Programma “
De Bouwplaats”
2008 - 2009

Voor uw eigen herinnering kunt u hier aankruisen voor welke onderdelen u uw interesse of uw
opgave heeft aangegeven.
Ook wij zullen u te zijner tijd informeren.
Interesse opgave

Activiteit

□

□

Filmavond

□

□

□

Datum

Tijd

Plaats

16 september

19.15 uur

Ontmoetingskerk

Bestaat God?

7 oktober

20.00 uur

Ontmoetingskerk

□

Kerken in de omgeving

6 november

20.00 uur

Ontmoetingskerk

□

□

Ouderenmiddag

12 november

(wordt nader bekend gemaakt)

□

□

Islam

25 november

20.00 uur

Ontmoetingskerk

□

□

De Boeddhist en de monnik 10 december

20.00 uur

Ontmoetingskerk

□

□

Herdertjestocht

16.30 uur

Start bij de kerk

□

Wil graag dier meenemen bij de herdertjestocht

□

□

het Jodendom

20.00 uur

Ontmoetingskerk

□

□

Vilde Katskhe

7 februari ‘
09 19.30 uur

Ontmoetingskerk

□

□

Activiteiten 40-dagentijd wordt nader bekend gemaakt

□

□

Wandeling

□

□

Liturgisch bloemschikken

20 december
20 januari ‘
09

26 april ‘
09
26/27 mei ‘
09

na de kerkdienst
19.30 uur

Ontmoetingskerk

VOORWOORD
“Twee geloven op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen.”
Een bekend spreekwoord, maar klopt dit ook? Kan een stel met 2
verschillende religies samen geloven en groeien? En daaropvolgend, is het
mogelijk voor mensen van verschillende religies om met respect van elkaar te
leren en zo te groeien?
Het hoofddoel van de Bouwplaats is: “
Samen bouwen aan je geloof in een
relatie tot God”
. Dit bekijken we in eerste instantie vanuit onze eigen
gemeente. We bedenken manieren om binnen onze gemeente te bouwen aan
ons geloof. Dit maken we breder door bijvoorbeeld andere gemeenten erbij te
betrekken. Zo bouwen we als christenen gezamenlijk aan ons geloof tot God.
Kunnen we nog een stapje verder? Is het mogelijk ook andere godsdiensten
hierin te betrekken?
Dit jaar laten we in ons programma diverse wereldgodsdiensten aan bod
komen. Dit is onze rode draad. Wat zijn de verschillen en, nog belangrijker,
de overeenkomsten? Kunnen we elkaar begrijpen en respecteren en met elkaar
meebouwen? Gaan we samen over eenzelfde weg naar God? Deze weg steen
voor steen bouwen. Een weg van verschillende stenen. Voor elk mens en elke
manier van geloven een eigen steen. Wat een mooie, kleurrijke weg zal dat
worden. Van harte welkom met ons mee te bouwen aan deze weg.

Bijgevoegd vindt u een formulier om uw interesse in de diverse onderwerpen
aan te geven. Wij willen u vriendelijk vragen deze in te vullen en in te leveren
op de gemeentezondag bij één van de commissieleden of verder iedere zondag
in de melkbus in de hal bij de lectuurkast
Wij zullen u dan een uitnodiging voor de betreffende avond(en) sturen.
Hieronder kunt u voor uzelf aangeven voor welke activiteiten u uw interesse
heeft aangegeven.
Wij hopen vele van u te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten.
Wij wensen u, deelnemers en leiding, veel leerzame momenten, boeiende
ontmoetingen en nieuwe inzichten toe. Zodat er gebouwd kan worden,
gegroeid in geloof en leven.
Met vriendelijke groeten,
Namens de commissie De Bouwplaats
Commissieleden:
tel.nr:
Greet Bijl
582019
Janos Schellevis
588066
Henk van Santen
582740
Anne Aantjes
589505
Linda Nomen
(0184) 612358
Annemarie Ebbendorf 585107
Dick van de Garde 582117

emailadres:
greetbijl@hccnet.nl
pastor@ontmoetingskerk.nl
h-pvansanten@hetnet.nl
aaantjes@deloite.nl
linda.nomen@hetnet.nl
aebbendorf@yahoo.com
davdgarde@wanadoo.nl

Wij zeggen dank aan Wies Harrewijn die haar werkzaamheden binnen de
commissie heeft beëindigd.

