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1. VOORAF

Forumgids 37: dit is de laatste papieren
gids!!
Graag bieden wij u hierbij weer een nieuw
Forumprogramma aan. U kunt de Forumgids ook
vinden op de websites van de meeste kerken die
meewerken aan Forum. Helaas is dit de laatste
papieren gids. Er wordt nagedacht over een
digitale versie. Tot nu toe heeft niemand zich
gemeld om die te gaan verzorgen. Heeft u tijd en
belangstelling neem dan contact op met de
coördinatiecommissie (zie blz. 21).
We houden u via de kerkbladen en de
contactpersonen van de meewerkende kerken op
de hoogte.
Elly Barkel is weer bereid gevonden de lay-out te
verzorgen. Veel dank daarvoor!
Nieuw aanbod o.a.:
– Kinder- en tienerclubs
– Schubert in Zeist-West
– Poëzie- ontmoetingen met dichters
– Voorjaarsconventie
– Lezing prof. dr. Frits de Lange
– Bibliodrama
en verder:
–
–
–
–
–

5. TENSLOTTE
Sionskerk van wijkgemeente de Bron
Jacob Catslaan 73, 3705 BN Zeist
Tel.:
030-69 553 41
Website: www.wijkgemeentedebron.nl
E-mail: scriba@wijkgemeentedebron.nl

Rafaëlkerk van de Christengemeenschap
Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist,
Tel.:
030 - 69 138 68
Website: www.christengemeenschap.nl

Gesprekskringen
Lezingen
Vieringen en vespers
Ontmoetingsgroepen
Films

en nog veel meer!
U wordt van harte uitgenodigd aan een of meer
van deze activiteiten mee te doen.
De coördinatiecommissie Forum
Jeannette van Andel
Willy Kodde

Het Witte Kerkje
Amersfoortseweg 47, 3712 BA Huis ter Heide,
Website: www.witte-kerkje.nl

Zeist, januari 2019
Forum werd 2x per jaar uitgegeven door de
werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van
Kerken Zeist.
www.raadvankerkenzeist.nl
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5. TENSLOTTE
Kerkelijk Centrum Zeist-West
De Clomp 33-02, 3704 KB Zeist,
Tel.:
030 - 69 561 68
Website: www.pknzeistwest.nl
webmaster@pknzeistwest.nl

2. ONTMOETEN
GESPREKSKRING OOSTERBORCH

Kerkhervorming, Reformatie, Oecumene.
Hoe verhouden wij ons vandaag tot
kerkvernieuwing en Oecumene?
In januari gaan we verder in gesprek en lezen het
aanstekelijke boekje `Als een lopend vuur‟, onder
redactie van Annelies Bouwman en Hanna van
Dorssen. Daarnaast lezen we uit het blad
OecuMenens.
Data:

NoorderLichtkerk
Bergweg 92 b, 3707 AE Zeist,
Tel.:
030 - 69 160 34
Website: www.noorderlichtgemeente.nl

elke 1e maandagmiddag van de
maand, te beginnen op 7 januari
Tijd:
14.00 uur – 16.00 uur
Plaats:
De Oosterborch
Kosten:
eventueel kopieerkosten
Begeleiding:
Ellen de Boom
Info/aanmelding: Ellen de Boom
Tel.:
030 – 6924768
E-mail:
ellen.deboom@kpnmail.nl

………………………………………………………
GESPREKSKRING BLADERKROON

Deelnemers dragen zelf een onderwerp aan
waarover zij met elkaar in gesprek willen gaan. In
januari is dat het onderwerp Schuld en
Verzoening. We lezen uit het boek `Leven van
wat komt` van Erik Borgman.
Data:

Oosterkerk
Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist,
Tel.:
030 - 69 120 55
Website: www.oosterkerkzeist.nl
E-mail: info@oosterkerkzeist.nl

elke 2e maandagmiddag van de
maand, te beginnen op 14 januari
Tijd:
15.00 uur – 16.30 uur
Plaats:
De Bladerkroon
Kosten:
eventueel kopieerkosten
Begeleiding:
Ellen de Boom
Info/aanmelding: Ellen de Boom
Tel.:
030 – 6924768
E-mail:
ellen.deboom@kpnmail.nl

………………………………………………………
GESPREKSKRING NIJENHEIM

St. Josephkerk
Parochiecentrum Emmausparochie
Rozenstraat 20, 3702 CB Zeist,
Tel.:
030 - 69 221 13
Website: www.parochie-sintmaarten.nl

Deze kring is ongeveer 40 jaar geleden opgericht
door een aantal eerste bewoners van de wijk
Nijenheim. De kring bestaat momenteel uit 8
deelnemers. Aan de hand van bv. een
tijdschriftartikel wordt o.l.v. één van de
deelnemers een religieus onderwerp besproken.
Het delen van levenservaringen is hierbij
belangrijk. In mei sluiten we het seizoen af met
een activiteit en een etentje. Nieuwe kringleden
zijn welkom. Vanzelfsprekend kun je vrijblijvend
eens een bijeenkomst bijwonen om met de kring
kennis te maken.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:
Tel.:
E-mail:
Tel.:
E-mail:

