
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programma 

2017 – 2018 
 

Ontmoetingskerk 

Noordeloos 



 
  



Kerkproeverij 
 
Het thema van dit jaar is ‘kerkproeverij’. 
 
Zondag 10 september starten we met de kerkproeverij. Ieder 
gemeentelid wordt uitgenodigd om iemand mee te nemen naar de 
kerkdienst, om zo ook een ander van onze kerk te laten genieten. Want 
waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf 
houden?  

 
Uiteraard is iedereen ook van harte welkom bij andere activiteiten van 
de kerk. Kerk zijn we immers niet alleen op zondag. Dit boekje staat vol 
met andere momenten waarop we ons geloof kunnen delen en daarbij 
zelf en anderen ervan kunnen laten proeven.  
 
U bent gewend om het boekje met het programma van de bouwplaats 
aan het begin van het seizoen te ontvangen. 
Dit boekje start met een overzicht van de activiteiten van de Bouwplaats. 
Daarna volgt een beschrijving van de activiteiten, startend met het 
aanbod van verschillende gespreksgroepen.  
 
Nieuw is dat er ook informatie over de zondagavondspecials, die dit 
seizoen op het programma staan, is opgenomen. Op de laatste pagina 
vindt u het overzicht van deze diensten. 
 
Een gevarieerd aanbod. Naar ons idee voor ieder wat te proeven. 
 
Dat het u mag smaken en vooral ook geestelijk voeden. 

 

  



Alle activiteiten voor het seizoen 2017-2018 van De Bouwplaats staan 
hier op een rij: 

Activiteit Datum Tijd Locatie 

Gespreksgroep 
“Vreemd en bizar” 
 

Diverse dinsdagen 20.00 uur Ontmoetingskerk 

Gespreksgroep  
“God is niet te vangen” 
 

Diverse dinsdagen   
en een donderdag  

20.00 uur Ontmoetingskerk 

Gespreksgroep 
 “Deel je geloof”  
voor 20-40 jaar. 

Diverse 
donderdagen 

20.00 uur Ontmoetingskerk 

Kookworkshop Bijbels 
culinair 

Zaterdag 28 
oktober 2017 

15.00-
20.30 uur 

Fam. Bassa-van 
Vuren  
(Noordzijde 6) 

Toneelstuk Lipland (in 
samenwerking met 
zondagavondspecials) 

Zondag 29 
oktober 2017 

18.30 uur Ontmoetingskerk 

Themabijeenkomst 
Dementie/Alzheimer 
 

Dinsdag 21 
november 2017 

20.00 uur Ontmoetingskerk 

40-dagentijd; Tear-
spreker 
 

Woensdag 
31 januari 2018 

20.00 uur  Ontmoetingskerk 

Zangworkshop Zaterdag 20 en  
zondag 21 januari 
2018 

11.00 uur 
 09.30 uur 

Ontmoetingskerk 

Natuurwandeling Zondag 10 juni 
2018 

11.00 uur Vertrek vanaf 
Ontmoetingskerk 

 

Commissieleden  tel.nr. e-mailadres 
Maartje Aantjes 589505 maartjeaantjes@yahoo.com 
Wim Bak 582543 wim@merkvast.com 
Annette Driebergen 85423 predikant@ontmoetingskerk.nl 
Anneke van Heukelum 853328 annekevanheukelum@solcon.nl 
Maria Inckmann- van Gaalen  511379 mariaenkees@hetnet.nl 
Gerco den Oudsten 06-28887444 gercodenoudsten@hotmail.com 
Caroline Vreugdenhil          582399 carohenk@voormolen.net 

 

mailto:annekevanheukelum@solcon.nl
mailto:carohenk@voormolen.net


‘Vreemd en bizar’ 
Gesprekskring over lastige Bijbelverhalen 
 

De bijbel is niet vanzelfsprekend 
toegankelijk, je hebt er vaak een vorm van 
uitleg of studie bij nodig. Nog 
ontoegankelijker wordt de bijbel door een 
aantal bijzonder vervreemdende 
Bijbelverhalen. Over moord en doodslag, 
over oorlog en ontucht. Die verhalen slaan 
we (gelukkig!) in de zondagse kerkdiensten 
meestal over en bij eigen lezing komen we 
vaak niet verder dan: ‘Hier kan ik helemaal 
niks mee’.  
 
Ds. Piet Schelling, emeritus predikant uit 
Maasland, schreef een boek over 12 bizarre 
Bijbelverhalen. Bizar, omdat ze haaks staan 
op wat wij in Bijbelverhalen zoeken aan 
liefde, hoop, troost en kracht. Vreemd, omdat ze tegendraads zijn in wat 
we van verhalen van geloof verwachten. Wat moeten we met zulke 
verhalen?  
 
