“Een goede buur”

Programma “De Bouwplaats”
2015 - 2016

Alle activiteiten voor het seizoen 2015-2016 van de Bouwplaats staan
hier op een rij.
Activiteit
CollegeTour ‘Een goede
buur’
Theaterconcert ‘De
Mariamonologen’
Kerk en social media

Datum
Wo. 28 oktober 2015

Di. 19 januari 2016

20.00 uur

Boekbespreking ‘Hoe
een klein rotgodje...’
Passie ‘Aangedaan’

Do. 11 februari 2016

20.00 uur

in de weken vóór en
op zo. 6 maart 2016
Do. 21 april

20.00 uur

Zo. 8 mei 2016

20.00 uur

Engelen uit de bijbel en
engelen nu
Ochtenddienst
met thema ‘een goede
buur’ Mérie van
Zandwijk- Rijnberk
Creatieve workshop
Natuurwandeling

Commissieleden
Maartje Aantjes
Gerry Bronkhorst
Maria Inckkmannvan Gaalen
Henny Kool
Inie Paulus
Caroline
Vreugdenhil

Tijd
20.00 uur

Za. 28 november 2015 20.00 uur

Locatie
ontmoetings
kerk
ontmoetings
kerk
ontmoetings
kerk
ontmoetings
kerk
ontmoetings
kerk
ontmoetings
kerk
ontmoetings
kerk

Za. 14 mei 2016
Za. 4 juni 2016

9.00 uur

vertrek
vanaf
ontmoetings
kerk

tel.nr.
589505
581329
511379

e-mailadres
maartjeaantjes@yahoo.com
p.a.bronkhorst@planet.nl
mariaenkees@hetnet.nl

511033
751948
582399

leohenny@kpnmail.nl
iniepaulus@live.nl
carohenk@voormolen.net

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten bij één van onze
activiteiten.

VOORWOORD
“Een goede buur”
Hoe kunnen wij als kerkgangers een goede buur zijn? Het
jaarthema inspireerde de Bouwplaats tot het opzetten van een
gevarieerd programma. Dit jaar komen we in contact met onze
buren, in de breedste zin van het woord en organiseren wij
bijeenkomsten, waarbij wij hopen dat u uw buurman of
buurvrouw mee wilt nemen. Zo krijgt u misschien een nog beter
contact met uw buren.
Het programma begint door in gesprek te gaan met onze
religieuze buren. Door meer van andere religies te weten te
komen, kunnen we dichter bij hen komen te staan en zo een
goede buur zijn.
Bij het theaterconcert “de Mariamonologen” ontmoeten we
Maria, beleefd door de ogen van de katholieken. Op deze manier
kunnen we opnieuw onze buren beter begrijpen. En er is meer.
We ontmoeten de Maria’s van deze tijd: vluchtelingen,
ongewenst zwangere vrouwen, de Dwaze moeders. Op een
aangrijpende manier bezingen drie sterke vrouwen het lot van de
mensen van deze tijd. Ook horen we Jozef, die zijn eigen kind
aan het kruis heeft zien sterven. Deze theatervoorstelling is echt
een aanrader voor iedereen, óók voor mannen.
Tijdens een workshop over social media zullen we tips krijgen
hoe we binnen de kerk het beste een brug kunnen slaan tussen
ouderen, die niet gewend zijn veel met social media om te gaan
en jongeren, die juist heel veel gebruik maken van social media.
Hoe bereiken we beide groepen op een goede manier?
Met Lizanne Bak als inleider gaan we in gesprek over een boek
van Guus Kuijer, waarin de schrijver duidelijk maakt op welke
manier gelovigen gebruik maken of moeten we zeggen misbruik
maken van "hun God". Herkennen wij dit bij onszelf?