22

meestal de derde dinsdag van de
maand
15.00 – 17.00 uur
beurtelings bij één van de deelnemers
Sijtje en Kuin Koekkoek
030 – 6956178
khksvm@kpnmail.nl
Janny en Arie Goedhart
030 – 6959383
aagjsh@casema.nl
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2. ONTMOETEN
GROEIKRING

COÖRDINATIECOMMISSIE FORUM

Het is ons verlangen om samen te groeien in
geloof en in gemeenschap. In het geloofsleven
kom je allerlei vragen tegen. Aan de hand van
diverse onderwerpen praten we met elkaar door
en helpen elkaar te groeien. Op dit moment zijn
we met elkaar in gesprek aan de hand van
thema‟s uit het boekje “Leven met de Psalmen”
van het Evangelisch Werkverband.
U bent bijzonder welkom.
Data:
Tijd:

5. TENSLOTTE

maandelijks op dinsdagavond
20.00 – 22.00 uur

…………………………………………………………….

Jeannette van Andel
Adres: Korhoenlaan 56, 3704 ES Zeist,
Tel.:
030 - 69 552 21
E-mail: je.andel@wxs.nl
Willy Kodde
Adres: Regentesselaan 13, 3708 BM Zeist,
Tel.:
030 - 69 529 43
E-mail: willy.kodde@ziggo.nl
LAY-OUT Forumgids

OUDEREN BIJBELKRING

Een maandelijkse Bijbelkring voor ouderen. We
starten met koffie en openen en sluiten met
gebed en een lied. We lezen een van tevoren
afgesproken Bijbelgedeelte met elkaar en gaan
hierover in gesprek en geven uitleg. Iedereen kan
meedoen. We bemoedigen elkaar en delen
gedachten en ervaringen. Kom een keertje kijken
en luisteren.
Data:

donderdag 1x per maand, actuele data
staan in de agenda op
www.wijkgemeentedebron.nl
Tijd:
10.00 – 12.00 uur
Plaats:
Catshuis Sionskerk
Info/aanmelding: Ciska van Boetzelaer
E-mail:
lcvboetzelaer@kpnplanet.nl

Elly Barkel
E-mail: pbarkel@hotmail.com
………………………………………………………………
LOCATIES/WEBSITES
Kerk Evangelische Broedergemeente
Zusterplein 12, 3703 CB Zeist,
Tel.:
030 - 69 143 01
Website: www.ebg.nl/zeist
Info:
info@ebg.nl

…………………………………………………………….
KINDERCLUB 7 – 12 JAAR

Gezellig en ontspannen samen zijn, daar draait
het om bij de kinderclub. We lezen, bidden,
zingen, praten en lachen. Daarna praten en
lachen we nog een beetje meer en gaan creatief
aan de slag. Soms kun je je kunstwerk al dezelfde
avond mee naar huis nemen, soms werken we
een paar weken achter elkaar aan hetzelfde
project. Meer weten? Mail Nicolina of kom gewoon
een keertje kijken!

Kerk Doopsgezinde Gemeente
Pauw van Wieldrechtlaan 29a, 3701 ET Zeist,
Tel.:
030 - 69 186 05
Website: www.dgzeist.doopsgezind.nl

Data:

elke vrijdagavond (behalve
schoolvakanties)
Tijd:
18.45 – 20.15 uur
Plaats:
Catshuis bij de Sionskerk
Kosten:
gratis
Begeleiding:
diverse PKN-kerken
Info/aanmelding: Nicolina Leunk
E-mail:
nleunk@solcon.nl
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4. VIEREN

2. ONTMOETEN

POEZIËDIENST

ETEN IN DE WIJKZAAL

Afsluiting van het jaarthema van de
poëziemiddagen „Onderweg‟ met als deelthema‟s:
„afscheid, de reis, pelgrimage, aankomst‟.

Bezoek ons gezellige restaurant in de Wijkzaal
van de Sionskerk. Gezelligheid en samenzijn
onder het genot van een maaltijd. De commissie
stelt in september voor een jaar een menu
samen. Vooraf een drankje, daarna het
hoofdmenu en een heerlijk toetje. Koffie en thee
als afsluiting. Opgeven verplicht. Haal- en
brengservice mogelijk.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Voorbereiding:
Info:
Tel.:
E-mail:

zondag 17 maart
10.00 uur
kerkzaal van de Doopsgezinde
Gemeente
André Droogers, Rogier van der Wal
(orgel), Aad Goddijn (piano) en
Margot van Biezen (zang)
Corry Gerrits-van Dijk
030 – 691 86 05
mevr.c.gerrits@gmail.com

Data:
elke vierde vrijdagavond v.d. maand
Tijd:
17.30 uur (aanvang 18.00 uur)
Plaats:
Wijkzaal Sionskerk
Kosten:
€ 10.00
Info/aanmelding: Jan van den Berg
E-mail:
bergzeist@outlook.com

………………………………………………………………
GESPREKSGROEP DELEN IN VERLIES EN LEVEN

Hoe vaak hoor je om je heen niet zeggen dat het
tijd wordt dat je over je verdriet heen bent? Of
dat je de draad van het leven weer op moet
pakken. Rouw is leren verder leven met een
gemis. Rouw gaat een leven lang met je mee,
daar staat geen tijd voor. Heeft u belangstelling
voor deelname aan deze groep? Neemt u dan
contact op met dominee Jan Minnema.

