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Inleiding 

 

U heeft het nieuwe programmaboekje van Vorming en Toerusting 

in handen. Een nieuw seizoen met tal van activiteiten begint.  

Bij V&T kan iedereen aanschuiven. U kunt er wat leren, of wat 

doen, of in gesprek gaan met anderen. We ontmoeten er 

bekenden, maar liefst ook nog-niet-bekenden. Er zijn geen 

drempels, geen leeftijdsgrenzen, geen toelatingseisen…  

U bent van harte welkom! 

 

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Halle-Keijenborg-

Zelhem ontwerpt de commissie V&T al vele jaren een programma 

van heel verschillende activiteiten, die met God en bijbel, met 

kerk en geloof, met onze tijd en maatschappij - met ons leven dus 

- te maken hebben.  

Dit programma wordt uitgedacht met het oog op de parochianen 

van de R.K. St. Jan de Doper-kerk in Keijenborg en de 

gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Halle en die 

van Zelhem, de Lambertikerkgemeente. Maar ook van daarbuiten 

hopen we dat mensen komen en willen instappen. Onze buren, 

vrienden of bekenden, iedereen eigenlijk uit onze dorpen – u bent 

welkom! 

 

U kunt de aankondigingen in dit boekje beschouwen als even 

zovele uitnodigingen. Als iets u aanspreekt – alle activiteiten staan 

op zichzelf, u kunt aan één of veel meer kringen meedoen – 

vragen we meestal uw opgave, bij de contactpersoon. Let u op de 

opgave-datum!  

Soms kunnen activiteiten, die niet minstens 6 deelnemers halen, 

niet doorgaan; we laten dat zo snel mogelijk weten uiteraard.  
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Er zijn nauwelijks kosten aan onze activiteiten verbonden. De 

gespreksleiders komen vrijwel allemaal ‘uit eigen kring’ en doen 

van harte – en voor niets – mee. Waarvoor uiteraard onze grote 

dank.  

 

Het enige dat we vragen is een vergoeding voor de koffie of thee 

die geschonken wordt, meestal € 4,- per avond. Maar dan nog, 

ook deze kosten mogen geen belemmering zijn u aan te melden 

en mee te doen.  

Tenzij bij de activiteiten anders vermeld staat, vragen we de 

deelnemers  € 4,- aan bijdrage per avond.  

 

In de verschillende kerk- en parochie-

bladen worden de V&T-activiteiten kort 

tevoren nog eens aangekondigd. Het V&T-

logo moet u inmiddels bekend 

voorkomen! Daar kunt u op letten en dat 

afwachten, maar het is natuurlijk beter om 

nu al, aan het begin van het seizoen, uw 

keuze te maken en de data in uw agenda vast te leggen (zo 

mogelijk ook: u op te geven).  

De meeste cursussen en kringen worden ook in Contact vermeld – 

als uitnodiging ook aan dorpsgenoten / niet-kerkleden om mee te 

doen.  

 

Graag tot ziens bij één of meer van onze V&T-activiteiten! 
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1. Open Deur - kring 

 

De “Open Deur Kring” maakt gebruik van het maandblad Open 

Deur.  Dat is een oecumenisch maandblad over vragen van 

geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerk. 

Onderwerpen die het afgelopen seizoen aan bod kwamen zijn 

o.a.: 80, David, Ons dagelijks brood, Engelen, Kou, Handen, 

Vrouwen die de wereld veranderen, De zeven kruiswoorden en 

Van Gogh. 

De onderwerpen worden met (bijbelse) verhalen en uitleg, 

gedichten en andere korte verhalen omlijst. De ervaring leert dat 

er altijd wel iets bij is dat je raakt of uitnodigt om over na te 

denken en om met anderen over door te praten. Daarbij zoeken 

we niet de discussie, maar willen we  

luisteren naar elkaars verhaal. 

Vanaf september komen de onder- 

werpen: Hooglied,  Groot en klein,  

Verlies en Het geschenk  aan de orde.                                                     

Elke 3
e
 vrijdag in de maand staat  

de deur open als teken van  

gastvrijheid. We beginnen weer  

op vrijdag 18 september. 

U, jij bent van harte welkom! 

 

 

Leiding: Lydie van der Drift en Gerdien Kleistra 

Data:  Vrijdagmorgen 18 september – en elke 3
e
 vrijdag van de maand 

Tijd en locatie: Van 10.00 – 11.30 uur in het Leerhuys, Markt 2A, Zelhem  

Contactpersoon: Gerdien Kleistra       0314 – 62 21 64      geke.kleistra@gmail.com 

Opgave: Graag vóór 18 september opgeven bij de contactpersoon  
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2. Pianoconcert   

 

Hanke Scheffer is 21 jaar, opgegroeid in Halle – en pianiste.  

Ze zit in het vierde en tevens laatste jaar van haar opleiding aan 

het conservatorium te Zwolle. Ze volgt lessen bij Frank Peters en 

heeft diverse masterclasses gevolgd bij o.a. Willem Brons, David 

Kuijken en Peter Donohoe.  

Naast haar solorepertoire houdt ze van samenspel. Hanke vormt 

een klassiek lied-duo met Lieke van Oostenbrugge. Tevens heeft 

ze dit jaar een piano-trio met studiegenoten.  

Zaterdag 3 oktober zal ze voor ons stukken ten gehore brengen 

van onder andere Chopin, Liszt en Bartók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom om te komen luisteren. De toegang is 

vrij, wel is er een collecte na afloop. 

Optreden: Hanke Scheffer, pianiste uit Halle 

Datum:  Zaterdag 3 oktober 2015 

Tijd en locatie: 20.00 uur in de Grote Kerk in Halle 

Contactpersoon: Frank van Meijl    0314 – 84 42 89    frankvmeijl@hotmail.com 

Opgave: Dit is een open avond, opgave is niet nodig. 