Film: The Kite Runner
The Kite Runner (“
De Vliegeraar”
) is de verfilming van de wereldwijde
bestseller van de Afghaanse auteur Khaled Hosseini.
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in Kabul.
Op een dag komt er op wrede wijze een einde aan hun bijzondere vriendschap.
Amir en zijn vader vluchten naar de VS, waar ze een nieuw bestaan
opbouwen, maar Amir slaagt er niet in Hassan te vergeten. De ontdekking van
een schokkend familiegeheim voert hem terug naar Afghanistan, waar Amir
wordt geconfronteerd met spoken uit zijn verleden. Zijn voornemen om de
oude schuld jegens Hassan in te lossen sleept hem mee in een
huiveringwekkend avontuur.
Na deze film willen we er met elkaar verder over praten. Het feit dat zowel de
film als het boek zeer bekend zijn, zien wij als een voordeel voor het gesprek.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:

dinsdag 16 september 2008
19.15 uur
Kerkzaal Ontmoetingskerk Noordeloos
Linda Nomen en Dick van der Garde

Bestaat God??
In november 2007 verscheen het boek van dominee Klaas Hendrikse: Geloven
in een God die niet bestaat, manifest van een atheïstische dominee’
. Zijn
boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om te kunnen
geloven. Een paar van zijn uitspraken zijn:
“
God bestáát niet zoals een appeltaart bestaat.”
“
Geloven in een God als een persoon die tot je spreekt en die boos of
verdrietig kan zijn, is een vorm van afgoderij.”
“
God is geen mannetje, maar een woord voor een menselijke ervaring;
mensen hebben ooit hun ervaringen met het woord God verbonden.”
Het boek van Hendrikse heeft veel stof doen opwaaien. Velen hebben in
kranten en op televisie met lof of ontsteltenis gereageerd op de ideeën van
Hendrikse. Deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over zijn ideeën
en staan we stil bij wat hij heeft losgemaakt in uw geloofsleven.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

:
:
:
:

dinsdag 7 oktober 2008
20.00 uur-22.00 uur
Ontmoetingskerk Noordeloos
Lizanne Bak, Annemarie Ebbendorf en Dick van der
Garde

Kerken in de Alblasserwaard.
In deze lezing worden een aantal oude kerken wat nader bekeken.
Historisch gezien zijn deze kerken vaak erg interessant, het zijn meestal de
oudste gebouwen in een dorp en de vele bouwsporen vertellen hun eigen
verhaal. Vaak werden deze oude kerken wel een keer verwoest, door brand,
overstroming of oorlogsgeweld. Maar altijd werden ze weer opgebouwd. Ook
de interieurs worden bekeken, want hoewel de meeste kerken in de
Alblasserwaard vrij sober zijn, valt er best nog veel moois te zien. In de
oudste kerken zijn zelfs nog sporen te zien uit de tijd dat alle kerken
Katholieke kerken waren.
Naast de verhalen over de bouwhistorie van de kerken ben ik bij de
voorbereiding van deze lezing ook een aantal opmerkelijke zaken
tegengekomen over de verhoudingen in de dorpen en de invloed van de kerk.
Ook is mij opgevallen dat het kerkelijk en burgerlijk bestuur vroeger heel
dicht bij elkaar lagen. Vaak kwam je in beide besturen dezelfde personen
tegen. Lang voordat de burgerlijke gemeente zich om de armen bekommerde
had de kerk deze taak al op zich genomen.
We staan ook stil bij de reformatie en wat de gevolgen hiervan waren in onze
streek.
Ik hoop dat degenen die de lezing bijwonen voortaan wat bewuster naar de
oude kerkgebouwen kijken en niet achteloos langs het prachtige erfgoed rijden
dat onze voorouders ons hebben nagelaten.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