………………………………………………………………
OECUMENISCHE VESPERS IN DE STILLE WEEK

In het verleden organiseerden de
Shalomgemeente en de parochie rond de
Dijnselburg oecumenische avondgebeden in de
Stille Week. Nog steeds vinden deze voortgang.
Data:
Tijd:
Plaats:

maandag t/m woensdag 15, 16 en
17 april
19.30 uur
NoorderLichtkerk

Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:

maandelijks in overleg
in overleg
Sionskerk
ds.Jan Minnema en Henk van
Amerongen
Info/aanmelding: ds.Jan Minnema
E-mail:
dominee@wijkgemeentedebron.nl

………………………………………………………………
KRING LEREN EN VERBINDEN (LEV)
Doelgroep: 25 – 45 jaar

Deze kring draait om het ontmoeten van
leeftijdsgenoten, persoonlijk contact en
verdieping in het geloof. Elkaar prikkelen, ruimte
voor humor en even stilstaan bij wezenlijke
vragen in het drukke (gezins)leven van alledag.
In het nieuwe seizoen sluiten we aan bij het
jaarthema “Een goed gesprek”. Meer nieuws volgt
op de website www.wijkgemeentedebron.nl.
Data:

dinsdag 29 januari, 19 februari,
12 maart, 2 en 23 april, 21 mei,
18 juni
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats:
bij een van de leden thuis
Info/aanmelding: Geeske Donze
E-mail:
geeskedonze@wijkgemeentedebron.nl
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2. ONTMOETEN

4. VIEREN

ONTMOETINGSKRING VAN OUDERS MET JONGE
GEZINNEN (0 - 6 jaar)

OECUMENISCHE ASWOENSDAGVIERING
EN SOBERE MAALTIJD

Om ouders met jonge kinderen met elkaar samen
te brengen zijn we samen met een aantal ouders
een ontmoetingskring gestart. De kring staat
open voor nieuwe ouders.
We organiseren 4 avonden bij een van de ouders
thuis aan de hand van het boekje „Geloven met
plezier‟. Allerlei onderwerpen die te maken
hebben met geloofs-opvoeding en geloofs–
beleving binnen en rondom het gezin zullen
samen besproken worden.
Gaandeweg zal de kring zich verder gaan
ontwikkelen.

Aan het begin van de veertigdagentijd;
we ontvangen het askruisje
Datum:
Tijd:

woensdag 6 maart
sobere maaltijd:17.30 uur
viering:19.15 uur
Corja Menken-Bekius en Wiel Hoekstra
Kerkelijk Centrum Zeist-West
Henri Wigman of Jeannette van Andel
030 – 6959536 of 030 – 6955221
hemawig@gmail.com of

Voorgangers:
Plaats:
Info:
Tel.:
E-mail:
je.andel@wxs.nl
Opgave:
graag aanmelden voor de sobere
maaltijd
bij Henri Wigman

Data:
donderdag 14 februari en 18 april
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Plaats:
bij een van de ouders thuis
Begeleiding:
diverse PKN-kerken
Info/aanmelding: Inge Enserink, tel. 06 – 36584985
Miriam Bierhaus, tel. 06 – 29606012
E-mail: jeugdwerk@pknzeistwest.nl

………………………………………………………………
GEMEENTEWANDELING

Elk kwartaal, elk seizoen samen wandelen. Een
paar uur samen onderweg. In gesprek of in stilte,
een boterham mee, en steeds weer wat nieuws
ontdekken in en om Zeist!
Data:
Tijd:
Plaats vertrek:

zondag 17 februari, 19 mei
12.00 – 14.00 uur
per fiets of auto vanaf de
NoorderLichtkerk
Info/aanmelding: Maarten Kluin, ds. Roel Bosch
E-mail:
r.bosch@noorderlichtgemeente.nl

………………………………………………………………
POËZIE- ONTMOETINGEN MET DICHTERS

Wat is het toch dat woorden, in een bepaalde
volgorde, cadans, klankenreeks iets wakker
maken, laten trillen? Tussen poëzie en religie
lopen duidelijke lijnen. In een serie ontmoetingen
lezen we gedichten, steeds van één dichter, in het
Nederlands. Elke dichter heeft een eigen manier
van zien en spreken. Samen lezen we, en zo
raken we vanzelf in gesprek, met elkaar, met de
tekst, met de dichter, met het leven. Dit jaar o.a.
Anna Enquist, Pierre Kemp, Joost Zwagerman.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:
Data:

woensdagmorgen 27 februari,
27 maart, 24 april, 22 mei
10.00 – 12.00, zaal open om 9.45 uur
Binnenbos, Hoogkanje 186h
ds. Roel A. Bosch

dinsdagavond 26 februari, 26 maart,
23 april, 21 mei
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats:
NoorderLichtkerk
Info:
ds. Roel A. Bosch
Opgave:
r.bosch@noorderlichtgemeente.nl
Aanmelden nodig, i.v.m. max. aantal deelnemers.
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………………………………………………………………
OECUMENISCH AVONDGEBED