Programma 2015 - 2016 6 

3. Bijbellezen in samenspraak met Weisswasser 

- vervolg -  

Wij lezen één Bijbelgedeelte per keer. Als eerste stap vergelijken wij 

verschillende Bijbelvertalingen. Wij onderzoeken hoe de tekst in elkaar 

zit. En wij bespreken de vragen die dit oproept. Dit kringgesprek leidt 

regelmatig tot verrassend inzicht in de tekst. 

Als tweede stap kijken wij naar het Bijbelgedeelte vanuit onze eigen 

ervaringen. Er zijn grote verschillen tussen onze leefwereld en die van 

de Oosterse wereld rond het Oude Testament of de Grieks-Romeinse 

wereld rond het Nieuwe Testament. 

Wat is dan de zeggingskracht van zo’n 

oude tekst in onze moderne tijd? 

Zó lezen wij samen hetzelfde bijbel-

verhaal. Toch horen wij soms 

verschillende dingen. Dat komt o.a. 

door je opvoeding, je ervaringen, of 

je overtuiging. In dit gesprek leren wij 

niet alleen elkáár beter kennen - wij hebben ontdekt, dat wij zó ook 

beter inzicht krijgen in een bijbel-gedeelte.  

Dit gesprek wordt nog verbreed, doordat wij gelijk op lezen met de 

bijbelgroep in onze partnergemeente Weisswasser. Maandelijks lezen zij 

daar hetzelfde Bijbelgedeelte als wij hier, en wij sturen elkaar een 

verslag. In Weisswasser komen zij vaak tot een andere kijk, omdat hun 

vragen en hun leefwereld verschillen van de onze. Hun verslag houdt 

ons een spiegel voor. 

Wij komen eens per maand bij elkaar, drie keer vóór kerst en drie keer 

na kerst. Vóór kerst lezen wij drie verhalen rond ‘De vreemdeling in de 

bijbel’; dit onderwerp is veel breder dan je vanuit de actuele discussie 

zou denken. Na kerst volgen drie teksten over het Bijbelwoord ‘hoop’. 

Wij nodigen nieuwe deelnemers uit om in te stappen en ook mee te 

doen. 

Leiding: Ds. C. van Dorp, em. predikant in Zelhem 

Data:  1
e
 keer do. 8 oktober; volgende data in onderling overleg 

Tijd en locatie: Van 20.00 – 22.00 uur in het Leerhuys, Markt 2A, Zelhem 

Contactpersoon: Gerdien Kleistra        0314 – 62 21 64     geke.kleistra@gmail.com 

Opgave: Uiterlijk donderdag 1 oktober bij de contactpersoon 
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4. Bijbelkring - wonderverhalen 

 

Met elkaar in gesprek gaan over ons leven en geloven met een Bijbel-

gedeelte op tafel, een Bijbelverhaal als begin van onze eigen verhalen.  

Zo zou ik de bedoeling van deze V&T-kring willen omschrijven.  

We gaan op de middag zitten. Daarmee spreken we wellicht vooral wat 

ouderen aan – zij gaan zo makkelijk ’s avonds niet meer het huis uit, 

maar zouden best graag anderen ontmoeten en in gesprek gaan over 

het (eigen) leven - en geloven, wellicht ook.  

Over ons geloof praten we niet zo makkelijk, en dus niet vaak. Zo ook 

niet over wat we in de Bijbel lezen en ervan verstaan. Toch verbindt 

ons ons geloven, waarin de Bijbel een zekere plaats inneemt, met alle 

vragen en twijfels, vreugden en herkenning die maar mogelijk zijn.  

Om een soort thema boven deze serie te 

zetten: graag zou ik met u wonder-

verhalen lezen, zowel uit het Oude als 

uit het Nieuwe Testament – denkt u aan 

de bruiloft in Kana, de blinde Bartimeüs, 

de weduwe van Sarfath, Naäman, 

Lazarus… en nog veel meer.  

Vanzelf praten we dan over wat 

eigenlijk wonderen zijn, wat ze te 

zeggen hebben, in de Bijbel en voor ons, 

hoe we ze geloven, waar ze ons toe 

brengen of oproepen… en nog wel meer misschien.  

Doet u mee? Het leukst is het natuurlijk de hele reeks mee te maken, 

maar u kunt ook best er één of meer missen. Zie deze kring vooral ook 

als een gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten. 

Leiding: Ds. Nelle-Mieke Drop, predikant in Zelhem 

Data: 

 

5 keer op de 3
e
 donderdag van de maand – 15 oktober, 19 

november (2015), 21 januari, 18 februari en 17 maart (2016) 

Tijd en locatie: 14.30 – 16.00 uur in het Leerhuys, naast de Lambertikerk 

Contactpersoon: Herma Garretsen    0314 – 63 15 27   herma.garretsen@hetnet.nl 

Opgave: Uiterlijk een week vóór de bijeenkomsten bij de contactpersoon 
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5. Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk 

 

In mei 2013 kreeg de Protestantse Kerk in Nederland – en nog een 

zevental andere kerken – het nieuwe Liedboek – zingen en bidden in 

huis en kerk. We zingen er inmiddels volop uit.  

Dit liedboek is anders opgebouwd dan het vorige. 

Het nummert van 1 tot 1016, om maar wat te 

noemen, en zet de psalmen dus niet meer apart. Er 

is meer variatie in soorten liederen, in soorten 

melodieën. Er zijn ook liederen voor meer specifiek 

liturgisch gebruik. En, niet te vergeten, ook voor 

kleine kring, voor rond de tafel thuis, zijn sommige 

liederen gedacht.  

We zingen er inmiddels uit, maar weten we nu de weg in dat liedboek? 

Wat hebben we van al dat nieuwe al ontdekt? Snappen we de opbouw, 

de keuzes? Durven we ook echt iets nieuws uit te proberen? 