In het najaar van 2017 gaan we vier avonden in gesprek over 
hoofdstukken uit het genoemde boek en denken we na over de 
dwarsheid van de Bijbel. 
 
Er zijn twee exemplaren van het boek beschikbaar in de boekenkast in 
de Ontmoetingsruimte.  
 
Data:    dinsdagen 26 september, 17 oktober,  
   7 en 28 november 2017 
Tijd:    20.00 – 21.45 uur 
Plaats:    Ontmoetingskerk 
Onder leiding van:  ds. Annette Driebergen 
Opgeven:   via predikant@ontmoetingskerk.nl of via 854232. 
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‘God is niet te vangen’ 
 Gesprekskring over geloofsthema’s 

 

Geloof onder woorden brengen valt niet mee. 
Soms weet je beter te benoemen wat je niet 
of niet meer gelooft, dan wat er wel aan 
geloof in je leeft. 
Dominee Jan Offringa heeft gemeenteleden 
van zijn gemeente in Kesteren uitgedaagd 
om te benoemen wat ze aan geloof zijn 
kwijtgeraakt én wat ze hebben gevonden of 
hervonden. In het boek ‘God is niet te 
vangen’ vertellen veertien gemeenteleden 
over hun geloofsgeschiedenis. Zo komen 
geloofsthema’s voorbij over de almacht van 
God, de persoon van Jezus, over de werking 
van de Geest, over kerk, bijbel en wonderen.  
 

et boek nodigt uit tot gesprek om ook zelf woorden te vinden voor geloof 
en twijfel. 
 
In het voorjaar van 2018 gaan we vijf avonden in gesprek over 
hoofdstukken van het genoemde boek. Op één van de avonden zal 
Aleke van Vuren-Oosterbeek deelnemer aan het gesprek zijn. Zij is één 
van de gesprekspartners van ds. Jan Offringa en bespreekt in het boek 
de betekenis van het kruis. 
 
Er zijn twee exemplaren van het boek beschikbaar in de boekenkast in 
de Ontmoetingsruimte.  
 
Data:    dinsdagen 16 januari, 6 februari, 27 februari, 

donderdag 22 maart (!), dinsdag 10 april 
Tijd:    van 20.00 – 21.45 uur 
Plaats:    Ontmoetingskerk 
Onder leiding van:  ds. Annette Driebergen 
Opgeven:   via predikant@ontmoetingskerk.nl of via 854232. 
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‘Deel je geloof’ 
Gespreksgroep voor mensen van 20 tot ongeveer 40 jaar  
 

Afgelopen seizoen kwamen we een aantal keer bij elkaar: een groep 
mensen van bovenstaande leeftijd, die het prettig vindt om het gesprek 
over geloof (ook) met leeftijdsgenoten te voeren. Het verlangen is om 
dat gesprek voort te zetten, juist omdat geloof in beweging blijft én het 
altijd de vraag is hoe geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden 
zijn. ‘Deel je geloof’ heette de kring, in aansluiting op het jaarthema van 
het afgelopen seizoen ‘Deel je leven’. Met net zoveel recht zou de kring 
anders kunnen heten: ‘Deel je twijfel’, ‘Deel je gedachten’, ‘Deel je 
geloof én ongeloof’. De titels geven aan dat er ruimte is om vanuit je 
eigen invalshoek het gesprek aan te gaan. 
 
Vanuit de wens om door te gaan met het 
gesprek zijn er maandelijks avonden 
gereserveerd. In de hoop dat wie 
meedeed ook mee blijft doen én dat wie 
ook geïnteresseerd is aanschuift.  
Wat komt er ter sprake? Eigenlijk alles: 
(on)geloof, God, kerk, Bijbel, de praktijk 
van samen leven, toekomst, verwachting, 
werk en de plaats van geloof …. In een 
open sfeer wisselen we met elkaar van 
gedachten. Juist door de openheid ervaren 
we verbondenheid, ook als onze opvattingen uiteenlopen. Dat is groeien 
in geloof en gemeenschap! 
 
Data:    donderdagen 21 september, 19 oktober,  
   16 november, 11 januari, 8 februari, 8 maart,  
   5 april, 17 mei 
Tijd:    van 20.00 – 21.45 uur 
Plaats:    Ontmoetingskerk 
Onder leiding van:  ds. Annette Driebergen 
Opgeven:   via predikant@ontmoetingskerk.nl of via 854232. 
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Bijbels culinaire workshop 
 
Een avond Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en 
verhaal, is proeven hoe goed de Bijbel smaakt!  Voor 30 tot 35 personen 
organiseert Han Wilmink, ook wel bekend als de “Kookdominee” de 
workshop Bijbels culinair.  
U kunt ervoor kiezen om te koken of alleen te komen eten. 