:
:
:
:

donderdag 6 november 2008
20.00 uur-22.00 uur
Ontmoetingskerk Noordeloos
Wout Slob, Henk van Santen en Anne Aantjes

Ouderenmiddag
We willen, net als vorig jaar, een ontmoetingsmiddag organiseren voor de 65plussers binnen onze kerk.
Samen met de diaconie willen we u een gezellige middag aanbieden.
Het programma moet nog gemaakt worden, maar gezellig wordt het zeker.
De middag zal worden besloten met een broodmaaltijd.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

:
:
:
:

woensdag 12 november 2008
wordt nog nader bekendgemaakt
Ontmoetingskerk Noordeloos
Mariandl Robbertsen en Gerdien van Mourik-de
Vroome

Islam
‘
De verleiding is groot om als we geconfronteerd worden met soms vreemde
of zelfs dwaze opvattingen, deze onmiddellijk te bestempelen als 'onzin', om
vervolgens onze eigen 'waarheid' daar tegenover te stellen.
Het getuigt echter van veel meer wijsheid om eerst zoveel mogelijk met de
ander mee te denken en te voelen, zodat hij zich door ons begrepen voelt.
Eerst dan kunnen we verwachten dat de bereidheid ontstaat te luisteren naar
wat wij aan 'waarheden' hebben ontdekt.’
Met het jaarthema: Weg van geloven, in ons achterhoofd kunnen we ons
afvragen wat geloof voor onszelf betekend. Anders gezegd waar geloven we
zelf in?
Dat er andere wegen van geloven zijn weten we inmiddels al te goed.
Vanavond willen we daarom stil staal bij de weg van de Islam. We hebben Ds.
Johan van de Berg uit Ameide uitgenodigd om ons daar meer over te
vertellen, over het hoe en wat, een stukje kennis met riten en gebruiken.
Daarnaast hebben we ook een moeder uitgenodigd van wie de dochter zich
heeft bekeerd tot de radicale islam. Zij vertelt over haar zoektocht hoe hier
mee om te gaan.
Een avond dus bedoeld om via kennis en ervaring zicht en inzicht te krijgen in
de voor ons vaak onbekende wereld van de Islam.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

:
:
:
:

dinsdag 25 november 2008
20.00 uur-22.00 uur
Ontmoetingskerk Noordeloos
Greet Bijl, Henk van Santen en Anne Aantjes

De Boeddhist en de monnik
Twee mensen, Eduard van Breugel en Ernst Kleisterlee, beiden met een goede
baan, gelukkig huwelijk, eigen huis en toch op een bepaald moment in hun
leven begon een zoektocht naar zingeving en spiritualiteit en zij eindigde als
oblaat en boeddhist.
Een oblaat belooft het leven van Christus na te volgen met de Regel van
Benedictus als richtsnoer. (De term 'oblaat' is afgeleid van het latijnse
'oblatus', wat 'de aangebodene' betekent.)
De kern van de oblatuur is dat je jezelf aan God aanbiedt in verbondenheid
met een bepaald klooster.
Als oblaat leg je voor de kloostergemeenschap een plechtige belofte af "om
onder leiding van het Evangelie en in de geest van de Heilige Benedictus" je
weg te gaan.
Je bent vrij om de geestelijke ordening die je zoekt aan te passen aan je
persoonlijke omstandigheden. Een oblaat is geen monnik-in-de-wereld. Je
maakt een persoonlijke keuze hoe je jezelf overgeeft aan God en hoe je vormt
geeft aan de Regel van Benedictus in je leven.
En ook de boeddhist kan boeiend vertellen over zijn ‘
overgave’aan het
boeddhistisch gedachtegoed en de consequentie daarvan voor zijn leven.
Bedoeling van de avond: de beide heren vertellen over hun zoektocht, hun
overeenkomsten en verschillen qua spiritualiteit en er is ruimte om met elkaar
in gesprek te gaan.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