Deze V&T-avond is bedoeld als kennismaking. Een wat verlate kennis-

making wellicht, maar misschien ook wel juist op het goede moment, 

omdat het niet helemaal nieuw meer is. We zouden wat kunnen leren 

en ontdekken, wat willen weten, maar zeker ook wat proeven 

natuurlijk – we gaan lekker zingen. We hebben er Jan Buunk als organist 

op het kleine  koororgel bij.  

We deden dit eerder op een 

gemeenteavond in de Veldhoek, wat 

enthousiaste reacties opleverde. Doet 

u nu hier mee? Een echte zangstem is 

niet nodig – we zijn gewone, 

zingende gemeenteleden.   

 

Leiding: Ds. Nelle-Mieke Drop, predikant Zelhem, en Jan Buunk, organist 

Datum: Donderdag 15 oktober 2015 

Tijd en locatie: 19.30 uur, op het koor in de Lambertikerk 

Contactpersoon: Nelle-Mieke Drop    0314 – 84 44 65   nmdrop@lambertikerk.nl 

Opgave: Uiterlijk donderdag 8 oktober bij de contactpersoon 
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6. Spelen met de Bijbel(kennis) 

 

Als kind leerden we de Bijbelverhalen op school of zondags-

school. In de kerk wordt wekelijks uit de Bijbel gelezen en velen 

zijn ook gewend dagelijks een stukje te lezen.  

Wat kunnen die verhalen en teksten daardoor bekend klinken. 

Maar wat hebben we daarmee voor Bijbelkennis verzameld ? 

Daar willen we op een speelse manier een avond mee bezig zijn.  

Velen van ons zijn groot geworden in een omgeving waar het 

woord erg belangrijk is. Op deze avond gaan we kijken naar en 

aan de slag 

met wat 

beeldmateriaal, 

zoals we dat 

allemaal 

bijvoorbeeld in 

de vakantie,  

op reis en op 

allerlei plekken 

kunnen 

tegenkomen.  

En we spelen samen een Bijbels (vragen)spel. Geen zware Bijbel-

studie of diepzinnig gezoek, maar juist laagdrempelig en 

ontspannen. Met elkaar kijken wat we ervan weten en misschien 

wel heel leuke ontdekkingen doen. 

 

 

Leiding: Gerrit Wesselink, Zelhem, al vele jaren actief voor het NBG 

Datum:  Maandag 2 november 2015 

Tijd en locatie: 20.00 uur in het Leerhuys, naast de Lambertikerk 

Contactpersoon: Marjanne Broeder  0314-621516  marjannebroeder@hotmail.com 

Opgave: Uiterlijk een week tevoren bij de contactpersoon 
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7. Zware kost 

studiekring ‘Christelijke dogmatiek’ 

Dogmatiek is voor veel kerkmensen een beladen begrip. Dat heeft vast 

en zeker zijn redenen. Er zijn tijden geweest dat er ook wel heel veel 

aandacht voor het geloofsdenken was. Nu de balans de andere kant op 

doorgeschoten is, kan het geen kwaad om de hoofdlijnen van het 

geloofsbouwwerk weer een keer denkend te verkennen. Daarom wil ik 

– in een meerjaren project – met belangstellenden het kloeke boekwerk 

‘Christelijke dogmatiek’ van Van den Brink en Van der Kooi 

doorwerken.  

Dit jaar wil ik beginnen met 3 avonden.  

Deelnemers lezen thuis voor elke avond een 

hoofdstuk (van ongeveer 40 bladzijden). In de 

studiekring wisselen we vervolgens 1½ uur over dat 

hoofdstuk van gedachten. Wie zich opgeeft krijgt 

voor € 1,-- het eerste hoofdstuk van dit boek in 

kopie. Voor de volgende bijeenkomsten dient men 

zelf te zorgen dat men over de tekst beschikt via de 

bibliotheek of door het boek  aan te schaffen 

(nieuwprijs € 65, maar wellicht kan 2
e
 hands of lenen ook…).  

De bijeenkomsten zijn op 12 nov, 21 januari en 14 april gedacht. De 

studiekring gaat van start wanneer er zich 1 oktober 7 deelnemers 

opgegeven hebben. Dan heeft iedereen voldoende tijd om het eerste 

hoofdstuk door te lezen. 

Dogmatiek wordt vaak verward met regels. Dat is jammer. Dogmatiek 

is niet meer – en niet minder – dan een poging het geloofshuis waarin 

we wonen te beschrijven. Het boek doornemen is samen een bouw-

tekening lezen. Er zijn veel (goed bewoonbare) geloofshuizen. De 

auteurs van dit boek bouwen hun geloofshuis in de protestantse traditie. 

 

Leiding: Ds. Job Stein, predikant in Zelhem 

Datum: Donderdagen 12 november 2015, 21 januari en 14 april 2016 

Tijd en locatie: 20.00 – 21.30 uur, in het Leerhuys, naast de Lambertikerk  

Contactpersoon: Frank van Meijl    0314 – 84 42 89    frankvmeijl@hotmail.com 

Opgave: Vóór 1 oktober 2015 bij de contactpersoon 
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8. Kijken en praten (1) 

samen een film kijken met nagesprek 

Het is al een soort traditie: bij V&T kiezen we per seizoen twee films die 

in de bioscopen indruk gemaakt hebben en waarover we ná het kijken 

samen nog even in gesprek gaan. Daar gaan we 

graag mee door!   

Ook voor nu is ds. Kees van Dorp bereid 

gevonden het nagesprek op gang te brengen en 

te begeleiden. En – let wel! – voor het eerst 

willen we dit jaar ook een keer ’s middags een 

(derde
 
!) film vertonen – er zijn er wellicht 

onder u die dat (ook of beter) past.   

De jongen die niet meer praatte 

Memo is een negen jaar oude Koerdische jongen die in Oost- Turkije 

woont met zijn moeder en zusje. Als er oorlog dreigt in de regio waar 

Memo woont, besluit zijn vader met het gezin permanent te verhuizen 

naar Nederland.  