Na de Aswoensdagviering wekelijks tot Pasen een
oecumenisch avondgebed. De vieringen hebben
een eenvoudige structuur. Verstilling, gebeden,
meditatie, zang en muziek.
Data:
en

woensdag 13, 20 en 27 maart, 3, 10

17 april
Tijd:
19.15 uur
Plaats :
Kerkelijk Centrum Zeist-West;
Info:
Jeannette van Andel
Tel.:
030 – 6955221
E-mail:
je.andel@wxs.nl
In de laatste viering (boeteviering) een moment van
inkeer en bemoediging.

………………………………………………………………
DIGITALE VEERTIGDAGENKALENDER

De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010
uitgegeven wordt door de Zeister Raad van
Kerken werd door veel mensen gelezen en
gewaardeerd. We willen deze nu opnieuw
uitgeven. We sluiten aan bij het thema van de
vespers in Zeist-West.
Redactie:

Jeannette van Andel, Henk Bloem en
Marieke Orriëns
Info:
Jeannette van Andel
Tel.:
030 – 69 552 21
E-mail:
je.andel@wxs.nl
Aanmelden:
veertigdagenzeist@gmail.com
(de abonnees van 2018 krijgen een mail met de vraag
of ze de digitale kalender weer toegestuurd willen
krijgen)
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4. VIEREN

2. ONTMOETEN

TAIZÉVIERINGEN

POËZIEMIDDAG

Eenmaal per twee maanden is er een Taizéviering
in de NoorderLichtkerk. Deze vormt een goede
afwisseling met de traditionele morgendiensten.
Taizévieringen zijn meditatieve diensten, met
ruimte voor Taizéliederen, enkele teksten,
eenvoudige gebeden, ruime stilte, gelegenheid
om een kaarsje aan te steken.

Het thema van deze poëziemiddag in de serie
„Onderweg‟ is „Aankomst‟. We lezen de gedichten
zorgvuldig, gaan in gesprek over mogelijke
betekenissen en woorden die ons raken. U hoeft
geen verstand van poëzie te hebben om mee te
kunnen doen.
Maximaal aantal deelnemers: 15

Data:

Datum:
Tijd:
Plaats:

Aanvang:
Plaats:
Info:
E-mail:

zondag 27 januari, 31 maart en
26 mei
19.30 uur
NoorderLichtkerk
taize@noorderlichtgemeente.nl
of bij Evelyn Noltus
enoltus@telfort.nl

………………………………………………………………
KEUZEKERK

Laatste 2 van 4 diensten in het jaarthema „In de
sporen van de Geest‟, waarbij we ons laten
inspireren door personen uit de vroegere
kerkgeschiedenis zoals Franciscus, Augustinus en
Benedictus. Vroegere kunstzinnige uitingen zoals
iconen en muziek laten ons zien wat de invloed is
op onze hedendaagse manier van geloven. Kijk op
de website van de Oosterkerk welk stuk van de
kerkgeschiedenis deze zondag centraal staat!
Datum:
Tijd:
Plaats:
Spreker:
Info:

zondag 17 februari en 12 mei
vanaf 9.30 uur
Oosterkerk
ds. Marten Knevel
www.oosterkerkzeist.nl

………………………………………………………………
FRYSKE TSJINST (FRIESE DIENST)

Met bidden en zingen in de „memmetaal‟. De
dienst wordt volledig in het Fries gehouden en
niet ondertiteld. Alle Friezen en niet-Friezen zijn
van harte welkom.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Spreker:
Info:
Tel.:
E-mail:
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zondag 3 maart
16.00 uur
kerkzaal van de Doopsgezinde
Gemeente
ds. Yko van der Goot
Corry Gerrits-van Dijk
030 – 691 86 05
mevr.c.gerrits@gmail.com

dinsdag 5 maart
14.00 – 16.00 uur
de Mennorie van de Doopsgezinde
Gemeente
Leiding:
André Droogers
Kosten:
€ 5,00 (voor kopieën)
Info/aanmelding: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.:
030 – 691 86 05
E-mail:
mevr.c.gerrits@gmail.com
N.B. Poëziedienst als afsluiting van deze serie:
zondag 17 maart om 10.00 uur in de
Doopsgezinde Kerk