:
:
:
:

woensdag 10 december 2008
20.00 uur-22.00 uur
Ontmoetingskerk Noordeloos
Greet Bijl, Linda Nomen en Henk van Santen

Herdertjes tocht
Op de zaterdagavond voor de kerst is het weer tijd voor de herdertjestocht! Dit
jaar gaan we ons in de dagen daarvoor al op creatieve wijze voorbereiden om
toe te leven naar de tocht!
We zullen met elkaar en met de kinderen, eventueel met een (huis)dier, in een
optocht door het dorp trekken en daarbij op zoek gaan naar het kindje Jezus en
zijn ouders Jozef en Maria.
Tijdens deze tocht zal het kerstverhaal verteld en uitgebeeld worden. Komt u
ook mee op zoek naar het Koningskind?
Datum :
Tijd
:
Plaats :
Leiding :

zaterdag 20 december 2008
16.30 uur
start bij de Ontmoetingskerk
Annemarie Ebbendorf, Linda Nomen en Anne Aantjes

Wilt u met u (huis)dier meelopen, dat willen wij u vragen dit door te geven
aan Annemarie (0183) 565107 / aebbendorf@yahoo.com, Linda (0184)
612358 / linda.nomen@hetnet.nl of Anne (0183) 589505 /
aaantjes@deloitte.nl

Jodendom…een weg van geloven
Hoe moeten we leven?
Al zolang er mensen op aarde wonen, wordt deze vraag gesteld en
eeuwenlang is deze vraag voortdurend actueel gebleven.
Eén van de belangrijkste antwoorden zijn de Tien Woorden (Tien Geboden)
van Israël.
De bijbel vertelt ons, dat God deze Woorden aan Mozes meegaf, toen hij met
het volk op weg was naar een beloofd land… leefregels, die ze in vrijheid
zouden volgen om het leven –zoals God dat had bedoeld- in een beloofd land
mogelijk te maken.
Vanaf hun ontstaan zijn er minstens drieduizend jaar verstreken en de vraag
zou gesteld kunnen worden: hoe functioneren ze in het Jodendom van
vandaag en is dat Jodendom nou echt zo wettisch als wij nog wel eens geneigd
zijn te denken.
Jodendom…een weg van geloven
Greet Nijmeijer is predikant in Meerkerk en heeft zich gespecialiseerd in het
Jodendom. Ze geeft cursussen Hebreeuws en heeft vele reizen naar Israel
geleid. Recent verscheen van haar een cursus over de Tien Woorden om te
gebruiken in groepen.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

:
:
:
:

dinsdag 20 januari 2009
20.00 uur
Ontmoetingskerk Noordeloos
Greet Nijmeijer en Janos Schellevis

Voorstelling Klezmertrio Vilde Katschke –
Het land van Dwaas en Faal
Een frisse mix van klezmermuziek en joodse verhalen wordt ons gebracht
door 3 ‘
wilde eenden’–want dat betekent de naam van de groep- met hun
feestelijk gesnater op klarinet, viool en accordeon. Het Land van Dwaas en
Faal is een muzikaal verhaal over dwazen, sukkels en pechvogels uit heel
Europa. Trio Vilde Katshke wordt voor deze gelegenheid omgedoopt tot
"verteltheater Wilde Eend" om duidelijk te maken dat de er niet alleen joodse
verhalen en klezmermuziek zullen klinken. Er wordt een reis gemaakt langs
dwazen in Nederland, Vlaanderen, Ierland, Finland en (joods) Polen en de
muziek klinkt daarom telkens weer anders. We verwachten een boeiende
familievoorstelling voor 8-80 met een flexibele boven en ondergrens. Voor
deze avond zal een geringe entreeprijs geheven worden.
Het klezmertrio werd begin 1998 opgericht door muzikant/verteller/schrijver
Gottfrid van Eck om zijn liefde voor klezmer en joodse volksverhalen te
combineren. Gottfrid speelt klarinet tussen zijn vertellingen door en krijgt
daarbij muzikaal tegenspel van Geleijn van der Ham op accordeon en Natasja
van Doesburg op viool. Een voorproefje en meer informatie over hen is te
vinden op www.klezmertrio.nl of op www.gottfridvaneck.nl
Datum:
Tijd:
Plaats:
Organisatie:

zaterdag 7 februari 2009
19.30- 21.30 uur
Kerkzaal Ontmoetingskerk Noordeloos
Annemarie Ebbendorf en Janos Schellevis