Memo wil zijn geliefde dorp 

eigenlijk helemaal verlaten.  

Bij aankomst in Nederland 

begint Memo zijn eigen unieke 

protest tegen de gedwongen 

verhuizing: hij stopt met 

praten….  

Een film van Ben Sombogaart. Zijn films kenmerken zich door een grote 

mate van integriteit. De betrokkenheid bij de problemen van kinderen is 

overduidelijk aanwezig. De persoonlijke en psychologische thematiek 

staat voorop en de grote sociaal-maatschappelijk problemen blijven 

meestal enigszins op de achtergrond. Sombogaart streeft er in de eerste 

plaats naar om een mooi verhaal te vertellen. 

Datum en tijd: Donderdag 19 november 2015  -  19.30 uur 

Gespreksleiding: Ds. C. van Dorp, em. predikant Lambertikerk Zelhem 

Locatie: Het Leerhuys, naast de Lambertikerk, Markt 2a, Zelhem 

Contactpersoon: Nelle-Mieke Drop   0314 – 84 44 65    nmdrop@lambertikerk.nl 

Opgave: Uiterlijk een week tevoren bij de contactpersoon 
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9. Een bijna-thuis huis – het hospice Sravana 

Wie om een bepaalde reden niet in eigen huis kan sterven – omdat 

hij/zij te klein woont, of alleen woont, of de belasting voor de 

naaste(n) te zwaar is – kan worden opgenomen in een hospice. In 

Doetinchem is naast het verpleeghuis Den Ooiman, aan het Groot 

Hagen, het hospice Sravana te vinden.  

Een huis-om-te-sterven, maar ook een bijna-thuis huis. Voor zowel 

de terminale patiënt alsook voor zijn/haar naasten biedt het hospice 

een zeer gastvrij onderdak. Enkele beroepskrachten werken daar, 

samen met een respectabel aantal vrijwilligers, om met alle aandacht 

en zorg de stervende mens te begeleiden en voor hem/haar een 

goede laatste levenstijd mogelijk te maken.  

Hoe gaat het daar toe? Wat is anders 

dan in een zieken- of verpleeghuis?  

Op welke voorwaarden en via welke 

regels kan iemand daar worden 

opgenomen? Hoe staan verzekeringen en zorgkantoren ten opzichte 

van een hospice? Wat houdt het vrijwilligerswerk in?  

We zouden er graag eens willen kijken, maar om reden van privacy 

kan dat natuurlijk niet – en dat snappen we ook wel.  Toch proberen 

we – via film of video, en zeker door verhalen – u iets te laten zien 

van hoe en wat Sravana is.   

U bent van harte welkom mee te kijken en te luisteren. 

 

Inleiding: 

Mw. Riekie ten Brinke-Starink, vrijwilliger in Sravana,  

en ds. Nelle-Mieke Drop, predikant in Zelhem 

Datum: Maandag 23 november 2015 

Tijd en locatie: 20.00 uur in het Leerhuijs, Markt 2a, Zelhem 

Contactpersoon Nelle-Mieke Drop    0314 – 84 44 65    nmdrop@lambertikerk.nl 

Opgave: Uiterlijk maandag 16 november bij de contactpersoon 
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10. Workshop liturgisch bloemschikken - Advent 

 

Deze wijze van bloemschikken leert ons, om aan de hand van een 

Bijbeltekst en gebruikmakend van bloemen, bij-materialen en kleuren,  

te komen tot een symbolische schikking. 

Een dergelijke schikking zegt iets over het thema dat verband houdt  

met het geloofsleven. 

Bijbelteksten kunnen inspireren tot thema’s, 

zo ook elementen als doop, trouw en 

rouw. Ook liefde, delen, ontvangen, vrede.  

Natuurlijk inspireren ons de christelijke 

feestdagen zoals Advent en Kerst,  

de Veertigdagentijd, Pasen, Hemelvaart en 

Pinksteren. 

De oorsprong van het liturgisch schikken ligt 

in de Franciscaanse samenwerking; dit is de 

overkoepelende organisatie van alle 

Franciscaanse gemeenschappen in 

Nederland.  

Uitgangspunten bij hun liturgisch schikken zijn: 

1
e
 Het milieu, het verwerken van bloemen en plantaardige materialen 

 die horen bij het seizoen. 

2
e
 De beeldkracht van natuurlijke materialen, die zo sterk is, dat ze in 

 onze geloofstaal tot symbool geworden zijn. 

Het is de bedoeling dat u zelf aan het werkt gaat. Dat is het mooist 

natuurlijk, maar we verplichten niets en niemand. 

Het thema is Advent. Wanneer u zich opgeeft, krijgt u vooraf de Bijbel-

tekst en uitleg over eventueel te gebruiken materialen. 

          

Leiding: Mw. Janny van Marle en mw. Sary Wiggers, Zelhem 

Datum: Dinsdag 1 december 2015 

Tijd en locatie: 19.30 uur, in het Leerhuys, naast de Lambertikerk 

Contactpersoon: Gerdien Kleistra        0314 – 62 21 64     geke.kleistra@gmail.com 

Opgave:  Uiterlijk maandag 23 november bij de contactpersoon 
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11. Engelen 

In de donkere maand voor kerst willen we ons op deze avond, heel 

toepasselijk, bezig houden met het onderwerp 'engelen'. De meest 

bekende is waarschijnlijk toch wel de engel Gabriël, die bij het jonge 

meisje Maria komt om haar de geboorte van Jezus te verkondigen. 

Maar op meer plekken, zeker ook in het Eerste Testament, zien we de 

hemelse figuren terug.  

Ze roepen vragen op, zoals: wat 

mogen we ons erbij voorstellen, 

wanneer er over deze wezens 

gesproken wordt? Gaat het altijd  

om boodschappers, die iets aan onze 

wereld hebben over te brengen?  

Hoe zit het met de beschermengel - 

heeft deze eigenlijk Bijbelse grond 

onder zijn voeten? En wat zijn onze 

eigen ervaringen?  