………………………………………………………………
WORKSHOP MEDITATIEF SCHILDEREN

De workshop begint met een korte meditatie om
al je hersenspinsels los te kunnen laten. Daarna
lezen we een tekst. De beelden die de tekst bij je
oproept ga je schilderen. We werken met acryl op
doek. Ervaring is niet nodig. Als het weer het
toelaat werken we in onze prachtige kerktuin.
Data:

woensdag (23 januari) 20 maart en
22 mei
Tijd:
10.00 – 12.30 uur
Plaats:
de Mennorie van de Doopsgezinde
Gemeente
Leiding:
Itie Postma (meditatie) en Annelies
Soomers (schilderen)
Kosten:
€ 12,50 inclusief materiaal en koffie
Info/aanmelding: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.:
030 – 691 86 05
E-mail:
mevr.c.gerrits@gmail.com

……………………………………………………………
LEZING OVER “HEILIGE ONRUST”
(in samenwerking met de Raad van Kerken)

Spreker:
Prof. dr. Frits de Lange, theoloog en ethicus
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 9 aprill
20.00 uur
Kerkzaal van de Doopsgezinde
Gemeente
Kosten:
richtbedrag € 5,Info/aanmelding: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.:
030 – 691 86 05
E-mail:
mevr.c.gerrits@gmail.com

9

2. ONTMOETEN
WANDELEND IN GESPREK

Wie vindt het leuk om deze zondagmiddag samen
met anderen door te brengen? We gaan wandelen
in de bossen van Zeist en kunnen zo genietend
van de natuur met elkaar van gedachten wisselen
over dingen die ons bezighouden. De wandeling is
geschikt voor iedereen. We nemen nog een
drankje na afloop met diegenen die dat willen.
Datum:
Tijd:
Organisatie:
Plaats:

zondag 14 april
14:00 uur – ca. 15:30 uur (wandeling)
Annemien Corporaal en Willy Kodde
verzamelen bij Restaurant Het
Jagershuys
Info/aanmelding: Tel.: 030 – 6913037 (AC) of
030 – 6952943 (WK)
E-mail:
j.w.a.corporaal@hetnet.nl of
willy.kodde@ziggo.nl

………………………………………………………………
SCHUBERT IN ZEIST-WEST

Schubert componeerde een kleine 700 liederen en
het overbekende Rosamunde. Maar wie kent zijn
kerkmuziek? Hij schreef o.a. 6 missen. De vijfde
en zesde mis ga ik bespreken en laten horen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Toegang:
Info:
Tel.:
E-mail:

woensdag 15 mei: de vijfde mis
woensdag 22 mei: de zesde mis
aanvang 20.00 uur
Kerkelijk Centrum Zeist-West
vrij
Gertjaap Kardol
030- 6957643
gertjaap.kardol@ziggo.nl

………………………………………………………………
VOORJAARSCONVENTIE

Al heel veel jaren gaan een aantal gezinnen uit
Zeist naar de conventie van de C.W.N. Deze
conventie biedt ruimte voor spiritualiteit. Het
werk van Gods Geest staat centraal in lofprijzing,
meditatie, studie, vieren, luisteren, stilte en
vooral: ontmoeting. ‟s Avonds na de officiële
opening en lofprijzing is er een inleiding over het
thema van de conventie. Op de volgende dagen
werken deskundige sprekers het thema uit. Door
de dagen heen zijn er regelmatig avondmaal- en
eucharistievieringen. ‟s Middags kunt u meedoen
aan een van de vele werkgroepen. Voor de jeugd
is er crèche, kinder- en tienerprogramma. Ook de
jongvolwassenen hebben een eigen programma.
Op zaterdagavond is er gelegenheid voor
persoonlijke voorbede en zegen.

4. VIEREN
AVONDGEBED

Elke dinsdagavond scheppen we een half uur rust
in de consistorie van de NoorderLichtkerk. In een
eenvoudig avondgebed is ruimte voor gezang,
een psalm, een tekst, gebed. Welkom, voor ieder
die dat wil delen. We volgen een vast en
eenvoudig stramien; vijf gemeenteleden bereiden
het bij toerbeurt voor.
Tijd:
Plaats:

elke dinsdag 19.30 – 20.00 uur
NoorderLichtkerk

………………………………………………………………
MIDDAGGEBED

Wie midden in de week behoefte heeft aan een
moment van bezinning kan daarvoor elke
woensdagmiddag terecht in de sfeervolle kleine
zaal van de Broedergemeente, Zusterplein 20. In
de korte viering van 20 minuten is plaats
ingeruimd voor orgelspel, lied, bijbellezing en
gebed. Een liturgisch „tussendoortje‟, afkomstig
uit de traditie van de Herrnhutters, die gewoon
waren ook op werkdagen tussen het werk door
samen te komen voor kleine diensten van gebed
en stilte. Iedereen is van harte welkom.
Tijd:
elke woensdag 12.00 uur
Plaats:
Kleine Kerkzaal van de
Broedergemeente

