Activiteitengids voorjaar 2018
Hieronder treft u een overzicht aan van door de werkroep Vorming en Toerusting geïnitieerde
activiteiten in het eerste halfjaar van 2018. Voor alle genoemde activiteiten kunt u zich aanmelden
via een mail naar
vent@pggweb.nl
of rechtstreeks via mail of telefoon bij de persoon die onder de activiteit vermeld staat. Wij hopen
dat u in deze activiteiten iets vindt dat u helpt om met het geloof bezig te zijn op een manier die bij u
past of nieuwe aspecten voor u opent. Van harte welkom!
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,
Jan-Hendrik Kip

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 vertalingen zoals die in
de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus:
kom meepraten, ontdek en bevraag bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! De avonden worden
geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip.
De bijeenkomsten zijn steeds om 20 uur in het Antoniushuis, Stationsstraat 21:
•
•
•
•

op dinsdag 2 januari 2018 voor zondag 7 januari 2018
op maandag 26 februari voor zondag 4 maart 2018
op maandag 16 april voor zondag 22 april 2018
op dinsdag 5 juni voor zondag 10 juni 2018

Aanmelden:

predikant@pggweb.nl of 286 75 06
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64

(maar zonder aanmelding binnenlopen mag ook).

Meditatie 2017-2018
In meditatie zoek je de stilte bewust op. Dat brengt meestal een heilzaam effect teweeg in de
dagelijkse hectiek van drukke mensen (ouders met kinderen en drukke banen, en anderen).
Meditatie 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.
Hoe ziet zo’n avond er uit? We komen binnen bij meditatieve muziek, passend bij het thema of de
werkwijze van die avond. 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 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. De avonden worden geleid door Hendriet de Feijter en ds. JanHendrik Kip
Data:
woensdagen 10, 17, 24 en 31 januari 2018, telkens om 20.30 uur in het Kruispunt
Opgeven/info: Hendriet de Feijter tel. 040-285 55 61 of mail: jmdefeijter@onsbrabantnet.nl

Kijken naar The Passion
Op Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen, wordt de laatste jaren The Passion uitgezonden op
televisie. Dat is het lijdensverhaal van Jezus met muziek van deze tijd en gericht op een breed
publiek. De muziek is van “eigen bodem”, bekende Nederlanders spelen de rollen van de
verschillende personen in het lijdensverhaal en het vindt allemaal plaats in een stad in Nederland, die
voor dat moment voor Jeruzalem speelt. Witte Donderdag is op 29 maart. De stad waar het gebeurt
is De Bijlmer, Amsterdam.
In ’t Kruispunt gaan we samen kijken naar deze uitzending (direct in aansluiting op de WitteDonderdag-viering). Als u wilt en desgewenst kort napraten.
Datum:
Plaats:
Contact:

29 maart 2018, 20.30 uur
t Kruispunt
Klaaske van Leussen, tel. 040-2860044
henklaaske@onsbrabantnet.nl

Hoe moet het met mijn uitvaart?
Rond het afscheid van een overledene is er de laatste tijd veel aan het veranderen. Een uitvaart
wordt steeds individueler en persoonlijker, er ontstaan nieuwe rituelen, en het is minder
vanzelfsprekend dat er een vaste (kerkelijke) traditie wordt gevolgd. De kerk heeft allang niet meer
als enige iets te bieden. Voor veel mensen, ook voor kerkleden, is het niet altijd voor de hand liggend
om bij een uitvaart het traditionele patroon van een kerkdienst te volgen. Bovendien hebben de
kinderen vaak een minder hechte band met de kerk, of het geloof zegt hen helemaal niets (meer).
Hoeveel geloofsuiting wil je dan bij een uitvaart hebben? Ook als je mede bedenkt dat er in je eigen
geloof het een en ander verschoven is in de loop van een lang leven en je je minder goed kunt vinden
in de gebruikelijke patronen? Voor velen is het ook lastig, merken wij regelmatig, om deze vragen van
tevoren met de kinderen te bespreken.
•
•
•
•

Is een kerkelijke uitvaart pas kerkelijk als die vanuit een kerkgebouw gebeurt?
Wanneer is een kerkdienst zinnig en wanneer wellicht niet?
Wat zijn de mogelijkheden bij een uitvaart in het crematorium?
Hoe groot is de speelruimte van de predikant bij een uitvaart?

Wij menen gemerkt te hebben dat bij velen van u, met name ouderen, dit soort vragen leven en wij
willen daar graag met u over spreken.
Om zo concreet mogelijk te kunnen zijn zouden wij graag van u willen vernemen welke vragen er bij
u leven rond de uitvaart. Dan kunnen we er misschien wat beter op ingaan. Wilt u uw vragen tot
begin maart naar één van ons mailen?