Want het geloof in engelen is nog 

altijd springlevend. Wanneer je op het 

internet ronddoolt, dan kom je 

boeken, fora en zelfs hele cursussen 

tegen. Het is één van die aspecten van het Christelijk geloof die nog 

altijd tot de verbeelding spreken en waar mensen zelf ook ideeën over 

hebben. Interessant dus, om het hier eens een avond samen over te 

hebben.  

Om 20.00 uur beginnen we met een kopje koffie of thee en lezen ons 

aan de hand van het welbekende kerstverhaal in. Van daaruit gaan we 

verder.  

Leiding: Ds. Marissa van Meijl – Buitink, predikant in Halle 

Datum:  Dinsdag 15 december 2015 

Tijd en locatie: 20.00 uur, in (één van de zalen van) de Grote Kerk in Halle 

Contactpersoon: Frank van Meijl     0314 – 84 42 89    frankvmeijl@hotmail.com 

Opgave: Uiterlijk dinsdag 8 december bij de contactpersoon 
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12. Kijken en praten (2) 

samen een film kijken met nagesprek 

Het is al een soort traditie: bij V&T kiezen we per seizoen twee films die 

in de bioscopen indruk gemaakt hebben en waarover we ná het kijken 

samen nog even in gesprek gaan. Daar gaan we 

graag mee door!   

Ook voor nu is ds. Kees van Dorp bereid 

gevonden het nagesprek op gang te brengen en 

te begeleiden. En – let wel! – voor het eerst 

willen we dit jaar ook een keer ’s middags een 

(derde
 
!) film vertonen – er zijn er wellicht 

onder u die dat (ook of beter) past.   

As it is in Heaven 

Daniel Daréus is een succesvolle internationaal bekende dirigent die aan 

de top meedraait. Maar hij is ook eenzaam en de uitputting nabij. Hij 

stopt zijn carrière en keert terug naar zijn geboortedorp in het noorden 

van Zweden. Als Daniel met het plaatselijke koor gaat werken, 

herontdekt hij zijn liefde voor muziek. En dankzij de lieve Lena 

overwint hij langzamerhand zijn eigen onzekerheid en angsten.  

Zijn aanpak tilt het koor naar ongekende hoogte, maar stuit ook op 

veel weerstand. Naast Daniel 

maken de andere personages 

namelijk ook allemaal hun 

persoonlijke verandering 

door. Dat soapachtige 

element maakt As It Is In 

Heaven een heerlijke 

wegkijkfilm vol meeslepende 

emoties en herkenbare 

menselijke levensvragen. 

Datum en tijd: Donderdag 14 januari 2016 – 14.00 uur (!!) 

Gespreksleiding: Ds. C. van Dorp, em. predikant Lambertikerk Zelhem 

Locatie: Het Leerhuys, naast de Lambertikerk, Markt 2a, Zelhem 

Contactpersoon: Nelle-Mieke Drop   0314 – 84 44 65    nmdrop@lambertikerk.nl 

Opgave: Uiterlijk een week tevoren bij de contactpersoon 
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13. Zo zijn onze manieren – 

de weg van de liturgie – liturgische wegen 

In een kerkdienst komen mensen samen voor de ontmoeting met God, 

met elkaar en met zichzelf. Hoewel de ene kerkdienst de andere niet is, 

en die in de ene kerk anders is dan in een andere denominatie, zijn er 

ook grote overeenkomsten: in elke kerkdienst wordt de Bijbel gelezen, 

is er een uitleg, wordt er gebeden en  

gezongen. Toch hebben katholieke 

diensten een andere klankkleur dan 

protestantse diensten en zijn samen-

komsten van evangelische snit nog weer 

anders. 

De avond bestaat uit twee delen: een 

inleiding met nagesprek. In de inleiding 

gaat ds. Job Stein in op verschillende 

grondpatronen van de liturgie en de 

achterliggende denkwerelden. Daarna 

wisselen we met elkaar van gedachten 

over welke overeenkomsten en verschillen 

we in elkaars kerkdiensten ervaren en hoe we daarmee omgaan. 

Deze avond kan als een oefening in oecumenische spiritualiteit worden 

beschouwd. Laatst kwam ik een inspirerende omschrijving tegen van 

wat dat is: ‘Oecumenische spiritualiteit betekent dat we bereid zijn tot 

omdenken en bekering, maar ook tot het uithouden van het anders-zijn 

van de ander.’ (Aldus W. Kasper) 

Aan deze kring kan iedereen deelnemen. Wellicht is de avond bijzonder 

interessant voor mensen die wel eens meededen aan de voorbereiding 

van een oecumenische dienst (of dat overwegen een keer te doen). 

 

Leiding: Ds. Job Stein, predikant in Zelhem 

Datum: Dinsdag 26 januari 2016 

Tijd en locatie: 20.00 uur, in het Leerhuys, naast de Lambertikerk, Zelhem 

Contactpersoon: Marjanne Broeder  0314-621516  marjannebroeder@hotmail.com 

Opgave: Uiterlijk dinsdag 19 januari 2016 bij de contactpersoon 
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14. Naar Abdij Slangenburg 

We proberen met V&T elk jaar op excursie te gaan – zo zijn we naar de 

Synagoge in Enschede en de Markez Moskee in Doetinchem geweest. 

Nu nodigen we u uit mee te gaan naar de Abdij Slangenburg. We 

worden rondgeleid en maken de Vesper mee.  

Leven als een monnik is in deze 

tijd een uitzonderlijke keuze. Je 

kent het misschien van t.v. of uit 

de geschiedenisboeken. Het lijkt 

iets van lang geleden, toen 

Nederland nog het Rijke Roomse 

leven kende.  

En inderdaad, het monnikendom 

in ons land vergrijst en het aantal 

monniken loopt terug.  