………………………………………………………………
KERK IN DE WIJK

Elke eerste woensdag van de maand is er een
kerkelijke viering in een zaal van het
Wijkservicepunt Noord. Een kleine gemeenschap
heeft zich hier gevormd, met onder meer
bewoners van de Binnenhof en de omgeving.
Om de maand is de viering oecumenisch waaraan
ook de NoorderLichtgemeente meewerkt. De
oecumenische vieringen zijn dit seizoen op 6
maart, 1 mei en 3 juli. De andere keren worden
voorbereid door Rooms-Katholieke voorgangers.
Iedereen is hier altijd welkom, de vieringen
beginnen om 10.00 uur en na afloop is er
aandacht voor elkaar, en koffie/thee.
Data:
Tijd:
Plaats:
Info:
E-mail:

elke eerste woensdag van de maand
10.00 uur
Wijkservicepunt Noord
Johan van Oldenbarneveltlaan 103
ds. Nienke van Andel
n.vanandel@noorderlichtgemeente.nl

Data:

woensdag 29 mei tot en met zondag
2 juni
Plaats:
Ambt-Delden (Overijssel)
Spreker:
diverse sprekers
Kosten:
€ 79,00
Info:
www.cwn-cwj.nl
Meer informatie: Martin Rus
E-mail:
info@serviceboekhandel.nl
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3. LEREN

ZIN IN FILM

BIJBELGROEP

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe
serie "Zin in Film"! Samen een film bekijken op
groot beeld, met nagesprek.

We proberen Bijbel en actualiteit met elkaar te
verbinden en het een en het ander in elkaars licht
te verstaan. Het is een oecumenische
gespreksavond. Ieder is welkom – voorzien van een
Bijbel – en ieder is ook vrij weg te blijven als er
andere afspraken zijn. Wel leuk als je je dan even
afmeldt.

Thema: Nederlandse films
Donderdag 14 februari: Lucia de B.
Verpleegster die argwaan wekt wanneer ze voor
de zoveelste keer bij een onverklaarbaar
sterfgeval betrokken is. Ze wordt veroordeeld tot
levenslang voor vier moorden en drie pogingen
ertoe. Er worden vraagtekens gezet bij de
betrouwbaarheid van het onderzoek.
Donderdag 14 maart: Hoe duur was de
suiker?
Over de slavernij in Suriname. Gebaseerd op een
roman van Cynthia McLeod. Twee halfzusjes in
het achttiende-eeuwse Suriname: Terwijl de
blanke Sarith verbitterd raakt door het harde
leven in de kolonie, krijgt haar donkere lijf-slavin
Mini-Mini haar eigen kans op geluk. Grijpt ze die
ten koste van haar meesteres en halfzus?
Donderdag 4 april: De Dirigent
De Nederlandse 24-jarige Antonia Brico is
geëmigreerd naar de VS en droomt ervan om
dirigent te worden. Ze wordt niet serieus
genomen en moet via een omweg haar droom
proberen te verwezenlijken.
Data:

donderdag 14 februari, 14 maart en
4 april
Tijd:
19.30 – 22.15 uur
Plaats:
zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten:
vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten
eigen consumptie
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail:
horjus2003@ziggo.nl
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel

………………………………………………………………
OECUMENISCHE GESPREKSKRING
‘GELOVEN IN DEZE TIJD’

In deze gesprekskring wisselen we van gedachten
over wat we geloven, of niet meer geloven, over
hoe ons geloof door de jaren heen is veranderd,
wat we hebben losgelaten en wat daarvoor is
teruggekomen. Het doel is om tot gezamenlijke
verdieping en bezinning te komen. U bent van
harte uitgenodigd om mee te denken en mee te
praten. Ook kunt u een keer komen kijken om de
sfeer te proeven. Iedereen is welkom: jong of
oud, gelovig of niet-gelovig.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Info:
Tel.:
E-mail:
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donderdag 7 maart en 25 april
20.00 – 22.00 uur
de Mennorie van de Doopsgezinde
Gemeente
vrijwillige bijdrage voor
koffie/thee en kopieën
Corry Gerrits-van Dijk
030 – 691 86 05
mevr.c.gerrits@gmail.com

Data:

eerste dinsdag van de maand, te
beginnen op 5 februari
Plaats:
Parochiecentrum, Rozenstraat 20
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Begeleiding:
Henk Bloem
Aanmelding:
bij Henk Bloem
E-mail: henkbloem@casema.nl
U krijgt informatie over het gekozen onderwerp.

