VORMING & TOERUSTING

2022-2023

Activiteitenprogramma 2022-2023
Het jaarthema voor seizoen 2022-2023 is “AAN TAFEL”.
Een boeiend thema: Aan tafel kunnen we met elkaar eten maar er is ook ruimte
om elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen wat ons bezighoudt.
Aan tafel zijn we welkom en er is plaats voor iedereen. We hopen er u en jou te
ontmoeten in “Geloof Hoop en Liefde”.
Aan de “tafel” van Vorming en Toerusting zijn twee vrijwilligers aangeschoven:
Elvira Slieker en Judith Schuurman; daar zijn we heel blij mee.
We hebben voor het komende seizoen weer een programma samengesteld
waarvan we hopen dat het door kan gaan. Mocht corona weer toeslaan, dan
zullen de activiteiten zoveel mogelijk digitaal doorgang vinden.
We zijn benieuwd wat u / jij van ons programma vindt. Veel nieuwsgierigheid
en verlangen naar wijsheid gewenst!

V&T commissie bestaande uit:
Mieke Batenburg
Marjan Boer
Otti Huisman
Judith Schuurman
Elvira Slieker
Elma Tolenaars
Alexander Veerman

tel: 06-20906970 / email: mieke@pmbatenburg.nl
tel: 06-57845921 / email: marjanboer@xs4all.nl
tel: 06-24154484 / email: otti.huisman@hotmail.com
tel: 06-51564908 / email: judith.schuurman@live.nl
tel: 06-27324897 / email: elviraphilipsen@hotmail.nl
tel: 06-16657630 / email: tonelma04@gmail.com
tel: 06-83663420 / email: al.veerman@gmail.com

Kerk vol Verrassing(en)
Met de funding commissie willen we
tijdens het startweekend samen eten
en met elkaar een mooie avond
houden. Dit belooft een geweldige
leuke avond te worden. De avond
staat in het teken van de talenten in
onze kerk. Zo zal er een talentenveiling zijn. Er zijn kunstwerken te
bewonderen en te koop. En het een
en ander wordt afgewisseld met
stukjes zoals we dat op een goede
bonte avond zouden kunnen zien.
Een avond als deze wordt een groot
succes als jij, als u er ook bij bent!
Welke talenten zou jij willen laten
veilen? Bakken van een taart, avondje
oppassen, met iemand wandelen of iets anders moois? Wat heb je te bieden?
Heb je iets voor “de bonte avond”? Meld je dan aan.
De uitslag van de vakantiefotowedstrijd “ Aan tafel” wordt deze avond ook bekend
gemaakt.
Deze avond wil je niet missen!
Meld je aan voor het eten, een stukje op de bonte avond of een talent om te veilen.
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Aanmelden:

17 september
18.00 uur
de Voorhof en in de kerkzaal
uiterlijk 3 september bij Marjan Boer , Otti Huisman of via
actiegks@gmail.com
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Pastorale avonden “Een spade dieper”
Een echt goed gesprek
Soms gebeurt het zomaar: een fijn gesprek waar je allebei van opknapt. Wat maakte
het een goed gesprek? Vaak heeft het te maken met echtheid. In het gesprek mocht de
ander jou echt zien zoals je bent. Het heeft te maken met luisteren zonder oordeel. Het
heeft te maken met die spade dieper. Als het gesprek voorbij ‘koetjes en kalfjes’ raakt,
dan wordt het gesprek vaak als waardevol en kostbaar ervaren.
Het lukt niet altijd om tot een goed gesprek te komen. Dat heeft soms ook te maken
met moeite en belemmeringen van onze kant. In deze cursus gaan we in op wat een
gesprek tot een goed gesprek maakt. We oefenen hoe we in een gesprek “een spade
dieper” kunnen komen. We bespreken belangrijke thema’s in levensverhalen: verlies,
schuld en schaamte, angst en verlangen. En we verkennen wat een goed gesprek met
onszelf doet.
Wanneer:
Aanvang:
Voor wie:
Waar:
Aanmelden:

22 september, 6 oktober, 20 oktober
20.00 uur
pastoraal medewerkers en voor iedereen die geïnteresseerd is
de Voorhof
uiterlijk 15 september bij Alexander Veerman

LHTBI-eetgroep
In 2020 zijn we met deze eetgroep begonnen. Verschillende lhtbi-ers met vragen rond
zingeving, geloof en gender gaven aan graag anderen te willen ontmoeten en te
spreken. Rond de maaltijd bij een van de deelnemers thuis (en anders in de Voorhof )
ontmoeten we elkaar enkele malen per jaar en is er ruimte voor gesprek en erkenning.
In het afgelopen seizoen waren er 8 deelnemers.
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Aanmelden:

27 september, 8 november, 17 januari, 28 februari, 11 april en 23 mei
18.00 uur
bij deelnemers thuis
bij Alexander Veerman
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Verdiepingscursus geloofsvragen
We bespreken vragen en thema’s rond kerk en geloof maar op een verdiepende manier.
Deze gespreksgroep richt zich met name op dertigers.
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Aanmelden:

4 oktober, 18 oktober, 1 november, 26 januari, 9 februari, 23 februari
en 9 maart
20.00 uur
In de Voorhof of bij deelnemers thuis
bij Alexander Veerman

Seniorenmiddag
Tijdens deze vier bijeenkomsten willen we met elkaar in gesprek gaan over de mooie
en lastige kanten van “het ouder” worden.
Er is een gezegde: ‘Iedereen wil oud worden, niemand wil oud zijn’. Deze levensfase
brengt belangrijke thema’s met zich mee, en het is goed om die ook met elkaar onder
woorden te brengen.
De volgende thema’s zullen aan de orde komen:
Omgaan met teleurstellingen en verlies. Een van de opgaven van ouder worden is je
weg vinden in beperkingen en verlieservaringen. Tegelijk zijn ouderen hierin ook een
grote bron van inspiratie en wijsheid.
Een tweede thema is ‘Leven in verbondenheid met God’. Hoe is het geloof meegegaan op de levensreis en is de relatie tot God ook veranderd?
Op de derde bijeenkomst gaat het over het opmaken van de balans: ‘Verzoenen en
vergeven’. Hoe kijken we terug op ons leven? Kunnen we ons verzoenen met onze
levensloop?
Tijdens de laatste bijeenkomst gaat het over ‘leven op de rand van de eeuwigheid’.
We verkennen hoe de Bijbel spreekt over het leven na dit leven en hoe we onszelf
verhouden met onze sterfelijkheid.
Wanneer:
Aanvang:
Voor wie:
Waar:
Aanmelden:

12 oktober, 26 oktober, 9 november en 23 november
15.00 uur
ouderen
de Voorhof
uiterlijk 5 oktober bij Judith Schuurman of Mieke Batenburg; graag
doorgeven als u opgehaald wilt worden
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Workshop Dansen in de kerk
“Dansen is God aanbidden met hart, hoofd en handen. Het is een voorrecht om met alles
wat we zijn Hem groot te maken”.
Martina Tak-Visser heeft de Amsterdamse hogeschool voor Kunsten in Amsterdam
gevolgd en ging na haar studie al snel dansen. Martina danst o.a. bij Opwekking,
Christian Artist en in kerken. Martina maakt met haar dansen het besef wakker dat het
juist ook in de Bijbel gaat om leven naar lijf en leden.
Op 13 en 19 oktober 2022 hebben we Martina uitgenodigd om een workshop dansen
te geven bij ons in de kerk. Dansen en bewegen voor Zijn aangezicht in alle vrijheid en
veiligheid.
Tijdens deze workshop leren we een hele choreografie op een aanbiddingsnummer.
Daarnaast is er ruimte voor vrij bewegen, voor wie dat wil. De workshop is geschikt
voor alle leeftijden, uiteraard jonge mensen, maar ook voor ouderen. De oudste
leerling waar Martina deze workshop aangaf was 84 jaar!
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de workshop te volgen.
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Aanmelden:

13 en 19 oktober
19.30 uur tot 21.30 uur
de Voorhof
uiterlijk 1 oktober bij Elma Tolenaars
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Tim Zingt
Op vrijdagavond 11 november komt de liedjescabaretier Tim van Wijngaarden naar
onze kerk.
De in Giessenburg geboren Tim van Wijngaarden is een bekende verschijning in
Christelijk Nederland. Toch weet de artiest, bekend als ‘Timzingt’, ook buiten die wereld
voet aan de grond te krijgen.
Timzingt dompelt zijn publiek onder in een mix van hilarische en mooie liedjes, raak en
scherp cabaret, eerlijke en tedere poëzie. Gewapend met ukelele, piano en gitaar staat
hij garant voor een scherp en zinnig (liedjes)cabaret.
Timzingt maakt cabaret over van alles.
Hij is in het bijzonder thuis in de thema’s: kerk en geloof, onderwijs en opvoeding,
liefde en relaties, arm en rijk, persoonlijkheidsontwikkeling en verandermanagement.
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

11 november om 20.00 uur
Kerkzaal
Collecte bij de uitgang
uiterlijk 4 november bij Judith Schuurman of Marjan Boer

Magazinebespreking Klooster!
In gesprek over gastvrijheid
Nederlanders staan erom bekend niet zo gastvrij te zijn. Uit een
onderzoek is gebleken dat wij amper nog gasten verwelkomen
in ons eigen huis en dat wij regelmatig de deur niet openen bij
onverwacht bezoek. We spreken liever buiten de deur af.
Nederlanders schuiven ook niet zomaar spontaan bij elkaar aan
voor het avondeten.
Daarentegen ontvangen zusters en broeders uit kloostergemeenschappen heel veel gasten. Gastvrijheid is essentieel
voor het kloosterleven. Grondlegger Benedictus (480-547)
schreef dat elke gast moet worden ontvangen ‘alsof het
Christus zelf is’. Het kloostermagazine ‘Klooster!’, uitgegeven in
de zomer van 2018, gaat over gastvrij zijn. Op twee avonden willen wij het met elkaar
hebben over dit thema. Een onderwerp dat voor iedereen actueel is. Wat hebben wij
nog te leren over gastvrijheid? En welke inspiratie bieden de kloosters ons in dit
opzicht?
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Deze Magazinebespreking wordt geleid door Emiel de Jager.
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Aanmelden:

16 november
Een tweede avond wordt besproken met de deelnemers
van 20.00 tot 22.00 uur
de Voorhof
uiterlijk 14 november bij Elma Tolenaars

Meditatieavonden
Jacqueline van Dalen verzorgt op twee avonden een meditatie.
Deze kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. De basis is het Onze Vader en we
gebruiken hierbij tekst en muziek. Uiteraard heeft stilte een grote plek op deze
avonden.
Het is fijn om er iets vroeger te zijn dan 19.30 uur voor het stellen van vragen of uitleg
te krijgen. De bijeenkomsten duren maximaal drie kwartier.
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

9 en 16 december
19.30 uur
de Voorhof
vrijwillige bijdrage
uiterlijk 2 december bij Judith Schuurman of Otti Huisman

Zaalvoetbaltoernooi
In dit V&T programma zit dit jaar een sportief element namelijk een zaalvoetbaltoernooi waarin enthousiaste teams het tegen elkaar gaan opnemen om de felbegeerde
taart en eeuwige roem te bemachtigen. We hopen zo de verbinding ook op sportief
gebied te intensiveren en elkaar op een andere manier te leren kennen.
Je kunt je opgeven als team van minimaal zes spelers waarvan tenminste één deelnemer verbonden is aan onze kerk ( het mogen er ook meer zijn in één team).
Doe je mee?
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

28 december
18.30 uur
Sporthal de Basis
€ 25,00 per team
uiterlijk 21 december bij Elvira Slieker of Marjan Boer
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Filmavond “Hors Normes”
Een Franse feelgoodfilm over een ernstig thema