Ook in ons klooster is het aantal 

monniken in de loop der jaren verminderd. Er is wel sprake van groei, 

maar die is mondjesmaat. En velen die een poging wagen vertrekken 

weer na korte of langere tijd. Alle schepen achter je verbranden en je 

binden aan een leven van God-zoeken en leven in een gemeenschap 

vraagt heel wat van een mens. Wanneer je zoveel mogelijkheden hebt 

om te kiezen, is een keuze voor de dienst aan God in een 

kloostergemeenschap niet zo vanzelfsprekend. 

In zo'n situatie zou je misschien in ons klooster een sfeer verwachten 

van: "Wil de laatste monnik het licht uit doen?" Dan kom je bedrogen 

uit. Monniken zijn dan misschien een randverschijnsel geworden, maar 

tegelijkertijd neemt ons belang in deze tijd toe. Waarom? Om dat te 

begrijpen, willen we je graag meer vertellen over het monnikenleven. 

Leiding: Broeder Henry Vesseur, Sint Willibrordsabdij, Doetinchem 

Data:  Zondag 31 januari 2016 

Tijd: 
14.30 u. vertrek vanaf Lambertikerk (zo mogelijk samen rijden)  

15.00 u. ontvangst/rondleiding in de Abdij;  16.30 uur Vesper 

Locatie: Sint Willibrordsabdij, Abdijlaan 1, Doetinchem 

Contactpersoon: Jos Peeters    0314 – 62 22 35    josampeeters@hotmail.com 

Opgave: Uiterlijk zaterdag 23 januari 2016 bij de contactpersoon 
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15. Kijken en praten (3) 

samen een film kijken met nagesprek 

Het is al een soort traditie: bij V&T kiezen we per seizoen twee films die 

in de bioscopen indruk gemaakt hebben en waarover we ná het kijken 

samen nog even in gesprek gaan. Daar gaan we 

graag mee door!   

Ook voor nu is ds. Kees van Dorp bereid 

gevonden het nagesprek op gang te brengen en 

te begeleiden. En – let wel! – voor het eerst 

willen we dit jaar ook een keer ’s middags een 

(derde
 
!) film vertonen – er zijn er wellicht 

onder u die dat (ook of beter) past.   

Jagten 

Wanneer kleuterleider Lucas door de  

5-jarige Klara ten onrechte wordt 

beschuldigd van misbruik, verandert 

zijn leven van het ene op het andere 

moment in een nachtmerrie. Het 

nieuws verspreidt zich snel en de 

inwoners van het dorp beginnen zich 

tegen hem te keren. De eens zo hechte 

lokale gemeenschap valt uit elkaar, 

terwijl Lucas tot doelwit is verklaard. 

Een film van Thomas Vinterberg. Indrukwekkend is de manier waarop 

hij laat zien hoe Lucas zijn leven plotseling in scherven ziet vallen. Stom 

geslagen en vol machteloze woede kan hij niet anders dan zich als een 

soort martelaar naar de ontluisterende kerstavond in de kerk slepen. 

Onvergetelijk is de ernstige blik waarmee het kleine meisje de gevolgen 

van haar onbedoelde uitspraak gadeslaat. Vaak geeft Vinterberg het 

ogenschijnlijk alledaagse realisme een onverwacht sterke intensiteit mee. 

Datum en tijd: Donderdag 11 februari 2016 – 19.30 uur 

Gespreksleiding: Ds. C. van Dorp, em. predikant Lambertikerk Zelhem 

Locatie: Het Leerhuys, naast de Lambertikerk, Markt 2a, Zelhem 

Contactpersoon: Nelle-Mieke Drop   0314 – 84 44 65    nmdrop@lambertikerk.nl 

Opgave: Uiterlijk een week tevoren bij de contactpersoon 
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16. Samen eten in de 40 dagentijd 

De Veertigdagentijd is en blijft een indringende tijd van inkeer en 

bezinning, elk jaar weer. Uitlopend in de Stille Week, waarin we Jezus’ 

laatste dagen en uren gedenken, maar ook toegaand naar de feestelijke 

Paasmorgen, waar we de opstanding en het nieuwe leven vieren.  

Maar eerst dus inkeer en bezinning. Menigeen zoekt (en vindt) zijn of 

haar eigen weg daarin. Door verstilling, met 40-dagen-teksten, in de 

Vespers of in een klooster, hoe dan ook.  

Bij V&T eten we in die weken samen. 

Niet luxe en royaal, integendeel.  

Het gaat helemaal niet om het eten, 

maar om de ontmoeting en het 

gesprek met elkaar. Een eigen manier 

van bezinning ook in de Veertig-

dagentijd.  

We hebben dat al vaker gedaan, 

samen en/of bij elkaar thuis. Dit jaar 

willen we het graag in het Leerhuys 

doen, zes keer met alle deelnemers 

samen.  

Dat denken we als volgt: wie zich (voor welke avond ook) opgeeft, 

geeft ook aan of hij/zij voor 4 tot 6 personen een eenvoudige maaltijd 

kan koken. Afhankelijk van het aantal mee-eters doen 2, 3 of 4 mensen 

dat. We nemen dat klaargemaakt mee naar het Leerhuys, om samen te 

eten. Door de organisatoren wordt voor een toetje, een kopje koffie 

e.d. gezorgd. En wie niet kan koken? Juist dié is hartelijk welkom erbij 

aan te schuiven… Dé gelegenheid dus om eens niet alleen aan uw tafel 

te zitten. Om u niet bezwaard te voelen, willen we wel een kleine 

onkostenvergoeding vragen en doorgeven aan de koks. Welkom! 

Data:  

6 keer op de vrijdagavonden in de 40 Dagentijd –  

12, 19 en 26 februari, 4, 11 en 18 maart 2016 

Tijd en locatie: 18.00 – 20.00 uur in het Leerhuys, naast de Lambertikerk 

Contactpersoon: Gerdien Kleistra     0314 – 62 21 64      geke.kleistra@gmail.com 

Opgave: 

Graag een week tevoren bij de contactpersoon – 

voor alle keren of voor welke avonden u maar mee-eet  
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17. Mandala tekenen 

Mandala is een woord uit het Sanskriet, een taal uit het oude Indië, en 

betekent wiel of cirkel – een symbool van oneindigheid. Mandala’s 

dienen als hulpmiddel om bij te mediteren en rust te vinden.  