Wie dat wil kan zich ook bij mij melden om
wekelijks een exegetische inleiding op de Bijbelse
zondagslezingen (RK) + enkele gedachten en
citaten bij dat thema te ontvangen.
……………………………………………………………
LEERKRING
Leren doe je met elkaar. Door elkaar te bevragen
blijf je scherp. Ook geloven doe je niet in je eentje,
dat doe je samen. Dus sluit u aan bij de kring en
denk mee! We behandelen gedurende het seizoen
met elkaar een boek.
Dit jaar is dat “Hoe zullen we leven?” van Samuel
Wells.
Data:

eerste woensdag van de maand
(september – juni)
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats:
Wijkzaal Sionskerk
Kosten:
aanschaf boek
Begeleiding:
ds.Jan Minnema
Info/aanmelding: ds. Jan Minnema
E-mail:
dominee@wijkgemeentedebron.nl

……………………………………………………………
LEZINGEN IN DE RAFAËLKERK

Leden van de Christengemeenschap vertellen over
hun leven:
29 januari Corrie Hendriks:
„Leven in een kunstzinnig proces‟.
18 juni Mariel Carré:
„Zorg voor de medemens‟.
Raadpleeg de website voor nadere toelichting op de
lezingen:
www.zeist@christengemeenschap.nl
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DE SOCIALE DRIEGELEDING IN CHRISTOLOGISCH
PERSPECTIEF

RELIGIE EN CULTUUR HET WITTE KERKJE
(VERVOLG VAN BLZ. 14)

19 februari:
John Hogervorst
De sociale driegeleding, voor zover mensen er
bekend mee zijn, wordt vaak begrepen als het
streven tot een andere ordening van de
samenleving te komen - en handelt over thema‟s
als democratie, economie, vrijheid van onderwijs.
Dat de sociale driegeleding een innerlijke kern
heeft die ten diepste met de christelijke impuls
verbonden is, is nog minder bekend. Het
begrijpen van de sociale driegeleding als
christelijk-sociale impuls is juist voor de tijd
waarin wij leven van grote betekenis.
De sociale driegeleding kan de vorm zijn waarin
liefde voor de mensheid stroomt.

Donderdag 11 april
Arie Eikelboom
De Mattheuspassion die jaarlijks wordt opgevoerd
staat deze avond centraal. Arie Eikelboom zal deze
muziek op zijn eigen meeslepende manier uitleggen.
Want omdat Bach in een andere wereld en tijd leefde
dan wij, is het voor het begrip van zijn muziek van
belang zijn theologische en muzikale wereld te leren
kennen. Hoe dacht men in Bachs tijd over Passie en
Pasen en is dat in het oratorium te horen?

5 maart:
19 maart:

Anne Rijke
'Opvoeding van kinderen'
Thom Kloes
'Euthanasie'

3 avonden over de antroposofische
weekspreuken-zielenkalender:

Alle lezingen:
Tijd:
20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur
Plaats:
Het Witte Kerkje, Huis ter Heide
Info/aanmelding: Els van der Wal
E-mail:
evdwal.hwk@gmail.com
Tel.
06 – 42667899
Website:
http://witte-kerkje.nl
Toegang is vrij: vrijwillige bijdrage na afloop

………………………………………………………………
BIJBELTAFEL

………………………………………………………………

Er bestaan nogal wat visies op Jezus. Is dat een
probleem? De Benedictijner theoloog Benoît
Standaert vindt van niet. In zijn boek ‘De
Jezusruimte’ schetst hij vier ontmoetingen met Jezus
die schrijvers van het Nieuwe Testament inspireerden
tot hun werk. Elk van die visies vind je terug in de
kerken en christelijke stromingen van later eeuwen.
Christen-zijn is: leven in de ruimte die ontstaat rond
deze Joodse man van toen. Aan de bijbeltafel lezen
we mee met Standaert!

WOENSDAGMORGEN GESPREKSKRING

Data:

Tijdens de gesprekskring is de inbreng van de
deelnemers groot. We bespreken onderwerpen,
gekozen door de deelnemers, die te maken
hebben met geloof, leven en maatschappij.
Om 10.00 uur staat de koffie en de thee klaar we eindigen om 11.30 uur.

Tijd:
Plaats:
Leiding:
E-mail:

7 mei:
21 mei:
4 juni:

Hans van Delden
Mathijs van Alstein
Bastiaan Baan

Voor alle lezingen geldt:
Plaats:
Tijd:
Bijdrage:

Data:
Tijd:
Plaats:
Info:
E-mail:

Rafaëlkerk, Christengemeenschap
dinsdag 20.00 uur - 21.30 uur.
richtbedrag € 5,00

dinsdag 12 februari, 12 maart, 9 april en
7 mei
20.00 uur
NoorderLichtkerk, Opkamer
ds. Roel Bosch
r.bosch@noorderlichtgemeente.nl

laatste woensdag van de maand,
te beginnen op 30 januari
10.00 – 11.30 uur
Kerkelijk Centrum Zeist-West
Jeannette van Andel
je.andel@wxs.nl

Aanmelden is niet perse noodzakelijk. Als je een
bepaald onderwerp zou willen bespreken graag even
tevoren overleggen.
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BIBLIODRAMA (VERVOLG VAN BLZ. 13)

LEZINGEN VAN DE ZONDAG

De twee cycli zijn los van elkaar te volgen, en de
verhalen waarmee we spelen zijn identiek.
Aanmelding voor de 2e en 3e bijeenkomst van de 1e
cyclus: uiterlijk 27 februari
Aanmelding voor de 2e cyclus: uiterlijk 1 februari
Aanmelding is noodzakelijk in verband met de
voorbereiding en een maximum aantal deelnemers.

