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VORMING & TOERUSTING

Activiteitenprogramma Vorming en Toerusting 2019  -  2020

Wij hebben als commissie Vorming en Toerusting weer een mooi jaarprogramma voor 
u opgesteld. De activiteiten zullen aansluiten bij ons kerkelijk jaarthema “Een Goed 
Verhaal”. Met ingang van het seizoen 2019 - 2020 vallen de Bijbelstudiegroepen voor 
jongeren met een verstandelijke beperking  en de organisatie van het kerkreisje ook 
onder de V&T paraplu. Daarom ziet u ook deze activiteiten in dit boekje.

Net als vorige jaren vragen wij u zich vooraf aan te melden voor de bijeenkomsten. U 
vindt onder het bericht van de activiteit daarvoor alle gegevens. Tevens zal er soms een 
kleine bijdrage in de onkosten worden gevraagd. 

In de lijn van iBelieve en Bijbelkring is “Cake na de Preek”, van de sectie Eredienst een 
activiteit die meerdere keren per jaar wordt herhaald. Naast al onze activiteiten hebben 
wij voor u ook de reeds bekende bijzondere diensten opgenomen.

Wilt u naar één van de activiteiten komen, maar u heeft geen vervoer, schroom dan niet 
om contact op te nemen met de contactpersoon van de activiteit. Samen komen we 
wel tot een oplossing. 

Naast de activiteiten van onze eigen kerk, zullen wij ook zoveel mogelijk de activiteiten 
in Ik Geloof vermelden van de V&T-commissie uit Boven Hardinxveld. 

Uw Commissie V&T, bestaande uit:  

Mieke Batenburg   tel: 419204   email: mieke@pmbatenburg.nl
Marjan Boer     tel: 415063   email: marjanboer@xs4all.nl 
Otti Huisman    tel: 06-24154484 email: otti.huisman@hotmail.com 
Elma Tolenaars    tel: 414462   email: andretolenaars@hetnet.nl 
Ds. Alexander Veerman  tel: 06-83663420 email: al.veerman@gmail.com
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Startzondag 15 september

Dit jaar starten we het nieuwe seizoen met een gevarieerd programma in de 
buitenlucht. Op deze dag is er voor iedereen iets te doen.
We beginnen om 9.30 uur met een “Vriendendienst” in de kerk o.l.v. ds. Alexander 
Veerman. Na het koffie drinken in de Voorhof kunt u op eigen gelegenheid naar de 
Biesbosch gaan.
We zien elkaar om 12.00 uur bij de dag camping, die voorbij het Biesboschcentrum 
ligt.  Er is vlakbij een parkeerplaats, hier vandaan is alles lopend te bereiken.
We lunchen gezamenlijk met het door u zelf meegebrachte eten. 
Om 13.00 uur beginnen de activiteiten.
Er is ook gelegenheid om te relaxen, voor de mensen die niet actief bezig willen zijn.
Kleine kinderen kunnen de speeltuin gebruiken. We nemen ballen e.d. mee om lekker 
buiten te spelen met elkaar! Liefst wel onder toezicht van een papa/ mama/ opa/oma/ 
tante/ oom/ enz.

Voor de actieve mensen is er een programma. U kunt kiezen uit:
Varen: In fluisterboten een rondje door de Biesbosch varen
Wandelen: De Huiswaard wandeling o.l.v. Sjaak van der Steen 
Kanoën met twee persoons kajaks: o.l.v. Arjan van der Steen                                                                                                 
Hiervoor is de minimumleeftijd 10 jaar, kinderen onder begeleiding van een ouder en 
een zwemdiploma is verplicht.

Om 15.30 uur sluit ds. Alexander Veerman de middag af met een korte 
Openluchtdienst en daarna drinken we nog koffie/ thee of een ander drankje. 

Graag vooraf opgeven en doorgeven aan welke activiteit u wilt deelnemen.
Wilt u ook mee naar de Biesbosch?, maar heeft u zelf geen vervoer, dan kunnen we 
samen kijken of u met iemand mee kunt rijden.

Bij regen gaat het buitenprogramma niet door!! In dat geval organiseren we in de 
kerk een gezamenlijke activiteit waarna we van ons zelf meegebrachte eten zullen 
genieten. We hopen op een heel gezellig samenzijn!  

Wanneer:  Zondag 15 september  
Waar:   Dag camping voorbij het Biesboschcentrum Dordrecht
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 31 augustus bij Otti Huisman of Marjan Boer
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iBelieve gaat weer van start….  

Eigentijds geloven. Recht doen aan de (geloofs)vragen van deze tijd. Dat was en blijft 
de insteek van iBelieve, de gespreksgroep die nu al het 8e seizoen ingaat. Samen 
hebben we geleerd, geloofd, gevierd. Daar gaan we in het komend seizoen mee verder. 
Maar nadrukkelijk zeggen we: iBelieve is geen jongerengroep, alle leeftijden zijn 
welkom. 
 
IBelieve bestaat uit een groep van ruim 20 personen maar we zouden het leuk en 
gezellig vinden als u/jij deze groep komt versterken met uw/jouw kennis en/of 
gespreksstof. Elke tweede dinsdagavond van de maand komen wij samen en 
verwelkomen u graag met koffie/thee in de Voorhof.