Wie met een mandala tekening of kleurplaat bezig is, is volledig 

geconcentreerd en dus in het hier en nu. Mandala tekenen is daarom 

een vorm van meditatie die rust, ontspanning en plezier brengt voor 

jong en oud. 

U wordt uitgenodigd op twee avonden in februari kennis te maken met 

mandala tekenen. Op deze avonden zult u voornamelijk praktisch bezig 

zijn onder begeleiding van Vera Rüthers. 

Op de eerste avond zal zij  

u uitleggen wat mandala's 

zijn en welke symboliek er 

achter schuilgaat.  

Ook wordt u uitgenodigd 

om zelf een beweeglijke 

mandala te tekenen.  

De tweede avond zal in  

het teken staan van een 

statische mandala. 

Materialen zoals papier en 

potloden zijn aanwezig. U 

mag ze ook zelf meebrengen.  

Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen. De kosten bedragen – 

vanwege de materialen – deze keer per avond € 5,-.  

Als voorbereiding op de avond mag u een natuurlijke mandala zoeken 

en meenemen. Een voorbeeld staat hierbij afgebeeld. 

Leiding: Mw. Vera Rüthers, Halle 

Data:  Dinsdagen 16 en 23 februari 2016 

Tijd en locatie: 19.30 uur in (één van de zalen van) de Grote Kerk in Halle 

Contactpersoon: Frank van Meijl     0314 – 84 42 89 frankvmeijl@hotmail.com 

Opgave: Uiterlijk maandag 8 februari 2016 bij de contactpersoon 
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18. Intercity bestemming Pasen 

We volgen een man op reis. Preciezer: op het laatste gedeelte van zijn 

reis. Op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn levensverhaal. Jezus. 

Het is een man die de wereld wil redden, die een einde wil maken aan 

het eeuwige lijden van de mens. Het kwaad de wereld uit wil helpen. 

Een man met een verhaal over een nieuw bestel. Een koninkrijk.  

Met andere begrippen en nieuwe gebruiken: ‘de laatste wordt de eerste, 

de heerser een dienaar, en de onderdrukte een vrij mens’. Zijn woorden 

zijn als vuur en ze worden niet begrepen. Natuurlijk niet. Hij maakt 

vijanden bij de vleet. En zijn vrienden staan erbij en kijken ernaar. 

En wij? Wij gaan met Hem mee. Op een afstandje. Omdat we er maar 

zo weinig van begrijpen. Wat zoekt Hij hier, in de stad van zijn 

dromen? En wat zoeken wij eigenlijk in zijn 

spoor? 

We proberen in woorden en verhalen zijn 

gezicht te zien. Zijn stem te horen in de 

stilte van een kerk  en op de bodem van 

ons hart. Tot we zijn tranen zien, tot zijn 

lachen ons verwarmt, tot zijn ontroering de 

haren op onze armen overeind zet. Tot zijn 

lijden onze pijn wordt en zijn opstanding 

onze inspiratie om te leven. Het is een 

verhaal dat zich iedere keer opnieuw 

voltrekt in ons eigen hart en hoofd. 

Een bezinningsavond waarin we samen die laatste weg van Jezus volgen. 

Eerst in stilte ervaren en daarna met elkaar uitwisselen wat Hij bij ons 

oproept en hoe Hij ons vandaag aanspreekt.  

Vierend brengen we bijeen wat deze tocht ons heeft gebracht.  

Leiding: Mw. Marga Peters, pastoraal werker HH Twaalf Apostelen 

Datum:  Donderdag 10 maart 2016 

Tijd en locatie: 20.00 uur in de RK kerk Johannes de Doper, Keijenborg 

Contactpersoon: 

Miny Sloot  0314 – 62 45 47   miny.sloot@upcmail.nl 

Maja van der Veer   0314 – 62 30 63 

Opgave: Uiterlijk donderdag 3 maart 2016 bij de contactpersonen 

mailto:miny.sloot@upcmail.nl
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19. Taizé-reis 2016 

Taizé is de naam van een klein dorpje in Frankrijk en ligt zo’n 100 

kilometer boven Lyon. In dit dorp wonen ongeveer 80 ingetreden 

protestantse en katholieke broeders. Samen met nog enkele broeders, 

die meeleven en werken in sloppenwijken in andere delen van de 

wereld, vormen zij de ‘oecumenische broedergemeenschap van Taizé’.  

Duizenden jongeren uit de hele wereld hebben Taizé 

ontdekt als een bijzondere plek. Tijdens een bezoek 

aan Taizé kun je drie maal per dag deelnemen aan  

de gebedsdiensten van de broeders, waarin de  

speciale muziek van Taizé en de stilte een  

grote rol spelen. Tussen de diensten door  

vinden er ontmoetingen plaats: bezoekers uit  

allerlei landen gaan met elkaar in gesprek over  

hun dagelijks leven en over hoe geloof daar wel of  

niet een rol in speelt.  

Er is dus ruimte voor bezinning en stilte, voor ontmoeting en gesprek en 

natuurlijk voor gezelligheid. Het eenvoudige maar diep geïnspireerde 

leven van de broeders maakt vaak grote indruk. Om daar zelf een week 

aan mee te doen is voor velen een onvergetelijke gebeurtenis. Het is 

moeilijk uit te leggen wat Taizé met je doet, maar wie er geweest is, is 

meestal erg enthousiast.  

De eerste week van de zomervakantie 2016 willen we weer naar Taizé. 

