
Activiteiten gids 2016 - 2017 

 
U kunt de aankondigingen van de geplande activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting 
hieronder terugvinden in deze Activiteitengids 2016 - 2017.  
 
Wanneer u wilt deelnemen aan één van de activiteiten kunt u zich rechtstreeks opgeven bij de 
coördinator. Haar of zijn email adres vindt u onderaan de tekst. Wanneer u niet kunt mailen kunt u 
zich telefonisch opgeven. Ook het telefoonnummer van de coördinator is vermeld. Wij hopen op een 
goede opkomst.     
 

Dinsdagmorgen gespreksgroep 
 
We beginnen dit seizoen met de uitgestelde inleiding van ds Mirjam van Nie over het onderwerp 
‘historisch of symbolisch’. Zij schrijft: Op welke manier lezen we de bijbel, is het allemaal van kaft tot 
kaft precies op die manier historisch zo gebeurd? Of moeten we het allemaal op een symbolische 
manier interpreteren. Jezus vertelt gelijkenissen, dat zijn verhalen om van te leren, verhalen met een 
boodschap. Kunnen we de rest van de bijbel ook zien als een gelijkenis?  Is de waarde van de bijbel af 
te lezen aan de vraag of het historisch zo gebeurd is? Of ligt de waarde van de bijbel ergens anders 
in? Wat is voor u het geloven waard, wat is geloofwaardig? Boeiende vragen die zeker een zinvol 
gesprek op zullen leveren.  
 
Op de andere morgens wil ik met de groep een aantal psalmen lezen en bespreken; wat staat er 
precies, wat zou de dichter hebben bedoeld en kunnen zij ook nog betekenis voor ons hebben? Na 
een kort overzicht over de psalmen komt op de tweede morgen de bekende psalm 23 voor het 
voetlicht en op de derde morgen, kort voor het nieuwe jaar de oudejaarspsalm 90. Daarna kunnen 
we samen doornemen welke psalmen we in 2017 kunnen bespreken. 
We komen bijelkaar 11 oktober, 1 november, 6 december en in 2017 op 7 februari, 6 maart en 3 
april, van 9.45 uur tot 11.30 uur in het Kruispunt.  U kunt aan alle morgens deelnemen, maar ook één 
of meer morgens komen. 
 
Opgave aan: Piet Beishuizen, email: piet.beishuizen@hetnet.nl. telefoon 040-2853843      
 

Poëziemiddag 
 
Ook dit najaar komen we weer bij elkaar om te luisteren naar de gedichten die we uitgezocht hebben 
voor deze middag. 
Het is een vast groepje dat de laatste jaren bij elkaar komt maar als “nieuweling” bent u ook welkom. 
3 november wordt de datum van deze bijeenkomst. ’s Middags om 14.00 uur in ‘t Kruispunt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nel Duine-van Damme 
E-mailadres: henknelduine@hetnet.nl 
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Schilderen bij een bijbelverhaal 
 
Deze herfst willen we weer samen gaan schilderen.  
We lezen de lezing voor de zondagmorgen, in verschillende vertalingen. Wat heeft het verhaal je te 
vertellen en hoe maak je er samen een impressie van in kleur. Niet veel discussie wel kort overleg en 
verder maar beginnen met schilderen. Al doende komen de ideeën. We maken een schilderij van 
1.50x 3.00 m, op papier. En dan op de zondagmorgen horen wat anderen erin zien. Heel spannend. 
Doe mee. Nooit gedaan, of niet zo vaardig met de kwast, dat hindert niet. Het gaat om de intentie. 
Door je te verdiepen in het verhaal gaat het leven voor je. 
Welkom op woensdagavond 19 oktober. We beginnen om 19.30 uur, in ’t Kruispunt tot ongeveer 
22.00 uur 
 
Leiding: ds. Jan Hendrik Kip 
Organisatie en info: Ineke Engel, tel: 040-7802334 of 
engel@onsbrabantnet.nl 
 

CURSUS   “delen van brood en wijn” 
 