Wanneer:   10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december, 
   14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni
Aanvang:  20.00 uur
Waar:    de Voorhof
Kosten:   Geen
Aanmelden of vragen:  Piet Batenburg, tel: 06-511 420 80 
   email: ibelievegks@gmail.com

20-30 kring

Dit seizoen starten we met 20/30, een ontmoetingsplek voor twintigers en dertigers. 
Eén keer per maand komen we bij elkaar. We bespreken vragen over geloven in het 
dagelijks leven en thema’s waar we in het gewone leven mee te maken hebben. Er is 
alle ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. Bij voldoende animo gaan we ook een 
nachtje weg.

Wanneer:  25 september, 20.00 uur. De overige data worden in overleg bepaald
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 18 september bij ds. Alexander Veerman. Ook via de app 
  mogelijk 
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Bijbelkring

Misschien is de Bijbelstudie wel een van de best bewaarde geheimen van de 
Gereformeerde Kerk. Elke maand buigt een betrokken en inspirerende groep zich op 
dinsdagmiddag over teksten uit de Bijbel. Lastige vragen kunnen hier worden gesteld 
en ervaringen mogen gedeeld worden. Het zijn opbouwende ontmoetingen. In het 
komende seizoen wordt het extra bijzonder. We staan stil bij de lievelings-
bijbelverhalen van de deelnemers die we samen lezen, bespreken en in ons hart laten 
landen. Van harte welkom!

Wanneer:    17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december,   
    21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april en 19 mei 
Aanvang:   15.00 uur
Waar:     de Voorhof
Kosten:    Geen
Aanmelden en/of vervoer:  Marieke Huisman, tel: 417710

Geloofsopvoeding voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar

Hoe praat je met je kind over God? Hoe zit het eigenlijk met je eigen geloof? Wat als 
bidden en Bijbellezen ingewikkeld is geworden? Geloofsopvoeding begint thuis. Je 
kind leert ervan , hoe je als ouder het geloof voorleeft. Maar soms is het een lastige 
en eenzame weg. Met deze cursus willen we met je mee op lopen. Het delen van 
ervaringen en verhalen is vaak al heilzaam. Daarnaast verkennen we vragen en thema’s 
en je krijgt tips, tools en verdieping. Ook in de appgroep kunnen er vragen gesteld 
worden.

De cursus wordt gegeven door Arianna Blokland. 

Wanneer:  In overleg 
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  ds. Alexander Veerman of Arianna Blokland, email: info@2mpower.nl

Bijbelstudie voor jongeren met een verstandelijke beperking (12 - 18 jaar)

Wij werken met de methode “Follow-up”. Daarin gebruiken wij het onderdeel
Bijzonder, dat verschillende thema’s heeft. Zoals: “Zorg voor jou”, “Met gevoel de Bijbel
Door”, “Goed bezig” en het thema van dit jaar, “Jezus op aarde”. Uiteraard zullen actuele 
gebeurtenissen waar de jongeren zelf vol van zijn allereerst aandacht krijgen.
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De bijeenkomsten hebben een vaste opbouw. We drinken iets met elkaar, terwijl we 
gezellig kunnen (bij)kletsen. Dan wordt de kaars aangestoken; dat betekent dat we 
over God, Jezus
en de kerk gaan praten. Dan volgen we het boekje dat bij ons thema hoort. Ieder 
onderdeel in het boekje heeft een kleur en met behulp van een knijper (die wij op
goede kleur zetten) weten wij precies of we gaan Bijbel lezen, moeilijke woorden 
bespreken, zingen of iets gaan maken. Daarna bedenken we met elkaar waar we voor 
willen bidden en spreken we af wie er gaat bidden. Tenslotte wordt de kaars uitgebla-
zen; dat betekent dat de 
Bijbelstudie afgelopen is. 

Wil jij onze groep komen versterken of eens een keertje een avond bijwonen? Je bent 
van harte welkom! 

Wanneer:  25 september, 19.00 uur. De overige data worden in overleg bepaald
Waar:   De Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden: Margret Hagen, tel: 0184-785053, margret@hagen-online.nl, 
                 Hilly van Hoorne, tel: 0184-412899, l.hoorne@upcmail.nl
  Rika de Rover, tel: 0184-411428, bosrover@telfort.nl.

Gespreksgroep “The Bible friends”

Voor wie?
Iedereen vanaf ongeveer 20 jaar …..
Je hebt een licht verstandelijke beperking wel of niet met autisme.
Je hebt af en toe wat ondersteuning nodig in je dagelijks leven.
Je kunt zelfstandig naar de kerk komen.
Je wilt meer weten en leren over de Bijbel.
Je wilt kunnen praten over geloven.
Je kunt één keer in de 2 weken de gespreksgroep bezoeken.

Waar gaat het over?
We praten met elkaar over het Geloof, de Bijbel en wat er in de Kerk en om ons heen 
gebeurt.

Hoe doen we dat?
We lezen uit de Bijbel en gaan dan in gesprek met elkaar, soms met afbeeldingen, een 
filmpje, internet of nodigen iemand uit.
Wij vragen jou ook of je een onderwerp weet waar je meer over wilt weten.
We delen met elkaar in een whatsapp groep en Facebook Pagina 
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We heten je welkom op de avonden.

Wanneer:  18-9 / 2-10 / 16-10 / 30-10 / 13-11 / 27-11 / 11-12 / 8-1 / 22-1 / 5-2 / 
  19-2 /4-3 /18-3 / 1-4 / 15-4 / 29-4 / 13-5 / 27-5
Aanvang: 20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden en/of vragen: Fia van der Kuil tel: 422112, Ada van Oorschot en Mari Bakker

Theatervoorstelling 'Dwars door de Bijbel' door verhalenverteller Kees Posthumus

Kees Posthumus vertelt ‘Dwars door de Bijbel!’, een solovoorstelling waarin oude 
verhalen worden behandeld voor mensen van hier en nu. 
De nieuwe voorstelling past binnen het jaarthema: ‘Een Goed Verhaal’.   Tientallen korte 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament worden vroom en vrolijk opnieuw verteld.      