Lijkt het je leuk om mee te gaan, kom dan op vrijdag 8 april naar de 

informatie- en kennismakingsavond, om 19.30 uur in de Grote Kerk van 

Halle. Wil je alvast meer informatie hebben of jezelf opgeven? Dan kun 

je contact op nemen met ds. Marissa van Meijl – Buitink of met Marleen 

Klein Hesselink. 

   

Info-avond: Vrijdag 8 april 2016 om 19.30 uur in de Grote Kerk in Halle 

Taizé-reis:  Van 10 tot en met 17 juli 2016 

Begeleiding / 

contactpersonen: 

Ds. Marissa v. Meijl-Buitink  0314-944289  dominee@kerkhalle.nl 

Marleen Klein Hesselink  06-46 73 60 53  

Opgave: Op of na de info-avond, tot uiterlijk 2 weken vóór 10 juli 

mailto:dominee@kerkhalle.nl
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20. List en bedrog – Kees Posthumus 

‘Oude verhalen, vroom en vrolijk opnieuw verteld in kroegen en 

kerken’, staat als intro op de website van Kees Posthumus – verhalen 

verteller, schrijver, acteur, cabaretier, performer… ja, en theoloog 

ook nog.  

Wie een Bijbelverhaal – dat hij/zij meende te kennen, omdat ie het 

al zo vaak gehoord had – door Kees Posthumus hoort navertellen, 

vergeet dat nooit meer. Het bekende verhaal is vanaf dat moment 

echt anders, ruimer en rijker, er zit veel meer in.  

In die ervaring laten we u graag 

een keer delen. Binnenkort gaat 

Kees Posthumus op tournee met 

voorstelling ‘List en bedrog, de 

Jakobverhalen’, samen met de 

accordeonist Juul Beerda.  

Wij hebben hem uitgenodigd die 

op zondag 10 april 2016 bij ons te 

komen spelen, d.w.z. in de Grote 

Kerk in Halle.  

Van Jakob, de derde aartsvader in Genesis, wordt een bewogen en 

veelbetekenend levensverhaal verteld. De linzensoep, door Laban 

bedrogen toen hij zijn liefde dacht te trouwen, het gevecht met de 

onbekende bij de rivier, twaalf zonen, van wie Jozef op zichzelf al 

een verhaal is… U kent Jakob – Kees Posthumus vertelt de verhalen 

over hem ‘vroom en vrolijk opnieuw’. Komt u ervan genieten? 

  

Voorstelling: List en bedrog, de Jakobverhalen  

Optreden van:  Kees Posthumus, spel, en Juul Beerda, accordeon 

Datum: Zondag 10 april 2016 

Tijd en locatie: 19.00 uur in de Grote Kerk in Halle 

Open Avond: 

Dit is een open avond, opgave is niet nodig. De toegang is vrij, 

wel houden we een collecte ter bestrijding van de onkosten  

(die we van harte aanbevelen!).  
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Agenda 2015 – 2016 

 

2015 

18 september Open Deur-kring – elke 3
e
 vrijdag van de maand 

3 oktober Piano-concert Hanke Scheffer 

8 oktober Bijbellezen samen met Weisswasser – maandelijks 

15 oktober Bijbellezen – wonderverhalen – 1
e
 van 5 keer 

15 oktober Liedboek-avond  

2 november Spelen met de Bijbel(kennis) 

12 november Zware kost – 1
e
 van 3 keer 

19 november  Filmavond (1) – De jongen die niet meer praatte 

23 november Een bijna-thuis huis – het hospice Sravana 

1 december Workshop liturgisch bloemschikken 

15 december Engelen 

 

2016 

14 januari Filmmiddag (2) – As it is in Heaven 

26 januari  Zo zijn onze manieren 

31 januari Naar Abdij Slangenburg 

11 februari Filmavond (3) – Jagten 

12 februari Samen eten in de 40-Dagentijd – 1
e
 van 6 keer 

16 februari Mandala-tekenen – 1
e
 van 2 keer 

10 maart Intercity bestemming Pasen 

8 april Info-avond m.b.t. Taizé-reis in de zomervakantie 

10 april List en bedrog – Kees Posthumus 
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Leden van de commissie Vorming & Toerusting Halle-Keĳenborg-Zelhem 

Marjanne Broeder – van der Kruk 0314 – 62 15 16 marjannebroeder@hotmail.com 

ds Nelle-Mieke Drop 0314 – 84 44 65 nmdrop@lambertikerk.nl 

Herma Garretsen – Wisselink  0314 – 63 15 27 herma.garretsen@hetnet.nl 

Gerdien Kleistra – Schuyt 0314 – 62 21 64 geke.kleistra@gmail.com 

Frank van Meijl 0314 – 84 42 89 frankvmeijl@hotmail.com 

Jos Peeters 0314 – 62 22 35 josampeeters@hotmail.com 

Miny Sloot – van der Kemp 0314 – 62 45 47 miny.sloot@upcmail.nl  

Maja van der Veer 0314 – 62 30 63  

 

 
Participerende kerken/parochie 

    

    Protestantse Gemeente Halle 

Grote Kerk,  

Dorpsstraat 19, 7025 AA Halle 

tel.: 0314 -  63 11 20 

www.kerkhalle.nl 

 

 

 

        R.K. parochie St. Jan de Doper 

uit Keijenborg en Zelhem 

Kerkstraat 7 en 9, 7256 AR Keijenborg 

(Parochiecentrum staat rechts 

 naast de kerk) 

tel.: 0575 – 46 13 14 

www.12apostelen.nl 

 

     Lambertikerkgemeente Zelhem 

     Protestantse gemeente Zelhem 

     Markt 2, 7021AA Zelhem 

     Het Leerhuys  

     (naast de Lambertikerk) 

     tel.: 0314 -  62 35 65 

 www.lambertikerk.nl 

mailto:miny.sloot@upcmail.nl
http://www.kerkhalle.nl/
http://www.12apostelen.nl/
http://www.lambertikerk.nl/


Programma 2015 - 2016 26 

 