Op drie donderdagen zal er in Heeze een cursus plaatsvinden met als onderwerp “delen van brood 
en wijn”. De eerste keer zullen we spreken bijbelse en theologische achtergronden van de viering van 
het Heilig Avondmaal. De tweede keer zal pastoor Sjef van der Maazen uit Geldrop aanwezig zijn en 
zullen we spreken over de verschillen en overeenkomsten tussen de viering van het heilig Avondmaal 
en de Eucharistie. De laatste keer zullen we spreken over de verschillende vormen, om het te vieren, 
bijvoorbeeld staand in een kring, of zittend aan tafel, of nog andere vormen, en over onze ervaringen 
daarmee. De drie bijeenkomsten vinden plaats op 6 oktober, 20 oktober en 10 november, om 20.00 
uur in het Protestants Gemeente Centrum, Julianalaan 1 te Heeze. Op 20 oktober komt pastoor van 
der Maazen. Het is ook mogelijk om één van de bijeenkomsten bij te wonen. Het geheel staat onder 
leiding van M. van Nie, bij wie u zich ook kunt opgeven. Allen hartelijk welkom. 
 
M. van Nie 
mvannie@planet.nl  
 

Oecumenisch Bijbellezen 
 
Uit beide kerken, katholiek en protestants, gaan we weer naar de lezingen kijken die in beide kerken 
op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken 
naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die in de 
zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: 
kom meepraten, ontdek bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! Aanmelden is handig voor ons, 
maar u mag ook zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden worden geleid door pastoor Sjef 
van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip 
 
Telkens om 20 uur in het Parochiecentrum, Stationsstraat 15: 
 
op dinsdag 20 september voor zondag 25 september 2016 
op maandag 17 oktober voor zondag 23 oktober 2016 
op maandag 28 november voor zondag 4 december 2016 
op maandag 23 januari voor zondag 29 januari 2017 
op dinsdag 7 maart voor zondag 12 maart 2017 
op maandag 19 juni voor zondag 25 juni 2017 
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Aanmelden: predikant@pggweb.nl  of 286 75 06 
                       geldrop@parochienicasius.nl  of  286 23 64 
 

Meditatie 
 
In meditatie zoek je de stilte bewust op. Dat kan helpen rust in je leven te brengen en jezelf en het 
leven meer te accepteren zoals het is. Meditatie kan ook helpen om het leven dieper te ervaren en 
dichter bij het religieuze, of dichter bij het ervaren van God te komen. 
Een avond ziet er als volgt uit: we komen binnen bij meditatieve muziek. 
Daarna beginnen wij met ontspanningsoefeningen, met gerichte aandacht 
op lichaam en adem, gedachten en gevoelens. Vervolgens zijn we enige tijd 
stil op basis van meditatievormen uit de christelijke traditie. We gebruiken 
hierbij teksten, beelden en klanken. 
Deze avonden kunnen een opstapje zijn om ook thuis van meditatie een regelmatige 
gewoonte te maken. Een meditatieavond duurt van 20.30 uur tot ongeveer 
21.45 uur. Ook wie geen ervaring met meditatie heeft, kan aanschuiven. 
 
woensdagen 2, 9, 16 en 23 november 2016 
woensdagen 4, 11, 18 en 25 januari 2017 
 
tijdstip:  20.30 uur 
plaats:  ‘t Kruispunt 
leiding:   Hendriet de Feijter-Gritter en ds. Jan-Hendrik Kip. 
contact:  Hendriet de Feijter tel. 040-285 55 61  
    e-mail: jmdefeijter@onsbrabantnet.nl 
 

Boekbespreking: "Woestijnvaders" 
 