De film is een krachtige aanklacht tegen de manier
waarop de samenleving met een groep van haar
moeilijkste bewoners omgaat: ernstig autistische jonge
mensen. Kinderen en jonge mannen en vrouwen,
waarvan de ouders ten einde raad zijn, want de ene na
de andere instelling vindt een excuus om niet voor ze te
zorgen. Kan misschien ook wel niet voor ze zorgen; zo vast zitten ze aan protocollen. En
aan protocollen heb je weinig bij deze kinderen. Alleen maatwerk verbetert hun leven.
We volgen Bruno, die een opvanghuis voor zwaar autistische kinderen leidt, en zijn
goede vriend Malek, die kansarme jongeren opleidt tot begeleiders van die kinderen.
Saillant detail: Bruno is orthodox-joods, Malek islamiet.
De optimistische toon van deze film is bijzonder aanstekelijk en er wordt prachtig
gespeeld, zowel door de professionele als niet-professionele (autistische) acteurs.
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

27 januari
19.30 uur
de Voorhof
vrijwillige bijdrage
uiterlijk 20 januari bij Otti Huisman

Running Dinner
Wat is ons activiteitenprogramma zonder het altijd gezellige Running Dinner? Deze
leuke activiteit mag toch niet ontbreken? Zeker dit jaar niet met het jaarthema “Aan
Tafel”. Hoe toepasselijk is dit?!
Daarom gaan we er dit jaar weer een gezellige avond van maken met heerlijk eten.
Voor degene die niet weet wat het inhoudt, hieronder nog een uitleg:
Met het Running Dinner gaan we, in groepjes van 4 - 6 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.
Ieder jaar worden we weer verrast door de kooktalenten van onze thuiskoks.
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Tijdens het tafelen kun je praten met je tafelgenoten over
verschillende onderwerpen en is het weer een moment om
elkaar beter te leren kennen.
Best spannend maar het kan een begin zijn van nieuwe
contacten.

Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

18 februari
17.30 uur
verzamelen bij de Voorhof
€ 5,00 per persoon, kinderen gratis
uiterlijk 8 februari bij Marjan Boer, Elvira Slieker of Elma Tolenaars

Sedermaaltijd
Waarom is deze avond anders dan andere avonden?
Over heel de wereld wordt Pasen gevierd. Voor het Joodse volk is Pasen, het Pesach,
waarin de uittocht van Egypte wordt gevierd. Het Pesach begint met een Sedermaaltijd. Bij veel christenen wordt dat ook wel gezien als het laatste Avondmaal.
De Sedermaaltijd heeft een bepaalde orde, een bepaalde volgorde en de prachtige
symboliek verwijst naar de verlossing.
Wij nodigen u uit om de sedermaaltijd te vieren en stil te staan bij de vraag: “Waarom is
deze avond anders dan andere avonden?”
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Aanmelden:

26 maart
16.00 uur
in de Voorhof
uiterlijk 19 maart bij Marjan Boer of Elma Tolenaars

VORMING & TOERUSTING

Reünie Musical Mozes
April 2017, weet je het nog?
Ja , het is alweer 5 jaar geleden dat we hebben genoten van de musical Mozes. Wat was
het mooi, ontroerend en indrukwekkend
We zouden het leuk vinden om elkaar weer te spreken en samen de musical Mozes
terug te kijken.
Ben je erbij?
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Aanmelden:

14 april
20.00 uur
de Voorhof
uiterlijk 10 april bij Marjan Boer of Elma Tolenaars

Graag willen we iedereen weer enthousiast maken want stiekem hopen we op een
nieuwe musical.
Maar wannéér is de vraag. Zou het al lukken in 2023?
Als je zin en tijd hebt om aan een nieuwe musical mee te werken, geef het door aan
Elma of Marjan Dan kunnen we kijken of het mogelijk is om weer zo’n spektakel te
kunnen organiseren
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Workshop schilderen te midden van Gods Schepping