Het grote succes van de Passieviering wordt herhaald. Vorig
jaar waren er al veel belangstellenden vanuit onze
buurkerken. We hopen natuurlijk dat die weer met ons
meedoen en meegenieten. Een ieder die vorig jaar het gevoel
had “daar had ik ook aan mee willen doen!” kan dat dit jaar
dubbel en dwars inhalen. Welkom!
Iets waar we veel over lezen en zingen zijn engelen. Maar wat
weten we eigenlijk over dit onderwerp? Welke gedachten
ontstaan er bij u wanneer het gaat over de aanwezigheid van
engelen? Ook dit is zo'n onderwerp waarbij u elke willekeurige
buurman of buurvrouw mee zou kunnen nemen.
Weer iets heel anders is de creatieve workshop onder leiding van
Mérie van Zandwijk-Rijnberk. Natuurlijk is deze workshop heel
geschikt om samen naar toe te gaan. Al knutselend en pratend
leert u elkaar misschien op een andere manier kennen.
Tijdens de voorjaarswandeling kunnen we iets leren over de
natuur en ontmoeten we elkaar in de buitenlucht. Een mooie
plek voor een goed gesprek.
We menen als Bouwplaats weer een gevarieerd programma
te hebben samengesteld. We hopen u te ontmoeten bij diverse
activiteiten.

Collegetour ‘een goede buur’
In Nederland wonen verschillende mensen met verschillende
religies. Om een goede buur te zijn is het goed om te weten
hoe deze mensen in hun geloof staan. Hoe zien zij God? Wat
zijn voor hen de kernwaarden van het geloof? Waar halen zij
hun inspiratie vandaan om te leven zoals ze doen? Hoe is het
voor hen om in Nederland te leven tussen andere religies?
Op deze avond kunnen we getuigen zijn van een gesprek
tussen een moslima, Hindoestaanse vrouw, iemand met een
boeddhiste achtergrond en een christelijk gemeentelid. We
verdiepen onszelf deze avond in hun geloof, zodat we een
goede buur van elkaar kunnen zijn. Deze avond heeft
nadrukkelijk het doel om dichter bij elkaar te komen en niet
om elkaar te overtuigen van de eigen religie.
Onder leiding van Inie Paulus zullen de genodigden met
elkaar in gesprek gaan over hun geloof. De bezoekers van
deze avond luisteren mee.
Het gesprek voor de pauze zal ongeveer een uur duren.
Daarna is er gelegenheid om elkaar, onder het genot van een
hapje en een drankje verder te spreken en uw eigen vragen te
stellen.
We hopen met dit gesprek u te inspireren tot mooie en goede
gesprekken met onze buren, die wellicht anders in hun
geloofsleven staan dan wij.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Door:

woensdag 28 oktober 2014
20.00 uur
Ontmoetingskerk
Inie Paulus

Theaterconcert ‘De Mariamonologen’
Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een
fascinerende vrouw. Door de eeuwen heen geschilderd op
prachtige schilderijen. Gebeeldhouwd door de beroemdste
beeldhouwers. Beschreven in de mooiste gedichten.
Bezongen in wereldmuziek. Een idool voor kleine meisjes
waaraan ze steeds opnieuw verschijnt. Weggemoffeld en
aanbeden. Verheven in kathedralen, maar ook ontkend. In
ieder geval iemand waar je niet omheen kunt, wat voor
achtergrond je ook hebt.
In “De Mariamonologen” willen Elly Zuiderveld, Ineke ter
Heege en Elise Mannah nieuwe, modernere verhalen over
haar vertellen en hun devote jeugdherinneringen relativeren.
Ze zingen liedjes en spiegelen zichzelf aan Maria, door de
ogen van nu.
De hoogzwangere Maria, een asielzoekster die wordt
afgewezen.
De liefdevolle moeder Maria, die haar zoon inspireert en ziet
opgroeien tot een groot man.
Maria, inspiratiebron voor alle Malala's.
De bij de wereld betrokken Maria, die het in een prachtige
lofzang opneemt voor de armen en verdrukten.
De sensuele zwarte Madonna uit Afrika, die met haar heupen
wiegend naar de heldere bron loopt.
Maria, de Dwaze Moeder, die samen met de Argentijnse
dwaze moeders op de Plaza del Mayo zoekt naar haar zoon,
die door het regime is vermoord. Een Maria voor alle
vrouwen, een lied op het prachtige Ave Maria van Gounod.
Maar ook Maria Magdalena wordt bezongen. En mannen als
Jozef.
Theaterconcert “De Mariamonologen” is een voorstelling vol
prachtige verhalen, gedichten en nieuwe liedjes speciaal
geschreven en gecomponeerd voor deze voorstelling.
Met hart en ziel gezongen en met overgave verteld door Elly
Zuiderveld, Ineke ter Heege en Elise Mannah. Drie

zangeressen die diep weten te raken, begeleid op de piano
door de veelzijdige Henk Doest of Jan Borger.
Datum:
Tijd:
Door:
Plaats:
Kosten:
Kaarten:

zaterdag 28 november 2015
20.00 uur
Theatergroep de kern
Ontmoetingskerk
12,50 euro
bestellen door te mailen naar
bouwplaats@yahoo.com

Wees er op tijd bij i.v.m. beperkt aantal plaatsen.