Het is misschien geen typisch boek om met een groep te bespreken. Want de vormgeving speelt een 
nadrukkelijke rol, de illustraties ook, en het is alleen in hard linnen kaft te krijgen, dus een boek "voor 
de heb". Maar je wordt er wel een stuk wijzer van, en er is veel inspiratie in te vinden. Ik zou dit boek 
met u willen bespreken om twee redenen: ten eerste omdat het zoekt naar inspiratie voor vandaag 
en daarbij te rade gaat bij de meditatie en het gebed van de woestijnvaders van de derde eeuw, die 
historisch gezien de eerste christelijke monniken waren. En ten tweede, omdat het zojuist (juni 2016) 
is uitgeroepen tot beste theologische boek van het jaar. Wij maken kennis met figuren als Antonius 
de Grote, Mozes de Donkere, Maria van Egypte (dus ook woestijnmoeders!) en laten ons raken door 
hun levensweg, spreuken, tips, aforismen en diepe wijsheden. Wie meer wil weten kan kijken op 
www.woestijnvaders.com  Wilt u zelf zorgen dat u over het boek beschikt, en alvast lezen tot en met 
blz 37?  Het boek: Mattias Rouw: Woestijnvaders, Inspiratie voor nu,  ISBN 978 946 005 0343  (25 €) 
 
Tijdstip: 25 januari, 1 februari, 8 februari om 14.30 uur in 't Kruispunt 

ds. Jan-Hendrik Kip, 040-2867506, predikant@pggweb.nl 
 

  



Samen naar de film. 
 
Ook dit seizoen gaan we weer samen kijken naar een film. We hebben gekozen voor de Japanse film 
“Departures”, winnaar van een Oscar voor de beste niet-Engelstalige film in 2009. In deze film maken 
we kennis met Daigo Kobayashi, een cellist die zijn baan verliest. Hij besluit om met zijn vrouw terug 
te gaan naar zijn geboortedorp, waar hij op zoek gaat naar ander werk. Zijn kennismaking met de 
dood roept veel vragen op voor hemzelf, zijn omgeving, en ook voor ons. 
Omdat de film ruim twee uur duurt, willen we het nagesprek licht houden. We hopen dat de 
aanwezigen na een kleine handreiking met elkaar in gesprek gaan, indien gewenst met een lekker 
glas in de hand. 
 
U bent van harte welkom op donderdag 17 november, 19.30 uur, in ’t Kruispunt.  
 
Omdat we vertoningsrechten moeten betalen, is het prettig wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan 
bij: vent@pggweb.nl, Jan-Hendrik Kip, predikant@pggweb.nl, 286 75 06, of Joke Kappner, 
jokekappner@chello.nl, 212 63 00 
 

Schrijven bij een Bijbeltekst. 
 
Nadat we vorig jaar onze beelden, associaties en inzichten rond Paulus’ lofzang op de liefde op papier 
hebben gezet, gaan we nu bezien wat de aanhef van de ‘tien woorden’ ieder van ons te zeggen heeft. 
Op 20 oktober komen we om 20 uur bij elkaar in ’t Kruispunt, waar we met diverse associatieve 
schrijfoefeningen en enkele tegenstemmen onderzoeken, wat de tekst ons te zeggen heeft. 
We krijgen drie weken om thuis verder te schrijven. Op 10 november komen we weer bij elkaar om 
onze visie en vragen te delen. 
 
Opgaven bij vent@pggweb.nl, of rechtstreeks bij Jan-Hendrik Kip, predikant@pggweb.nl, 286 75 06, 
of bij Joke Kappner, jokekappner@chello.nl, 212 63 00 
 

Pelgrimswandeling 
 
Al jaren een mooie traditie: een pelgrimswandeling in het voorjaar en in het najaar. 
Ook komend seizoen staat het weer op het programma. Het is een oecumenische activiteit, 
protestant en katholiek doet mee.  
Dankzij Ineke van Klinken en Marie-Louise Luijten vinden we steeds weer een nieuwe route om te 
wandelen. We bezoeken kerken en kapellen voor een meditatief moment. We staan stil bij een 
kruisbeeld langs de weg. Soms zingen we een lied in het open veld. Pelgrimeren wordt ook wel 
'bidden met de voeten' genoemd. Het doel is dus samen wandelen met aandacht voor bezinning, 
spiritualiteit en ontmoeting. 
 