 
Han Wilmink: “Mijn bedoeling is om ervoor 
te zorgen dat u na afloop met een schat 
aan nieuwe smaken en ervaringen 
huiswaarts keert.  Zelf geniet ik er altijd van 
om zo samen met mensen bezig te zijn. 
Samen eten verbindt!” 
 
De workshop begint met een ontvangst 
van de “kokers” met Bijbelse hapjes en een 
aperitief. Daarna krijgen de “kokers” uitleg, 
wordt de receptuur uitgedeeld en 
kookgroepjes samengesteld. We gaan 
samen aan de slag om een meergangen 
diner te bereiden. Han Wilmink assisteert 
op pollepelafstand. 

Na het koken kunnen we aan tafel. De maaltijdgangers schuiven aan. 
Han Wilmink zorgt voor gekruide verhalen tijdens het eten; 
achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek 
van de maaltijd, anekdotes… Het wordt u allemaal smakelijk opgediend!   
Het menu is inclusief een heerlijk wijnarrangement!  
De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van biologische oorsprong en 
duurzaam.       
 
Han Wilmink woont in Ommen. Hij is predikant van de Gereformeerde 
Kerk (PKN) in Wezep/Hattem en bekend als “kookdominee.”  Hij is 
auteur van het boek “Bijbels culinair”, “Koken met Passie”, “Aan tafel! 
Koken met groepen” en “De smaak van de Amish”. 
 
 
Datum:   zaterdag 28 oktober 2017 
Aanvang:   15.00 uur de kokers, 17.30 de maaltijdgangers. 
Aantal plekken: 15 kokers en 15 maaltijdgangers. 
Reserveren: bij Anneke van Heukelum (vanheukelum@solcon.nl) 
Kosten:   € 25 pp (5-gangen diner) 
Locatie:   familie Bassa-van Vuren (Noordzijde 6, Noordeloos) 



Familievoorstelling LIPLAND van Toneelgroep Vest 
Hoe lang blijft hoop houdbaar? 

 
De voorstelling van deze zondagavondspecial is geschikt vanaf 10 jaar. 
 

Inhoud voorstelling: 
Gered van ellende en verdrinking verblijven Suus en haar vader al twee 
jaar en zevenenveertig dagen op een eiland dat alles te bieden heeft wat 
een mens nodig heeft om te overleven. Eten, drinken, warmte, 
veiligheid.  
Maar er zijn geen andere mensen, er is niks te doen, geen enkele 
afleiding. Dus hebben ze alle tijd om terug te denken aan wat ze hebben 
meegemaakt.  
Suus probeert haar vader - die geen woord meer zegt sinds hij is 
aangespoeld - op te vrolijken, hem aan te praat te krijgen. Enerzijds om 
hem te helpen, maar ook om zelf bezig te zijn. Maar eens moet er 
geslapen worden. En wie beteugelt dan de nachtmerries?  
Vader en dochter helpen elkaar in een lichtvoetige, ontroerende en 
uiteindelijk indringende voorstelling met het wachten op de overtocht 
naar... het Beloofde Land.  
 
Na afloop vertelt een 
‘ervaringsdeskundige’ (iemand 
die zelf heeft ervaren wat het 
betekent om te moeten 
vluchten) zijn/haar eigen 
verhaal. Zo komen fantasie en 
werkelijkheid bij elkaar. Het 
maakt de toeschouwer 
bewust(er) en helpt de realiteit 
beter te doorgronden. 
 

 
Datum:  Zondag 29 oktober 
Aanvang:  18.30 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk 

  



Themabijeenkomst Dementie/Alzheimer 
 
Naar verwachting zal het niet meer zo lang duren voordat dementie 
volksziekte nummer 1 zal zijn. Maar wat is dementie en wat zijn de 
oorzaken van deze ziekte? De meest bekende oorzaak is de ziekte van 
Alzheimer. Maar wat is Alzheimer? 
 
Velen van ons zullen mensen 
kennen, die met verschijnselen van 
dementie zijn of worden 
geconfronteerd. En de vraag is niet 
alleen wat dat met deze mensen 
doet, maar ook met mensen in hun 
omgeving. 
 
Hoe herkennen we deze 
verschijnselen en hoe kunnen we er 
het best mee omgaan? Het tijdig signaleren van deze verschijnselen 
voorkomt veel verdriet bij de mensen, die aan dementie lijden. Ze 
worden dan tenminste begrepen en zullen daardoor langer in de hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en bijvoorbeeld 
kerkdiensten bijwonen. 
 