Dwars door de Bijbel!                                                                                                                                                       
Bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in 
een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, 
profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur bent 
u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling duurt ruim een uur en is 
zonder pauze.  Na afloop is er koffie -thee- fris en gelegenheid tot napraten in de kerk.

Wanneer:  13 september, 20.00 uur (19.30 uur zaal open)
Waar:   Gereformeerde kerk Boven Hardinxveld
Kosten:  Vrijwillige bijdrage
Aanmelden: Uiterlijk 6 september bij Mieke Batenburg

 



APK - check up voor je geloof

Deze maandelijkse cursus is speciaal voor dertigers en veertigers. Rond je veertigste 
verandert je kijk op jezelf en op de wereld. Het is een tijd waarin vaak de balans wordt 
opgemaakt en waarin ook een verschuiving plaats vindt in wat er echt toe doet. Veel 
mensen maken juist in deze leeftijdsfase een carrièreswitch. 

In deze fase is ook je levensovertuiging en geloof in beweging. Waar vind je houvast? 
Wat gaat de deur uit? Word je minder betrokken op kerk en geloof of komt nu juist de 
behoefte om met anderen in te gaan op levensvragen?

Wanneer:  1 oktober, 20.00 uur. De overige data worden in overleg bepaald
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 24 september bij ds. Alexander Veerman. Ook via de app   
  mogelijk 

Filmavond “Babam vi Oglum”

    Sadik vertrok als rebellerende tiener naar Istanbul om   
    carrière te maken als journalist en liet zijn familie achter  
    op het platteland. Jaren later verliest Sadik tijdens de   
    coup in 1980 zijn vrouw en belandt hij in de 
    gevangenis, waar hij wordt gemarteld.
    Na zijn vrijlating reist hij samen met zijn zoontje Deniz   
    terug naar zijn familie op het platteland, om erachter te 
komen of de band met zijn eigen vader nog wel te herstellen valt.
In Turkije groeide dit prachtige melodrama, dat de complexiteit van familierelaties 
toont door de ogen van drie generaties, uit tot een van de succesvolste films aller 
tijden.

Wanneer:  4 oktober, 20.00 uur 
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  Uiterlijk 27 september bij Otti Huisman
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Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
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Wanneer:  18-9 / 2-10 / 16-10 / 30-10 / 13-11 / 27-11 / 11-12 / 8-1 / 22-1 / 5-2 / 
  19-2 /4-3 /18-3 / 1-4 / 15-4 / 29-4 / 13-5 / 27-5
Aanvang: 20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden en/of vragen: Fia van der Kuil tel: 422112, Ada van Oorschot en Mari Bakker

Theatervoorstelling 'Dwars door de Bijbel' door verhalenverteller Kees Posthumus

Kees Posthumus vertelt ‘Dwars door de Bijbel!’, een solovoorstelling waarin oude 
verhalen worden behandeld voor mensen van hier en nu. 
De nieuwe voorstelling past binnen het jaarthema: ‘Een Goed Verhaal’.   Tientallen korte 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament worden vroom en vrolijk opnieuw verteld.      

Dwars door de Bijbel!                                                                                                                                                       
Bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in 
een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, 
profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur bent 
u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling duurt ruim een uur en is 
zonder pauze.  Na afloop is er koffie -thee- fris en gelegenheid tot napraten in de kerk.

Wanneer:  13 september, 20.00 uur (19.30 uur zaal open)
Waar:   Gereformeerde kerk Boven Hardinxveld
Kosten:  Vrijwillige bijdrage
Aanmelden: Uiterlijk 6 september bij Mieke Batenburg
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“Superwaar”, je volgende stap in duurzaam boodschappen doen 

Alfred Slomp heeft al eerder in onze kerk een workshop gegeven onder de titel “God in 
de supermarkt”. Nu heeft Alfred een boek geschreven: “Superwaar”. Het boek is 
geïnspireerd door wat de Bijbel zegt over armoede en gerechtigheid. Het boek vertelt 
ons dat wij wel degelijk invloed hebben door de keuzes die we maken in de 
supermarkt. Alle aspecten van duurzaam eten worden besproken, maar ook de 
dilemma’s waar je tegenaan loopt als je anders wilt gaan eten. Alfred komt nogmaals 
een avond verzorgen waarin hij met ons terug kijkt, naar welke stappen wij hebben 
gezet in duurzaam eten. 

Tevens gaat hij door middel van een Bijbelstudie wat dieper in, op één of meerdere 
onderwerpen uit het boek. Het belooft voor iedereen weer een interessante en 
interactieve avond te gaan worden. 
  
Bij onvoldoende deelnemers gaat de avond niet door. 

Wanneer:  30 oktober, 20.00 uur 
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  Uiterlijk 20 oktober bij Elma Tolenaars

Boekbespreking : “Wat is dan Goed?”