Activiteiten in de Veertigdagentijd
De periode van bezinning en inkeer voor Pasen is een unieke tijd in de kerk.
We noemen dit de veertigdagentijd of ook wel vastendagen en deze zijn in de
4e eeuw in de christelijke kerk ingevoerd. De veertigdagentijd gaat allereerst
terug op de joodse traditie die een periode van inkeer kent voorafgaand aan de
Grote Verzoendag. Ook verhaaltradities van Mozes die 40 dagen op de berg
Sinai verbleef, niets etende en drinkende, en Jezus die 40 dagen vastte in de
woestijn tijdens de verzoeking met de duivel liggen aan de basis van dit oude
gebruik. Het vasten was daarbij een hulpmiddel om je bewust te kunnen
bezinnen op je leven. Ook voor ons is er nog steeds in deze periode de
gelegenheid je te bezinnen door b.v. eens kritisch naar jezelf te kijken, bewust
te leven en in een goede verhouding te komen met God en de naaste. Dat gaat
vaak het beste door dat samen te doen en elkaar erin te stimuleren. De
bedoeling is dat we een aantal activiteiten zullen organiseren die daar
mogelijkheden voor bieden waarbij we in ieder geval denken aan een
vastenmaaltijd, een meditatiebijeenkomst en een afsluitende Pesachmaaltijd.
Een apart programma hiervoor zal ruim van te voren worden aangeboden.
Data:
Tijden:
Plaats:
Leiding:

Tussen 25 februari (Aswoensdag) en 12 april (Pasen) 2009
Worden later bekend gemaakt
Ontmoetingskerk, Voornamelijk Grote Jeugdruimte
Diverse personen

Wandelen
Zin om weer eens een stevige wandeling te maken?
Een stukje met iemand op te lopen, te genieten van de natuur of een
onverwacht gesprek met de ander?
Op zondag 26 april 2009 zullen wij na de kerkdienst met elkaar gaan
wandelen. Waar en met wie wordt te zijner tijd bekend gemaakt via de
nieuwsbrief.

Bloemschikken
Op 31 mei 2009 vieren wij Pinksteren

[dag van pentèkostè]

In de week voor Pinksteren, waarschijnlijk dinsdag- of woensdagavond, is er
de mogelijkheid een symbolische bloemschikking te maken m.b.t. Pinksteren.
Al in de middeleeuwen werden voorjaars-en oogstfeesten gevierd, ook rond
Pinksteren. In sommige streken werd een mooi meisje verkozen tot
"Pinksterblom".
Het fluitenkruid was de pinksterbloem en in Friesland is dat hier en daar nu
nog zo.
De "echte" pinksterbloem [cardamine pratensis], zoals wij die kennen, is de
zachtroze, paarse, met heel soms een witte bloem, die vaak al ver voor het
pinksterfeest bloeit.
Bij ons wordt de uitstorting van de heilige geest en het begin van de
christelijke kerk gevierd.
De kleur is rood. Dit is de kleur van de geest, de beweging, het vuur, de kracht
en de liefde.
Samen met oranje, de kleur van de vrolijkheid, verzoening [Taize] en
“
rijkdom”
. Op dit feest een mooie verantwoorde combinatie.
Hou tegen die tijd de nieuwsbrief in de gaten. Nadere informatie volgt.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

:
:
:
:

dinsdag 26 of woensdag 27 mei 2009
19.30 uur
Grote Jeugdruimte Ontmoetingskerk Noordeloos
Ina Nomen en Linda Nomen