Datum:
Opgave:

13 maart 2018, 14 uur in het Kruispunt in Geldrop
ds. Mirjam van Nie
mvannie@planet.nl
ds. Jan-Hendrik Kip
predikant@pggweb.nl

Geloven in Verandering: Jan Offringa in Heeze
Op 26 oktober en op 9 november zijn er twee avonden geweest waarin wij vanuit de Protestantse
Gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze hebben gesproken over de veranderingen in geloofspatronen.
Daarbij heeft het boek “God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof” van
Jan Offringa en Evert van Baren een prominente rol gespeeld. Op 1 februari komt één van de
schrijvers, Jan Offringa, naar Heeze om door te praten over het boek en/of het thema. Welkom!
Mocht vervoer vanuit Geldrop een probleem voor u zijn, neem dan contact op met Arja Bakker.
Datum:
Plaats:
Opgeven:

1 februari om 20 uur,
Protestants Gemeentecentrum, Julianalaan 1, Heeze
Mirjam van Nie
mvannie@planet.nl of
Jan-Hendrik Kip
predikant@pggweb.nl

Film: ErbarmeDich!
De titel is ontleend aan één van de muziekstukken uit de Matthäuspassion van Bach. De inhoud van
de film, van Ramon Gieling, is, kort samengevat: een groepje daklozen in een verlaten kerk raakt
betrokken bij de uitvoering van de Matthäuspassion van Bach. Met verschillende bekende personen
en een rol voor het Bach Koor en Orkest met dirigent Pieter Jan Leusink. Een aangrijpende film, goed
voor een moment van bezinning en verdieping in de 40-dagen-tijd.
Datum:
Plaats:
Opgeven:

2 maart om 20 uur
in het Kruispunt
ds. Jan-Hendrik Kip, predikant@pggweb.nl

Schilderen bij een bijbelverhaal
Dit voorjaar 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. Op zondagmorgen hangt het in de kerkzaal en kunnen we horen wat
anderen erin zien. Kom en doe mee. Welkom op woensdagavond 4 oktober. We beginnen om 19.30
uur, in ’t Kruispunt tot ongeveer 22.00 uur.
Datum:
28 februari om 19.30 uur
Plaats:
in het Kruispunt
Opgeven/info: Ineke Engel, 040-7802334 of engel@onsbrabantnet.nl

Overgeleverd: Het Beeld van Christus door de Eeuwen heen.
In de laatste twee eeuwen hebben we nogal ingrijpende veranderingen gezien. In de bijeenkomsten
van maart j.l. over het beeld van Christus door de eeuwen heen, bleek het wenselijk dieper in te gaan
op de 19e. en 20e. eeuw. Op de maandagen 12, 19 en 26 maart v.a. 20.00u. steeds in Het Kruispunt,

willen we het beeld van Christus in deze eeuwen nader bekijken. Aanmelden kan bij Peter van
Wageningen.
Data:
Plaats:
Opgeven:

12, 19 en 26 maart,
telkens 20 uur in het Kruispunt
Peter van Wageningen, email: pevanwag@gmail.com

Dinsdagmorgen gespreksgroep
In het voorjaar van 2018 komen we weer 3 keer bijeen; de eerste keer zullen we psalm 138 met
elkaar lezen en bespreken. Dit is een individuele dankpsalm. De 2e maal bespreken we samen de
gedachten van Gerrit Klein over het onderwerp ‘Protestante levenskunst’. U krijgt dit korte verhaal
op de eerste bijeenkomst uitgereikt om het van te voren door te lezen. De 3e keer lezen we psalm 16
(een psalm van vertrouwen) met elkaar en wisselen we hierover onze gedachten uit.
Data:
Plaats:
Opgeven:

13 februari, 6 maart en 10 april 2018 om 9.45 uur
in het Kruispunt
Piet Beishuizen, piet.beishuizen@hetnet.nl of 040-2853843

Pelgrimswandeling
Een goede gewoonte houden we in ere, we hopen in het jaar 2018 weer twee pelgrimswandelingen
te maken.
De eerste is op 14 april. We lopen nabij Haelen in het dal van de Leubeek, een bekend natuurgebied.
Daar zijn ook verschillende plaatsen waar al van ouds mensen komen om te bidden, hulp te vragen of
dankbaarheid te tonen. Het bezoek aan zo’n plek combineren we met een mooie wandeling van
ongeveer 14 kilometer.Wilt u een keer mee? Van harte welkom!
Datum:
14 april 2018
Opgeven/info Ineke van Klinken cjvanklinken@hotmail.nl

Poëzie-middag
Op onze poëzie bijeenkomst in het najaar van 2017 is besloten om ook in het voorjaar van 2018 weer
als groep bij elkaar te komen.
De datum die ik gekozen heb, is 12 april. We komen weer bij elkaar in ‘t Kruispunt om 14.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Als u zich opgeeft, krijgt u t.z.t. een berichtje van mij.
Datum:
12 april 2018 om 14 uur
Plaats;
in het Kruispunt
Opgeven/info Nel Duine-van Damme
henknelduine@hetnet.nl

Boekbespreking “Het OERBOEK van de mens”, de evolutie en de Bijbel.
Boekbespreking: “Het Oerboek van de mens”, de evolutie en de Bijbel

Het boek is geschreven door Carel van Schaik, gedrags- en evolutiebioloog en Kai Michiel, historicus.
De Bijbel lezen vanuit evolutionair perspectief kan een nieuw inzicht geven in de verhalen in de
Bijbel. De auteurs ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige
geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het
begin van onze beschaving. Ook ontdekken ze de “waarheid” over zonde, de duivel en het
hiernamaals. Tevens kan het Oerboek, de Bijbel, ons duidelijk maken waar onze angst voor de dood
vandaan komt en hoe we kunnen omgaan met rampspoeden. Het boek leert ons hoe de mensheid
geleerd heeft te overleven in grote anonieme samenlevingen.
Graag willen we met elkaar in discussie gaan om na te gaan wat deze visie op de Bijbel voor onszelf
kan betekenen. Piet Bakker en Simon v.d. Maal zullen de 5 gesprekken leiden.
Data:
Plaats:
Opgeven:

20 en 27 maart, 3, 10 en 17 april 2018, van 14 uur tot 16 uur
in het Kruispunt
slvdmaal@onsbrabantnet.nl
pbakker@onsbrabantnet.nl