"We hebben mensen nodig die het goede zoeken, en dat is meer dan wat niet 
verboden is." Met die conclusie besloot Stevo Akkerman zijn boek 'Het klopt wel, maar 
het deugt niet', gebaseerd op een reeks Trouw-interviews over de maatschappelijke 
moraal. Het leidde vanzelf tot de vraag: maar wat is dan goed? In enkele artikelen 
verschenen in Trouw in juni en juli 2019, laat Stevo Akkerman daarover vooraanstaande 
denkers aan het woord. Deze interviewreeks valt gedeeltelijk samen met de tv-serie 
'Wat is dan goed?' In het vierdelige EO-programma interviewt Trouw-journalist Stevo
Akkerman filosofen, kunstenaars en theologen over onze moraal en waar die vandaan 
komt. Te gast zijn onder anderen schrijvers Arnon Grunberg en Marilynne Robinson, 
maar ook theoloog Rowan Williams en beeldend kunstenaar en filosoof Eva Meijer. 

In deze boekbespreking lezen we samen (delen) uit artikelen van de hand van 
Akkerman. Wij kijken samen naar (delen van) de tv-serie. En bespreken wat wij hieruit 
belangrijk vinden voor ons geloofsleven in en buiten de kerk.
Deelnemers krijgen de artikelen van Akkerman digitaal aangereikt, het zou fijn als u 
deze voor de bijeenkomsten gelezen heeft.  

  



De tv-serie is te bekijken op: 
https://www.npostart.nl/wat-is-dan-goed/VPWON_1305895. Deze avonden zijn 
uitermate geschikt voor personen die genieten van lezen, na te denken en te praten 
over geloof gerelateerde thema’s. 

Wanneer:  7 en 21 november, 20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 31 oktober bij Elma Tolenaars 

Workshop sieraad maken met een verhaal

Altijd al eens een eigen sieraad willen maken? 
In deze unieke workshop maak je je eigen armband.
Tijd voor jezelf met inspiratie vanuit Gods woord.
In deze workshop ga je aan de slag met diverse materialen.
Onder het genot van en kopje koffie of thee met wat lekkers, leer je zelf jouw eigen 
sieraad te maken en krijg je uitleg over de technieken om je sieraad nog unieker te 
maken. Deze avond wordt georganiseerd door V&T Boven Hardinxveld. 

Wanneer:  12 november, 20.00 uur
Waar:   “Het Kweetal” in Schelluinen
Kosten:  €10,00 p.p. 1 armbandje van leer, kralen of schakelketting, met een   
  kettingslotje en 1 bedel/ schuiver. (uitbreiding mogelijk tegen 
  meerkosten)
Aanmelden:  Uiterlijk 5 november bij Mieke Batenburg

Christelijke meditatie

Onlangs werd Burn-out als volksziekte nummer één bestempeld. In onze samenleving 
zijn rust en stilte schaars geworden. Veel mensen voelen zich opgejaagd door alles wat 
moet en door alles wat kan. Het kost veel energie om alle ballen in de lucht te houden, 
waardoor er minder aandacht en ruimte is voor onze binnenkant.
Door zo hard te hollen, raken we onszelf kwijt en verliezen we ook het zicht op God. 
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Workshop sieraad maken met een verhaal

Altijd al eens een eigen sieraad willen maken? 
In deze unieke workshop maak je je eigen armband.
Tijd voor jezelf met inspiratie vanuit Gods woord.
In deze workshop ga je aan de slag met diverse materialen.
Onder het genot van en kopje koffie of thee met wat lekkers, leer je zelf jouw eigen 
sieraad te maken en krijg je uitleg over de technieken om je sieraad nog unieker te 
maken. Deze avond wordt georganiseerd door V&T Boven Hardinxveld. 

Wanneer:  12 november, 20.00 uur
Waar:   “Het Kweetal” in Schelluinen
Kosten:  €10,00 p.p. 1 armbandje van leer, kralen of schakelketting, met een   
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  meerkosten)
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Christelijke meditatie

Onlangs werd Burn-out als volksziekte nummer één bestempeld. In onze samenleving 
zijn rust en stilte schaars geworden. Veel mensen voelen zich opgejaagd door alles wat 
moet en door alles wat kan. Het kost veel energie om alle ballen in de lucht te houden, 
waardoor er minder aandacht en ruimte is voor onze binnenkant.
Door zo hard te hollen, raken we onszelf kwijt en verliezen we ook het zicht op God. 

  

Al in de vroege christelijke kerk was er aandacht voor het heilzame van de stilte. Op 
deze informatieve avond willen we iets vertellen van de meditatieve stroming binnen 
het christendom. Daarnaast gaan we met elkaar aan de slag met levensparels: we 
maken een gebedsketting die ons helpt om ons eigen leven met de momenten van 
geluk en vrede, met de momenten van falen en zorg, in het gebed te verbinden met 
God. 
De avond zal verzorgd worden door ds. Alexander Veerman en Jacqueline van Dalen 

Wanneer:  20 november, 19.30 uur
Waar:   De Voorhof
Kosten:  Vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  Uiterlijk 13 november bij ds. Alexander Veerman

Stille meditatie

In de periode voor de kerst, het Advent, worden er drie stilteavonden gehouden. We 
zoeken de rust en de stilte op en we laten de drukte van de week achter ons. We 
ontmoeten elkaar en God. Tijdens de stilteavonden worden Christelijke meditatievor-
men gebruikt.  Door te oefenen in het loslaten en door te leven in het nu, hebben we 
meer aandacht voor alles en leven we bewuster. De bijeenkomsten duren maximaal 
een uur.

Wanneer:  29 november, 6 december en 13 december, 19.30 uur. 
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 22 november bij Mieke Batenburg of Elma Tolenaars

Is er meer?