Kerk en sociale media
In het nieuws horen we regelmatig over sociale media. De
ene keer positief en een andere keer komen de gevaren voor
het voetlicht. Wat doen we als kerk hiermee? Benadrukken
we alleen het negatieve of steken we positief in. Daarbij komt
de vraag op of we als kerk gebruik willen maken van de
sociale media en vervolgens welke en op welke manier.
Vragen te over.
Op donderdag 21 januari willen we het hier over hebben.
Hiervoor hebben we ds. Jan Holtslag uit Giessenburg
uitgenodigd. Hij is niet alleen actief op sociale media, maar
heeft ook meegeschreven aan het boek 'De Sociale
Netwerkkerk' en geeft met enige regelmaat lezingen en
workshops over dit onderwerp.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Door:

Dinsdag 19 januari 2016
20.00 uur
Ontmoetingskerk
ds. Jan Holtslag

Boekbespreking
‘Hoe een klein rotgodje God vermoordde’
Godsdienst kan een mens stekeblind en wreed maken, zo stelt
Guus Kuijer in zijn boek ‘Hoe een klein rotgodje God
vermoordde’.
Op 2 november 2004 vermoordde Mohammed B. Theo Van
Gogh. Hij verantwoordde zijn daad als de uitvoering van een
opdracht die hij van God gekregen had. Kuijer is van mening
dat tal van menselijke interpretaties van Bijbel- en
Koranteksten ronduit godslasterend zijn, omdat ze ingaan
tegen datgene wat God bedoeld zou hebben. Mensen zouden
van God een ‘rotgodje’ maken, aldus Kuijer.
Luister en praat mee op deze avond als we in gesprek gaan
over het boek en de visie van de schrijver.
Het is niet noodzakelijk het boek gelezen te hebben.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Door:

donderdag 11 februari
20.00-22.00 uur
Ontmoetingskerk
drs. Lizanne Bak

Workshop met Marten Kamminga,
uitlopend in een “Passie- uitvoering” in de avonddienst.
Wegens het grote succes van vorig jaar, komt de Passieuitvoering van vorig jaar op herhaling.
Marten Kamminga is dirigent van o.a. Vox Nio te Ermelo en
schrijver/componist. Hij komt naar Noordeloos om op
zaterdag 5 maart, eventueel aangevuld met enkele uren op
zondag 6 maart, zijn Passie “Aangedaan” met ons als
gemeenteleden uit de Ontmoetingskerk in te studeren.
Tijdens de kerkdienst op zondagavond 6 maart om 18.30 uur
wordt de Passie uitgevoerd. In deze Passie wordt de weg van
Jezus in lied en muziek ten gehore gebracht.
Voor het instuderen hebben we naast mensen, die de
samenzangliederen repeteren ook enkele solisten nodig. Ook
een muzikale bijdrage door het spelen van een
muziekinstrument is van harte welkom.
In februari zullen we een aantal avonden onder leiding van
Inie Paulus alvast de liederen oefenen, zodat we op 5 maart
beslagen ten ijs komen.
Iedereen is van harte welkom om mee te oefenen. Heb je al
meegedaan? Doe weer mee! Was je er vorig jaar niet bij?
Ook dan ben je uiteraard van harte welkom.
Wil je meedoen, houd dan 5 en 6 maart vrij en geef je voor
15 januari op bij Inie Paulus.
Datum:
Tijd:

5 en 6 maart 2016
zaterdag 10.00 -16.00 uur
zondag vanaf 15.30 uur.
Uitvoering:
zondag 6 maart 18.30 uur
Plaats:
Ontmoetingskerk
Door:
Marten Kamminga
Opgave bij:
iniepaulus@live.nl
Opgeven voor: 15 januari