Een actueel, maar niet gemakkelijk onderwerp en de moeite waard om 
met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden op de vele vragen rondom 
dementie/Alzheimer. 
 
Datum: Dinsdag 21 november 2017 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk 
Door: Mr Arie Slob (voorlichter Alzheimer Nederland) 
 

 

 
 
  



Zangweekend onder leiding van Marten Kamminga 
 

Wie al een keer eerder heeft mogen 
meedoen aan één van de 
workshops onder leiding van Marten 
Kamminga uit Harderwijk, weet dat 
het een workshop wordt waarbij niet 
alleen wordt gezongen en 
gemusiceerd, maar dat ook de 
groepssfeer een grote invloed heeft 
op het geheel. Ditmaal zal Marten 
samen met onze eigen dominee 
liederen uitzoeken, die worden 
ingestudeerd en de volgende dag tijdens de ochtenddienst ten gehore 
worden gebracht. Het zal in ieder geval ook gaan om wat onbekende 
liederen uit het liedboek. Marten kennende zal het weer een samenspel 
zijn tussen gemeentezang en gelegenheidskoor. 
 

Datum:  Zaterdag 20 januari en zondag 21 januari 2018 
Aanvang:  Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur; zondag om 9.30 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk 

 

  



40-dagen tijd: spreker Jaap Boersma van Tear 
 
Een aantal leden van onze werkgroep las vorig jaar de 40-dagen-
kalender van Tear, “opstaan”. Het sprak ons aan en gaf aanleiding om 
eens een spreker van Tear uit te nodigen. Wat sprak ons dan aan? Het 
gaf concrete tips en aansprekende voorbeelden hoe je kunt “Opstaan” 
tegen onrecht en hoe je een ander dichtbij of ver weg kunt helpen.  

 
Spreker Jaap Boersma is zo’n 
man uit de praktijk. Jaap heeft 
jarenlang met zijn gezin in Sri 
Lanka gewoond en is de laatste 
10 jaar bij Tear betrokken 
geweest bij de grote 
noodhulpacties zoals de tsunami, 
de aardbevingen in Pakistan en 
in Haïti en recentelijk de tyfoon 
op de Filippijnen en de hulp aan 
vluchtelingen in Irak. De laatste 
jaren richt hij zich op missionair 

werk in je eigen buurt, zowel bij Tear als in zijn eigen omgeving. Hij heeft 
in zijn woonplaats een (gratis) eetcafé opgezet, waarin hij praktisch 
handen en voeten geeft aan omzien naar de ander.  
 
Jaap vertelt een boeiend verhaal over zijn eigen eetcafé ‘eeTze’ en over 
zijn reizen naar landen waar grote rampen hebben plaatsgevonden. 
 
Tear is een organisatie die mensen helpt zelf op te staan uit armoede en 
onrecht. Ook helpt Tear kerken om samen met hun dorp/wijk initiatieven 
te ontplooien tegen armoede (o.a. organiseren zij Nacht zonder dak).  
 
Datum:   Woensdag 31 januari 2018  
Aanvang:   20.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk Noordeloos 
Spreker:  Jaap Boersma (Tear)  
  
 
 
 
 

  



Voorjaarswandeling 

  
Wat maakt een wandeling fijn? Is het de plek waar je wandelt, alleen of 
juist liever met vertrouwde mensen? Ongetwijfeld zijn er veel 
antwoorden, die voor elk mens anders kunnen zijn. 
 
Annemijn de Groot en Bennie van Schoonderwoerd willen ook dit 
seizoen weer een fijne wandeling met u maken en wel op 10 juni. 
 
Een wandeling, waarin natuur en natuurbeleving een rol speelt, maar 
zeker ook het met elkaar onderweg zijn. Met ruimte voor een gesprek 
met elkaar, voor luisteren naar elkaar. Aandacht is belangrijk, voor wie 
er met je mee loopt en voor wat er te beleven is. Kinderen zijn van harte 
welkom, het is natuurlijk aan u om te bepalen of het kind het kan 
volhouden. 
 
De wandeling duurt ongeveer twee uur. De afstand is niet groot, we 
zullen regelmatig stilstaan om met aandacht om ons heen te kijken. 
 
Er wordt tijd genomen om te kunnen eten en drinken. We vragen u om 
zelf wat mee te nemen.  

  
Datum: Zondag 10 juni 2018 
Vertrek:  na afloop van de ochtenddienst (ongeveer 11.00 uur) 
Plaats: Vertrek vanaf parkeerplaats Ontmoetingskerk  
Door: Bennie van Schoonderwoerd  

 en Annemijn de Groot 
Belangrijk:  neem een lunchpakketje mee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