Een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving, naar de betekenis van het 
leven. Gedachten over de waarde van leven, over lijden en sterven roepen de vraag op 
of er ook meer is tussen hemel en aarde. De stap naar de kerk blijkt voor veel zoekers 
niet voor de hand te liggen. In deze cursus verkennen we grensgebied tussen 
zingeving, religie en geloof. 

De eerste avond praten we met elkaar over de waarden van het leven, aan de hand van 
een toespraak van Steve Jobs over zijn levenslessen. De tweede avond gaan we in op 
de vraag naar het lijden aan de hand van Victor Frankl, therapeut en overlevende van 
meerdere concentratiekampen. 
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De derde avond komt de vraag aan de orde of er iets is na de dood. Dit thema 
verkennen we aan de hand van “Eindeloos bewustzijn” van Pim van Lommel. 

Wanneer:  8 januari, 22 januari en 5 februari, 20.00 uur
Waar:   Wordt later bekend gemaakt
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 1 januari bij ds. Alexander Veerman.

Kinder Musical Esther in 1 dag

    Samen met Jeugdtheatergroep De Vliegende 
    Speeldoos studeren we op een unieke wijze in één dag  
    met kinderen van 4 t/m 12 jaar de musical Esther in. 
    De voorstelling wordt gedragen door acteurs, zangers   
    en dansers. Samen zorgen zij aan het einde van de dag  
    voor een fantastisch en stralend optreden. We werken   
    samen met Kerk in Actie en helpen mee om geld in te   
    zamelen voor het project Kinderen in de Knel.

Voor deze musical zoeken we 50 kinderen of meer die het supergaaf zouden vinden om 
hieraan mee te doen. In een musical spelen doe je niet elke dag maar misschien maar 
één keer in je leven. Een bijzonder moment en een blijvende herinnering.

‘Esther’ is een verhaal over moed. Moed om in nieuwe situaties weer op te staan en de 
toekomst in te stappen. Moed om tegen je angst in, toch te handelen. Moed om te 
durven stralen in je leven omdat je zo gemaakt bent.

Om 12.30 uur starten we met het instuderen en de voorstelling begint om 18.30 uur.
Vind je het leuk om hieraan mee te doen? Geef je dan op!

Wanneer:  Zondag 26 januari om 18.30 uur
Waar:   Kerkzaal
Kosten:  Collecte bij de uitgang voor Kinderen in de Knel
Aanmelden:  Uiterlijk 25 januari via vliegendespeeldoos@gksliedrecht.nl
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Wijn in de Bijbel

Op deze avond komt registerwijnvinoloog Erik van Pijkeren een wijnproeverij verzorgen.

Naar aanleiding van het wijnwonder van Jezus in Kana en met behulp van een 
wijnproeverij gaan geïnteresseerden met elkaar in gesprek over levensthema’s.  Wie 
open staat om wijnen op een andere manier te leren kennen kan door de kleur, geur 
en smaak en de daaraan gekoppelde symbolische betekenis tot verrassende inzichten 
komen.

Om deel te kunnen nemen is geen kennis van de Bijbel noodzakelijk. Het gesprek en de 
proeverij is ontspannen en tegelijkertijd een verdiepende activiteit. Voor wie geen 
alcohol kan of wil drinken zijn gezonde alternatieven beschikbaar zoals gefermen-
teerde sappen.

Wanneer:  7 februari, 20.00 uur
Waar:   Bijgebouw van de Gereformeerde Kerk Boven Hardinxveld
Kosten:  € 12,00 p.p. 
Aanmelden: Uiterlijk 31 januari bij Mieke Batenburg 

Running Dinner 

Bij ons activiteitenprogramma mag het altijd gezellige Running Dinner niet ontbreken. 
Het jaarthema “Een Goed Verhaal” is voor het Running Dinner ook weer heel toepasse-
lijk. Tijdens het eten komen de mooiste verhalen op tafel.

Met het Running Dinner gaan we, in groepjes van 6 - 8 personen, op verschillende 
adressen genieten van een 3 gangen diner. Bij het eerste adres starten we met het 
voorgerecht en op het tweede adres het hoofdgerecht. We sluiten het Running Dinner 
gezamenlijk af met een Grand Dessert in de Voorhof. 

Tijdens het tafelen kun je praten met tafelgenoten over verschillende onderwerpen en 
is het weer eens een moment om elkaar beter te leren kennen. 

Wij zouden het leuk vinden als iedere deelnemer een gemeentelid zou meenemen. 
Best spannend maar het kan een begin zijn van nieuwe contacten.

Wanneer:  8 februari, 17.30 uur
Waar:   We verzamelen bij de Voorhof
Kosten:  € 5,00 per persoon, kinderen gratis
Aanmelden:  Uiterlijk 25 januari bij Elma Tolenaars of Marjan Boer

 



De tv-serie is te bekijken op: 
https://www.npostart.nl/wat-is-dan-goed/VPWON_1305895. Deze avonden zijn 
uitermate geschikt voor personen die genieten van lezen, na te denken en te praten 
over geloof gerelateerde thema’s. 

Wanneer:  7 en 21 november, 20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 31 oktober bij Elma Tolenaars 

Workshop sieraad maken met een verhaal

Altijd al eens een eigen sieraad willen maken? 
In deze unieke workshop maak je je eigen armband.
Tijd voor jezelf met inspiratie vanuit Gods woord.
In deze workshop ga je aan de slag met diverse materialen.
Onder het genot van en kopje koffie of thee met wat lekkers, leer je zelf jouw eigen 
sieraad te maken en krijg je uitleg over de technieken om je sieraad nog unieker te 
maken. Deze avond wordt georganiseerd door V&T Boven Hardinxveld. 

