15 april Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 16 april Koffie Krant Bijbel Driekoningenkapel 

 

 12 mei Meditatie de Wingerd 

 13 mei Bijbelgespreksgroep voor jongeren de Wingerd 

 27 mei 2525 in gesprek de Wingerd 

 

 2 juni Meditatie de Wingerd 

 13 juni Taizéviering Slangenburgse kerk 

 

Verder… 

- het hele jaar door: gemeentegespreksgroepen, bij gemeenteleden thuis 

- om de week op maandagmorgen, vanaf 28 oktober: het boek Ongenees-

lijk religieus lezen, in de Slangenburgse kerk 

- iedere maand: Taizéviering, op de verschillende vierplekken 

  



 

  



 

  



 

 