We halen in Zeist-West op veler verzoek weer een
goede traditie van stal: dienstvoorbereiding. We
buigen ons dan een half uur over de lezing van de
zondag daarop. We hopen dat zo een gesprek
ontstaat dat doorwerkt in de dienst. Het is een kort
gesprek, waar ieder van harte welkom is: niet alleen
dienstdoende ambts- en taakdragers, maar ook
belangstellende gemeenteleden. Ook
belangstellenden uit andere kerken zijn welkom.

………………………………………………………………
RELIGIE EN CULTUUR HET WITTE KERKJE

Dinsdag 12 februari
Els van der Wal
Dood en hiernamaals door de tijden heen
Altijd hebben mensen nagedacht over de dood en
over het bestaan van een hiernamaals. De
opvattingen variëren van „dood is dood‟ tot een
eeuwig leven. We zullen Bijbelse en buitenBijbelse opvattingen tegenkomen, maar ook een
oud joods geschrift dat het hiernamaals heel
beeldend beschrijft, en dat een verrassende
actualiteit blijkt te hebben. De theologe Els van
der Wal neemt ons mee langs een tocht door de
tijd.
Dinsdag 19 maart
Ingrid van Neer-Bruggink
Het kleurrijke leven van Augustinus
Deze presentatie belicht het leven van Augustinus
aan de hand van citaten uit de Confessiones en
de indrukwekkende 15e-eeuwse frescocylus, een
„stripverhaal over Augustinus‟ geschilderd door
Gozzoli. De scherpzinnige jonge Augustinus wilde
niet zomaar geloven maar eerst bewijzen zien dat
het christelijk geloof het beste was. Jarenlang
zocht hij zoals Griekse filosofen naar de echte
kennis, waarheid, geluk. Pas op zijn 32e,
inmiddels intellectueel overtuigd, liet hij zich
dopen. Daarna groeide hij uit tot de belangrijkste
kerkvader van het westerse christendom. In deze
diapresentatie ligt de nadruk op de bekering tot
het christendom en de betekenis van Augustinus.
Donderdag 28 maart
Adriaan Plantinga
Rondje dwars door de tuin
Vanavond klinkt werk van onder meer Scarlatti,
Chopin, Liszt en Ravel. Alle aspecten van het
klavierspel komen aan bod: verstild werk van
Liszt, het glasheldere geluid van Scarlatti, de
meeslepende derde Ballade van Chopin en het
klatergoud van Jeux d’eau van Ravel.
Hoogtepunten uit het tijdloze repertoire en enkele
minder bekende, maar zeker niet minder mooie
werken brengt predikant en pianist Adriaan
Plantinga ten gehore. Fijnzinnig touché koppelt hij
in zijn muziekspel aan stromende energie. Met
een korte toelichting bij de werken neemt hij u
mee op deze afwisselende reis door de tijd.
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Data:

Tijd:
Plaats:

woensdag 30 januari, 6, 13, 20 en
27 februari ( daarna vervalt de
dienstvoorbereiding tijdelijk, om de
gelegenheid te bieden deel te nemen aan
de oecumenische vespers).
19.00- 19.30 uur
Kerkelijk Centrum Zeist-West

………………………………………………………………
CURSUS BIJBEL, BOEK EN BRON

We lezen de Abrahamverhalen in de cursus „Weg van
de Tora‟. Met behulp van commentaren uit de
rabbijnse traditie proberen we de betekenis te vinden
van de Tora, als wegwijzer voor het leven. Het
studiemateriaal is geschreven door drs. Dodo van
Uden, theologe, gespecialiseerd in Oude Testament
en rabbijns Jodendom.
Data:

maandag 4 februari, 4 maart, 1 april en
13 mei
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
Doopsgezinde Kerk, tuinkamer
Leiding:
ds. Yko van der Goot
Toegang:
vrij.
Info/aanmelding: ykovandergoot@hotmail.com

……………………………………………………………
BIBLIODRAMA

In bibliodrama wandelen we als het ware door de
Bijbelverhalen heen en zoeken al spelend naar de
verbinding tussen de verhalen en ons eigen leven. We
doen dat via beweging, creatieve werkvormen en
korte spelopdrachten. We spelen de teksten niet
letterlijk na: het is geen toneelspel, er zijn geen
toeschouwers, er is geen regisseur. We praten niet
over de verhalen met onze mond, maar laten ons
lichaam spreken via haar eigen taal. Kennis van
Bijbelverhalen is daarom ook absoluut niet
noodzakelijk. Wat wel nodig is: gemakkelijk zittende
kleding en een speelse nieuwsgierigheid.
Nieuwsgierig? Laat u verrassen!
Data:

maandagmiddag 7 januari, 4 maart
en 6 mei.
Tijd:
13.30 – 15.30 uur
Data:
dinsdagavond 5 februari, 2 april en 4 juni
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats:
Kerkelijk Centrum Zeist-West
Begeleiding:
ds. Tineke Dronkert
E-mail:
ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl
Informatie en opgave: ds. Tineke Dronkert

13