Wanneer:  12 november, 20.00 uur
Waar:   “Het Kweetal” in Schelluinen
Kosten:  €10,00 p.p. 1 armbandje van leer, kralen of schakelketting, met een   
  kettingslotje en 1 bedel/ schuiver. (uitbreiding mogelijk tegen 
  meerkosten)
Aanmelden:  Uiterlijk 5 november bij Mieke Batenburg

Christelijke meditatie

Onlangs werd Burn-out als volksziekte nummer één bestempeld. In onze samenleving 
zijn rust en stilte schaars geworden. Veel mensen voelen zich opgejaagd door alles wat 
moet en door alles wat kan. Het kost veel energie om alle ballen in de lucht te houden, 
waardoor er minder aandacht en ruimte is voor onze binnenkant.
Door zo hard te hollen, raken we onszelf kwijt en verliezen we ook het zicht op God. 
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Lezing “Kruiswegstaties, het lijdensverhaal…”

deel 1 van een tweeluik, uitleg door Rob van Uden

De kruisweg - in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd - is een weergave van de 
lijdensweg van Jezus Christus, zoals beschreven staat in de Bijbel. Het is Jezus’ 
lijdensgang vanaf zijn veroordeling door Pontius Pilatus tot aan zijn dood op Golgotha.
Het ontstaan van de kruisweg:
In de eerste eeuwen van onze jaartelling gingen veel pelgrims op weg naar Jeruzalem, 
om de weg te gaan die Jezus op zijn laatste levensdag heeft afgelegd. Het maken van 
een bedevaart naar Jeruzalem was echter alleen voor een beperkt aantal mensen 
mogelijk. Gaandeweg groeide daardoor het gebruik om de lijdensweg van Jezus in de 
eigen omgeving af te beelden. Bij kloosters en in kerken werden kruiswegen afgebeeld 
in de vorm van beeldengroepen, fresco’s of schilderijen. Zo kon men, door stil te staan 
bij elk van de afbeeldingen (statie), de lijdensweg van Jezus volgen. 

In 2017 verscheen de gedichtenbundel 'Gaat 't mij aan' van Rob van Uden en Pien 
Storm van Leeuwen. Voor Rob van Uden (1960), diaken in de R.K., Kerk betekende de 
publicatie een verdieping van zijn omgang met de kruisweg.

Bij het lijden van Christus of van de gelovige zelf, schieten woorden nog wel eens 
tekort. De visuele weergave heeft dan een eigen zeggingskracht. Daarbij, Geloven is 
niet alleen iets van het verstand, maar ook van het gevoel. De kruisweg wordt daarom 
niet alleen overwogen, maar ook gebeden. Bijzonder is ook dat een gelovige fysiek in 
beweging komt. Niet de afstand is daarbij van belang, maar de voortgaande beweging. 

Rob van Uden zal een inleiding verzorgen die recht doet aan de verschillende aspecten 
van een kruisweg.
 
Wanneer:  27 februari, 20.00 uur 
Waar:   Bijgebouw van de Gereformeerde Kerk Boven Hardinxveld
Kosten:  Vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  Uiterlijk 20 februari bij Mieke Batenburg
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Tijd voor jezelf met inspiratie vanuit Gods woord.
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Onder het genot van en kopje koffie of thee met wat lekkers, leer je zelf jouw eigen 
sieraad te maken en krijg je uitleg over de technieken om je sieraad nog unieker te 
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Door zo hard te hollen, raken we onszelf kwijt en verliezen we ook het zicht op God. 
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Workshop Mediatief schilderen

Tijdens deze workshop lezen we samen een tekst uit de Bijbel en hierdoor geïnspireerd 
gaat iedere deelnemer afzonderlijk aan de slag met een klein schilderdoek, acrylverf en 
penselen. We werken rustig en op de achtergrond klinkt ontspannende muziek. Aan 
het einde van de avond zult u zien hoe leuk het is en dat er zoveel creativiteit rond één 
Bijbeltekst kan ontstaan! Iedereen kan schilderen! 

De avond zal worden verzorgd door Esther Veerman

Wanneer:  3 en 17 maart, 19.30 uur 
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  Uiterlijk 25 februari bij Elma Tolenaars

Joodse Humor
In de levende 40 dagen tijd organiseren we een avond over Joodse humor.

Wie kent geen “witz” van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en Moos nogal 
narcistisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres dan de witzen over dit duo.

Joodse humor bestaat al vanaf Bijbelse tijden en heeft zich steeds aangepast aan plaats 
en omstandigheden.

In deze lezing laat Peter van 't Riet u kennis maken met de veelkleurigheid van de 
Joodse humor en met zijn roots. Met genres als witzen, anekdotes en korte verhalen. 
Met types zoals de sjlemiel, de sjnorrer en baron Rothschild. Met Joodse humor uit 
diverse landen en uit verschillende Joodse stromingen. Via de humor van de Talmoed 
leidt deze kennismakingstocht naar de humor van de Bijbel… van Moos en Sam tot 
Abraham.

Wanneer:  2 april, 20.15 uur.
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  Uiterlijk 26 maart bij Otti Huisman
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Verhalen ronden

Het jaarthema: ” Een Goed Verhaal “ nemen we deze avond heel letterlijk.  
We gaan namelijk verhalen vertellen en u kunt komen luisteren op het mooie terrein 
van Elma en Andre Tolenaars.
We hebben drie vertelrondes en we verdelen deze over de segmenten; een ronde voor 
kinderen, volwassenen en jongeren.