Engelen in de bijbel en in deze tijd
Verhalen over wezens uit hogere sferen zijn al zo oud als de
mensheid en komen in elke cultuur voor. In de bijbel worden
ze ‘engelen’ genoemd: boodschappers van God; maar ook
kom je daar beschermengelen tegen, of zingende hemelse
engelen. Omdat hun bestaan zo vanzelfsprekend was, wordt
er weinig over gezegd of uitgelegd, je moet tussen de regels
door lezen om er meer over te weten te komen. Dat werd in
de latere eeuwen wel anders: engelen verdwenen meer en
meer uit het zicht.
Tegenwoordig groeit de belangstelling weer met de dag. Veel
mensen vertellen hun ervaringen, er verschijnen talloze
boeken, engelen zijn weer helemaal terug! Is er iets
veranderd, sinds die Bijbelse tijden? In deze lezing vertelt ds.
Rini Rikkert er meer over.
Rini Rikkert was PKN-predikant in Avezaath en
Alblasserdam, en sinds haar emeritaat in 2014 heeft zij een
eigen spirituele praktijk in Dordrecht (zie www.rinirikkert.nl)
‘Ik houd van de bijbel en van de christelijke traditie, maar ik
houd ook van het moderne nieuwetijdsdenken,’ aldus
Rikkert. “Ik geloof dat die twee stromingen samen de mensen
van nu, die op zoek zijn naar God, verder kunnen helpen.”
Van haar hand verscheen eerder het boek 'Contact met God',
waarin verbinding en openheid belangrijke thema’s zijn.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Door:

donderdag 21 april 2016
20.00 uur
Ontmoetingskerk
Rini Rikkert

Expositie, ochtenddienst en creatieve workshop met
Mérie van Zandwijk-Rijnberk

Mérie van Atelier Rijnberkhof is kunstenaar. Ze ontwerpt en
maakt beeldende kunst met natuurlijke materialen. Deze
vorm van kunst, ook wel bekend als vegetaal design, komt tot
uiting in bloemen, planten, bomen en alles wat de natuur
voortbrengt. Symboliek, kracht en puurheid gaan vaak samen
in haar werken.
De commissie Zin in Kunst zal zorgdragen voor een expositie
van het werk van Mérie van Zandwijk in de
Ontmoetingsruimte van onze kerk.
In de ochtenddienst van 8 mei 2016 zal er een dienst zijn
onder leiding van Christien van Harten uit Deil rondom het
thema ‘Een goede buur’. In deze dienst zullen ook diverse
objecten van Mérie van Zandwijk worden verwerkt.
Op zaterdag 14 mei kan een groep onder leiding van Mérie
een creatieve workshop volgen en zelf iets moois ontwerpen
en maken met natuurlijke materialen.
Datum:

Tijd:
Plaats:
Door:
Kosten:

Expositie
17 april - 15 mei 2016
Ochtenddienst
zondag 8 mei 2016
Creatieve workshop zaterdag 14 mei 2016
zondag 8 mei:
9:30 uur
zaterdag 14 mei:
13:30 uur
Ontmoetingskerk
Mérie van Zandwijk-Rijnberk
en Christien van Harten
eigen bijdrage voor het materiaal van de
workshop

Voorjaarswandeling
Cees van der Vate en Thijs Brouwer zijn gestopt met het
begeleiden van de jaarlijkse wandeling in een natuurgebied.
Dit jaar nemen Bennie van Schoonderwoerd en Annemijn de
Groot het stokje over.
Bennie woont sinds een aantal jaren in Noordeloos, maar is
afkomstig uit Leiden. Zij heeft de opleiding voor natuurgids
gevolgd via het IVN (Instituut Voor Natuur- en
milieueducatie).
Bennie heeft in Noordeloos met Annemijn kennisgemaakt.
Annemijn is een Noordelose natuur-enthousiasteling, die zich
ook als gids bezighoudt met alles wat leeft in de natuur. Zij
hebben er helemaal zin in om een wandeling in een
natuurgebied te organiseren en ons nieuwtjes en
wetenswaardigheden van flora en fauna uit te leggen. In het
voorjaar hoort u waar het precies naartoe gaat. Wij zijn blij,
dat we de voorjaarswandeling, een bijna te noemen traditie
van de Bouwplaats, voort kunnen zetten.

Datum:
Plaats:
Door:

Zaterdag 4 Juni 2016
Vertrek vanaf Ontmoetingskerk om 9.00 uur
Bennie van Schoonderwoerd
en Annemijn de Groot