De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 8 oktober 2016. We starten dan in Afferden, Noord 
Limburg, waar we dan wel eerst met de auto vanuit Geldrop naar toe moeten rijden.  
Wilt u meedoen? Geef u op en u krijgt alle details. 
Mocht deze datum jammer genoeg niet uitkomen, voorjaar 2017 is er een nieuwe kans. Ook daar 
kunt u zich alvast voor aanmelden en wordt u op de hoogte gehouden. 
 
contact:  
Jaap van der Veer, tel. 040-285 80 58 
e-mail: jaap.vanderveer@onsbrabantnet.nl  
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De bijbel literair: Maria Magdalena in bijbel en traditie 
 
Henk de Wild heeft in de afgelopen jaren al diverse bijbelse onderwerpen met ons doorgenomen. 
Deze keer wil hij ons meer vertellen over Maria Magdalena. 
  
Henk de Wild: 
'Wie zich enigszins verdiept in de figuur van Maria van Magdala komt al snel tot de conclusie dat er 
een opvallende discrepantie bestaat tussen het beeld dat de (overigens vrij weinige) bijbelplaatsen 
van haar schetsen en de gestalte die ons in de eeuwenlange traditie tegemoet treedt. 
 
Een verklaring zou kunnen liggen in het feit dat juist die passages, waar de bijbel haar 'anoniem' 
vernoemt, niet altijd eenduidig zijn. Maar het lijkt toch meer voor de hand te liggen dat de 
patriarchale kerk al vroeg heel bewust een negatieve figuur schetst, waarbij zij zich niet zelden (al of 
niet terecht) op Petrus beroept. Zo'n opvatting lijkt gevoed door het algemeen aanvaarde 
vrouwenbeeld, dat als negatief contrast tegenover de man wordt geplaatst. 
 
Maar er is wellicht meer gaande. Opvallend zijn de overeenkomsten met het lot van vrouwen uit 
andere vroegere culturen, zoals Medea en Cassandra - niet toevallig priesteressen. Hoewel Maria van 
Magdala nergens als priesteres wordt beschreven, is door haar verbondenheid met Jezus wellicht 
toch sprake van een opvallende parallel.' 
 
De data voor de twee avonden over dit onderwerp in 't Kruispunt zijn nog niet bekend maar in 
principe wordt het januari / februari 2017. 
Hebt u belangstelling, geef u dan alvast op. U hoort dan als eerste de geplande data en verdere 
details.  
 
contact: 
Jaap van der Veer  tel. 040-285 80 58  
e-mail: jaap.vanderveer@onsbrabantnet.nl 
 

Samen luisteren naar klassieke muziek. 
 
Al willen we nog zo graag, tijd en rust vinden om te luisteren naar een groter klassiek werk, lukt vaak 
maar moeilijk. De bel of telefoon gaat, onrust over alles wat we nog moeten doen stoort onze 
concentratie, we hebben onze huisgenoten niet gezegd dat we even niet gestoord willen worden. 
Luisteren naar een onbekend, wat moderner muziekstuk, is vaak nog lastiger. In eerste instantie 
spreekt het stuk ons niet echt aan, dus de uitknop is snel gevonden. Kunnen we iets ‘nuttigers’ gaan 
doen…. 
 
Mij verrast het altijd, hoezeer samen luisteren ons kan helpen om echt te luisteren. Niet alleen kun je 
niet zomaar de knop omdraaien of weglopen, maar het lijkt wel of de concentratie van anderen de 
mijne versterkt. Daarom mijn voorstel: 
 
Wie graag eens naar een groter stuk muziek wil luisteren, kan zich bij mij melden. Samen zoeken we 
een geschikte locatie en datum. 
Voor de eerste keer stel ik voor om naar de Hohe Messe van Bach te luisteren. Bevalt dat, dan 
kunnen we ook eens een moderner stuk nemen.  
 
Wie iets in dit idee ziet, kan mailen of bellen naar: 
Joke Kappner, jokekappner@chello.nl, 212 63 00 
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