Hoe de invulling van deze avond er precies uit gaat zien, wordt te zijner tijd bekend 
gemaakt in Ik Geloof en de Zondagsbrief.
Het belooft een mooie afsluiting van het jaar te worden met eten en drinken en 
misschien maken we rond het kampvuur met elkaar een nieuw goed verhaal?

Wanneer:  12 juni
Aanvang: Wordt later bekend gemaakt 
Waar:   Familie Tolenaars in Wijngaarden
Kosten:  Vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  Uiterlijk 5 juni bij Otti Huisman

Kerkreisje

In het voorjaar van 2020 wordt er weer een kerkreisje georganiseerd. Gemeenteleden 
en gasten van jong tot oud kunnen deelnemen aan dit reisje; er is geen leeftijdsgrens. 
Het kerkreisje staat in het teken van gezelligheid, ontmoeting en omzien naar elkaar. 

Ieder jaar proberen we een andere  bestemming te kiezen in samenwerking met 
Zwaluw busreizen. Met elkaar maken we er een gezellige dag van, de afsluiting is 
meestal met een diner in Parkzicht.
De bestemming, datum en onkosten zijn nog niet bekend, in december hopen we 
meer informatie te geven.

De reiscommissie bestaat uit Bep van Helvoort, Wil van Ommen en Fia van der Kuil.

 

De derde avond komt de vraag aan de orde of er iets is na de dood. Dit thema 
verkennen we aan de hand van “Eindeloos bewustzijn” van Pim van Lommel. 

Wanneer:  8 januari, 22 januari en 5 februari, 20.00 uur
Waar:   Wordt later bekend gemaakt
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 1 januari bij ds. Alexander Veerman.

Kinder Musical Esther in 1 dag

    Samen met Jeugdtheatergroep De Vliegende 
    Speeldoos studeren we op een unieke wijze in één dag  
    met kinderen van 4 t/m 12 jaar de musical Esther in. 
    De voorstelling wordt gedragen door acteurs, zangers   
    en dansers. Samen zorgen zij aan het einde van de dag  
    voor een fantastisch en stralend optreden. We werken   
    samen met Kerk in Actie en helpen mee om geld in te   
    zamelen voor het project Kinderen in de Knel.

Voor deze musical zoeken we 50 kinderen of meer die het supergaaf zouden vinden om 
hieraan mee te doen. In een musical spelen doe je niet elke dag maar misschien maar 
één keer in je leven. Een bijzonder moment en een blijvende herinnering.

‘Esther’ is een verhaal over moed. Moed om in nieuwe situaties weer op te staan en de 
toekomst in te stappen. Moed om tegen je angst in, toch te handelen. Moed om te 
durven stralen in je leven omdat je zo gemaakt bent.

Om 12.30 uur starten we met het instuderen en de voorstelling begint om 18.30 uur.
Vind je het leuk om hieraan mee te doen? Geef je dan op!

Wanneer:  Zondag 26 januari om 18.30 uur
Waar:   Kerkzaal
Kosten:  Collecte bij de uitgang voor Kinderen in de Knel
Aanmelden:  Uiterlijk 25 januari via vliegendespeeldoos@gksliedrecht.nl
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Leven om te werken of werken om te leven?

In onze huidige tijd en samenleving ligt een enorme nadruk op werken en carrière 
maken. De lat ligt dus hoog en er lijkt ontzettend veel te moeten, met als gevolg dat 
veel mensen burn-out verschijnselen hebben. In je werk moet je jezelf kunnen 
ontplooien, het moet het een soort roeping zijn, een zinvolle invulling van het leven 
die jouw identiteit vormgeeft. Christelijk ethicus en theoloog Gerrit de Kruijf zegt 
echter: werken is gewoon een harde noodzaak. Door de nadruk op werk en consumen-
tisme komt tevens de rust van de zondag in het geding. We werken hard om veel te 
verdienen en moeten vervolgens in een volgepropt weekend ons geld uit geven. 
Geïnspireerd door twee hoofdstukken uit het boek “Ethiek Onderweg” van Gerrit de 
Kruijf en enkele passages uit de Bijbel zullen we deze avond gaan nadenken over werk 
en rust. De avond zal worden verzorgd door Ds. Carmen Melissant 

Wanneer:  29 januari, 20.00 uur
Waar:   Bijgebouw van de Gereformeerde Kerk Boven Hardinxveld
Kosten:  Vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  Uiterlijk 22 januari bij Mieke Batenburg

Boekbespreking: “Het verstoorde leven”, Etty Hillesum

Het verstoorde leven, dagboek van Etty Hillesum, was toen het in 1981 voor het eerst 
verscheen, direct een sensatie. De overweldigende aandacht voor wat Hillesum in de 
jaren 1941 en 1942 schreef, gaf het boek vleugels. Waarom? Etty Hillesum wordt 
herkend als een vrouw die het barbarendom het hoofd bood, zonder zelf in wanhoop 
en haat ten onder te gaan.
Ten onder gaan dééd ze, op 30 november 1943, in Auschwitz. Maar de stem die klinkt 
uit haar dagboeken, de liefde, haar onverwoestbare geloof in de menselijke mogelijk-
heden, haar intens beleden en beleefde vriendschappen, en haar intelligente en 
sensitieve geest hebben jaren later honderdduizenden lezers bereikt. 