In de tuin bij Elma Tolenaars is het heerlijk toeven in het voorjaar. Wie er al eens is
geweest weet hoe rustig en weldadig het is om gewoon eens een poosje in het gras te
zitten. Midden in het groen zijn we van plan om met verf en penseel niet alleen onze
gedachten te laten gaan maar ook wat we van binnen ervaren met verf en penseel
eens op het doek te zetten. En laten we dat dan eens verbinden aan een tekst uit de
Bijbel. We lezen samen eerst een gedeelte uit de Bijbel, zijn een poosje stil en gaan dan
aan de slag.
Afgelopen jaar hebben we met pastelkrijt in de Voorhof getekend. Het was niet alleen
fijn om ook eens met dat materiaal te werken. Maar het was ook heel erg goed om in
alle rust gedachten en gevoelens neer te zetten op papier en voor wie wil…. daar ook
(een beetje) over te praten. Stilte mag natuurlijk ook en buiten zal dat zeker ook prettig
zijn. Ons idee is dat niets moet.. en je ook geen talent of kennis op voorhand hoeft te
hebben om mee te kunnen doen. Wie een penseel vast kan houden en graag mee wil
doen is van harte welkom.
De avonden worden begeleid door Esther Veerman
Wanneer:
Aanvang:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

9 en 16 mei
volgt later
in de tuin bij Elma Tolenaars, Wijngaardsedijk 3 3364 AV Sliedrecht
(Wijngaarden)
€ 20,- voor beide avonden, deelname voor één avond € 15,- i.v.m
aanschaffen materialen incl. koffie of thee met wat lekkers
uiterlijk 5 mei bij Elma Tolenaars
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Zondag 25 juni
Afsluiting van V&T seizoen en het idee is om deze dag
te beginnen met een gezamenlijk ontbijt.
Hoe we verder de dag in gaan vullen hangt af van de
vorderingen van de herinrichting van de Voorhof.

Dus Save the Date!
Bijbelkring
De bijeenkomsten van de Bijbelkring laten zich kenmerken door de inspirerende en
verdiepende gesprekken en de fijne sfeer waarin we elkaar mogen ontmoeten.
Dit seizoen verkennen we de verhalen uit Genesis die een verrassende diepgang
kennen en opmerkelijk actueel zijn.
Wij hopen op fijne en leerzame ontmoetingen en iedereen is welkom.
We komen elke 3e dinsdag bij elkaar en beginnen 13 september.
De eerste bijeenkomst is afwijkend en op de 2e dinsdag van maand.
Iedereen van harte welkom!
Wanneer:

13 september, 18 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari,
21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni
Aanvang:
15.00 uur
Waar:
de Voorhof
Kosten:
geen
Aanmelden en/of vervoer: Marieke Huisman, tel. 417710

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.
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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. We heten je welkom op de avonden.
Voor zondag 25 september 10.30 ( Vier de Zondag) hebben de leden de dienst
voorbereid samen met voorganger Gerard de Haan. Exodus zal in deze dienst de zang
en samenzang verzorgen.
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

15-9 / 29-9 / 13-10 / 27-10 /10-11 / 8-12 / 22-12 / 5-1 / 19-1 / 2-2
16-2 / 2-3 / 16-3 / 30-3 / 13-4 / 11-5 / 25-5
de Voorhof
geen
Fia van der Kuil tel: 422112, Ada van Oorschot en Mari Bakker

iBelieve
Ook in het nieuwe seizoen wil iBelieve verder gaan met het Gemeente Groei Boekje
”Ontmoetingen met Jezus”. Het is gebleken dat dit waardevolle mooie en intieme
gesprekken oplevert waar we als gemeente dichter tot elkaar komen. In het nieuwe
seizoen staan er nog verschillende interessante personen op de rol:
Martha - Maria de moeder van Jezus - Maria van Magdalena - Petrus - Paulus e.v.a.
Bij interesse kun je het leesmateriaal aanvragen bij Ada van Oorschot.
Wanneer:
Aanvang:
Kosten:
Aanmelden:

13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari,
14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni
20.00 uur
geen
Ada van Oorschot, ada.vanovans@gmail.com
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