In deze boekbespreking lezen en bespreken we delen uit het dagboek 
van Etty Hillesum en bespreken met elkaar wat de zeggingskracht ervan 
is voor ons heden ten dage. Het zou fijn zijn als u het boek gelezen heeft. 
Deze avonden zijn uitermate geschikt voor personen die genieten van 
lezen, na te denken en te praten over geloof gerelateerde thema’s, met 
name in de context van het Jodendom en WOII.

Wanneer:  6 en 20 februari, 20.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  Geen
Aanmelden:  Uiterlijk 30 januari bij Elma Tolenaars 
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Erediensten

Elke zondag hebben we twee diensten. Om 9.30 uur en ’s avonds meestal om 18.00 uur. 

Wat doen wij in de kerk?
Wij zijn als kerkgemeenschap een groep mensen die zoekt naar contact met God en 
ons betrokken weet op elkaar. We ervaren God, ieder op zijn of haar eigen manier, in 
het zingen, in het samen bidden, in het luisteren naar de Bijbel en in de overdenking 
van de Bijbel. Dit geven we op zondag in de kerkdiensten met elkaar vorm en inhoud. 

Zijn er kledingvoorschriften?
Iedereen mag komen zoals hij/zij het liefst gekleed is. Sommige bezoekers vinden de 
kerk een bijzondere plaats en kleden zich daarom soms wat netter dan op andere 
dagen van de week. Voor God zijn we allemaal gelijk.

Moet ik een Bijbel of liedboek meenemen?
In de morgendiensten maken we gebruik van de beamer, waarop liederen en Bijbeltek-
sten geprojecteerd staan. Bij de ingangen van de kerk liggen liedboeken voor de 
avonddiensten, die gebruikt kunnen worden. 

Waar ga ik zitten?
Niemand heeft in onze kerk een ‘eigen’ plaats. Je kunt overal gaan zitten. De voorste rij 
stoelen voor het podium is voor de kerkenraad gereserveerd. ‘s Avonds zitten we 
meestal beneden (vooraan) in het middengedeelte.

Als je niet bekend bent met de Gereformeerde kerk, wat wordt er van mij verwacht?
Je hoeft niet mee te zingen of te bidden, maar we nodigen je van harte uit om mee te 
doen. Wel vragen we je onze gebruiken te respecteren. Dat laat je zien door stil te zijn 
als wij bidden en te gaan staan als iedereen gaat staan.

KEEK (cake) na(ar) deze preek. 
Na enkele ochtenddiensten zal er weer een KEEK (cake) na(ar) deze preek worden 
georganiseerd. Wat dat is? De dienst en preek worden besproken. Wat heb jij opgepikt, 
waar kun jij de week mee door? Wat raakte je en waar was je het niet mee eens? Je bent 
van harte uitgenodigd. Je kunt luisteren of deelnemen aan het gesprek. Alle input is 
even waardevol.  We gaan vertrouwelijk om met wat er wordt gezegd. Het is een 
verrijking voor jezelf. Gun jezelf de tijd om met elkaar over het geloof te praten! 
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Bijzondere diensten?
Door het jaar heen zijn er ook een aantal bijzondere diensten.
Voor komend seizoen in ieder geval:
15-9-2019   9:30 Startzondag
29-9-2019 18:00 Zondagavondzang
6-10-2019 15:30 Minikerk (Peuterkleuterdienst) Er komen er nog meer, dus houd  
   de berichtgeving in de gaten.
13-10-2019 18:00 Open Deur Dienst samen met de Hervormde gemeente
27-10-2019 18:00 Taizé gebed
06-11-2019 14:30 Kinderdankdag samen met de Ned. Gereformeerde kerk en de 
   Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
17-11-2019 18:00 Jeugddienst
24-11-2019   9:30 Eeuwigheidszondag. In deze dienst staan we stil bij de mensen  
   die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.
24-11-2019 18:00 Zondagavondzang
08-12-2019 17:00 Taizégebed, voorafgaand aan Wereldlichtjesdag
22-12-2019 16:30 en om 19:00 Kerst Sing-In. Mooie opmaat voor het Kerstfeest
24-12-2019 19:00 Kinderkerstfeest
24-12-2019 20.30 Kerstnachtdienst Grote Kerk samen met de Hervormde Gemeente
24-12-2019 22:30  Kerstnachtdienst Gereformeerde Kerk samen met de    
   Hervormde Gemeente
25-12-2019   9:30 Kerstfeest
29-12-2019 18:00 Top2000 dienst
19-01-2020 15:30 Minikerk (Peuterkleuterdienst)
26-01-2020 18:30 Kindermusical Esther
09-02-2020 18:00 Jeugddienst
16-02-2020 18:00 Taizégebed
11-03-2020 14:30  Kinderbiddag samen met de Ned. Gereformeerde kerk en de 
   Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
29-03-2020 18:00 Zondagavondzang
05-04-2020 18:00 Taizégebed
09-04-2020 19:30 Witte Donderdag
10-04-2020 19:30 Goede Vrijdag
11-04-2020 21:30 Stille Zaterdag
12-04-2020   9:30 Paasfeest
17-05-2020 18:00 Choral Evensong
21-05-2020   9:00 Hemelvaart, samen met de Hervormde gemeente
31-05-2020   9:30 Pinksteren
07-06-2020 15:00 Kampdienst
26-07-2020 18:00 Zondagavondzang

In de periode van de 40 dagentijd zijn er op donderdag vieringen van een half uur. 
De data zijn: 27-2, 5-3, 12-3, 19-3, 26-3, 2-4.

 


